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KrT & BnDg
Er is een tijd geweest dat advertenties in bladen per letter of mil-
limeter betaald moesten worden. ‘Ruimte is geld’ was het motto en 
niemand stond ervan te kijken dat bijna onleesbare teksten gepu-
bliceerd werden. Je had bijna een boek met codes nodig om precies 

te ontcijferen waarover men sprak.
Hoe anders is het tegenwoordig? Chatbox, 
sms, Twitter, Facebook, kortom: de sociale 
media, geven alle ruimte om alles wat je 
kwijt wilt, uit te storten over de hoofden van 
iedereen die jou aardig vindt (liken) . Maar 
uiteraard zijn er ook beperkingen. Zo mag 
een bericht in Twitter maximaal 144 karak-
ters (tekens) bevatten. Hoe kort en bondig 

wil je het hebben?
‘Tijd is geld’ speelt in sociale media maar een beperkte rol, want 
bundels bepalen wat je kwijt wilt/bent; niet alleen in financiële 
zin. 1000 sms’jes?  U zult met uw ogen knipperen, wat daar mee 
bedoeld wordt, maar (klein-)kinderen vinden dat tweeten maar heel 
gewoon en superhandig. Je hoeft elkaar niet te lijfelijk te zien om 
iets te bespreken en de inhoud moet snel gelezen en beantwoord 
(retweet) kunnen worden. 

Een inleidend woord als dit is voor 
de meeste jongeren al te wollig 
(oftewel ‘far too much’).  Kijk maar 
eens hoe snel men over webpagi-
na’s heen scrolt. (= van boven naar 
beneden schuift). Lezen in snel-
treinvaart, doe je in 1-5 seconden. 
De opmaak bepaalt vaak al of het 

interessant wordt…oftewel: het moet er leuk en interessant uitzien, 
anders ‘boeit’ het niet….
Ik sluit snel af in de wetenschap dat ik dan binnen de 1300 tekens 
of 265 woorden zit en misschien dan wel gelezen + begrepen e/o 
gewaardeerd wordt.
Voor wie meer achtergrondinformatie wenst, verwijs is naar de web-
site van de paterdamiaanparochie , waar alle afkortingen van ken-
nismakingsadvertentie en twitter-afkortingen uitgelegd worden. 

INLEIDEND 
WOORD

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

i

Het volgende nummer van Parochienieuws verschijnt op vrijdag 20 mei, dus na Pinksteren! Uw bijdrage voor 
een parochiekern kunt u kwijt via de lokale redacteur; algemeen nieuws moet voor zondagavond 8 mei 20 uur 
binnen zijn via de hoofdredactie.
namens de digitale redactie:  Plonie Paree (dienstenrooster), Wiel Hacking (pastoraat) 
Pedro de Smit (kerndelen) en richard gielens (algemeen parochiedeel)

richard gielens, hoofdredactie

een parochiekern kunt u kwijt via de lokale redacteur; algemeen nieuws moet voor zondagavond 8 mei 20 uur 

Vanaf 1 maart heeft onze parochie een nieuwe website www.paterdamiaanparochie.nl.
Hier vindt u alle actuele informatie en aanvullingen op artikelen van dit blad.

aantr. j.m. 23 jr, rk. zkt. in omg. m-Zld gezell.sl. j.vr. lfst. 
alg. ontw. bl. huidskl. spont. ongeb. rel. Br. m. foto naar …
nr 002 v.d. bld.

Parochienieuws & website Pater Damiaan
In het vorige num-
mer kondigden we de 
geboorte aan van onze 
nieuwe website van de 
Heilige Pater Damiaan-
parochie. Op 1 maart 
2016 rond 17.00 uur 
werd het nieuwe com-

municatiemiddel geboren (geopend) en de reacties waren vooral 
lovend; iets wat meestal overheerst bij een geboorte.
Na een paar weken gaat zo’n nieuweling pas echt leven, want zoals 
het ook een baby betaamt, verschonen hoort er dagelijks bij; een 
website moet actueel blijven!
De redactie van de digitale versie moet zelf nog groeien in de toe-
zichthoudende (ouder-) rol en vraagt begrip voor beginnersfouten en 
onefffenheden.
Vast staat dat het Parochienieuws slechts een bescheiden deel 
mag vormen van de totale omvang en inhoud van onze Pater 

Damiaanparochie. De papieren versie houdt echter op actueel te zijn 
op het moment van zijn uitgiftedatum, als deze drukklaar is.
Tussen bedenken en uitbrengen ( ‘de draagtijd’ om in de termen van 
zwangerschap te spreken) zitten 10 dagen en dat is soms al te lang 
om in te spelen op laatste ontwikkelingen en misvattingen.
Vandaar dat wij u, als lezer, graag verwijzen naar de website, zonder 
ons gewaardeerd en geliefkoosd papieren magazine te degraderen 
tot vulling in plaats van voeding!
In een aantal gevallen moeten wij – vanwege leesbaarheid en com-
pactheid- een verwijzing maken naar de website, die ongebreideld 
dieper kan ingaan op achtergronden. U treft dan een speciaal ver-
wijs-teken aan> 

Mocht u gelukwensen of opvoedkundige tips kwijt willen  inzake de 
website of ons blad  dan kan dat zoals altijd via mail: parochie-
nieuws@zeelandnet.nl  of via de informatiekanalen die de website 
zelf geeft.
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Pinksteren: Wie is je trainer?

Wat is dat nu voor een vraag: Wie is je trainer? Trainer? Nou ja, je 
kunt er ook een ander woord aan geven: De coach die de schaatser 
oefent, de leerkracht die kennis aan de leerling overdraagt, de men-
tor die vraagbaak is voor de stagiair, de leidinggevende die richting 
wijst aan zijn personeel, de instructeur die je de techniek van het 
autorijden aanreikt.

Teamspirit - groepsgeest
Vaak is het niet alleen een enkeling voor wie de trainer zich inzet 
maar een hele groep: een voetbalelftal bijvoorbeeld. Wat moet de 
trainer in huis hebben? Natuurlijk: kennis, techniek en vaardigheid. 
Maar springt er dan ook iets over?  Waarschijnlijk niet zo veel. Want 
noodzakelijk voor hem of haar is dit: enthousiasme, bezieling en 
geestdrift. Want alleen zo ontstaat er in het geheel van de groep een 
mentaliteit waarmee je vooruit kunt: teamspirit, groepsgeest.

Van wie ?
Spirit, geest? Uiteindelijk ligt die in het elftal zelf. Die spirit brengt 
de groep, in combinatie met de talenten van de groepsleden, tot 
een sportief resultaat. Maar van wie komt die geest dan uiteinde-
lijk voor het grootste gedeelte? Van de trainer natuurlijk. Tijdens de 
wedstrijd flitsen voortdurend – bewust of onbewust – zijn adviezen, 

raadgevingen, instructies en aanwijzingen door het hoofd van de 
spelers. De trainer blijft zijn rol spelen, maar zonder dat deze zelf 
direct actief is in het spel. De ploeg speelt met eigen talenten maar 
in de geest van de trainer.

Trainer voor het leven …
Bestaat er nu ook een trainer voor het leven? Een coach voor de 
kunst van het bestaan? Een leraar voor het weten hoe te leven? 
Een mentor voor de vragen naar zin over leven en dood? Een leider 
die richting door het leven wijst? Een instructeur die je laat zien wat 
goed en kwaad is? Is er iemand die ons wat deze vragen betreft 
enthousiast weet te maken, bezielt en geestdriftig maakt? Iemand 
die bij ons mensen een teamgeest en een geest voor gemeenschap 
oproept?

Die is er …
Gelovige christenen zeggen: Ja, zo iemand is er: Jezus van Nazareth. 
Maar die is toch al lang dood? Dat klopt; zo’n tweeduizend jaar lang 
al. Maar ze zeggen toch ook dat Hij is opgestaan? Ook dat klopt voor 
een gelovige mens: de Heer is verrezen, Hij leeft! Maar hoe merk je 
dan dat Hij leeft? Omdat we leven in Zijn Geest. Althans, dat probe-
ren we. We proberen ons voortdurend te herinneren wat Hij gezegd 
en gedaan heeft. En uit de kracht van de geschenken (‘sacramen-
ten’) die hij ons gegeven heeft, proberen wij te leven in Zijn Geest. 
Jezus die we daarom Christus noemen is onze trainer voor het leven.

En omdat Jezus onze trainer is en ons een teamgeest, een geest 
van gemeenschap geeft, vieren we dat ook. Eenmaal in het jaar heel 
speciaal. En dat is met Pinksteren. Dan vieren we dat tweeduizend 
jaar geleden, de mensen van toen ontdekten dat ze leefden vanuit 
de Geest van de gestorven en verrezen Jezus van daaruit konden 
zeggen: Hij leeft! En dan – met Pinksteren, elk jaar weer – vieren wij 
dat wij dat ook nog steeds mogen doen. 

Fons van Hees, pastoor..

Beste KBO Leden,
Met veel genoegen nodigen wij, de commissie Identiteit en Pastoraat, 
u uit om deel te nemen aan de daguitstap. Wij hebben gekozen in 
verband met de meimaand om op 20 mei naar Scherpenheuvel 
en Diest te gaan. Scherpenheuvel is de meest bezochte Bede-
vaartsplaats van België, heeft een prachtige Basiliek omgeven door 
een zevenhoekig plein, en Diest is een oude vestingstad met veel 
beschermde monumenten en een mooi winkelcentrum
Deze dag zal plaats vinden op 20 mei.

De dag ziet er ongeveer als volgt uit;
± 11.00 uur Aankomst in Scherpenheuvel.
± 11.30 uur Eenvoudige lunch 
 (broodmaaltijd in het onthaalcentrum )
± 13.00 uur Eucharistieviering in de Basiliek
± 14.00 uur   Naar eigen keuze en invulling, bezoek aan de vele 

bezienswaardigheden rond de Basiliek en de leuke 
bedevaartkraampjes.

± 15.00uur   Bezoek aan het centrum van Diest (Op eigen gele-
genheid Diest verkennen )

±17.00 uur Vertrekken we uit Diest
±18.00 uur  Driegangen diner bij Familyland
±19.30 uur Terugreis.

De Commissie zal één bus regelen voor deelnemers boven de Wes-
terschelde, en één voor deelnemers uit Zeeuws- Vlaanderen. Dus wilt 
u deelnemen aan deze dag, geef u dan snel op want vol is vol! De 
kosten voor deze dag bedragen € 50.00.  In deze prijs is vervoer, 
lunch en diner inbegrepen, de dranken  zijn voor eigen rekening.

Bij opgave duidelijk vermelden; u naam de plaats en de afdeling 
alstublieft, (Ook als een ander voor u de betaling regelt ) zodat wij 
weten wie er aanwezig zullen zijn, en waar u in de bus moet stappen.
Betaling graag op NL44 RABO 0129 2714 54  t.n.v. M. Leunis-
Langerak. leunismacw@zeelandnet.nl 
Opgave voor deze dag gelieve voor 1 MEI door te geven aan boven-
vermeld adres 
Of telefonisch (na 18.00 uur ) telefoonnummer 0115563496
Wij hopen dat u met ons meegaat op 20 mei!
Hartelijke groet, namens 

de Commissie Identiteit en Pastoraat.
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Kerkdiensten in de regio aPriL/mei
datum+tijd plaats voorganger soort koor en bijzonderheden

ZATERDAG 16 APRIL     
10.00 uur Zierikzee eigen priester Eucharistieviering Eritrese Koptische Gemeenschap 
19.00 uur Goes E. Bornhijm Viering van W en C Ĺ Esprit 
19.00 uur Heinkenszand H. Buijssen Eucharistieviering Dameskoor 
19.00 uur 's-Heerenhoek F. van Hees Eucharistieviering Pres. communicanten, Missicanto 
    en Esperanto 
     ZONDAG 17 APRIL   4E ZONDAG VAN PASEN  
09.00 uur ś-Heerenhoek H. Buijssen Eucharistieviering Samenzang 
09.00 uur Heinkenszand E. Bornhijm Viering van W en C Herenkoor 
09.30 uur Ovezande J. Heezemans Viering van W en C Pius X 
10.00 uur Zierikzee Liturgie Groep Viering van W en C Gezinsviering, Willibrorduskoor 
10.30 uur Lewedorp H. Buijssen Eucharistieviering Eligiuskoor 
10.45 uur Kwadendamme J. Heezemans Viering van W en C Singing Voices 
11.00 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering 1e Heilige Communie, Ĺ Esprit 
11.00 uur Haamstede Liturgie Groep Viering van W en C Samenzang 
11.00 uur Hansweert E. Bornhijm Viering van W en C Gemengd koor 
13.00 uur Heinkenszand F. van Hees Viering van W en G Doop
16.00 uur Zierikzee F. van Hees Vesper  
     DINSDAG 19 APRIL     
09.30 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Dagkapel 
     WOENSDAG 20 APRIL      
14.00 uur Lewedorp F. van Hees Eucharistieviering De Kraayert 
     VRIJDAG 22 APRIL     
09.00 uur Kwadendamme Liturgie Groep Viering van W en C Dagkapel 
     ZATERDAG 23 APRIL     
10.30 uur Rilland W. Hacking Viering van W en C Huiskamerviering
19.00 uur Goes W. Hacking Viering van W en C Herenkoor 
19.00 uur Heinkenszand H. Buijssen Eucharistieviering Dameskoor 
     ZONDAG 24 APRIL   5E ZONDAG VAN PASEN  
09.00 uur ś-Heerenhoek H. Buijssen Eucharistieviering Samenzang
09.00 uur Heinkenszand Liturgie Groep Viering van W en C Free Spirit
09.30 uur Ovezande H. Buijssen Eucharistieviering Pius X
09.15 uur Zierikzee A. Verdaasdonk Eucharistieviering Willibrorduskoor
10.30 uur Lewedorp F. van Hees Eucharistieviering Eligiuskoor
10.45 uur Kwadendamme L. Peeters Eucharistieviering St. Caecilia, Zeeuwse viering
11.00 uur Goes H. Buijssen Eucharistieviering Herenkoor
11.00 uur Haamstede A. Verdaasdonk Eucharistieviering Samenzang
11.00 uur Hansweert Liturgie Groep Viering van W en C Gemengd koor 
     DINSDAG 26 APRIL     
09.30 uur Goes W. Hacking Viering van W en C Dagkapel 
     WOENSDAG 27 APRIL      
14.00 uur Lewedorp H. Buijssen Eucharistieviering De Kraayert
14.30 uur 's-Heer-Arendskerke Liturgie Groep Viering van W en C Poelwijck 
     VRIJDAG 29 APRIL     
09.00 uur Kwadendamme Liturgie Groep Viering van W en C Dagkapel 
     ZATERDAG 30 APRIL      
19.00 uur Goes E. Bornhijm Viering van W en C Con Amore 
19.00 uur Heinkenszand H. Buijssen Eucharistieviering Dameskoor 
19.00 uur Ovezande  F. van Hees Eucharistieviering Oal In, jongerenviering 
     ZONDAG 1 MEI   6E ZONDAG VAN PASEN  
09.00 uur ś-Heerenhoek H. Buijssen Eucharistieviering Dameskoor 
09.00 uur Heinkenszand F. van Hees Eucharistieviering Herenkoor 
09.15 uur Zierikzee A. Verdaasdonk Eucharistieviering Willibrorduskoor 
10.30 uur Lewedorp E. Bornhijm Viering van W en C Con Dios K / C
10.45 uur Goes J. Meeusen Viering van W en C Maria Terweel / St. Maarten in de Groe 
10.45 uur Kwadendamme Liturgie Groep Viering van W en C St. Caecilia 
11.00 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Con Amore 
11.00 uur Haamstede A. Verdaasdonk Eucharistieviering Samenzang 
11.00 uur  Hansweert H. Buijssen Eucharistieviering Gemengd koor 
18.00 uur Goes S. Klim Eucharistieviering Poolse viering 
     DINSDAG 3 MEI     
09.30 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Dagkapel 

WEEKENDVIERINGEN EN GROTE FEESTDAGEN   
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Kerkdiensten in de regio mei
datum+tijd plaats voorganger soort koor en bijzonderheden

WEEKENDVIERINGEN EN GROTE FEESTDAGEN   
     WOENSDAG 4 MEI     
14.00 uur Lewedorp ds. M. Wisse Viering van W en G De Kraayert 
19.00 uur Zierikzee Liturgie Groep Rozenhoedje  
     DONDERDAG 5 MEI   HEMELVAART  
09.00 uur 's-Heerenhoek Liturgie Groep Viering van W en C Samenzang 
09.15 uur Zierikzee F. van Hees Eucharistieviering Willibrorduskoor 
10.00 uur Heinkenszand W. Hacking / Oecumenische viering aanvang wandeling 08.30 uur, 
  ds. Ph. Van Wijk  samenzang, koffie drinken, RK-kerk 
10.00 uur Goes H. Buijssen Eucharistieviering Con Amore 
11.00 uur Haamstede F. van Hees Eucharistieviering Samenzang  
     VRIJDAG 6 MEI     
09.00 uur Kwadendamme Liturgie Groep Viering van W en C Dagkapel 
19.00 uur Zierikzee F. van Hees Eucharistieviering  
     ZATERDAG 7 MEI     
19.00 uur Goes W. Hacking Viering van W en C Herenkoor 
19.00 uur Heinkenszand Liturgie Groep Viering van W en C Dameskoor 
     ZONDAG 8 MEI  MOEDERDAG 7E ZONDAG VAN PASEN  
09.00 uur ś-Heerenhoek F. van Hees Eucharistieviering Herenkoor  
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 
10.30 uur Lewedorp Liturgie Groep Viering van W en C Eligiuskoor 
10.45 uur Kwadendamme W. Hacking Viering van W en C St. Caecilia 
11.00 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Herenkoor  
11.00 uur Haamstede Liturgie Groep Viering van W en C Samenzang 
11.00 uur Hansweert H. Buijssen Eucharistieviering Gemengd koor    
12.45 uur Goes W. Hacking Viering van W en G Doop 
     DINSDAG 10 MEI     
09.30 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Dagkapel 
     WOENSDAG 11 MEI     
14.00 uur Lewedorp F. van Hees Eucharistieviering De Kraayert 
19.00 uur Zierikzee Liturgie Groep Rozenhoedje  
     DONDERDAG 12 MEI     
10.00 uur Goes W. Hacking Viering van W en C Ter Valcke 
     VRIJDAG 13 MEI     
09.00 uur Kwadendamme Liturgie Groep Viering van W en C Dagkapel 
     ZATERDAG 14 MEI     
10.00 uur Zierikzee eigen priester Eucharistieviering Eritrese Koptische Gemeenschap
19.00 uur Heinkenszand E. Bornhijm Viering van W en C Free Spirit 
19.00 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering L'Esprit, presentatie vormelingen 
     ZONDAG 15 MEI   1E PINKSTERDAG  
09.00 uur ś-Heerenhoek J. Heezemans Viering van W en C Dames- en Herenkoor 
09.00 uur Heinkenszand F. van Hees Eucharistieviering Herenkoor 
09.15 uur Zierikzee A. Verdaasdonk Eucharistieviering Willibrorduskoor 
09.30 uur Ovezande H. Buijssen Eucharistieviering Pius X 
10.30 uur Lewedorp F. van Hees Eucharistieviering Eligiuskoor 
10.45 uur Kwadendamme J. Heezemans Viering van W en C Bluesviering 
11.00 uur Goes H. Buijssen Eucharistieviering L'Esprit 
11.00 uur Haamstede J. Broeders Eucharistieviering Samenzang 
11.00 uur  Hansweert E. Bornhijm Viering van W en C Gemengd koor 
16.00 uur Zierikzee F. van Hees Vesper  
     MAANDAG 16 MEI     
10.00 uur Goes  F. van Hees  Eucharistieviering Con Amore 
     DINSDAG 17 MEI     
09.30 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Dagkapel 
     WOENSDAG 18 MEI     
14.00 uur Lewedorp H. Buijssen Eucharistieviering Poelwijck 
19.00 uur  Zierikzee Liturgie Groep Rozenhoedje  
     VRIJDAG 20 MEI     
09.00 uur Kwadendamme Liturgie Groep Viering van W en C Dagkapel 
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Kerkdiensten in de regio mei
datum+tijd plaats voorganger soort koor en bijzonderheden

WEEKENDVIERINGEN EN GROTE FEESTDAGEN   
ZATERDAG 21 MEI     
10.30 uur Rilland W. Hacking Huiskamerviering  
19.00 uur Goes Liturgie Groep Viering van W en C Herenkoor 
19.00 uur Heinkenszand H. Buijssen Eucharistieviering Dameskoor 
19.00 uur 's-Heerenhoek F. van Hees Eucharistieviering Missicanto K
     ZONDAG 22 MEI   H. DRIE-EENHEID  
09.00 uur ś-Heerenhoek Liturgie Groep Viering van W en C Dameskoor 
09.00 uur Heinkenszand W. Hacking Viering van W en C Free Spirit 
09.15 uur Zierikzee A. Verdaasdonk Eucharistieviering Willibrorduskoor 
09.30 uur Ovezande F. van Hees Eucharistieviering 1e Communie, Oal In 
10.30 uur Lewedorp T. Brooijmans Eucharistieviering Eligiuskoor 
11.15 uur Kwadendamme F. van Hees Eucharistieviering 1e Communie, Singing Voices 
11.00 uur Goes H. Buijssen Eucharistieviering Herenkoor 
11.00 uur Haamstede A. Verdaasdonk Eucharistieviering Samenzang 
11.00 uur Hansweert W. Hacking Viering van W en C Gemengd koor
15.00 uur Zierikzee F. van Hees Viering van W en G Doop 
     DINSDAG 24 MEI     
09.30 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering  Dagkapel 
19.00 uur 's-Heerenhoek Liturgie Groep Mariaviering Dameskoor 
     WOENSDAG 25 MEI     
14.00 uur Lewedorp T. Brooijmans Eucharistieviering De Kraayert 
14.30 uur 's-Heer-Arendskerke F. van Hees Eucharistieviering Poelwijck, Ziekenzalving 
19.00 uur Zierikzee Liturgie Groep Rozenhoedje  
     VRIJDAG 27 MEI     
09.00 uur Kwadendamme Liturgie Groep Viering van W en C Dagkapel 
     ZATERDAG 28 MEI     
19.00 uur Goes H. Buijssen Eucharistieviering L'Esprit 
19.00 uur Heinkenszand T. Brooijmans Eucharistieviering Dameskoor 
19.00 uur Ovezande F. van Hees Eucharistieviering Oal In, jongerenviering, 
     ZONDAG 29 MEI     
09.00 uur Heinkenszand H. Buijssen Eucharistieviering Samenzang 
09.15 uur Zierikzee J. Heezemans Viering van W en C Willibrorduskoor 
10.00 uur Lewedorp F. van Hees Eucharistieviering 1e Heilige Communie, Con Dios, PC te gast 
10.00 uur Goes M. van Roekel Viering van W en G Admiraal De Ruyter Ziekenhuis 
10.45 uur Kwadendamme H. Buijssen Eucharistieviering St. Caecilia 
11.00 uur Goes E. Bornhijm Viering van W en C L'Esprit 
11.00 uur Haamstede J. Heezemans Viering van W en C Samenzang 
11.00 uur  Hansweert Liturgie Groep Viering van W en C Gemengd koor 
11.30 uur 's-Heerenhoek F. van Hees Eucharistieviering 1e Communie, Missicanto en Esperanto 

Het parochiebestuur vergaderde op 21 maart 2016
De bisschop zal 28 juni een bezoek brengen aan de beide paro-
chies boven de Schelde. De bedoeling is dat hij in de Mariapa-
rochie van Walcheren en de Damiaanparochie kennis neemt van 
activiteiten en met het pastoraal team en de parochiebesturen 
kijkt naar hun ervaringen en naar de toekomst.

De financiële situatie van de parochie en de parochiekernen 
is gelukkig niet in staat van paniek, maar er wordt voortdurend 
gezocht naar mogelijkheden om, daar waar mogelijk, kosten te 
besparen. Op materieel gebied is dat beleid al zichtbaar en een 
volgend project is te bekijken of met gezamenlijke inkoop van 
energie de kosten daarvan zijn terug te brengen.

De eerste contouren van de opzet van het pastoraal plan zijn 
gepresenteerd. Daarin zijn de hoofdlijnen aangegeven waar-
langs het plan zal worden opgesteld: het formatiebeeld 2021, de 

weekendvieringen, inrichting pastoraatsgroepen, een vitaliteits-
toets en de gebouwen. Gedacht wordt aan vier clusters van een 
aantal kernen, waaraan een pastoraatsgroep wordt verbonden die 
inhoudelijk de kernen vitaal zal houden. In het tijdpad zal goed 
rekening gehouden worden met terugkoppeling naar bestuur en 
de kernen.
De pastorale zorg in de ziekenhuizen boven de Schelde is 
gewaarborgd met de werkzaamheden van de Dienst Geestelijke 
Verzorging. Pastoraal werker Marjolein van Roekel is daarbij werk-
zaam. Belangrijk is er rekening mee te houden dat de wens voor 
de eigen pastor langs de relatiesfeer van de patiënt dient  te 
lopen; de ziekenhuizen spelen daar zelf geen rol in.

Ook dit jaar komt er weer één Damiaanviering voor alle parochie-
kernen. Dit jaar zal dit jaar plaatsvinden op zondag 9 oktober in 
’s-Heerenhoek.
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Bijzonder Heilig Jaar van Barmhartigheid  
- 
We gaan naar rOme ! 

Veel katholieke organisaties, paro-
chies en de bisdommen ’s-Herto-
genbosch en Breda geven gehoor 
aan de oproep van paus Franciscus 
om tijdens het ‘Bijzonder Heilig Jaar 
van Barmhartigheid’ naar Rome te 
pelgrimeren. De bedevaart wordt 

ondernomen van maandag 14 november tot en met zaterdag 19 
november as.. Op dinsdag 15 november, vijf dagen vóór de afsluiting 
van het jubeljaar, komen we  samen voor de ‘Nederlandse Dag in 
Rome’. Deze dag begint met een gezamenlijke viering van de eucha-
ristie in de Sint Pieterbasiliek, waarin Nederlandse bisschoppen zul-
len celebreren en waarbij paus Franciscus mogelijk zal aansluiten.
Graag ga ik als pastoor van de H. Pater Damiaanparochie en als 
kapelaan  van de H. Mariaparochie van Walcheren mee op deze reis. 
Tegelijk beveel ik de pelgrimage van harte aan bij onze parochianen 
om deze reis mee te maken! Enkele dagen bijeen in de moederstad 
van onze Kerk zal ons gelovig inzicht, ons gevoel en betrokken-
heid op het evangelisch gegeven van barmhartigheid verdiepen en 
verstevigen.

Voor wie: Aan deze pelgrimsreis kunnen pelgrims deelnemen die 
meer dan één uur zelfstandig kunnen lopen in een normaal tempo 
en die zelfstandig een trap op- en af kunnen lopen en zelfstandig 
kunnen instappen in een voertuig.
Reisdatum: 14 tot en met 19 november 2016
Reisnummer: RO 1630
Kosten per persoon: € 839, 00
Toeslag eenpersoonskamer: € 150,00
In aantoonbare gevallen kan gezocht worden naar mogelijkheden voor 
subsidie. Voor meer informatie over programma, faciliteiten, opgave 
e.d. neem contact op met de VNB via website VNB: www.vnb.nl
Adres VNB: Pater van den Elsenstraat 10, 5213 CD
’s-Hertogenbosch. Of: Postbus 273, 5201  AG ’s-Hertogenbosch.
Telefoon VNB: 073 681 81 11, 
Email VNB: info@vnb.nl
Mocht u als parochiaan besluiten mee te gaan naar Rome, 
neem dan ook contact op (ook in verband met mogelijke sub-
sidie) met ondergetekende. Mobiel: 06 13281235; email:  
avanhees@zeelandnet.nl.

Fons van Hees, pastoor

Schilderijwissel 
De Carolus Borromeus kerk 
in het centrum van Antwer-
pen zit vol. 
Op 2e Paasdag willen veel 
mensen, net als wij getuigen 
zijn van een bijzonder feno-
meen: een schilderijwissel!  
Dit gebeuren is uniek in de 
wereld.
De kruisoprichting een schil-
derij van 4 bij 5 meter siert 

het hoofdaltaar van deze kerk, die gesticht is door de Jezuïeten 
(stichter is Ignatius van Loyola 1491 – 1556). Deze orde staat 
bekend als een orde die zich met name toelegde op onderwijs en 
wetenschap. Zij wilden, net als een etaleur – de aandacht van hun 
publiek vooral tijdens een viering vasthouden. Om dat te bereiken 
bedachten ze een systeem waardoor het schilderij met Bijbelse 
taferelen van het hoofdaltaar enkele keren per jaar verwisseld zou 
worden. 

We zagen dat enor-
me doek langzaam 
achter het altaar ver-
dwijnen, dan zie je 
een aantal mannen 
aan het werk met 
katrol en touwen. 
Ervaring vereist. Zij 
staan op een richel 
evenwijdig aan de 
voet van de schilde-
rijlijst. Daarop volgt 
het omgekeerde pro-
ces, heel langzaam wordt ‘Maria ten hemel gevaren!’ Het schitteren-
de schilderij zal zeker de aandacht krijgen van de gelovigen die hier 
kerken. Vanwege restauratiewerkzaamheden schittert zij tot volgend 
jaar 15 augustus, Feest van Maria ten Hemelopneming. Niet voor 
niks krijgt dit schilderij een prominente plaats, de jezuïeten droegen 
Maria hoog in het vaandel. 

Jeanine Heezemans
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fiLm-miDDag
Vanuit het Ouderenpastoraat wordt 
U uitgenodigd voor een film-middag 
op dinsdag 19 april a.s. In de Chi-
nese film “A simple Life” die ver-
toond zal worden, staat centraal:
- Zorg geven aan de ander én zorg 
(kunnen) ontvangen -

A  S imple  L i fe  i s  gebaseerd 
op het waargebeurde verhaal                                                                                           
van bediende Chung Chun Tao en 
haar jonge baas Roger Lee.

Tao werd als dertienjarig meisje 
naar de familie Lee gestuurd om voor hen te werken als ‘amah’, 
een combifunctie als dienst- en kindermeid. Ruim zestig jaar - vier 
generaties lang - zorgde ze in huize Lee voor de kinderen en het 
huishouden.

Wanneer Tao ziek wordt, besluit Roger iets terug te doen als dank 
voor de jarenlange zorg en liefde die Tao de familie heeft gegeven. 
Plaats: in de parochie-zaal te Lewedorp: Burgemeester Lewestraat 11
Tijd: om 14.00 uur  (inloop vanaf 13.30 uur)
Aanmelden: mag via e- mail pastorteam@zeelandnet.nl of bellen 
naar  0113 218610 (pastoraal centrum) 
Kosten: 2 euro
U bent van harte welkom!

Wiel Hacking, pastoral werker
Ria Mangnus pastoral werker 

Ouderenpastoraat

geSPreKS-miDDag  WOenSDag 20 aPriL a.S.
   “Ben ik mijn broeders hoeder?”
Ieder mensenleven kent eindigheid. Hoe gaan we daar mee om? 
Wordt ons levenseinde bepaald of bepalen we dat zelf..?
Ter inleiding van het gesprek hierover, zal pastor Ed Visser over dit 
onderwerp spreken. Pastor Visser was werkzaam in het ziekenhuis 
in Vlissingen.
Plaats van deze gespreks-middag: 
pastorie in Vlissingen, Singel 106
Tijd: van 14.00 – 16.00 uur
Opgave via  e-mail : secretariaat.vlissingen@rkwalcheren.nl,
Of: van maandag t/m vrijdag ochtend: tel. 0118 – 412247

Van harte welkom!
Ria Mangnus, pastoraal werker

Ria Borgsv, KBO Vlissingen
Ed Visser, emeritus- pastoral werker

“maria miDDag” 10 mei 2016 
Ook dit jaar wordt er vanuit het Ouderenpastoraat
middag georganiseerd waarin “Maria” centraal staat.
10 mei bent U van harte welkom in de Petrus en Paulus – kerk in 
Middelburg.
Daar zal stil gestaan worden bij Onze Lieve Vrouw van de Polder. 
Mevrouw N. Meulenbroek zal ons op interessante wijze informeren 
over deze “Onze Lieve Vrouwe”, die een hele geschiedenis met haar 
meedraagt. Aansluitend zal een korte gebedsdienst rond Maria 
gehouden worden.

U bent van harte welkom op deze middag!

Vanaf 14.30 uur staat er koffie en thee voor 
u klaar in de pastorie, Lombardstraat 1 te 
Middelburg!
Opgave: r.mangnus@rkwalcheren.nl of:
Telefonisch:  0118-612860   
(maandag t/m vrijdag :9.30 – 11.30 uur)
Graag, tot ziens!

Ria Mangnus

Ouderenpastoraat

Hemelvaartsdag 
Hemelvaartsdag valt dit jaar toevallig 
gelijk met Bevrijdingsdag, namelijk 
op donderdag 5 mei 2016. Er wordt 
een regionale oecumenische Hemel-
vaartviering in Heinkenszand gehou-
den, en wel in de rooms-katholieke 
H. Blasiuskerk. De dienst begint om 
10.00 uur. Al sinds jaren is het in de 
Zak van Zuid-Beveland een traditie 
geworden om deze viering regionaal 
en oecumenisch te laten plaatsvin-
den. Voorgangers zijn pastor Wiel 

Hacking en dominee Philip van Wijk. Het thema van deze dienst is: 
'Vertrokken....?'
Voorafgaand aan de viering, om 8.30 uur, start bij de kerk een wan-
deling rond het dorp. Onderweg kunt u veldbloemen plukken en die 
bij aankomst in gereedstaande vazen zetten.
Het goede doel waarvoor deze keer wordt gecollecteerd is de Stich-
ting Leergeld, die bijspringt om kinderen te helpen met bijvoorbeeld 
betaling van de contributie van een sportclub, een goede fiets om 
naar de middelbare school te fietsen, en dergelijke.
Iedereen is van harte welkom om mee te lopen en de viering mee te 
beleven. Na afloop is iedereen welkom voor ontmoeting met koffie, 
thee of fris.

Wiel Hacking, pastoraal werker

Ziekenzalving
Dit jaar is er een Ziekenzalving 
op woensdag 25 mei a.s.
Aanvang van de dienst zal zijn 
om 14.30 uur in Poelwijck.
Pastoor Fons van Hees zal de 
dienst leiden. Het vervoer kan 
geregeld worden.

U kunt zich opgeven bij:
Lilian de Gijsel  0113-562269
Leny Rijk   0113-649324  
 
Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groet

Leny Rijk, voorz. werkgroep bezoek zieken 
en bejaarden parochiekern Heinkenszand
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Vrijwilligers gevraagd voor pinkstermaaltijd asielzoekers
De Interkerkelijke werkgroep Kerk en Vluchteling organiseert op D.V. 
zaterdag 28 mei 2016 een pinkstermaaltijd voor bewoners uit het 
AZC in Goes. Voor deze maaltijd hebben we vrijwilligers nodig.

De maaltijd zal plaatsvinden in het Hoornbeek college, locatie Lijn-
baan, te Goes. Wij willen u vragen om tussen 16.15 – 17.15 uw 
maaltijden WARM af te leveren (indien van toepassing). Belangrijk 
is om uw persoonlijke eigendommen te merken met uw naam, bij-
voorbeeld met schilderstape. We zullen ons best doen pannen en 

schalen weer direct mee terug te geven, maar dat kan niet met alles. 
Daarom kunt u uw schoongemaakte pannen weer ophalen tussen 
19.30 en 20.00 uur.
Wil je je aanmelden als vrijwilliger? Dan kan dat via: asielzoe-
kersmaaltijd@hotmail.com. Vermeld hierbij a.u.b. uw voorkeur.
Vriendelijke groeten, 

Werkgroep Asielzoekersmaaltijd,Marianne Nieuwenhuyzen, 
Ina de Kok, Nelleke Adriaanse en Esther Verkuil

Kerkenpad
In 2006 werd het plan opgevat om in de zomermaanden een aantal kerken in 
Zuid-Beveland open te stellen voor bezoek. Dit in navolging van de succesvolle 
TV-reeks, die de NCRV in de jaren negentig van de vorige eeuw uitzond.
De eerste deelnemers waren kerken van Goes, ’s-Heer Abtskerke, Hoedekens-
kerk en Heinkenszand. In de loop der jaren breidde zich dat aantal uit tot het 
huidige aantal van 15! 
Baarland (Maartenskerk), Goes (zowel de Grote Kerk als de rk. Maria Magda-
lenakerk) ’s-Heer Abtskerke, ’s-Heer Arendskerke, Hoedekenskerke (de Ark), 
Kapelle(hervormde kerk), Kattendijke (hervormde kerk), Kloetinge (Geertes-
kerk), Kwadendamme (rk kerk), Nisse (Mariakerk), Wemeldinge (Maartenskerk), 
Wilhelminadorp, zo mogelijk Wolphaartsdijk (restauratiewerkzaamheden)en 
Yerseke.….
Het voert te ver om alle openingstijden hier te vermelden; daarom verwijzen we 
u naar de websites van de lokale kerken en de VVV Zeeland.

Extra: R.K. Maria Magdalenakerk in Goes is vanaf 1 juni tot monumentendag 
(2e weekend september) open van dinsdag tot zaterdag van 13.30-16.30

emeritus deken J.C.a.m. aarts overleden
Beste mensen,
Middels dit bericht van onze bisschop J. Liesen willen we u op de 
hoogte stellen van het overlijden van emeritus-deken van Zeeland 
Johannes Cornelius Antonius Maria Aarts. Jan Aarts heeft veel voor 
de parochies van Zeeland betekend.
Hij was een innemende persoonlijkheid en een bestuurder met een 
pastoraal hart voor het welzijn van de parochies, de vrijwilligers en 
de pastorale beroepskrachten.
Samen met de bisschop bidden we dat hij in het Licht van onze Heer 
eeuwig thuis is gekomen.

Vicaris Paul Verbeek
Stafmedewerker Egbert Bornhijm

Op maandag 4 april is te Teteringen overleden emeritus deken 
Johannes Cornelis Antonius Maria.
Aarts. Hij werd geboren op 21 juli 1933 te Bavel en Ginneken. Op 
31 mei 1958 werd hij tot priester gewijd. Na zijn priesterwijding was 
Jan Aarts kapelaan in Clinge en vervolgens in Hulst. In 1970 werd hij 
godsdienstdocent aan het Sint-Willibrordcollege te Goes. Vanaf okto-
ber 1978 assisteerde hij naast zijn docentschap in de parochies van 
Goes en Lewedorp. Met ingang van 2 juli 1979 werd hij benoemd tot 
deken van het dekenaat Zeeland. Daarnaast werd hij met ingang van 
13 januari 1981 benoemd tot kanunnik van het Kathedraal Kapittel. 

Tijdens het vervullen van zijn functie van deken was hij voor verschil-
lende parochies in Zeeland parochieadministrator. Op 1 juli 1998 
ging hij met emeritaat.
De plechtige uitvaartdienst vond op zaterdag 9 april om 10.30 uur 
in de Michaelkerk,
Hooghout 67 te Breda. Na de uitvaartdienst vond de begrafenis 
plaats op begraafplaats De Driesprong, Kameelstraat te Breda.
Foto: R.K. Walcheren, 
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Op bedevaart naar Beauraing
een arts, verpleegkundigen en vrijwilligers, die borg staan voor een 
goede verzorging. kosten verzorgde bedevaart van € 219,00 tot € 
248,00 per persoon, afhankelijk van de voorzieningen. Opgave voor 
de verzorgde bedevaart voor 1 mei. De dagbedevaart is op zondag 5 
juni 2016. Vaak komen er dan familieleden en andere bedevaartgan-
gers naar Beauraing. Voor de dagbedevaart kunt u zich aanmelden 
tot 15 mei. Kosten voor de dag bedevaart zijn € 28,00 p.p. dagbe-
devaart kinderen t/m 11 jaar  € 14,00 per Kind.
Verdere informatie kunt U inwinnen bij:
Familie De Smit   Goes  0113 - 212048
mevr. Luijben- Den Boer Oosterland 0111 - 643390
mevr. T. den Boer- de Kok Hansweert 0113 - 381385
mevr. C. Boonman  Lewedorp  0113 - 612222
mevr. M. Courtin – Rijk Heinkenszand 0113 - 568500
mevr. S. Vermeulen-Rentmeester  Ovezande 0113 - 655589
dhr. P. Beulens  Kwadendamme 0113 - 649311

HOOfDPrOPaganDiST:
Dhr. P. Beulens  Kwadendamme  0113 - 649311
VOOrZiTTer:
Pastor Paul Verbeek Bergen op Zoom 06 - 83215322

U kunt ook onze website bezoeken. www.bedevaartbeauraing.nl

Stichting Jacob Timmerman

Mogelijk heeft u de naam wel eens gehoord of gelezen  in het Rooms 
Katholieke land van de Bevelanden en Schouwen Duiveland: de 
Stichting Jacob Timmerman(SJT). Maar deze stichting is niet wijd en 
zijd bekend, vandaar dat het bestuur van deze stichting  zich eens 
wil voorstellen aan u, lezers van het Parochieblad.
 
We gaan eerst even een stukje terug in de tijd. Daartoe moeten we 
terug naar 1973. In het voormalig Ziekenhuis St. Joanna werkten, 
zoals velen van  u zich waarschijnlijk wel herinneren , veel zusters van 
de congregatie Carolus Borromeus (“de Zuster Onder de Bogen”). 
Deze zusters hadden geen pensioen opgebouwd, want wat zij deden 
was in vroeger dagen letterlijk liefdewerk. Toen de ziekenhuizen 
Bergzicht en St. Joanna in 1973 fuseerden is er voor de zusters een 
financiële voorziening apart gezet. Bij de latere fusie met het Rode 
Kruis Ziekenhuis is dit geld, in overleg met de Congregatie van de 
zusters, deels in hun pensioenpot gestopt en het overblijvende deel 
werd bestemd voor “pastorale zorg in de regio de Bevelanden en 
Schouwen Duiveland”. 

Aan dit bedrag is daarna via een legaat een som geld toegevoegd 
van wijlen Jacob Timmerman. Deze had namelijk in 1981 ook 
een som geld, zijnde de  opbrengst van de verkoop van zijn wei-
land,  overgemaakt voor de zusters in St Joanna. Op 11 november 
1986 is dit geld ingebracht in de toen opgerichte Stichting Jacob 
Timmerman.
Zoals gezegd dient het geld en met name de inkomsten uit dit ver-
mogen, ten goede te komen aan de “pastorale zorg in de regio de 
Bevelanden en Schouwen Duiveland”. En wel heel specifiek aan 
doelen betreffende het pastoraat in het Ziekenhuis ADRZ, Emergis, 
de Damiaan parochie en de (van huis uit) katholieke ouderencentra.  
Zo ondersteunt de Stichting  bijvoorbeeld het ouderen pastoraat en 
de werkgroep Jonge gezinnen in de Damiaanparochie, de inrichting 
van het stiltecentrum in het ADRZ, activiteiten binnen Emergis en ook 
oecumenische bijeenkomsten en doelen waar de RK gemeenschap 
aan deelneemt.

Het bestuur bestaat op dit 
moment uit Mw. Gertje Fran-
ken-Hermans (voorzitter), 
dhr. Harry Snijders (pen-
ningmeester) en ondergete-
kende. Regelmatig overleg-
gen we met het bestuur van 
de Damiaan parochie en de 

dienst Geestelijke verzorging van het ADRZ over de  te ondersteunen 
doelen. Jaarlijks legt het bestuur over het werk van de stichting ver-
antwoording af aan de Bisschop van Breda.
Mocht u een beroep op ons willen doen: met het parochiebestuur 
van de Damiaanparochie is afgesproken dat subsidie aanvragen via 
het bestuur van de Parochie zullen verlopen.
Namens de Stichting Jacob Timmerman,
 

Theo Snel Secretaris (e-mail sjtimmerman@hotmail.com)
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The Passion

Meer dan drie miljoen mensen keken naar de tv-uitzending van ‘the 
Passion’ op Witte Donderdag, 24 maart jl. Een oud, bekend verhaal 
dat jaarlijks toch zo populair is; hoe zou dat nu komen in een tijd 
waarin ‘geloof’ toch niet echt scoort bij het grote publiek?
Is het misschien de nieuwe jas waarin het verhaal gehuld wordt? 
Een Jezusfiguur, die beslist niet voldoet aan het prototype dat we in 
kijkbijbels of films over Christus tegenkomen. De koppeling acteur 

& zijn succesrol in de musical als André Hazes, is eerder gewaagd 
dan een pr stunt. 
Of zijn het de populaire liedjes die als intermezzo tussen de 
gesproken teksten gezongen worden, door niet zomaar de eerste 
de beste zanger? ‘Denk niet wit, denk niet zwart’ zou Jezus gezegd 
en bedoeld kunnen hebben, maar nu zong hij het ook nog in het 
Nederlands.
Het gehele lijdensverhaal was als het ware één actuele aan-
eenschakeling van gebeurtenissen: Amersfoort en de Belgische 
vluchtelingen in de Eerste Wereldoorlog; politieagenten die een 
verdachte komen ophalen en wegvoeren; een terugblik op de 
aanslagen in Brussel… Het aanwezige publiek applaudisseerde 
na elk lied en hield zich aan het protocol van gepaste stilte en de 
eenmalige aanklacht om Barabbas vrij te laten. Het heeft iets ‘rea-
listisch akeligs’ als mensen ‘Weg met Hem’ roepen. Zouden ze dat 
na de uitzending ook nog menen, of zijn ze dan weer met andere, 
alledaagse dingen bezig en kan ‘Jezus’ dan weer in het collectieve 
geheugen worden ge- of verstopt?
Sommigen vinden het hoog tijd dat de verhalen uit de Bijbel 
gemoderniseerd worden, naar hedendaagse maatstaven: een 
mannelijke Jezus kan nog net, maar waar blijven de vrouwen in 
het verhaal? Waarom geen vrouwen als leerlingen? Maria, als 
moeder zou ook andere teksten kunnen zeggen en zingen, al moet 
gezegd worden dat Ellen ten Damme ook niet de meest voor de 
hand liggende speler was. 
Geloven in deze tijd is niet makkelijker, laat staan vanzelfsprekend, 
geworden. Ik ben zelf van mening dat de Bijbel, maar ook de Kerk 
als instituut en ons geloof met de tijd mee moet groeien, zonder 
de kern van de zaak geweld aan te doen. Geloven met passie? Ik 
ben voor!

Richard Gielens

Boekbespreking: god in nederland (1966-2015)
De tijd dat iedereen dacht dat God 
en geloof een privékwestie voor een 
zonderling rijtje enkeling zouden wor-
den, is echt voorbij: minder mensen 
geloven in God en meer mensen noe-
men zich atheïst, aldus het rapport 
‘God in Nederland’ dat in boekvorm 
voor me ligt.
De meeste kerken zien veel van hun 
leden vertrekken. De groep die het 
belang van religie voor de samen-
leving onderschrijft, slinkt snel. En 
de groep Nederlanders die nog wel 
eens in een kerkbank plaatsneemt, 

telt weliswaar nog meer dan 3.000.000 mensen, maar wordt wel 
steeds kleiner.

Dat betekent niet dat religie uit de samenleving verdwijnt! Seculari-
satie ( ontkerkelijking) betekent niet het einde van religie, maar mis-
schien wel het einde van religie, zoals we haar nu kennen…’
De Nederlandse samenleving was eeuwenlang een christelijke 
samenleving en dan poets je zo’n erfenis niet zomaar even weg. Reli-
gie is nog steeds tastbaar aanwezig: in debat, in nieuwe ontwikkelin-
gen (in discussies over vluchtelingenstromen en de sterke invloeden 

van de islam, het groeiend aantal migrantenkerken, de diversiteit in 
religiositeit). 
Joep de Hart, religiewetenschapper, die het voorwoord schreef in het 
boek ‘God in Nederland’ van Ton Bernts (Radboud Universiteit Nij-
megen) en Joantine Berghuijs  (Vrije Universiteit Amsterdam) vat het 
als volgt samen: ‘de kerken die ooit in hoge mate beeld- en sfeer-
bepalend waren voor Nederland, hebben zich ontwikkeld tot kleine 
pleisterplaatsen van belofte en hoop’. Een  nieuwe bloei kan in het 
verschiet liggen, maar dan zullen we wellicht eerst de kerk, zoals die 
nu nog bestaat, vreselijk gaan missen…
Hoe christelijk is Nederland anno 2015 nog? Worden Nederlanders 
spiritueler en hoe ziet die spiritualiteit er dan uit? Hoe geven Neder-
landers invulling aan hun behoefte aan verbondenheid, nu de tradi-
tionele religieuze kaders aan betekenis verliezen?
Vele vragen, die in het boek worden besproken en goed leesbaar 
en verteerbaar zijn, dankzij de medewerking van Joris Kregting en 
Christian van der Heijden, die de interviews deed met onder meer: 
bisschop Gerard de Korte, Carola Schouten ( Christen-Unie- politica), 
Martijn Fischer ( acteur o.a. Jezusfiguur in ‘the Passion) en Oek de 
Jong ( schrijver).
Via de website van de Pater Damiaanparochie ga ik dieper in op de 
vele studies die zijn verricht binnen dit onderwerp.

Richard Gielens
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KIND en OUDERPAGINA
Onlangs heeft uitgeverij Adveniat samen met boekwinkel 
Het Kruispunt (Hoofddorp) een nieuwe website gelanceerd: 
kinderwoorddienst.nl 
De site wil ondersteuning bieden bij de kinderactiviteit gekoppeld 
aan de zondag van het kerkelijk jaar met de bijbehorende lezingen 
en feesten. Ook leerkrachten kunnen er ideeën opdoen. In de loop 
van de komende drie jaren wordt de site verder gevuld, zodat straks 
alle zondagen A, B en C van het katholieke leesrooster beschikbaar 
zijn. De site is qua opbouw een tweelingzusje van geloventhuis.nl, de 
goed bezochte inspiratiesite voor ouders. Een Facebookpagina ligt 
in het verschiet.

Overige tips voor de geloofsopvoeding, en dan met name de 
kinderwoorddienst:

1.  Samuel Advies voor geloofsgroei: deze stichting brengt al vele 
jaren op haar website materiaal voor de kinderwoorddienst van 
de komende zondag(en). Tevens is er ook een webwinkel met 
o.a. boeken en geschenken en een filmclub waar – gratis – films 
geleend kunnen worden.

2.  Website van juf Rolanda: onder Godsdienstlessen OT en Gods-
dienstlessen NT is veel materiaal voor de kinderwoorddienst te 

vinden, van filmpjes tot toneelstukjes en woordzoekers.
3.  De website Bijbel in 1000 seconden van onze Vlaamse buren 

bevat tal van tips voor de kinderwoorddienst en het godsdienst-
onderwijs voor jonge kinderen, grote kinderen en jongeren.

4.  Net verschenen bij Uitgeverij Betsaida: De kracht van het gezin. 
Overwegingen van paus Franciscus. Uitgeverij Betsaida heeft de 
serie overwegingen, die de paus uitsprak in de periode tussen 
december 2014 en november 2015, bewerkt en uitgebracht in 
dit boekje. Het is een klein, handzaam boekje en het biedt inspi-
ratie voor gezinnen, ook voor hen die hierin gekwetst zijn geraakt.

5.  Regiodag Biddende Moeders in Nijmegen: Op donderdag 
26 mei a.s. organiseert Biddende Moeders een Regiodag in 
Nijmegen. Locatie is de parochiezaal van de Maria Geboorte 
kerk, Berg en Dalseweg 40. De dag duurt van 10 uur (om 9.30 
ontvangst met koffie/thee) tot 15.15 uur (afsluitende Eucharis-
tieviering is om 14.15 uur). Het is een dag voor kennismaking 
met Biddende Moeders, ontmoeting, gebed en inspiratie. Alle 
moeders, oma’s en vrouwen met een hart voor kinderen zijn wel-
kom: zowel de fysieke, als geestelijke moeders en oma’s. De dag 
is gratis, s.v.p. zelf een lunchpakketje meebrengen. Voor meer 
informatie en aanmelding: Wies Mom, regioverantwoordelijke 
Biddende Moeders: (0475) 589 135, wiesmom@kuriakon.nl

Trefwoord 
Wat krijgen de kinderen op de basisschool 
de komende periode via levensbeschouwing 
aangeboden? 
Hou rekening met het feit dat onder-midden- 
en bovenbouw een eigen ingang en benade-
ring kunnen hebben. De leerkracht bepaalt 
dat zelf.

Week 14 t/m 16 (4 t/m 22 april): 
Zelfstandig 
De periode tussen Pasen en Pinksteren waar-
in de leerlingen verder moeten zonder Jezus.
Inhoud: Zonder leider verder gaan; zelfstandig 
en zelfbewust in nieuwe situaties handelen 
vanuit een inspiratie.
Bijbel: Hemelvaart; Pinksteren (Lucas 1 en 
2); Petrus geneest; eerste christengemeente 
(Handelingen 3 t/m 5); verdediging tegen 
anderen en interne meningsverschillen; beke-
ring van Filippus (Handelingen 4 t/m 8). 
 
Week 17 t/m 20 (25 april t/m 20 mei): 
Neem de tijd 
In deze periode zijn veel scholen 1-2 weken 
gesloten; men speelt hierop in door te praten 
over vakantie en vrijetijdsbesteding.
Inhoud: Tijd benutten of verdoen, tijd rekken 
of verhaasten; tijd nemen om te werken, te 
lummelen of te feesten (onder andere het 
pinksterfeest). 
Bijbel: Maria en Martha (Lucas 10, 38-42); 
De zaaier (Matteüs 13, 24-30); De parel 
(Matteüs 13, 45-46); De broden en vissen 
(Matteüs 14, 15-21).
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Parochienieuws houdt 
parochiekernen op de kaart…

mensen met koffers
Mensen met koffers gaan over de wereld,
van oorlog naar vrede, van honger naar brood. 
Vaak zijn ze niet welkom, dan moeten ze terug,
van voedsel naar honger, van leven naar dood.
 
Mensen met koffers, ze reizen per vliegtuig,
ze reizen per ezel, per trein of per vlot.
Ze vluchten voor machthebbers en hun soldaten,
voor beul of tiran, of een andere God.
De geur van het gras
dat je grootvader maaide,
Het wuivende graan
dat je vader eens zaaide.

Het kleine verdriet
dat je moeder steeds suste,
Haar haar dat zo kriebelde 
als ze je kuste.
Dat alles was thuis
dat alles en meer.
Dat alles, dat alles,
dat alles nooit weer. 
 
Mensen met koffers gaan over de wereld,
Altijd op de vlucht naar de volgende grens.
Ze vluchten voor tovenaars, reuzen en heksen, 
voor duivel en draak, die vermomd gaan als mens.

Sjoerd Kuyper, uit dichtbundel ‘Alleen mijn verhalen nam ik mee’ 1998 uitgeverij Leopold 
Poster: Martijn van der Linden, vanaf 25 januari 2016 in de handel.

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]

eerste communie
Iny Driessen schreef een handzaam boekje over ‘naar de kerk gaan’ dat 
past in de traditie van je voorbereiden op de eerste communie. Laten 
we eerlijk zijn: de weken voor de Eerste Heilige Communieviering komen 
kinderen en ouders/verzorgers regelmatig in en rond de kerk, omdat de 
kinderen daar hun voorbereiding doen. Na de feestdag zien we al snel 
het aantal communicanten dalen….waarom is dat toch?
Iny beschrijft op leuke –voor kinderen begrijpelijke – wijze tien redenen 
waarom je wel/niet naar de mis zou kunnen /moeten gaan. Het boekje 
is zo geschreven dat ouders er prima mee uit de voeten zouden kunnen, 
als ze die vragen gesteld werden.

Ik noem er enkele:
• Ik begrijp er niets van
• Ik kan toch thuis in mijn bed bidden?
• Het gaat in de mis niet over mij..
• Het is altijd hetzelfde
• Ik heb er niets aan
• Ik moet er stil zijn, blijven zitten
• ’t is toch maar de zaak van de pastoor
• Ik snap de woorden en gebaren niet 
Op elke vraag komt een positief antwoord, waardoor de lezer toch het gevoel krijgt dat  elke 
vraag serieus genomen wordt.
Een aanrader voor iedereen, die communicanten begeleidt, een kandidaat-communicant 
heeft of moeite heeft kinderen te motiveren om bewust en actief mee te blijven vieren in 
de kerk.
Zondag vieren in de kerk…..Waarom toch gaan? I. Driesen, uitgeverij Halewijn Antwerpen 
ISNB 90-73503-11-6, € 1,25 , ook te bestellen via Berne Media Heeswijk.
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Cruijff en JC Superstar 

Op Palmzondag 20 maart stonden koorleden van de regionale 
koren uit Ovezande, Lewedorp, Kwadendamme en ’s-Heerenhoek 
in de parochiekerk van Lewedorp met veel overtuiging hun versie 
van ‘Jesus Christ Superstar’ te zingen. Solisten Saskia Schouw- 
Hoondert en Jan Martens vertolkten hun rol met verve en toetsenist 
Steven Vroonland speelde onder muzikaal genot alle stukken aan 
elkaar. Dirigente Jolanda Nagelkerke gaf achteraf toe (nog steeds) 
onder de indruk te zijn van alle inzet, geleverd door iedereen die 
erbij betrokken was. Dank en bloemen waren geheel terecht von-
den vele aanwezigen. Er werd luid geapplaudisseerd, waar het 
eigenlijk niet hoorde, maar een kniesoor die daarover zeurt!

Niemand kon toen vermoeden dat op Witte Donderdag, 24 maart 
feitelijk een nieuwe JC Superstar ten tonele verscheen: het over-
lijden van Johan Cruijff (1947 – 2016). Extra nieuwsuitzendingen 
brachten na verificatie het bericht zo snel mogelijk naar buiten. 
Even leek het alsof Barcelona het nieuwe Jeruzalem was geworden. 
Johan Cruijff (JC) de superster, het idool, de bekendste Nederlan-
der, ’s werelds beste voetballer was overleden. Hij, die zijn leven ten 
dienst stelde van het voetbalspel, had een verkeerde inschatting 
van het spelverloop gemaakt: de 2-0 voorsprong die hij dacht te 
hebben op de ziekte kanker, was sneller dan gedacht omgezet naar 
een definitieve achterstand: het verlies van leven, oftewel: de dood.
De dagen daarop volgend stonden geheel in het teken van JC uit de 
20e en begin 21e eeuw: huldeblijken, bloemenzee, beschouwingen 
op zijn leven, terugblikken via archiefbeelden en heel veel pagina’s 
in alle internationale dagbladen. De roep om een naamswijziging 
van de Amsterdam Arena klonk vrijwel direct en Betondorp (een 
deel van Amsterdam waar Johan zijn jeugd doorbracht) leek of 
bleek een bedevaartsoord te zijn.
‘Is daar wat op tegen?’ hoor ik u zeggen. Natuurlijk niet! We leven 

in een vrij land ( God zij dank) waar iedereen zijn geloof mag belij-
den, zoals hij/zij wil, of dat nu een religie of een voetbalheld is. De 
vergelijking kan voor sommigen echter kwetsend over komen: een 
uitblinker van een populaire sport als voetbal mag je niet zomaar 
vergelijken met Jezus Christus, ook al zijn de initialen hetzelfde. 
Het zegt echter iets over onze hang naar helden, zonder het woord 
‘leider’ (beladen als het om Duitse vertaling gaat) te gebruiken.
Cruijff was een jongen/man van de straat; letterlijk, want hij 
leerde zijn balvaardigheid en tactiek op straat. Toen Ajax en later  
Barcelona naar hem lonkten, bleef hij een gewone jongen, voor 
zover dat mogelijk was als supertalent. Hij deelde zijn talent met 
velen: als teamlid, trainer, commentator, maar zeker ook als initia-
tiefnemer van de Cruyff Courts, een stichting die overal trapveldjes 
aanlegt om kinderen van enkel computerspelletjes af te houden.  
Het enige wat mij vooral stoorde was de plotselinge behoefte om 
‘vriend van JC’ te zijn en dat met enige trots openbaar te maken 

op elke tv-zender die we maar hebben in ons land. Toegegeven: 
Johan vond het niet erg om met –voor hem wildvreemden- op de 
foto te gaan. Als een relikwie werden die foto’s afgelopen weken 
meegedragen en getoond als bewijs van: ‘ik was bij hem’. Mag 
ik dat ‘haantjesdrag’ noemen? Petrus, niet zomaar de eerste de 
beste vriend van Jezus, loog driekeer voordat de haan kraaide. Nu 
kwamen er wel heel veel beste vrienden naar voren, die ‘iets’ met 
JC hadden.  

De familie van Cruijff vroeg de afgelopen dagen vooral om rust en 
begrip hiervoor. Ik kan ze enkel steunen: het leven gaat verder, ook 
voor hen. Ieder zal het verlies zelf moeten leren verwerken. JC zal 
blijven voortleven en hoeft niet bang te zijn dat er over een paar 
jaar geen haan meer naar hem kraait. Wel of geen stadion naar 
hem vernoemd.

Richard Gielens
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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

Cordaid Memisa
5 – 6 maart 2016:  €138,52
Elisabethdiaconie
Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Caritaskern Goes

VriJWiLLigerS geVraagD
Eenmaal per 4 weken is er op zondag in 
zorgcentrum Terweel (Joannaplantsoen 
1) een viering. Om het voor de bewoners 
mogelijk te maken deze viering bij te wonen, 
is men op zoek naar vrijwilligers (m/v) die 
meehelpen om de bewoners voor de viering 
op te halen en weer terug te brengen naar 
hun kamer.  Van u wordt verwacht dat u tus-
sen 09.45 uur en 11.30 uur aanwezig bent 
om te helpen. Als u informatie wilt of als 
u zich wilt opgeven, neem dan contact op 
met het parochiesecretariaat, tel. 216754 
of via e-mail: rkmagdalena@hotmail.com  
Het parochiesecretariaat is geopend op 
dinsdag- en donderdagmorgen van 09.30 
tot 12.00 uur.

PreSenTaTieViering eerSTe 
COmmUniCanTen

De aanstaande communicanten hebben 
een Palmpasenstok gemaakt en in de vie-
ring van Palmzondag stelden de kinderen 
zich voor. Marga en Susanne helpen hen.

PaaSViering BiSSCHOP 
ernSTSCHOOL
Op Goede Vrijdag 25 maart hebben we met 
alle leerlingen in de H. Maria Magdalena 
kerk naar het paasverhaal geluisterd. In de 
nieuwsbrief van de school heb ik het vol-
gende geschreven:
De paasviering in de kerk was mooi. Goed 
om als school hierbij stil te staan. Op zulke 
momenten zie ik en beseffen wij als team 
dat we een grote school zijn, maar wel 
een school die intimiteit en kleinheid wil 
uitstralen.
Tijdens de viering met de titel; Vergeet mij 
niet, werd het paasverhaal verteld aan de 
hand van 14 staties, afbeeldingen van het 
paasverhaal. Tussen het vertellen door wer-
den er gebeden voorgelezen door de leer-
lingen en werden er voorwerpen neergelegd 

Lief en LeeD
Overleden:
Theresia Amelia Giesen, geboren op 10 juni 
1922, overleden op 21 februari, weduwe 
van H.Baars. De uitvaartdienst en begrafe-
nis op het R.K.-gedeelte van de algemene 
begraafplaats te Goes, vond plaats op 26 
februari.
Jozina Margrietha de Vos, geboren op 24 
februari 1918, overleden op 27 februari, 
weduwe van G. Nagelkerke. De  uitvaart-
dienst en crematie vonden plaats op 4 
maart.
George Victor Joseph Maria van Vooren, 
geboren op 4 juli 1949, overleden 19 
maart. De afscheidsdienst en begrafenis op 
het R.K.-gedeelte van de algemene begraaf-
plaats te Goes, vonden plaats op 24 maart.
Maria Walteria Theresia Sio, geboren op 26 
september 1934 ?, overleden op 28 maart, 
echtgenote van P.D.Goddrie. De afscheids-
dienst en crematie vonden plaats op 4 april.

OPBrengST CariTaS COLLeCTeS
12 – 13 december 2015: € 262,81
Bisschoppelijke Adventsactie
2 – 3 januari 2016: € 305,57
Bijzondere noden parochianen 
6 – 7 februari 2016: € 174,04

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
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Tot slot van deze dag hebben we een diner 
in restaurant “Non Plus Ultra” te Woens-
drecht. De kosten voor deze voorjaarsreis 
bedragen € 60,00 voor leden en € 65,00 
voor niet-leden. U kunt zich tot 8 mei met 
gelijktijdige betaling opgeven bij leden van 
het bestuur. 
Als u dit alles zou willen meemaken en u 
bent nog geen lid van de KBO, dan kunt u 
zich nu nog opgeven en direct al meedoen 
aan bovengenoemde activiteiten.
Ook willen wij u attenderen op onze website 
www.kbogoes.nl waarop vermeld staan de 
rubrieken: Nieuws, Belangenbehartiging, 
Activiteiten, Hersenspinsel / Column, Bij de 
Tijd, Bezoekgroep, etc.
Wilt u nader kennismaken met de KBO? 
Vraag een informatiepakket aan bij A. Huige, 
tel. 221848 of e-mailadres: ahuige@zee-
landnet.nl en u ontvangt het per omgaande.

Johan van Moorten

reSTaUraTienieUWS

Wellicht  is, als u dit leest,  het begin van 
de restauratie in ons kerkgebouw zichtbaar. 
Dan heeft u gezien dat aan de kant  van 
de toren begonnen  werd. Gepoogd wordt 
om de overlast voor de kerkgangers tot een 
minimum te beperken, doch het blijft een 
omvangrijk project! De kosten voor deze 
3e restauratiefase zijn bekend. In totaal is  
€ 312.000,-- nodig. Zoals u weet, wordt 
een deel hiervan door Rijkssubsidie gedekt, 
maar voor elke euro subsidie moeten we 
zelf 35 cent betalen. In ons geval betekent  
dit € 202.800,-- subsidie en € 109.200,-- 
eigen geld.
Tijdens de Paasviering ontving u een 
gekleurde aansporing om de restauratie 
financieel te steunen  en ook het rekening-
nummer NL 13 RABO 0380 5504 15 (onder 
vermelding van restauratie) werd onder uw 
aandacht gebracht. In het kerkgebouw zal 
op een speciaal mededelingenbord regel-
matig bekend gemaakt worden, hoeveel  
geld u tot dan voor de restauratie van ons 
kerkgebouw bijeenbracht.  Wij hopen dat het 
wederom een gezamenlijk gedragen project 
wordt. Bij voorbaat dank voor uw bijdrage.

Jan van den Hondel, namens de 
restauratiecommissie.

ook. In het AZC in Goes wonen veel gezin-
nen en vrouwen die ook graag bezoek willen 
ontvangen. Het is zeer verrijkend om met 
mensen uit andere culturen te spreken, voor 
hen open te staan en het evangelie met hen 
te delen. Zij stellen dat heel erg op prijs. Als 
je hier wat voor voelt of er vragen over hebt 
kun je contact opnemen met Johan Hub-
regtse, tel. 06-21908422 of via de mail: 
j.m.hubregtse@filternet.nl

K.V.g. nieUWS
Veel is er niet te melden deze keer.  We 
hebben een goed bezochte ledendag gehad 
met ’s- middags een optreden van duo 
Dejavu, gezellig en  hilarisch. Ook  heb-
ben we de tropische tuin in het Omnium 
bezocht waar we een rondleiding kregen en 
hebben genoten van de planten en bloe-
men. Als afsluiting hebben we nog gezellig 
wat gedronken en nagepraat.  De lezing 
van Remedica over “Het hart op de goede 
plaats” was een leerzame avond. Op 26 
april lopen 5 van onze leden de modeshow 
met kleding van This Time uit Kapelle. Dit 
wordt een gezellige avond dames ! Onze 
reis in mei naar o.a de aardbeienkwekerij 
in Rijsbergen en de tuinen van Bouvigne en 
de baseliek van Oudenbosch is verzet naar 
20 april, i.v.m. de voorjaarsreis van K.B.O. 
Goes op 19 mei. Op 24 mei fietsen we 
naar tomaten- en paprikakwekerij Seasun 
in Kapelle, waar we een rondleiding krijgen 
in het bedrijf. We sluiten het verenigingsjaar 
af met een heerlijke barbecue verzorgd door 
de Maros, altijd goed en gezellig. Rest mij 
nog u allen een hele fijne zomer toe te wen-
sen en zie u graag terug op 21 september 
bij de inloopmiddag of 8 september bij het 
begin van ons seizoen.

Tot ziens, Dien Janssen.

   K
   B
 gOeS – nieUWS
Onze voorjaarsreis is op donderdag 19 mei 
a.s. Het is dan vroeg uit de veren, want we 
vertrekken al om 7.15 uur 's morgens bij 
“De Hoogte” aan de Beukenstraat en om 
7.30 uur bij het NS-busstation.
Het reisdoel is het Land van Cuyk en het 
Maasheggengebied. In De Aalshof te Haps 
worden we ontvangen door de gastvrouw. 
Tijdens de koffie / thee vertelt zij over hun 
eierbedrijf, allerlei kip-en ei-weetjes passe-
ren de revue. Er is een proeverij van verschil-
lende soorten advocaat en er is gelegenheid 
om rond te kijken in de tuin en de streek-
winkel. De broodjeslunch is in het Strohotel, 
gelegen op de Aalshof. Na de lunch vertrek-
ken we voor een rondrit door de natuurparel 
de Vilt en het unieke Maasheggengebied. 

die te maken hebben met het paasverhaal 
(rode roos, zakdoek, kruis, doornkroon). Ook 
zongen we het lied Vergeet mij niet:
Vergeet me niet. Laat het verdriet niet win-
nen van het leven.
Vergeet me niet. Ik hoop dat ik je zoveel heb 
gegeven
Dat jij mijn naam voor altijd weet en nooit 
vergeet.
Dat jij mijn naam voor altijd weet en nooit 
vergeet
Als directeur van een Katholieke school vind 
ik het elk jaar weer bijzonder om aandacht 
te besteden aan het paasverhaal. Het stil-
staan met heel de school bij het paasver-
haal in de Katholieke kerk, is elk jaar weer 
een mooi terugkerend samenzijn. Op deze 
manier weten de leerlingen van de Bisschop 
Ernstschool welk verhaal er bij Pasen hoort 
en dat Pasen niet alleen de paaseieren zijn 
of het lekkere eten is. 

Paul Constandse

OPrOeP

Door de Petrakerk van Kapelle Biezelinge 
worden voor de vluchtelingen uit de Zee-
landhallen en het AZC regelmatig kerkdien-
sten gehouden in de Westerkerk te Goes . 
Na de laatst gehouden dienst konden de 
vluchtelingen aangeven of zij bezoek wil-
den ontvangen. Dertien vluchtelingen heb-
ben aangegeven hier gebruik van te willen 
maken. Voor deze mensen zoeken we vrijwil-
ligers die hen regelmatig op gaan zoeken in 
de Zeelandhallen. Omdat er alleen mannen 
in de Zeelandhallen zijn, die over het alge-
meen vrij jong zijn  zoeken we  daarvoor 
(jonge) mannen die een warm hart hebben 
voor de vluchtelingen. Als er vrouwen zijn die 
ook graag bezoekwerk willen doen kan dat 
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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

Lief en LeeD
Overleden: 
24 februari: Piet (Petrus Hendrikus) Men-
heere, (89) echtgenoot van Sien Menheere-
Traas, verblijvende in Theresiahof/Theresi-
aplein 31. De uitvaartdienst vond plaats 
op dinsdag 1 maart in onze kerk, waarna 
crematie in besloten kring te Middelburg.

aCHTer De SCHermen 

Pasen ligt al weer achter ons, maar de zon-
dagen na Pasen duren nog even voort en 
brengen na zes weken liturgisch paars weer 
de feestkleur ‘wit’ in onze kerk. 
Dankzij de dames van de Zilvervloot ( poets-
club kerkelijk zilver en koper) konden we op 
zijn paasbest tevoorschijn komen tijdens 
de paasviering op zondag 27 maart.  Het 
lijkt allemaal zo vanzelfsprekend, maar ook 
in een kerkgebouw gebeurt niets ‘vanzelf’. 
Dames hartelijk dank dat jullie de handen 
uit de mouwen wilden steken! We kunnen 
er gelukkig nog wekenlang van genieten…

Caritas kern ’s-Heerenhoek wilde voor een 
aantal inwoners iets extra’s doen in de vorm 

van een paasmand vol levensmiddelen. Ook 
dit initiatief werd erg gewaardeerd, vooral 
in  stilte van degenen die met deze steun 
lichtpuntjes zagen.

meimaanD mariamaanD

Soms krijgen we wel eens de vraag voorge-
legd: ‘Waarom staan er zoveel Mariabeelden 
in jullie kerk’?  Het antwoord is simpel te 
geven: elk beeld heeft haar eigen geschie-
denis. We zullen het oudste en jongste beeld 
deze keer behandelen in uitleg.
Het oudste beeld staat in de Maria-nis: 
Maria van Lourdes, een geschenk van een 
parochiaan uit de twintigerjaren van de vori-
ge eeuw. Veel kerken haalden een beeltenis 
in hun kerkgebouw als eerbewijs aan de ver-
schijning in dit Franse bedevaartsoord. Ons 
dorp wilde niet achterblijven en wijdde een 
speciale plaats voor haar in; pastoor Kroon 
was de initiatiefnemer om bij zijn gouden 
priesterjubileum ook nog een Mariaraam in 
deze nis aan te laten brengen.
Maria uit Rilland zullen we dit beeld maar 
officieus noemen, want ons is niet bekend 
dat er verschijningen waren in deze voorma-
lige parochie in Oost-Zuid-Beveland. 
Bij de sluiting van de Sint Jozefkerk in Ril-
land kregen wij twee beelden toebedeeld: 
zowel Maria als Jozef verhuisden naar ons 
kerkgebouw. Sommige parochianen vonden 
de prominente plaats voor in de kerk ‘te’ 
maar beide staan er nog; tot groot plezier 
van enkele stille genieters.  Maria staat 
namelijk aan de voormalige vrouwenkant 
(linkerzijde van het middenschip) op de 
plaats waar in mei en oktober Maria hulde 
wordt gebracht. Jozef vergezelt haar aan de 
rechterzijde, onder de preekstoel.
Met Pasen stonden Maria en Jezuskind  

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
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letterlijk dicht bij het vuur (paaskaars) en 
dat is hen de komende maand ook gegund. 
Voordat dit beeld onze kerk sierde, had-
den we in deze Mariamaanden een beeld 
dat de onfortuinlijke naam  ’Maria van de 
vuilnisbak’ draagt. Wie het ziet, kan deels 
de verklaring al begrijpen, maar de waar-
heid zit grotendeels in het feit dat pastoor 
Kroon tijdens een bezoek aan Den Haag 
dit beeld langs de straat vond, bij een 
vuilnisbak. Maria afgedankt? Hij kon het 
niet over zijn hart verkrijgen dit zo te laten 
gebeuren en adopteerde spontaan het 
beeld en bracht het naar onze kerk. Bijna 
onveranderd, troosteloos en schijnbaar 
vervuild en beschadigd, staat het daar: in 
een van de nissen van het hoogaltaar. Een 
grotere Mariahulde kan men  zich bijna niet 
voorstellen.
Dinsdag 24 mei: 19.00 uur, Mariaviering 
met rozenkransgebed, gelezen door school-
kinderen en  met zang van het dameskoor.

Foto’s: Clemens Flint.

ZeVen = een HeiLig geTaL Of 
aanTaL?

De tijd, dat hele klassen  
(zoals dat toen nog heet-
te) de communie ‘deden’ 
ligt al langer achter ons. 
Tegenwoordig stellen we 
vanaf eind december 
de vraag: ‘Hoeveel com-

municanten mogen we komend jaar bege-
leiden?’ In februari bleken er toch zeven 
kinderen te zijn die via hun ouders aangaven 
mee te willen doen aan actieve deelname 
in geloven. 
In maart werd gestart met het project ‘Blijf 

dit doen’ en vier ouders-begeleiders zegden 
hun medewerking in de zondagochtend-bij-
eenkomsten toe. Andere ouders voelen zich 
meer thuis en betrokken in het voorbereiden 
van de uiteindelijke eucharistieviering op 29 
mei (Sacramentsdag). 
Natuurlijk zijn we blij met deze betrokken-
heid van ouders en kinderen en hopen we 
op zaterdag 16 april dit te mogen tonen in 
hun presentatie. Op de website zullen we na 
deze datum foto’s presenteren. 

HemeLVaarT & BeVriJDingSDag

Een bijzondere combinatie van feestdagen 
dit jaar, die vragen om gevierd te worden. De 
afgelopen jaren was Hemelvaart dé dag van 
de eerste communicanten, maar dit jaar valt 
de planning anders uit!
Hemelvaart heeft voor velen toch iets spi-
ritueels en de vraag om samen te komen 
voor gebed en zang blijft gehandhaafd. Die 
donderdag 5 mei zullen we dan ook samen 
vieren om 9 uur. Wellicht kunnen we op die 
vrije dag het bevrijdingsgevoel laten door-
klinken met samenzang?
Zie verder het dienstenrooster voorin dit 
blad.

ParOCHieBiJDrage – KerK & geLD
Praten over geld is niet altijd even mak-
kelijk of passend, maar ‘eerlijk is eerlijk’ 
ook de kerk kan niet zonder bijdragen van 
supporters.
Zeker in een tijd waarin voor sommige 
mensen ‘de kerk’ als instituut krassen heeft 
opgelopen en  voor anderen de kerk als 
gebouw wordt gemeden. In ons dorp kan 
niemand letterlijk om de kerk heen, omdat 
alle wegen bijna hier samenkomen.
Als dorp weten we hoe het is als voorzie-
ningen als supermarkt of elektronicazaak 
plotseling sluiten: ’s-Heerenhoek laat een 
veer en dat is niet leuk of ‘handig’. Sterker 
nog: het verlaagt het niveau van woongenot.
Natuurlijk moeten we niet enkel klagen of 
bij de pakken neerzitten; aanpakken en 
vooruitkijken zijn waardevoller. Daarom wil 
de parochiekerncommissie openheid van 
zaken geven door een overzicht te geven van 
de inkomsten en uitgaven in de afgelopen 

jaren. Elke bijdrage is welkom, zeker als 
jezelf het ook moeilijk hebt om rond te 
komen.
Voor sommigen is een tientje per maand 
nog veel, ook al is dat de lijn die we van het 
bisdom Breda krijgen. In die gevallen vragen 
we beleefd om contact op te nemen met de 
kasbeheerder Henk Postema of andere vor-
men van bijdragen ook mogelijk zijn.
In  dit nummer vindt u een bijsluiter met 
informatie en heel belangrijk voor ons: uw 
correspondentienummer = uw postcode en 
huisnummer. Bij elk contact dat u legt is dat 
voor ons dé sleutel voor oplossingen. Zeker 
bij betalingen door mensen met gelijklui-
dende achternamen is dat bijzonder handig.
Meer informatie? Henk Postema (henk-
postema@rksheerenhoek.nl) of info@
rksheerenhoek.nl. 
 

VerKOOP LanDBOUWgrOnD

De parochiekerncommissie ’s-Heerenhoek 
heeft besloten tot verkoop van een perceel 
landbouwgrond ter grootte van 2 hectare 23 
are en 82 centiare gelegen aan de Molen-
weg te Ovezande, bekend onder de kadas-
trale aanduiding Borsele L 998.
Het perceel is juridisch in eigendom bij de 
Pater Damiaanparochie en daarom is ook 
goedkeuring nodig van parochiebestuur en 
bisdom.
De huidige pachter is als eerste de moge-
lijkheid geboden dit perceel aan te kopen. 
Indien men daarvan afziet,zal in een vol-
gende editie van dit parochieblad opnieuw 
een bekendmaking plaats vinden en zo 
mogelijk de verkoop bij inschrijving kunnen 
plaats vinden.
Alle transacties vinden plaats onder notari-
eel toezicht en volgens de geldende proce-
dures van het bisdom Breda.

Contactpersoon: Ton Oosthoek, voorzitter
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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

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 februari is overleden Agatha Heilig-
Koopman, weduwe van J.C. Heilig op de 
leeftijd van 91 jaar. Op 10 februari is voor 
haar een uitvaartdienst gevierd in onze 
parochiekerk. Op 11 februari werd zij in 
Amersfoort gecremeerd.

Op 11 februari is overleden Marinus Sebas-
tianus Josephus Courtin, echtgenoot van 
Miranda de Jonge, op de leeftijd van 55 
jaar. Op 17 februari werd René, na de uit-
vaartdienst in onze parochiekerk, op ons 
kerkhof begraven.

Op 26 februari is in Poelwijck overleden 
Jophina Maria Wesdorp-Boeien op de leef-
tijd van 99 jaar. Op 1 maart werd zij in Mid-
delburg gecremeerd.

ZieKenZaLVing
Dit jaar is de Ziekenzalving van de Paro-
chiekern Heinkenszand op woensdag 25 
mei a.s.
Aanvang van de dienst zal zijn om 14.30 
uur in Poelwijck.
Pastoor Van Hees zal de dienst leiden. Het 
vervoer kan geregeld worden.
U kunt zich opgeven bij:
    Lilian de Gijsel    0113-562269
    Leny Rijk            0113-649324  

De gOeDe WeeK, een STiLLe WeeK ?
De Goede Week, ook wel Stille Week was in 
onze parochiekern zeker geen stille week.’
Na een mooie en druk bezochte Palmzon-
dagviering, waarna velen een palmtakje 

mee naar huis namen om dit thuis een 
eerbiedige plaats te geven, zijn er vooral 
voor de kinderen van de Jan van Schengen 
school vieringen geweest in onze parochie 
kerk.

Op maandag 21 maart zijn om 09.00 uur 
de kinderen van groep 3a, om 10.00 uur de 
kinderen van groep 3 b en om 11.00 uur de 
kinderen van groep 5 eerst naar de Maria-
grot geweest ,waar  door Kees en Marian 
Priem werd verteld over de verschijning van 
Maria in Lourdes. De kinderen mochten een 
kaarsje aansteken.
Daarna gingen de kinderen naar de kerk 
waar door Anneke Harten en Sjaak Priem 
een speurtocht met hen werd gehouden. 
Hier gingen de kinderen op zoek naar de 
symbolen in de kerk en werd aan hen uit-
gelegd wat de betekenis van deze symbolen 
is. Bij het verlaten van de kerk mochten de 
kinderen een palmtakje meenemen.

Dinsdag 22 maart werden de leerlingen 
van groep 7 om 10.00 uur ontvangen in de 
dorpskerk. Hier vertelde Kees Priem over de 
geschiedenis van deze plek waar de eer-
ste Rooms Katholieke kerk heeft gestaan. 
Daarna een tocht langs interessante loca-
ties in het dorp, de buitenplaatsen ‘Barbe-
stein’ en ‘Watervliet’ en de geschiedenis van 
de toentertijd bevaarbare vaarwegen rond 
Heinkenszand. Tenslotte langs de veste 
(gracht rond de kerk) naar de ijskelder 
die vroeger  tot het landgoed Barbestein 
behoorde. De leerlingen mochten de kelder 
in wat zeer indrukwekkend was. Ook deze 
kinderen gingen daarna naar de kerk waar 
door Anneke en Sjaak het passieverhaal 
werd verteld. Bij het verlaten kregen ook 
deze kinderen een palmtakje mee.
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Woensdag 23 maart zijn om 09.00 uur 
groep 4a, om 10.00 uur groep 4b en om 
11.00 uur groep 6a en 6b naar de kerk 
geweest en namen onder leiding van Anne-
ke en Sjaak actief deel aan de kruisweg. 
Ook zij kregen een palmtakje mee. 

Donderdag 24 maart Witte Donderdag, 
waren om 09.00 uur meer dan 300 kin-
deren van de Jan van Schengen School in 
de kerk waar pastor Hacking vertelde over 
de Goede Week en de kinderen van Young 
Spirit zorgden voor mooie passende lied-
jes. Na de viering bleven de groepen 8 in 
de kerk om de kruisweg te doen. Juf Cora 
en Juf Yvette bij gestaan door Addie Nelen 
vertelden bij iedere statie wat Jezus had 
meegemaakt tijdens zijn kruisweg.
’s Avonds om 19.00 uur begin van het 
Paastriduüm .Een mooie viering voorgegaan 
door pastor Buijssen en diaken Bornhijm., 
De zang werd verzorgd door de mannen-
koren van Ovezande en Heinkenszand. 
Vele parochianen uit deze dorpen waren 
aanwezig. 

Vrijdag 25 maart, Goede Vrijdag. Om 
15.00 uur kruiswegviering, ook nu waren 
weer veel parochianen uit ons dorp en uit 
de omliggende dorpen aanwezig .De viering 
werd voor gegaan door de eigen lectoren 
, het dameskoor verzorgde de gezangen. 
Om 19.00 uur de Goede Vrijdag viering: 
weer een mooie viering voorgegaan door 
Pastor Buijssen en Diaken Bornhijm.  De 
zang werd verzorgd Free Spirit en Con Dios. 
De aanwezigheid van de vele  parochianen 
gaf een saamhorigheidsgevoel wat in deze 
bewogen week velen goed deed. Het kruis 
voor het altaar was prachtig neergezet en 
ingetogen versierd voor de kruisverering 
aan het eind van de viering, die indrukwek-
kend verliep.

Zaterdag 26 maart, Stille Zaterdag. Om 
20.00 uur de Paaswake weer voorgegaan 
door  pastor Buijssen en diaken Bornhijm  
De zang werd verzorgd door de dameskoren 
van Heinkenszand, Ovezande, Kwadendam-
me en Lewedorp. Een vreugdevolle viering 
met vuur, licht, water en de oliën opgehaald 
tijdens de chrismaviering van woensdag in 
Vlissingen en een goed gevulde kerk.

Zondag 27 maart, 1e Paasdag om 09.00 
uur kinderviering voorgegaan door pastor 
Hacking. Het kinderkoor Young Spirit ver-
zorgde de liedjes ook nu weer een groot 
aantal parochianen uit onze eigen paro-
chiekern aanwezig. De kinderen hadden 
een grote bijdrage aan de viering door het 
verzorgen van de lezingen en voorbeden. 
Toen het slotlied “t Is Pasen”  werd gezon-
gen gaf dit het echte blije paasgevoel, de 
aanwezigen applaudisseerden voor het 
koor en hun begeleiders, het was geweldig. 
Na de viering was het voor de kinderen 
weer paaseieren zoeken in de tuin van de 
pastorie. Ook had de werkgroep liturgie 
gezorgd voor koffie, thee en ranja met een 
paaseitje. Er waren veel kinderen en alle 
paaseieren werden gevonden en in de 
mand gedaan behalve eentje, dat lag in de 
vijver. Er waren wel kinderen bereid om het 
even te pakken maar daarvoor  was het 
toch nog een beetje te koud.

We willen de leerkrachten van de Jan van 
Schengenschool ook dit jaar weer bedan-
ken voor de grote inzet om de leerlingen op 
deze wijze mee te geven wat het betekent 
christen te zijn.
En de kinderen hebben werkelijk een com-
pliment verdiend, dat ze zo aandachtig 
geluisterd hebben, goed meegedaan heb-
ben en aan het eind van de kruisweg zo 
stil en ordelijk de kerk hebben verlaten: 
geweldig!

In deze Goede Week hebben dus meer dan 
1000 parochianen, jong en oud onze paro-
chiekerk bezocht.
Laten we dankbaar zijn dat we dit met 
velen mogen doen.
Het was door alle vieringen en activiteiten 
met de school, geen stille week, maar wel 
een om stil van te worden.

Anneke Harten, Sjaak Priem.

JaarVergaDering DameSKOOr  
SinT BLaSiUS
Op 10 maart had het dameskoor weer de 
gebruikelijke jaarvergadering. Tijdens deze 
vergadering werden er 5 dames gehuldigd, 
Clazien Drijdijk, Clazien Vermue, Gerarda 
van den Dries,  Jaantje Riijk en Sien Remijn 
omdat ze 40 jaar lid waren  en Philie Fran-
kevijle en Addie Nelen omdat ze 25 jaar 
lid waren van het koor. In het jaaroverzicht 
werd vermeld dat ze ook het afgelopen jaar 
weer bijna iedere week 2 keer naar de kerk 
zijn geweest: een keer voor de repetitie en 
een keer voor het verzorgen van een viering.
Hiervoor namens de parochiekern onze 
hartelijke dank en onze gelukwensen aan 
de jubilarissen.

OeCUmeniSCHe STiCHTing VOOr 
gODSDienSTOnDerWiJS OP De 
OPenBare SCHOOL
In 1972 besloot een aantal kerkenraden in 
de Zak van Zuid-Beveland om een stichting 
op te richten, die het godsdienstonderwijs 
op de openbare basisscholen ging verzor-
gen.  Deze Stichting Kerkelijke Arbeid Bor-
sele (SKAB) veranderde in 2003 van naam, 
omdat een katholieke parochie toetrad tot 
de stichting. 
Tot 2009 waren de docenten in dienst van 
de Stichting. Zij werden betaald uit bijdra-
gen van de kerkelijke gemeenten en de 
gemeente Borsele. Na 2009 nam het rijk de 
financiering over en kwamen de docenten 
in dienst van de het Centrum GVO (Gods-
dienstig Vormings Onderwijs) in Utrecht. 
Dit was een ingrijpende verandering. De 
Stichting was niet langer werkgever, maar 
werd schakel tussen de kerken en de 
docenten en ook klankbord voor docenten. 
Het werkgebied werd ondertussen uitge-
breid tot Noord- en Zuid-Beveland.
Voor de docenten veranderde er na 2009 
ook veel. Om professionalisering te verbe-
teren gingen zij cursussen volgen. Ook werd 
er een regiobegeleidster benoemd. 
Het doel van het GVO is gericht op de vor-
ming van de leerlingen: leerlingen leren 
om levensbeschouwelijke vragen te stellen. 
Door het stellen van deze vragen werken 
leerlingen aan de ontwikkeling van hun 
identiteit. De docenten helpen kinderen een 
eigen kijk op het leven te ontwikkelen en 
te laten ervaren wat het geloof in iemands 
leven kan betekenen en dit te leren respec-
teren. De docenten gebruiken in hun lessen 
verschillende methodes, maar alle metho-
des schenken veel aandacht aan Bijbelver-
halen en christelijke tradities. 
Het GVO is niet verplicht, maar wordt door 
de ouders gekozen. Het geeft een duide-
lijke meerwaarde aan de openbare school. 
Naast GVO kan op sommige scholen ook 
gekozen worden voor humanistisch of isla-
mitisch vormingsonderwijs.
Het is met name voor de docenten erg 
belangrijk dat zij zich gesteund weten door 
kerkelijke gemeenten. In een tijd waarin 
veel kinderen niet van huis uit in aanraking 
komen met de bijbel is het ondersteunen 
van het GVO een goede opdracht van de 
kerken.    
Wilt u meer weten over het GVO onderwijs, 
of hoe u dit werk kunt ondersteunen, dan 
horen we dat graag. 
U kunt contact opnemen met Jan Minnaard, 
tel. 561905 mail: jminnaard1@zeelandnet.nl.

meDeDeLingenBLaD
Wi j  z i jn  bez ig  om zovee l  moge l i j k 
e-mail adressen van de leden van onze 
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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

parochiekern in een groep te zetten.
Het biedt de mogelijkheid om o.a het 
mededelingenblad, bijzondere vieringen en 
alles wat we aan de parochianen willen 
laten weten buitenom het Parochie Nieuws 
(omdat dit soms laat komt of al gedrukt is) 
via de mail kenbaar te maken.

KBO afDeLing HeinKenSZanD
Al werd de Algemene Jaarvergadering van 
10 maart jl. niet door een groot aantal leden 
bezocht, waar wij stiekem op gehoopt had-
den, is het ons toch gelukt om een nieuw 
lid als bestuurslid te introduceren. Zij was 
nog maar pas lid en vanuit de afdeling 
Ovezande, door haar verhuizing naar Hein-
kenszand, hier terecht gekomen. Als enige 
kwam haar aanmeldingsstrookje bij ons 
binnen. Belangstelling voor het bestuur! 1 
van de 143 leden die dit te kennen gaf. 
De vice voorzitter heeft direct de telefoon 
gepakt en een Nestor met uitnodiging en 
toebehoren voor de Algemene Jaarvergade-
ring gebracht naar Nassau Odijkstraat 16 
waar deze mevrouw, samen met man Mike, 
haar intrek heeft genomen. Haar naam is 
Mientje Aley-van den Heykant. Haar partner 
is een Engelsman en zij hebben lange tijd in 
Engeland gewoond. Voor haar pensionering 
werkte zij in 't ziekenhuis in Vlissingen waar 
zij namens het personeel in de onderne-
mingsraad zat. Wij hopen prettig met haar 
samen te werken en waren toch blij met 
haar aanmelding. 1 van de 143 leden! Daar 
kan een mens toch nog blij van worden.

De jaarvergadering is verder vlot verlopen. 
De rekening en verantwoording over 2015, 
goedgekeurd door Corrie Boudens en Jac. 
Hoondert, werd door de leden unaniem 
geaccepteerd. De bestuursverkiezing werd 
door het aantreden van Mevr. Aley als posi-
tief ervaren. De contributie voor 2017 blijft 
zoals het nu is: € 21,50 p.p.

Op de bestuursvergadering van 14 maart 
werd voorgesteld (op verzoek) een mossel-
maaltijd te organiseren. Dit is inmiddels via 
Joke de Hamer georganiseerd. Uitnodiging 
met reserveer-strookje zat in de Nestor van. 
Als u eventueel een niet-lid wilt uitnodigen 
kan dat, maar daar moet u toch eerst over 
bellen. We moeten in overleg met Joke het 
aantal aanwezigen in  de gaten houden. Een 
telefoontje is niet zoveel moeite en je zou zo 
maar een nieuw lid kunnen strikken.
Voor de maanden mei - juni of juli zijn fiets-
tochten in voorbereiding.

Wou u eigenlijk al langer KBO lid worden? 
Via telefoon 568004 is dat zo geregeld.

Secr.: Mina van 't Westeinde - van den Dries

OPBrengST COLLeCTeS
13 en 14 februari 
vastenactie  € 139.35
5 en 6 maart  
diaconie in eigen parochie € 116.50
12 en 13 maart  
vastenactie  € 165.59
19 en 20 maart  
Roemenië  € 138.50

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

Overleden
Piet Geus, echtgenoot van Corrie Clarijs,
geboren 24 januari 1933, overleden 23 
maart 2016.

geef De Pen DOOr (7)
Dank je wel Leo voor het overdragen van de 
pen. Met het aannemen van de pen begint 
het terugkijken. Tja, wat betekent geloof en 
kerk voor mij? Ik zal mezelf eerst voorstellen: 
Ik ben Rita Audenaerd-Nagelkerke, getrouwd 
met Theo en moeder van drie volwassen 
zoons: Sander, Ivo en Marijn. Ik ben geboren 
en getogen in Kwadendamme, opgegroeid 
in een gewoon Kwîdams gezin. Dat is een 
klein katholiek dorp met een hechte samen-
leving, familie in de buurt, de school en de 
kerk centraal.
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Naar de kerk gaan hoorde er gewoon bij, het 
was geen onderwerp van discussie. We gin-
gen gewoon, iedere zondag weer. Dat was de 
normaalste zaak van de wereld. Mijn ouders 
waren - en zijn - kerkbetrokken. Ik kreeg 
het met de paplepel ingegoten: je leeft niet 
alleen voor jezelf. Doe wat je kunt, gebruik 
je talenten en probeer mee te helpen aan 
een leefbare gemeenschap. Geloof en kerk 
zijn altijd heel belangrijk, maar vooral in het 
hier en nu: het is hier te doen. Deze waarden 
en normen heb ik meegenomen, en zijn een 
de rode draad gebleven in de keuzes die ik 
kon en mocht maken. Met andere woorden: 
Zeg, mensekind, wat mô j’ alleêne begunne? 
Zoek mekare op in ’t leven en doe wat a je 
kan. Voe de rest weinig nieuws ier onder de 
zunne: gî mae stilletjes deur en geniet ‘r mae 
van. Deze woorden van de Zeeuwse Prediker 
geven het voor mij precies weer.
Als vrijwilliger draag ik graag mijn steentje 
bij aan een levende geloofsgemeenschap. Ik 
ben lid van de werkgroep Avondwake, maar 
deze werkgroep is de laatste jaren in ruste: 
er is geen vraag meer naar avondwake, hoe 
jammer dat ook is. Verder was ik vele jaren 
actief met Geloofsvorming voor volwas-
senen, maar ook deze groep is in de loop 
van de jaren minder actief geworden. Het 
beperkt zich in deze tijd tot het meehelpen 
bij eenmalige bijeenkomsten en de bege-
leiding van ouders van communicanten. De 
kerk schoonmaken bij toerbeurt, samen met 
Anja, hoort ook bij mijn taken.
Zingen met Singing Voices doe ik al vele 
jaren, en tegenwoordig ben ik ook voorzit-
ter. De wekelijkse repetitie op donderdag en 
regelmatig de vieringen opluisteren, horen 
daar bij en geven veel plezier en voldoening. 
Ik maak graag gebruik van deze gelegenheid 
om Singing Voices te promoten: we willen 
graag door met ons koor, en het zou nog 
leuker en beter kunnen worden met meer 
koorleden. Heb je belangstelling: je bent van 
harte welkom om een repetitie bij te wonen. 
Bedenk: zingen is twee maal bidden. De pen 
geef ik door aan Dies Beulens.

Rita Audenaerd

aCTie KerKBaLanS
Als het goed is, hebt u bij deze editie van het 
regionaal nieuws ook de financiële verant-
woording van onze parochiekern aangetrof-
fen. Hoewel in beknopte vorm, geeft deze 
zeker inzicht in hoe onze geloofsgemeen-
schap er financieel voor staat. Ook is er 
een acceptgiro bijgevoegd. Deze is bedoeld 
voor mensen die zich nog niet begeven op 
de digitale snelweg, en dat zijn er in onze 
omgeving best nog veel. Mochten deze bijla-
gen ontbreken, dan graag een berichtje aan 
het Parochiehuis.

BOUW nieUWe Berging
anneX mariaKaPeL

Zoals u op de bijgaande foto kunt zien, is er 
op het kerkhof bijzonder hard gewerkt. Er is 
een aanvang genomen met de bouw van de 
nieuwe berging. Beter gezegd: de oude ber-
ging is gesloopt en inmiddels opgeruimd. De 
bouwgroep zal de komende maanden zowel 
op dinsdag als op woensdag de nieuwbouw 
ter hand nemen. 
Het is knap dat we in staat zijn dit karwei 
geheel in eigen beheer te realiseren. En 
het spreekt vanzelf dat we u op de hoogte 
houden van de vorderingen. Dit is wat het 
worden gaat:

Parochiekerncommissie

reSULTaaT VaSTenaKTie
Veel dank voor jullie gaven tijdens de Vas-

tenactie voor het project “Bianca Couture” 
van Denise Ouedrago in Ouagadougou te 
Burkina Faso. De opbrengst van de aktie 
was € 2.930,-. De Caritas heeft dit bedrag 
afgerond op € 3.000, - en dit bedrag is 
inmiddels overgemaakt op de rekening 
van pater Jan Beekman. Het resultaat van 
de Advents- en de Vastenactie samen was 
ruim € 4.500, We hebben dus een mooi 

totaalbedrag mogen overmaken voor de toe-
komst van de kindmoeders en de leerlingen 
van Denise.

Theo Audenaerd, Caritaskerncommissie

PaaSWenS UiT BUrKina faSO
Het straalt hier, de zon is erg enthousiast, 
de warmte ontwikkelt zich tot hitte, een 
windje lijkt een buitje te willen voorspellen, 
maar daarvoor is het nog te vroeg. En het is 
Pasen. Voor jullie allemaal een Zalig Pasen!
Jullie zomertijd ging in, maar zelfs van een 
gezellig voorjaar lijkt bij jullie nog geen 
sprake. Pasen is misschien te vroeg dit 
jaar. Maar het is Pasen. Ik hoop dat jullie 
kracht en energie, optimisme en positieve 
toekomstvisie zich niet laten verdringen door 
de vernietigende, negatieve, afschuwelijke 
aanslagen van terroristen, die ook in ons 
West-Afrika verderf zaaien.
De boodschap van het mysterie van Pasen 
blijft sterk overeind en rechtvaardigen onze 
inzet voor leven, liefde en vrijheid; hoopvol, 
ook als zich in ons leven beperkingen en 
pijn openbaren. Beperkingen, pijn, verdriet 
en dood zijn niet het laatste woord!
Het mysterie intrigeert, lokt en inspireert, 
maar wij kunnen niet verder kijken dan 
tegen de Wolk van Niet Weten. En wij bid-
den en roepen tegen de Wolk opdat Hij ons 
horen zal. Hopelijk zal de Wolk niet ondoor-
dringbaar blijken. Pasen is nooit te vroeg.

Pater Jan Beekman

BLUeSmiS 2016
Op zondag 15 
mei is onze jaar-
lijkse bluesmis 
ter afsluiting van 
het bluesfesti-
val in Kwaden-
damme. Deze is 
altijd weer heel 
bijzonder, maar 

deze editie is wel zeer speciaal. Dit vanwege 
de medewerking van voormalig Hoessenaer 
Freek de Jonge! Samen met Vasti Jackson 
zal Freek er zeker voor zorgdragen dat we 
met elkaar een hele bijzondere beleving 
tegemoet gaan. Met deze artiesten creëren 
we een mooie mix van een traditionele vie-
ring met bijzondere 
muzikale talenten. 
Onze bluesmis zou 
niet mogelijk zijn zon-
der de organisatoren 
van het bluesfestival: 
Peter Kempe en Kees 
Wielemaker. Hulde en 
dank aan dit duo.

Marga van de Plasse
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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

De reden hiervan is dat de meeste onderwer-
pen in beide vergadering besproken worden 
en er dus veel dubbel gedaan wordt.
De verantwoordelijkheden worden vanzelf-
sprekend niet gewijzigd.
Wij hopen hiermede wat efficiënter en sneller 
te kunnen gaan werken.

BeSTUUrSLiD H. PaTer Damiaan 
ParOCHie.

Half 2016 komt er een einde aan de zit-
tingsperiode van Ad Lijmbach als bestuurslid 
van de H. Pater Damiaanparochie. Hij heeft 
al geruime tijd geleden kenbaar gemaakt 
deze periode niet te verlengen. De kernpa-
rochie van de H. Eligius Lewedorp heeft dan 
niemand meer die vanuit onze parochiekern 
zitting heeft in het bestuur van de H. Pater 
Damiaan parochie. Onze nadrukkelijke 
voorkeur gaat uit naar iemand vanuit onze 
parochiekern welke geen zitting heeft in het 
kernbestuur of de adviescommissie. Dit om 
geen belangen te laten botsen.
Het bestuur van de H. Pater Damiaan paro-
chie heeft wel iemand gevonden welke 
de secretariaatswerkzaamheden van Ad 
overneemt.
We zoeken dus naar een bestuurslid. Wij vin-
den het uiterst belangrijk dat iemand vanuit 
onze kernparochie zitting heeft in het bestuur 
van de H. Pater Damiaan parochie en roepen 
dan ook ieder op om als je hierin zitting zou 
willen nemen of als u iemand kent welke 
hiervoor geschikt en bereid is, dit aan ons 
kenbaar te maken.

Het kernbestuur.

miSDienaarS SUPerPLieS.
Al geruime tijd zijn wij op zoek 
naar de misdienaars super-
plies van onze parochiekern.
Op enigerlei wijze zijn deze 
spoorloos verdwenen. Is er 
iemand onder u die dit mys-

terie op kan helpen lossen?
Reacties graag naar Leo Rentmeester 
telefoon 613164 of mail: coel@zeelandnet.nl

grOTe SCHOOnmaaK KerK 
9 mei a.S.

Op 9 mei a.s. gaan we aan de slag met de 
grote schoonmaak van de kerk, zodat tijdens 
de Eerste Communie de kerk er weer prachtig 

uit ziet. Ik wil dan ook iedereen oproepen 
te komen helpen; man, vrouw, jong, oud 
en natuurlijk de moeders en vaders van de 
communicanten. Ook hier telt “vele handen 
maken licht werk”.  Als je kunt, al is het maar 
een uurtje, kom alsjeblieft!! We zorgen voor 
wat lekkers bij de koffie want behalve dat het 
een goed gevoel geeft om te komen helpen 
is het natuurlijk ook gewoon gezellig. We star-
ten om 08.30 uur en we hopen dat rond de 
klok van 15.00 uur alles weer spic & span is. 
Graag tot dan

Erna de Hond

eerSTe HeiLige COmmUnie 

Lynn, Jens, Carsten. Neline, Fiona en Silvan 
zijn druk bezig met de voorbereidingen voor 
hun Eerste Heilige Communie met het pro-
ject; Blijf dit doen. In de viering van 3 april 
hebben zij zich voorgesteld. In de kerk han-
gen mooie gekleurde platen met hun foto, 
waarop staat: ‘ook wij horen erbij’. Er staat bij 
geschreven wie zij zijn, wat hun hobby’s zijn 
en waarom zij hun communie willen doen. Op 
zondag 29 mei doen de kinderen hun Eerste 
Heilige Communie. Het thema van de viering 
is: OOK WIJ HOREN ERBIJ. Meedoen met de 
eucharistie, doen wat Jezus ons heeft voorge-
daan, dat is waar we 6 bijeenkomsten naar 
toe werken. U bent van harte uitgenodigd om 
hierbij aanwezig te zijn. De viering begint om 
10.00 uur.

Ellie van den Dries en Irene de Jonge

VergaDeringen en BiJeenKOmSTen
In de parochiezaal tenzij anders vermeld.
18 april Parochie-adviesvergadering 
19.30 uur

DienSTen in De KraaYerT
Iedere woensdag om 14.00 uur. 
Zie “kerkdiensten in de regio” voor in dit blad.

Lief en LeeD
gedoopt
Op 27 maart is Anna de Winter gedoopt. Zij 
is de dochter van Rinus de Winter en Kelly 
Gorter.
Overleden
Op 1 april is de heer Albertus van ’t Westein-
de overleden. De uitvaartdienst met aanslui-
tend de begrafenis vond plaats op 6 april.

eerSTe PaaSDag

De kinderen die tijdens de vorige kinder-
nevendienst een palmpasenstok hadden 
gemaakt, hadden deze meegenomen. Ze 
liepen hiermee door de kerk, zodat iedereen 
deze kon bewonderen. Ook werd de nieuwe 
paaskaars, het gewijde doopwater en de zalf 
naar voren gebracht. Tijdens de viering werd 
Anna de Winter gedoopt. Alle kinderen moch-
ten dit van dichtbij meemaken. Het was weer 
een mooie, druk bezochte viering.

Het kinderpastoraat

infOrmaTie
Vanaf heden zal het kernbe-
stuur en de parochie-advies-
vergadering in één vergade-
ring worden gecombineerd.
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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

je dit dan op? Kinderen komen vaak zelf met 
heel goede ideeën. We starten elke dag met 
hetzelfde liedje, wat een mooie metafoor is 
voor iedere nieuwe dag: 

Elke dag is een cadeautje, 
Mooi verpakt, wat zit erin?
Het papier vouwt langzaam open,
kijk, we zien al een begin.
‘k Ben benieuwd naar dit cadeautje, 
Naar wat komen gaat vandaag.
Spannend, leuk, ik heb er zin in!
Kom maar dag, ik zie je graag!

Groetjes van de leerlingen van groep ½

HUiSKamerViering in riLLanD

Op zaterdag 26 maart, Paaszaterdag, vond 
de eerste huiskamerviering plaats in Rilland. 
De familie Pham ontving de twaalf belang-
stellende gelovigen gastvrij en hartelijk. De 
dienst van woord en gebed werd voorgegaan 
door pastor Wiel Hacking. De thematiek van 
de viering was gefocust op de (in gespan-
nen afwachting doorgebrachte) grafrust van 
Stille Zaterdag. Daarbij werd ook gewezen 
op de situatie van de Rillandse gelovigen, 
die hun vertrouwde kerkgebouw moeten 
missen, maar die met deze huiskamervierin-
gen toch ook een nieuwe start willen maken. 
De overweging van pastor Wiel Hacking kunt 
nalezen op zijn weblog: Aan het debacle 
voorbij. Na afloop van de viering, waarin 
Maria van Mechelen en Hoa van Pham als 
lectoren optraden, was er gelegenheid om 
elkaar te ontmoeten onder het genot van 
een kop koffie of thee. De familie Pham 
bood zelfs een overheerlijke kop soep aan.

BLOemenPOT
De bloemenpot heeft in de maand februari 
€ 23,85 opgebracht. Namens de bloemen-
groep hartelijk dank.

Lief en LeeD
gedoopt
Op 21 februari 2016 is Sven, zoon van Sjaak 
en Jacqueline Zandee, in de parochiekerk te 
Hansweert gedoopt.

Overleden
Na een jaar van steeds afnemende krach-
ten is Paul de Boer, echtgenoot van Tilly 
den Boer – de Kok, op 15 februari 2016 
op 82-jarige leeftijd te Goes overleden. Op 
zaterdag 20 februari 2016 hebben we tij-
dens de afscheidsdienst in de aula van het 
crematorium te Middelburg afscheid van 
hem genomen. Paul heeft zich vele jaren als 
vrijwilliger actief ingezet voor de parochiekern 
Hansweert.

gODSDienST in grOeP 1/2

De afgelopen weken hebben we over het 
thema ‘Vriendjes’ gewerkt.  Onze godsdienst-
methode ‘Trefwoord’ sloot hier goed bij aan.  
Daar ging het over omgaan met ruzies en 
tegenstellingen; geweldspiraal en conflict 
beperken. In vriendschappen gebeurt dit 
natuurlijk ook: ieder individu is anders en 
hoe ga je daarmee om? Is het fijn om alleen 
te moeten spelen? Als je ruzie hebt, hoe los 

  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
Rilland: J. Heijnen, Gentsestraat 12, 
4411 DK Rilland, Telefoon 0113-551719. 
Mob 06-14701692
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 

aSWOenSDag, BiDDag en De 
PaaSViering
Als interconfessionele school laten we de 
kinderen kennismaken met vieringen vanuit 
een PC en RK traditie. Na twee dagen vrij 
te zijn geweest met Carnaval gingen we op 
Aswoensdag naar ‘de Levensbron’ waar pas-
toraal medewerker Wiel Hacking voorging in 
de viering.  Samen met groep 7 vierden we 
Biddag in de klas waarbij we luisterden naar 
een verhaal over Kikker en samen een blad 
vol handjes maakten.
Voor de paasviering gingen we weer naar 
de kerk. Voor deze vieringen maakten we 
een herinneringsdoos, waarin allerlei voor-
werpen kwamen waarbij dominee Lolkema 
het verhaal rondom Pasen vertelden. Ook 
hadden we enkele liederen geleerd en het 
paasverhaal uit Trefwoord gehoord. Er zat o.a.  
ook een prentenboek ‘ Vergeet me niet’ in 
de doos. Juf Annelies las ons dit boek voor 
en wij keken naar de prachtige platen. Na 
afloop van de viering hadden we in de klas 
een paaslunch.

Groep 3 van ICBS ‘de Horizon’ Rilland

Lief en LeeD
Gedoopt
Op zondag 21 februari is in onze kerk Luuk 
Jacob Adriaan gedoopt, zoon van Marinus Cor-
nelis Johannes Geelhoed en Mieke Cornelia 
Klazina Rijk. Hij is geboren op 6 december 
2015.

Op zondag 27 maart, Eerste Paasdag, wer-
den twee kinderen van Frank Hendrik Jan 
Thissen en Geeske Marchien van IJk gedoopt: 
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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

waard zal zijn. Hij staat in de Nederlandse 
volkscultuur natuurlijk bekend als de Goed-
heiligman, Sinterklaas. Maar er valt nog veel 
meer over hem te zeggen. In de Oudheid was 
hij bisschop in Klein-Azië. Zijn relieken zijn in 
de Middeleeuwen overgebracht naar Bari in 
Italië. Ze zijn zodoende niet in handen van 
de Turken gevallen, die ze waarschijnlijk niet 
bewaard zouden hebben. Hij werd zowel in 
Oost als in West-Europa als een van de groot-
ste heiligen beschouwd. Ook in Rusland is hij 
nog steeds van groot belang, en in Bari zijn 
altijd Russische bedevaartgangers te vinden.
Op zondag 1 mei om 14.00 uur wordt de ten-
toonstelling geopend door de heer Jan van 
Wijk. Hij is voorzitter van het Sint Nicolaas-
genootschap Nederland. Op zijn visitekaartje 
staat onder zijn naam: woordspeler. Hij kan 
interessant vertellen over Sint Nicolaas. Meer 
informatie over dit genootschap kunt u vin-
den op: http://www.sngnederland.com/sng/ 
Wij hopen u bij de opening te ontmoeten, of 
op een andere zondag in mei.

Openingstijden:
Zondag 1 mei: 14.00 - 17.00 uur
Zondag 8 mei (Straatfestival): 11.00-17.00 uur
Zondag 15 mei (Pinksteren): 13.00 -17.00 uur
Zondag 22 mei: 13.00 - 17.00 uur
Zondag 29 mei: 13.00 - 17.00 uur

Werkgroep tentoonstellingen 

namelijk Stijn Fransz Cornelis, geboren op 8 
juli 2008, en Lars Frank Bram, geboren op 24 
november 2011.

OVerLeDen
Jacoba Remijn-Vroonland is op 20 februari, 
in de leeftijd van 86 jaar, gestorven.  Ze was 
afkomstig uit een eenvoudig landbouwersge-
zin in Kwadendamme. Ze trouwde met Jaap 
Remijn. In 1955 namen ze op Ovezande een 
bakkerij over, die ze tot een mooi bedrijf uit-
bouwden. Ze kregen vijf kinderen. Nadat ze 
de bakkerij overgedragen hadden, verhuisden 
ze naar de Burgemeester Andriessenstraat. 
Koos vond het fijn om te kaarten, te fietsen 
en te reizen. In 2008 verhuisden ze naar Ter 
Valcke in Goes, waar Jaap het zelfde jaar nog 
overleed. Koos bleef tot haar overlijden in 
de vertrouwde omgeving van Ter Valcke. Haar 
uitvaart vond plaats vanuit de parochiekerk te 
Ovezande. Mag haar geloof nu worden tot de 
zekerheid dat ze in vrede bij de Heer is.

ZeVen COmmUniCanTen

Op zondag 20 maart, in een bijzondere 
Palmpasenviering, hebben de kinderen die 
dit jaar hun eerste communie doen,  zich aan 
de parochie voorgesteld. Het zijn Mieke This-
sen, Dorien Voet, Coen van Ee, Stijn Thissen, 
Noortje Buise, Teun Steenblok en Stan de 
Maat. Hun foto’s zijn afgebeeld op een grote 
mand met vijf broden en twee vissen. Samen 
met hun persoonlijke verhaaltjes hangt dit op 
het grote bord achter in de kerk. De komende 
weken zijn ze met elkaar nog druk aan het 
werk in het communieproject “Blijf dit doen” 
om zich zo op een leuke en leerzame manier 
voor te bereiden op hun Eerste Heilige Com-
munie op zondag 22 mei om 9.30 uur.

Werkgroep Eerste Communie

O, KOm er eenS KiJKen
In de maand mei is er weer onze jaarlijkse 
tentoonstelling. Dit jaar is ons onderwerp: 
Sint Nicolaas. Wij verwachten dat het zowel 
voor jongere als oudere bezoekers de moeite 

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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de mooie stokken kon zien. Het was een 
prachtig gezicht. Fijn dat jullie er allemaal 
weer waren. 
De volgende viering is een gezinsviering op 
zondag 17 april.
 
TerUgBLiK PaaSWaKe
Met veel voldoening kijk ik terug op de 
Paaswake, een hele mooie viering, zo 
samen met de 2 pastores als voorgan-
gers. Twee nieuwe paaskaarsen die het 
komende jaar zullen branden in Zierikzee 
en Haamstede. Hele mooie voorjaars-
bloemversieringen en een koor om trots op 
te zijn met prachtige gezangen. Vooral het 
lied “Als alles duister is, ontsteek dan een 
lichtend vuur, een lichtend vuur dat nooit 
meer dooft”. Daarbij zag ik de beelden na 
de aanslag in Brussel met heel veel lichtjes 
en bloemen. Hopelijk kunnen we samen 
het licht brandend houden, wat er ook 
gebeurt in deze wankele wereld…

Een parochiaan

TerUgBLiK COmmUnieViering 

Na weken van voorbereiding onder leiding 
van Juf Ine Peeters en mevrouw Petra van 
Zundert mochten Giorgio, Lucas en Norah 
op 3 april hun Eerste Heilige Communie 
doen in de H. Willibrorduskerk van Zie-
rikzee. De kerk was mooi versierd: veel 
bloemstukken en aan de banken papieren 
witte bloemen en witte ballonnen. Het was 
een feestelijke viering waarin de drie com-
municanten van Pastoor van Hees heel 
wat taken kregen: iedereen welkom heten, 
lezen, de altaartafel klaar maken, iedereen 
bedanken.... Dat alles onder het toeziend 
oog van veel familie, vrienden en paro-
chianen, want de kerk zat behoorlijk vol. 
Kinderkoor "EigenWijs" van de Willibror-
dusschool had voor deze gelegenheid weer 
passende liedjes ingestudeerd. Het was 
een feestelijk begin van een prachtige dag. 
Dank aan iedereen die zijn of haar steentje 
hieraan heeft bijgedragen.

HUUr ParOCHieCenTrUm
We willen nogmaals graag uw aandacht 
vestigen op de mogelijkheid om het paro-
chiecentrum te huren voor bijvoorbeeld 

geLOOfSVOrming meT 
VOLWaSSenen
Sinds 2013 komen in de dorpskerk van 
Noordwelle mensen met verschillende 
levens- beschouwelijke achtergronden bij 
elkaar onder de naam Kloosterwelle. Elke 
woensdag om 17.50 uur verzamelen zij 
zich in de kerk om een vesper te vieren, 
samen psalmen te zingen, een lezing aan 
te horen, 7 minuten stil te zijn, samen 
te bidden en aansluitend, voor wie wil, 
samen een smakelijke maaltijd in de refter 
te nuttigen. 
De werkgroep Geloofsvorming met Vol-
wassenen sluit het seizoen af en is op 
woensdag 11 mei te gast bij Kloosterwelle 
in Noordwelle. De betrokken leden van 
Kloosterwelle zullen een korte presentatie 
geven over het ontstaan en de ontwik-
kelingen van Kloosterwelle en wij hebben 
de gelegenheid met hen te praten in de 
dorpskerk te Noordwelle en bovenstaand 
programma mee te maken. Kosten € 7,00. 
In verband met de maaltijd graag opgeven 
tot uiterlijk zondag 8 mei bij Marijke Wessel 
(tel. 461407) of bij Jacolien de Meij (De 
Pupekop in Zierikzee). 

TerUgBLiK KinDerneVenDienST 
PaLmPaSen
Vanmorgen hebben we Palmpasen gevierd 
in een goed gevulde kerk wat natuurlijk 
heel fijn is. Maar wat nog leuker was dat 
we tien kinderen hadden die weer een 
eigen programma hadden. Met de kinderen 
hebben we gesproken over Palmpasen en 
wat we nu eigenlijk vieren. Want er komt 
helemaal niet zo'n mooie tijd aan. Samen 
hebben we een palmpaasstok gemaakt, 
en wat hebben de kinderen hard gewerkt 
om binnen de tijd klaar te zijn en om hun 
creatie te laten zien in de kerk. We liepen 
met de kinderen eerst langs de zijkant naar 
achter en door het middenpad terug naar 
voren zodat iedereen die in de kerk was 

Lief en LeeD
Ziekenzalving
Op 23 maart is de ziekenzalving toege-
diend aan de heer R. Binck uit Ouwerkerk.

geZinSViering
Op zondag 17 april is er om 10.00 uur 
weer een gezinsviering in de Willibrordus-
kerk met als thema “De goede Herder”.

VeSPer
Op de zondagen 17 april en 15 mei 
(Eerste Pinksterdag) zijn er om 16.00 uur 
vespervieringen in de Willibrorduskerk.

rOZenKranSgeBeD
Op de woensdagen 4, 11, 18 en 25 mei 
wordt er om 19.00 uur in de Willibrordus-
kerk een Rozenkransgebed gebeden.

OPBrengST VaSTenaKTie
De Vastenaktie, waar van dit jaar de 
opbrengst bestemd is voor de ontwik-
kelingsorganisatie Socadido van het bis-
dom Soroti in Oeganda die zich daar inzet 
voor betere leefomstandigheden, is een 
groot succes geworden. Tot nu toe is de 
opbrengst € 3107,--!  In dit bedrag zit ook 
de opbrengst van de Willibrordusschool, de 
kinderen zorgden samen voor het mooie 
bedrag van € 205,66. Hartelijke dank aan 
alle kinderen die hun best gedaan heb-
ben om dit bedrag bij elkaar te brengen! 
Alle parochianen, die bezocht werden door 
onze trouwe bezorgers, ook hartelijk dank 
voor uw gulle bijdrage. Mede door uw 
hulp en steun kon deze Vastenaktie tot dit 
mooie resultaat leiden.

Werkgroep Vastenaktie
Caritaskern Schouwen-Duiveland

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
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Kom langs en zie onze speciaalcollectie 
relaxfauteuils 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

vervoer en regiotaxi. Graag horen wij van 
onze leden, en ook graag van niet-leden, 
welke vragen wij aan de raadsleden kunnen 
voorleggen tijdens dit gesprek. Hiervoor kunt 
u bellen of mailen naar Anneke of Henny, zie 
voor gegevens hierboven. 
 
afSCHeiD miCHieL en
JOKe De ZeeUW
“Met mensen onderweg in geloof, hoop en 
liefde”. Zo begint de uitnodiging in verband 
met  het afscheid van dominee Michiel en 
dominee Joke de Zeeuw. Helaas gaan zij 
ons en Zierikzee verlaten na ongeveer 13 
jaar werkzaam te zijn geweest in zowel Zie-
rikzee als op het eiland. Vele keren zijn ze 
mee voorgegaan in de oecumenische vie-
ringen, te gast geweest bij de geloofsavon-
den in de parochie, en indien nodig advi-
serend of het voortouw nemend in allerlei 
maatschappelijke en culturele activiteiten. 
Ze waren voor velen heel inspirerend. We 
danken Michiel en Joke hartelijk voor alle 
fijne contacten met de parochie en wensen 
hen een gezegende tijd toe in hun nieuwe 
gemeente in Dordrecht.

WinDKraCHT 8
Pinkster fakkel 15 mei 
"Wij wensen dat deze brandende fakkel 
het symbool mag zijn en blijven van onze 
verbondenheid in verscheidenheid”. En, om 
heel dicht bij de naam van WINDKRACHT 8 
te blijven: "Wij bidden dat Gods Geest het 
in en rondom ons zal doen stormen."
Namens onze parochie werd bovenstaande 
Pinksterwens vorig jaar voorgelezen in 
één van de kerken van Windkracht 8 op 
Schouwen-Duiveland. Het is al jaren de 
gewoonte dat op Pinksterzondag (dit jaar 
op 15 mei) de brandende fakkel, die in 
onze kerk gebracht wordt door een verte-
genwoordiger van een andere kerk, in esta-
fette verder wordt gebracht door een van 
onze parochianen naar een volgende kerk. 
De oecumene leeft, zeker in de Westhoek.

VOOr UW agenDa
Op zondag 17 april om 17.00 uur in de 
Thomaskerk: dienst rondom kleurrijke 
mensen.
Op de zaterdagen 16 april en 14 mei om 
10.00 uur: Afrikaans Koptische viering
in de Willibrorduskerk.
Op woensdag 11 mei van 
17.50 – 20.00 uur: vesper Kloosterwelle in 
Noordwelle.
Op zondag 22 mei om 16.30 uur: uitvoe-
ring motetdienst van Bach in de Hervormde 
Kerk van Burgh. Uitgevoerd zal worden motet 
BWV 225 “Singet dem Herrn ein neues lied” 
met medewerking van koor “Luscinia” onder 
leiding van Wim Boer.

een verjaardagsfeest, een huwelijksjubi-
leum of voor een reünie van klasgenoten. 
Ook kunt u het parochiecentrum regel-
matig, wekelijks of maandelijks,  afhuren 
voor vergaderingen, een bridgeclub, een 
gespreksgroep of andere groepsbijeenkom-
sten. Zo zijn er tal van situaties, waarbij de 
ruimte in uw huis misschien wat aan de 
kleine kant is en u graag wilt uitwijken naar 
een grotere locatie.
Voor vragen kunt u contact opnemen met 
Marijke Clarijs, tel. 450460 of met Jan Ver-
saevel, mailadres:
janversaevel@zeelandnet.nl Of met een van 
de bestuursleden.

Bestuur parochiekern Heilige Willibrordus

KBO
Koffiochtend op dinsdag 3 mei
Op deze koffieochtend hopen we bezoek 
te krijgen van een medewerker van Veilig 
Verkeer Nederland om ons nog wat beter 
wegwijs te maken in het verkeer. Voor de 
liefhebbers maken we die dag een lunch 
en voor € 3,-- mag u hierbij aanschuiven 
en als het mooi weer is gaan we voor wie 
dat wil een fietstocht maken. Opgeven bij 
Anneke Wijsman, tel. 414517  
email:  w.wijsman@hetnet.nl of bij 
Henny Verkaart, tel. 414106 email: 
hmverkaart@zeelandnet.nl
Dagtocht Tiengemeten 
Op donderdag 12 mei organiseren we een 
dagtocht naar het eiland Tiengemeten. We 
drinken daar koffie/thee, kunnen kiezen 
uit twee musea, gebruiken de lunch, er is 
tijd voor een huifkartocht of u kunt een 
wandelroute lopen. De prijs voor deze dag 
is € 12,-- , inclusief overtocht, vervoer en 
museumbezoek, andere activiteiten zijn 
voor eigen rekening. Bij opgave graag ver-
melden of u wilt deelnemen aan de lunch, 
de huifkartocht en of u wilt rijden en iemand 
mee kunt nemen. Om half 10 vertrekken 
we vanaf de Mosselboomgaard met eigen 
auto's en opgeven kan bij Anneke of Henny, 
zie voor gegevens hierboven. 
Oproep
Tijdens het bondenberaad (de samenwer-
king van PCOB, ANBO Brouwershaven en 
KBO) is besproken dat het belangrijk is dat 
deze samenwerking tussen de ouderenbon-
den blijft bestaan. Het is ook van belang 
dat we proberen meerdere aktiviteiten te 
organiseren dan alleen een seizoensope-
ning. Eén van de zaken waaraan gedacht 
is, is het uitnodigen van raadsleden om 
met hen het gesprek aan te gaan over wat 
ouderen bezighoudt, met welke problemen 
zij te maken krijgen en welke vragen zij 
graag beantwoord zouden zien, denk hier-
bij bijvoorbeeld aan de zorg, het openbaar 



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

VernieUWDe WeBSiTe en DigiTaLe nieUWSBrief
Sinds 1 maart is de vernieuwde website van de Pater Damiaanparochie 'in de lucht'. Met 
dank aan Jean-Paul de Jonge en Rudy Demmenie van Inter Delta Communicatie. Zij hebben 
goed geluisterd naar de wensen van de webredactie en een mooi resultaat geleverd, waar-
mee de Pater Damiaanparochie zich kan presenteren op internet.
 Nu het Parochienieuws met een iets lagere frequentie aan het verschijnen is (acht 
in plaats van tien keer per jaar) wordt de communicatie via de website alleen maar belang-
rijker. Want berichten en gebeurtenissen kunnen sneller en gemakkelijker worden verspreid. 
Als u gebruik maakt van internet, dan is het aan te bevelen om de website ook een plekje 
te geven bij uw 'Favorieten'. 
 Daarnaast is het voordeel van de vernieuwde website ook, dat alles goed te lezen is 
op een tablet of smartphone. Met deze mogelijkheid zijn we als webredactie bijzonder ingeno-
men, want steeds meer mensen maken gebruik van deze digitale communicatie-apparaten. 
 Tenslotte willen we u nog wijzen op de mogelijkheid om u in te schrijven op de 
Nieuwsbrief (zie afbeelding). Dat kan door uw naam en e-mail adres in te vullen onderaan 
de startpagina van de website. Vergeet niet om te klikken op ‘Abonneren!’ Juist waar het 
Parochienieuws minder frequent verschijnt, kan de Nieuwsbrief – langs digitale wijze – deze 
leemte nagenoeg opvullen. De Nieuwsbrief zal onregelmatig verschijnen, maar altijd als er 
aanleiding toe is, kunt u in uw postvak-in de meest relevante berichten verwachten. Zo waren 
er, bij het ter perse gaan van deze editie van Parochienieuws, al drie Nieuwsbrieven verstuurd.
 Namens de webredactie wens ik u veel plezier en alle relevante informatie toe met 
website en Nieuwsbrief. En als u suggesties hebt voor verbetering, belangrijke berichten of 
andere opmerkingen: heel graag.

Wiel Hacking 


