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VUUR
Als in de paaswake het licht van de nieuwe paaskaars 
wordt ontstoken, weten velen van ons dat na een periode 
van duisternis (lijden en sterven) een nieuwe tijd van 
blijdschap (jubel) en openheid aanbreekt. Veertig dagen 
lang, tot Hemelvaart, brandt de vlam van de paaskaars 
volop, maar ook de tien daarop volgende dagen tot 
Pinksteren mag het vuur van de verrijzenis nog in alle 
diensten en vieringen stralen. Na Pinksteren verdwijnt de 
paaskaars van het priesterkoor, om enkel nog te mogen 
branden bij bijzondere gelegenheden: uitvaart, huwelijk, 
communie- of vormselviering.
Met ‘vuur’ moet je niet al te lichtzinnig omspringen. Als 
warmtebron is het een onmisbaar element, maar tegelij-
kertijd kan dit oerelement vijandig zijn slag slaan en bin-

nen een mum van tijd een hoop ellende veroorzaken.
De symboliek van dit vuur is met zorg binnen de liturgie gekozen en 
het past dan ook niet om daar onachtzaam mee om te gaan; het is 
geen lampje dat je voor de gezelligheid laat branden, evenzo met de 
Godslamp die – op Goede Vrijdag na- altijd hoort te branden.
De betekenis van dit licht/ vuur is bij velen, met name jongeren, in de 
loop der jaren bijna als een nachtkaarsje verdwenen. Het ontbreekt 
hen aan kennis.
In een vergelijking met sport of het leven van een mens, vallen 

overeenkomsten te maken, die vrijwel iedereen direct begrijpt:
Iedereen die sport bedrijft, weet dat hij/zij niet de volle speeltijd kan 
vlammen. Doet men dat wel, dan is het risico van ‘ afgebrand’ zijn snel 
waar te nemen. Sommigen willen dat stadium uitstellen of overslaan 
en nemen (hoe raar het ook klinkt in deze context) verdovende mid-
delen die als spiritus de vlam kunstmatig flakkerend moeten houden.
Ook in elk mensenleven komen momenten voor, waarin niets te veel 
is: de energie spat er vanaf en men is moeilijk te stoppen. Met name 
jongeren kunnen enorm geestdriftig aan iets nieuws beginnen, maar 
sommigen raken snel teleurgesteld als het doel niet direct gehaald 
wordt. Ze worden gefrustreerd en dan spreken we van een ‘kort lontje’.
Vraag aan een atleet of schaatser wanneer hij/zij het beste kan pieken 
en men zal je vertellen dat enkel via gedoseerde inzet dat record er 
misschien ooit in zit.
In een tijd waarin snel gescoord moet worden, is geen of weinig plaats 
voor een degelijke kaars van zuivere bijenwas, die langzaam en even-
wichtig branduren kan maken. Nee; snel de ‘hens’ erin om te kunnen; 
‘fikken’ is de taal van de straat geworden. 
Gelukkig kent de kerk nog een eigen jargon van woorden en gebruiken, 
die tijdens alle diensten en vieringen gepast aan bod kunnen komen. 
Ik hoop op lichtpuntjes in de komende tijd dat ook de man/vrouw van 
de straat dit meer kan leren begrijpen en waarderen.

Richard Gielens

INLEIDEND 
WOORD

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

i

Het volgende 4e nummer van Parochienieuws verschijnt op donderdag 7 juli; dus ruim voor de zomervakantie. 
De kopij omvat de periode 9 juli tot en met 4 september, dus de gehele vakantieperiode. 
lever uw kopij in via de lokale redacteur van uw parochiekern voor zondag 26 juni. Stukken van algemene 
aard kunnen naar de hoofdredactie parochienieuws@zeelandnet.nl maar ook voor zondagavond 26 juni.

Richard Gielens, hoofdredactie

Het volgende 4e nummer van Parochienieuws verschijnt op donderdag 7 juli; dus ruim voor de zomervakantie. 

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.

lICHT, waarde en betekenis in Bijbels opzicht
Het klinkt zo simpel, maar vanaf het 
eerste begin (de Schepping) vormde 
licht een belangrijk element. In het 
Oude Testament is het licht vooral het 
aardse, bij de schepping gegeven licht 

van de dag. (Genesis 1:3,5). De zon blijft ondergeschikt aan het 
licht, wat ook zijn uitwerking heeft in de symbolische taal (Hosea 
6:3,5/ Jesaja 58:8) Inhoudelijk symboliseert het licht vooral geluk 
en heil (Amos 5:20/Psalmen 27:1). God is schepper en schenker 
van het licht (Psalmen 36:10); hij wordt niet zelf als licht beschre-
ven, maar lichtverschijnselen (heerlijkheid) kunnen zijn verschijning 
begeleiden (Psalmen 104:2/ Ezechiel 43:2). 
In het Nieuwe Testament maakt de joodse voorgeschiedenis van het 
begrip zich kenbaar in de uitdrukkingen als ‘het Licht der wereld’ 
(Matteüs 5:14/ Johannes 8: 12) en de kinderen des lichts (1 Tes-
salonicenzen 5:5) vooral in de opvatting van licht als een sfeer van 

het moreel goede tegenover het boze (Johannes 3:19/ Efeziers 5:8). 
In ons huidige taalgebruik kennen we nog veel spreekwoorden en 
gezegdes die gebaseerd zijn op deze bijbelteksten.
• Er ging mij een licht op. (de zaak werd mij duidelijk)
• Iets wat het daglicht niet kan verdragen (iets wat niet deugt)
•  Zijn licht ergens over laten schijnen (ergens aandacht aan besteden)

Ons overvloedig gebruik van kunstlicht heeft ons niet alleen het 
gevoel voor symbolen ontnomen, maar ons besef van afhankelijk-
heid: we bepalen zelf hoe lang onze ‘dag’ duurt of welke duistere 
plaatsen minder ‘ onheilspellend’ 

(Bronvermelding: ‘ Bijbels historisch woordenboek iii’ Bo Reicke en 
Leonhard Rost, Aula/ het Spectrum 1969; ‘Bijbels woordenboek’  
Dr. L.A. Snijders; Libro Hoogeveen, 1984. ‘ spreekwoorden en gezeg-
den uit de Bijbel/ Lexicon, J. Van Delden, Callenbach, 1982)
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VERNIEUWING
Het is hartverwarmend om paus 
Franciscus te zien en te horen, 
zelfs als ik zijn Italiaans niet 
woordelijk kan volgen. Zijn hele 
gestalte en uitstraling spreken 
immers boekdelen. Hij ziet in een 
grote menigte die hem toejuicht 
ergens één persoon en gaat er 
naar toe, raakt hem of haar aan 
en spreekt er mee alsof hij of zij 

op dat moment de enige aanwezige is. Hij ziet geen massa, maar 
mensen. Voor de kerk en voor de wereld is hij een teken van hoop. 
Zijn wekelijkse toespraak bij het angelusgebed op het sint Pieter-
plein, zondags om twaalf uur besluit hij steevast met ‘buon pranzo!’. 
Dat slaat op de lunch, die de mensen vervolgens thuis gaan gebrui-
ken. Als je met iemand op straat onderweg naar de lunch een praatje 
hebt gemaakt en je loopt weer door dan zeg je dat: Eet smakelijk! 
Met zijn ‘buon pranzo’ geeft de paus van de massameeting op het 
plein de sfeer een heel persoonlijke ontmoeting. Hoe ver iedereen 
ook verwijderd is van dat kleine open raam in dat grote gebouw.   
Maar het gebruik om die wekelijkse toespraak te houden bestond 
al onder zijn voorgangers. Dat is op zich niet nieuw. Evenals veel van 
de inhoud van wat hij zegt en schrijft. Denk maar eens aan wat paus 
Benedictus XVI schreef in zijn encycliek ‘Deus caritas est’, :

Wie in de naam van de Kerk liefdadigheid beoefent,
zal nooit proberen de ander het geloof van de Kerk op te dringen.
Hij weet dat de liefde in haar zuiverheid en onbaatzuchtigheid
het beste getuigenis is voor de God waarin wij geloven en die ons 
tot liefde brengt.
De christen weet wanneer het tijd is om over God te spreken
en wanneer het beter is over Hem te zwijgen en eenvoudigweg de 
liefde te laten spreken.
Hij weet dat God liefde is (vgl. 1 Joh 4,8) en dat Hij juist dan aanwe-
zig is als er alleen maar liefde in praktijk wordt gebracht.
of deze opmerking in dezelfde encycliek:
Als ik (…) de aandacht voor de ander helemaal uit mijn leven weg-
laat en alleen maar ‘vroom’ wil zijn, alleen mijn ‘godsdienstige plich-
ten’ vervullen, 
verdort ook mijn relatie met God. 
Dan is die alleen nog maar ‘correct’, doch zonder liefde. 
Slechts mijn bereidheid naar de naaste toe te gaan en hem liefde te 

tonen,  maakt mij ook gevoelig jegens God. 
Alleen de dienst aan de naaste opent mijn ogen voor wat God voor 
mij doet en hoe Hij mij liefheeft.
Wat de ene paus verwoordde, wordt door de ander in zijn hele optre-
den gestalte gegeven! 
Sommigen verwachten een grote vernieuwing door deze paus, ande-
ren vinden dat alles in de kerk(elijke regelgeving) toch bij het oude 
zal blijven. De vraag is echter, wat mij betreft, veeleer: in hoeverre 
zullen wij ons vernieuwen? Brengen de veelgenoemde en veelge-
roemde uitspraken van paus Franciscus over de armen en het milieu 
ons al in beweging? En wat doet de zachtmoedigheid en barmhartig-
heid waartoe hij oproept met onze manier van leven?  
Laten we voor ogen houden waar het ten diepste in geloof en kerk 
om gaat en inclusief spreken: wij allen zijn de kerk. Niet in de zin 
dat wij er de dienst uitmaken (zonder de vele anderen, die het weer 
anders zien of aanvoelen), maar in de zin dat wij er een levende 
steen in zijn: mensen die in geloof zo met elkaar en met God ver-
bonden leven dat zij het risico nemen daardoor blijvend te worden 
vernieuwd! 
Moge de ontwapenende en innemende brede glimlach van paus 
Franciscus ons ertoe uitnodigen en aansporen om het onze aan kerk 
en wereld bij te (blijven) dragen. 
‘Maak een begin met het weinige dat jij van het evangelie hebt 
begrepen’, zei frère Roger van Taizé.  

Alleen vernieuwing heeft toekomst! 
Bernard van Lamoen, pastoraal werker

Jubileum
Op 7 juni a.s. is het 75 jaar 
geleden dat monseigneur 
H. Ernst zijn priesterwijding 
heeft ontvangen. Op die dag, 
7 juni, zal hij dit vieren met 
een eucharistieviering in de 
kathedraal van Breda om 
10.30 uur en receptie na 
afloop in het bisdomkantoor 
(tot 13.00 uur). U bent van 
harte uitgenodigd
Mgr. Dr. J.W.M. Liesen, bis-
schop van Breda

Pleisterplaats 
Een kaarsje voor een mens die wat 
licht kan gebruiken.
Gebaar dat helpt en heelt.

Sprekende stilte voor zoekers naar 
woorden.
Rustpunt voor wie in chaos is.
Plek om even op adem te komen.
Pleisterplaats onderweg.

(bronvermelding : Zinboekje ‘ Licht’, 
Oase Media, Greet Brokerhof- van 
der Waa, 2008)



4

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

WOENSDAG 1 JUNI     
14.00 uur Lewedorp ds. M. Wisse Dienst van W en G De Kraayert 
     DONDERDAG 2 JUNI     
10.00 uur Goes H. Buijssen Eucharistieviering Ter Valcke 
     VRIJDAG 3 JUNI     
09.00 uur Kwadendamme Liturgie Groep Viering van W en C Dagkapel 
16.00 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Gasthuis, Con Amore 
19.00 uur Zierikzee F. van Hees Eucharistieviering  
     ZATERDAG 4 JUNI     
19.00 uur Heinkenszand H. Buijssen Eucharistieviering Dameskoor 
19.00 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Herenkoor 
     ZONDAG 5 JUNI   10E ZONDAG DH JAAR  
09.00 uur ś-Heerenhoek F. van Hees Eucharistieviering Dameskoor 
09.00 uur Heinkenszand Liturgie Groep Viering van W en C Herenkoor 
09.15 uur Zierikzee A. Verdaasdonk Eucharistieviering Willibrorduskoor 
09.30 uur Ovezande H. Buijssen Eucharistieviering Pius X 
10.30 uur Lewedorp Liturgie Groep Viering van W en C Con Dios K / C
10.45 uur Kwadendamme Liturgie Groep Viering van W en C St. Caecilia 
11.00 uur Goes H. Buijssen Eucharistieviering Herenkoor 
11.00 uur Haamstede A. Verdaasdonk Eucharistieviering Samenzang 
11.00 uur Hansweert F. van Hees Eucharistieviering Gemengd koor 
18.00 uur Goes S. Klim Eucharistieviering Poolse viering 
     DINSDAG 7 JUNI     
09.30 uur Goes J. Heezemans Viering van W en C Dagkapel 
     WOENSDAG 8 JUNI     
14.00 uur Lewedorp F. van Hees  Eucharistieviering De Kraayert 
     VRIJDAG 10 JUNI     
09.00 uur Kwadendamme Liturgie Groep Viering van W en C Dagkapel 
     ZATERDAG 11 JUNI     
16.00 uur Heinkenszand Vicaris P. Verbeek /  Eucharistieviering Vormselviering, Free Spirit 
  J. Heezemans   
19.00 uur Goes  F. van Hees Eucharistieviering Con Amore 
19.00 uur Kwadendamme Vicaris P. Verbeek /  Eucharistieviering Vormselviering, Singing Voices en  
  J. Heezemans  Oal In 
     ZONDAG 12 JUNI   11E ZONDAG DH JAAR  
09.00 uur ś-Heerenhoek J. Heezemans Viering van W en C Herenkoor 
09.00 uur Heinkenszand H. Buijssen Eucharistieviering Dameskoor 
09.15 uur Zierikzee F. van Hees   Eucharistieviering Willibrorduskoor 
09.30 uur Ovezande E. Bornhijm Viering van W en C Pius X 
10.30 uur Lewedorp H. Buijssen Eucharistieviering Eligiuskoor 
10.45 uur Kwadendamme geen viering   
11.00 uur Goes J. Heezemans Viering van W en C Gezinsviering, L'Esprit 
11.00 uur Haamstede F. van Hees   Eucharistieviering Koor Canto ad Mare 
11.00 uur Hansweert E. Bornhijm Viering van W en C Gemengd koor 
     DINSDAG 14 JUNI     
09.30 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Dagkapel 
     WOENSDAG 15 JUNI      
14.00 uur Lewedorp J. Heezemans Viering van W en C De Kraayert 
     VRIJDAG 17 JUNI     
09.00 uur Kwadendamme Liturgie Groep Viering van W en C Dagkapel 
     ZATERDAG 18 JUNI     
10.00 uur Zierikzee eigen priester Eucharistieviering Eritrese Koptische Gemeenschap 
19.00 uur Heinkenszand F. van Hees  Eucharistieviering Vaderdagviering, Young Spirit 
19.00 uur Goes geen viering    
 
     ZONDAG 19 JUNI  VADERDAG 12E ZONDAG DH JAAR  
09.00 uur ś-Heerenhoek H. Buijssen Eucharistieviering Samenzang 
09.00 uur Heinkenszand Liturgie Groep Viering van W en C Herenkoor 
09.15 uur Zierikzee A. Verdaasdonk Eucharistieviering Willibrorduskoor 
09.30 uur Ovezande F. van Hees Eucharistieviering Pius X, terugkomviering dopelingen K / C

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

WEEKENDVIERINGEN EN GROTE FEESTDAGEN   
09.30 uur Lewedorp H. Buijssen Eucharistieviering Eligiuskoor 
10.00 uur Schore dhr. J. Visser Oecumenische viering PC-kerk Schore, Samenzang 
10.45 uur Kwadendamme F. van Hees Eucharistieviering St. Caecilia 
11.00 uur Goes T. Brooijmans Eucharistieviering Herenkoor 
11.00 uur Haamstede A. Verdaasdonk Eucharistieviering Samenzang 
16.00 uur Zierikzee F. van Hees Vesper  
     DINSDAG 21 JUNI     
09.30 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Dagkapel 
     WOENSDAG 22 JUNI      
14.00 uur Lewedorp T. Brooijmans Eucharistieviering De Kraayert 
14.30 uur 's-Heer-Arendskerke Liturgie Groep Viering van W en C Poelwijck 
     VRIJDAG 24 JUNI     
09.00 uur Kwadendamme Liturgie Groep Viering van W en C Dagkapel 
     ZATERDAG 25 JUNI      
19.00 uur Goes J. Heezemans Vieringvan W en C Con Amore 
19.00 uur Ovezande F. van Hees Eucharistieviering Jongerenviering, Oal In 
19.00 uur Heinkenszand H. Buijssen Eucharistieviering Dameskoor K
19.00 uur 's-Heerenhoek T. Brooijmans Eucharistieviering Dameskoor 
     ZONDAG 26 JUNI   13E ZONDAG DH JAAR  
09.00 uur ś-Heerenhoek Liturgie Groep Viering van W en C Missicanto 
09.00 uur Heinkenszand E. Bornhijm Viering van W en C Free Spirit 
09.15 uur Zierikzee F. van Hees Eucharistieviering Willibrorduskoor 
10.30 uur Lewedorp ds. L. de Kam /  Oecumenische  Camping Buitenhof, Dekkersweg 3, K
  Liturgie Groep openluchtviering koor Jubilate Deo, koffie drinken 
10.45 uur Goes J. Meeusen Viering van W en C Maria TerWeel / St. Maarten in de Groe 
10.45 uur Kwadendamme E. Bornhijm Viering van W en C St. Caecilia 
11.00 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Parochieel Kerkkoor Goirke  
11.00 uur Haamstede A. Verdaasdonk Eucharistieviering Samenzang 
11.00 uur  Hansweert H. Buijssen Eucharistieviering Gemengd koor 
     DINSDAG 28 JUNI     
09.30 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Dagkapel 
     WOENSDAG 29 JUNI     
10.00 uur Lewedorp H. Buijssen Eucharistieviering De Kraayert 
     VRIJDAG 1 JULI      
09.00 uur Kwadendamme Liturgie Groep Viering van W en C Dagkapel 
19.00 uur Zierikzee F. van Hees  Eucharistieviering  
     ZATERDAG 2 JULI     
19.00 uur Goes W. Hacking Viering van W en C Herenkoor 
19.00 uur Heinkenszand H. Buijssen Eucharistieviering Dameskoor 
     ZONDAG 3 JULI   14E ZONDAG DH JAAR    
09.00 uur 's-Heerenhoek E. Bornhijm Viering van W en C Dameskoor 
09.00 uur Heinkenszand W. Hacking Viering van W en C Herenkoor 
09.15 uur Zierikzee A. Verdaasdonk Eucharistieviering Willibrorduskoor 
09.30 uur Ovezande H. Buijssen Eucharistieviering Pius X 
10.30 uur Heinkenszand W. Hacking Viering van W en G Kinderviering, samenzang 
10.30 uur Lewedorp E. Bornhijm Viering van W en C Con Dios 
10.45 uur Kwadendamme Liturgie Groep Viering van W en C Singing Voices 
11.00 uur Goes H. Buijssen Eucharistieviering Con Amore 
11.00 uur Haamstede A. Verdaasdonk Eucharistieviering Samenzang 
11.00 uur Hansweert T. Brooijmans Eucharistieviering Gemengd koor 
18.00 uur Goes S. Klim Eucharistieviering Poolse viering 
     DINSDAG 5 JULI     
10.00 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering  Dagkapel 
     WOENSDAG 6 JULI      
14.00 uur Lewedorp ds. M. Wisse Viering van W en G De Kraayert 
     DONDERDAG 7 JULI     
10.00 uur Goes W. Hacking Viering van W en C Ter Valcke 
     VRIJDAG 8 JULI     
09.00 uur Kwadendamme Liturgie Groep Viering van W en C Dagkapel 
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Kerkdiensten in de regio Juli
datum+tijd plaats voorganger soort koor en bijzonderheden

WEEKENDVIERINGEN EN GROTE FEESTDAGEN   
ZATERDAG 9 JULI     
19.00 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering L'Esprit 
19.00 uur Heinkenszand Liturgie Groep Viering van W en C Free Spirit 
     ZONDAG 10 JULI   15E ZONDAG DH JAAR  
09.00 uur 's-Heerenhoek Liturgie Groep Viering van W en C Herenkoor 
09.00 uur Heinkenszand H. Buijssen Eucharistieviering Dameskoor 
09.15 uur Zierikzee A. Verdaasdonk Eucharistieviering Willibrorduskoor 
09.30 uur Goes J. Heezemans Viering van W en G Kinderviering, samenzang 
09.30 uur Ovezande F. van Hees Eucharistieviering Pius X K / C
10.30 uur Lewedorp ds. M. Wisse Gastviering PC-kerk RK-kerk geen viering 
10.45 uur Kwadendamme F. van Hees Eucharistieviering St. Caecilia 
11.00 uur Goes J. Heezemans Viering van W en C L'Esprit 
11.00 uur Haamstede A. Verdaasdonk Eucharistieviering Samenzang 
11.00 uur Hansweert H. Buijssen Eucharistieviering Gemengd koor 
     DINSDAG 12 JULI     
10.00 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering  Dagkapel 
     WOENSDAG 13 JULI      
14.00 uur Lewedorp R. Mangnus Viering van W en C De Kraayert 
     VRIJDAG 15 JULI     
09.00 uur Kwadendamme Liturgie Groep Viering van W en C Dagkapel 
     ZATERDAG 16 JULI     
10.00 uur Zierikzee eigen priester Eucharistieviering Eritrese Koptische Gemeenschap
19.00 uur Goes W. Hacking Viering van W en C Herenkoor 
19.00 uur Heinkenszand F. van Hees Eucharistieviering Dameskoor 
     ZONDAG 17 JULI   16E ZONDAG DH JAAR 
09.00 uur 's-Heerenhoek F. van Hees Eucharistieviering Samenzang 
09.00 uur Heinkenszand E. Bornhijm Viering van W en C Herenkoor 
09.15 uur Zierikzee W. Hacking Viering van W en C Willibrorduskoor 
09.30 uur Ovezande H. Buijssen Eucharistieviering Pius X 
10.30 uur Lewedorp T. Booijmans Eucharistieviering Emmauskoor Terneuzen 
10.45 uur Kwadendamme E. Bornhijm Viering van W en C Sluiting schooljaar, Singing Voices 
11.00 uur Goes H. Buijssen Eucharistieviering Herenkoor 
11.00 uur Haamstede W. Hacking Viering van W en C Samenzang 
11.00 uur Hansweert F. van Hees Eucharistieviering Gemengd koor 
14.00 uur Zierikzee F. van Hees Viering van W en G Doop
16.00 uur Zierikzee F. van Hees Vesper  

HEMElVAARTSDAG 2016
De inmiddels traditioneel geworden oecumenische viering vond dit jaar 
plaats op 5 mei in Heinkenszand in de H. Blasiuskerk. Het thema was deze 
keer: ”Vertrokken….?”. Aan de viering voorafgaand vertrokken ongeveer dertig 
wandelaars voor een rondje rondom Heinkenszand over mooie dijken en het 
voormalige spoorlijntje. Het was prachtig weer. Onderweg werd nog fluitenkruid 
geplukt en wat boterbloemen voor in de vazen die gereed stonden in de kerk. 
In de dienst, die druk bezocht was, gingen dominee Philip van Wijk en pastor 
Wiel Hacking voor. Ab Faase bespeelde het orgel, en er was samenzang. Na het 
openingslied staken vertegenwoordigers van alle kerken een kaars aan bij de 
paaskaars. In zijn overweging legde dominee Van Wijk een link naar de datum 
van 5 mei: Bevrijdingsdag. Toen was de vijand vertrokken en wij waren vrij. 
Toen Jezus was vertrokken waren de leerlingen niet blij maar bang. Toch gaf de 
belofte dat Hij terug zou komen, hen weer nieuwe moed om het geloof te ver-
kondigen. Aan het einde van de dienst werd massaal het Wilhelmus gezongen: 
een zeer ontroerend slot van een mooie viering.
Als collectedoel was gekozen voor de Stichting Leergeld. Dit werd even kort 
ingeleid. Daarna was er koffie. De ontvangst van de bezoekers was heel har-
telijk en goed verzorgd met dank aan de parochiekern Heinkenszand. Volgend 
jaar zal de regionale Hemelvaartsdag gehouden worden in Lewedorp.

Corrie de Baar-Rentmeester
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BEDEVAART naar Kevelaer
Op maandag 22 augustus en dinsdag 23 augustus gaan we weer 
met een touringcar op bedevaart naar de mooie Duitse stad Kevelaer 
met zijn prachtige en rijk gedecoreerde Mariabasiliek, met zijn Kaar-
sen- en Genadekapel is de grootste en meest geliefde bedevaart-
plaats van Noordwest Europa. Binnen ket tweedaagse bedevaartpro-
gramma vinden we o.a. twee hoogmissen, een bezinningsdienst ter 
ere van Maria, Koningin van de Vrede in de St. Anthoniuskerk, een 
lichtprocessie, de kruisweg en een afscheidslof. Het thema van de 
bedevaart van dit jaar is: "ZALIG DE BARMHARTIGEN'

De reiskosten zijn met de touringcar €30,00 en de misintenties 
€7,50. U kunt zich aanmelden tussen 15 juni en 15 juli bij
Greta Raas 0113-352980
Fam. De Hond 0113-214134.

Maria Ommegang

Iedere laatste zondag van juni trekt de stoet met haar ruim achthon-
derd deelnemers door de stad. Predikend, dansend en musicerend 
wordt de geschiedenis van Maria uitgebeeld. Kleurrijke kostuums, 
fleurig opgesierde wagens en een enorme persoonlijke inzet van 
iedere deelnemer bepalen elk jaar weer de sfeer die de kilometers 
lange processie uitstraalt. Het is wonderlijk hoe de stoet ieder jaar 
één lijkt te worden met de tientallen eeuwenoude straatjes van de 
Markiezenstad. 
Als jaarlijks trekkende Ommegang is de Bergse Maria Ommegang 
een bezoek meer dan waard. De stoet vertrekt dit jaar op 26 juni om 
15.00 uur vanuit de Markiezenhof. Het thema van 2016 is ‘’MARIA 
MOEDER VAN BARMHARTIGHEID”. De toegang is gratis. Onderweg 
wordt er gecollecteerd om de Maria Ommegang in stand te blijven 
houden, maar dit is geheel vrijblijvend. Ook doen er jaarlijks enkele 
deelnemers mee die afkomstig zijn vanuit de regio van de Pater 
Damiaanparochie. Vicaris Paul Verbeek neemt er ook al een aantal 
jaren aan deel..

Vicaris Paul Verbeek en fam. De Smit

OECUMENISCHE BIEEÊNKOMST
Op zondag 19 juni is er een ‘oecumenische bieeênkomst’ in ’t Kerkje 
van Ellesdiek (Ellewoutsdijk). Op deze derde zondag van juni wordt 
in ’t Kerkje de laatste bijeenkomst vóór de zomervakantie gehouden 
in een Zeeuwse streektaal. Ook de liederen voor deze middag wor-
den in het Zeeuws vertaald en gezongen. De overdenking wordt dit 
keer verzorgd door Hannie Oele uit Goes. Het thema is ‘Kwiet?’. Het 

mannenkwartet ‘Mie z’n vieren’ zal tijdens de bijeenkomst zingen. 
De bijeenkomst begint om 14.30 uur. De toegang is gratis, er wordt 
gecollecteerd voor Onyame en voor de onkosten van ’t Kerkje. Later is 
deze bijeenkomst opnieuw te beluisteren op www.ellesdiek.nl (onder 
het kopje Oecumene).

Jan Minnaard, Oecumenische Werkgroep Ellesdiek

Heilig jaar van Barmhartigheid
Sacraments-donderdag 26 mei 24 uur bidden
In het kader van het heilig jaar van barmhartigheid heeft paus Fran-
ciscus begin dit jaar parochies wereldwijd opgeroepen een dag van 
bezinning en gebed voor de Heer te houden. Aan die oproep geeft 
ons bisdom Breda gehoor op Sacraments-donderdag, 26 mei as.. 
Dat gebeurt onder andere in de H. Anthoniuskathedraal in Breda, in 
de H. Catharinakerk van het Begijnhof in Breda en ook in de Basiliek 
in Oudenbosch.

OOK IN ZEElAND
Ook in Zeeland bidden wij 24 uur, en wel in de vorm van een esta-
fette. In Hulst begint de gebedsketen om middernacht tot 4 uur in de 
ochtend van Sacraments-donderdag. Dan nemen Clinge en Kapel-
lebrug het gebed over tot 09.00 uur. En dan wordt het voortgezet in 
onze H. Pater Damiaanparochie, en wel ...
In Goes van 09.00 uur tot 11.30 uur 
In de kerk van de H. Maria Magdalena komen we samen in gebed, 
stilte en bezinning. We bidden en zingen de ‘lauden’, het kerkelijk 
morgengebed met uitstelling van het sacrament van de H. Eucha-
ristie – het ‘Allerheiligste’. We bidden de rozenkrans. Er zijn stiltes 
van gebed en aanbidding. Meditatieteksten over  barmhartigheid. 
De sluiting vindt plaats om 11.30 uur. Daarna zetten de andere 
parochies in Zeeland waaronder die van de H. Maria op Walcheren 
het gebed voort.
Door ons gebed volgen wij paus Franciscus na  in zijn verlangen 
om de aarde een huis te laten zijn voor alle mensen. Zo worden wij 
gesterkt om de paus ook te volgen in zijn daden van tederheid en 
barmhartigheid.
Vandaar dat wij dit 24-uursgebed van harte bij de parochianen 
aanbevelen.

fons van hees, pastoor
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Verslag vergadering parochiebestuur 3 mei 2016
MEDEDElINGEN
De voorbereidingen voor het bezoek van de bisschop op 28 juni aan 
de beide parochies, zijn gaande. Het pastoraal team zorgt voor de 
inhoudelijke invulling en daarnaast is er een viering en een ontmoe-
ting met de twee parochiebesturen.
Het begraafplaatsreglement voor de kernen ’s-Heerenhoek, Hein-
kenszand, Kwadendamme en Lewedorp wordt vastgesteld in de 
vergadering van 22 juni. Het gaat hier om de parochiekernen die 
een eigen begraafplaats hebben. Met dit nieuwe reglement wordt zo 
veel mogelijk uniformiteit nagestreefd in de rechten en de tarieven.
Opnieuw zijn er stappen gezet om kostenbesparingen te realiseren. 
Met de energiecijfers van alle parochiekernen wordt een offerte aan-
gevraagd voor een gezamenlijk afname contract. Verder zal de inkoop 
van liturgische boeken worden gecentraliseerd.
De Stichting Jacob Timmerman is bereid een bijdrage van te verle-
nen per deelnemende parochiaan aan de Romereis in het komende 
najaar. Diegenen die interesse voor hebben, kunnen zich melden 
bij pastoor Fons van Hees. Pastoor Van Hees gaat een gesprek aan 
met het Regionaal Overleg JongerenKoren (ROJK). Aan de koorkring 
Midden-Zeeland is verzocht hierbij aan te schuiven.

FINANCIëN
De jaarrekeningen 2015 van de parochiekernen van de Damiaanpa-
rochie zijn allemaal binnen en in de vergadering van 22 juni kan deze 
worden vastgesteld als er geen veranderingen meer komen.

PASTORESTEAM
Pastor Bernard van Lamoen is deels opnieuw begonnen met zijn 
werkzaamheden en zal op geschikte momenten ook weer voorgaan 
in vieringen.
Het voorstel is om aan de tweejaarlijkse Sacramentsprocessie in 
Kwadendamme een meer parochieel karakter toe te kennen. Voor 
18 juni 2017 is er het verzoek aan de kernen om ieder een van 
de Scheppingsdagen in beeld te brengen. Pastoor Van Hees en de 
organisatie willen nog voor de zomer graag per kern een vergadering 
bijwonen om alles toe te lichten.
De voortgang van het pastoraal plan is verwoord in een bijdrage van 
teamcoördinator Cas van Beek. Het parochiebestuur heeft daarvoor 
aan de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) opdracht gegeven 
om alle kerkgebouwen in de parochie op eenzelfde wijze te beoorde-
len ten behoeve van dit plan.

BESTUUR
Rinus van ’t Westende uit ’s-Heerenhoek is voorge-
dragen als secretaris van het parochiebestuur per 1 
juni 2016, ter vervanging van Ad Lijmbach die niet 
meer herkiesbaar is. Els Heijers-Bakker 
vanuit de parochiekern Goes 
zal voor herbenoeming worden 
voorgedragen. De vacature van-
uit de kern Lewedorp is (nog) vacant.

Besturen bespreken op 17 mei hoofdlijn 
Pastoraal plan Boven de Schelde
Van augustus 2015 tot mei 2016 zijn de pastores zesmaal bijeen geweest om te kijken naar 
de toekomst. Doel is te komen tot een pastoraal plan dat aangeeft welke accenten er in de 
komende jaren gelegd moeten worden in het pastorale werk.

Op 17 mei zal het team de hoofdlijnen van hun visie ter bespreking voorleggen aan de twee 
besturen ‘Boven de Schelde’ het bestuur van de Mariaparochie en het bestuur van de Pater 
Damiaanparochie. Op basis van die visie kan er dan gewerkt worden aan wijzigingen en 
accenten in de uitvoering, nader overleg en gesprek met betrokken parochianen en eventu-
eel aan nieuwe initiatieven. 

Alle onderdelen van het parochieleven komen aan bod. Hoe willen wij een gemeenschap van 
katholieken zijn in dit deel van het Bisdom? Wat is er dan nodig aan vorming? Hoe komen 
we in vieringen bijeen en op welke manieren kunnen we ons geloof vertalen in han-
delen en zorg voor de eigen mensen én voor mensen daarbuiten? Deze visie op 
de wijze van kerk zijn is dan richtinggevend voor het leggen van accenten in de 
uitvoering op deelgebieden.

Het voert nu nog te ver om hier al uitgebreid op in te gaan. Na het overleg 
met beide besturen krijgt het plan pas z’n definitieve vorm en wor-
den er ook afspraken gemaakt op welke manier de besturen en 
pastores hun visie zullen delen met de parochianen.

We zullen u via het parochieblad en op andere manieren 
graag op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Pastoraal team

VACATURE 
PENNINGMEESTER

De Caritas van de Pater Damiaanpa-
rochie is op zoek naar een nieuwe 
penningmeester.

Onze huidige penningmeester stopt, 
daarom zijn wij opzoek naar een 
vervanger.
Wij zoeken een vrouw of man, met de 
volgende vaardigheden.:
* Ervaring met boekhouden
*  Ervaring met het maken en controle-

ren van jaarrekeningen.
*  Affiniteit met beleggingen en com-

plexere financiële producten.

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met William Harthoorn, 
voorzitter.
Email, wharthoorn@zeelandnet.nl
Tel: 0113-655157
Mob: 06-13771440
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Kaarsen en licht spelen een belangrijke rol 
bij rituelen. Een ritueel heeft te maken met 
voortgang; het voegt iets nieuws toe aan ons 
leven of laat iets los.

De doop is voor velen het eerste ritueel bin-
nen de kerkelijke gemeenschap. De pasge-
borene of dopeling wordt toegelaten tot die 
gemeenschap en die intrede wil men samen 
delen. Belangrijk daarbij zijn de vier elemen-
ten: aarde, lucht, vuur en water. Zij vormen 
tijdens deze plechtigheid een samenhang, 
die men goed kan waarnemen. 
Om te beginnen is er het water, dat als 
doopwater je besprenkelt en soms letterlijk 
even wakker schudt of activeert om betrok-
ken te zijn bij je geloof. 
De aarde, die de basis vormt en je stabiliteit 
geeft, wordt vaak vertegenwoordigd door een 
doopvont van steen. 
De lucht is alom aanwezig en zal je helder-
heid van geest geven. 
Een aanvullend symbool is de heilige olie, 
als ereteken van deelname en voorbode van 
het soepel houden (in beweging blijven) van 
je geloof. 
De kaars staat voor het vuur, dat hoort 
bij deze initiatie (toetreding) en via een 
nieuwe, niet eerder brandende, kaars wordt 
ontstoken.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat die 
doopkaars bij actieve en bewuste deelname 
aan het geloofsleven via de eucharistie 
wederom wordt aangestoken. De dopeling 
wordt herinnerd aan zijn doopbelofte, welis-
waar door de ouders of verzorgers toentertijd 
uitgesproken, maar de kaars was en is nu 
meer dan een stille getuige.
Bij het vormsel komt die doopkaars vaak 
nog een keer terug in de ceremonie van het 
toedienen van het vormsel. Ook nu weer 
herinnert de kaars aan de doopbelofte en 
de eigen invulling die men eraan wenst te 
geven. Ook hier vormt de olie een speciaal 

extra element.
Bij een kerkelijk huwelijk ziet men opnieuw 
een (nieuwe) speciale kaars geïntroduceerd 
worden. Men begint als echtpaar immers  
samen aan een nieuwe stap en ook hier 
wordt gevraagd dat vuur van geluk, vreugde 
en geloof samen brandende te houden. Bij 
sommige echtparen wordt die huwelijks-
kaars ook op het altaar gezet bij een zilveren, 
robijnen of gouden huwelijk.
Bij een uitvaartdienst branden meestal zes 
kaarsen om de baar, die opnieuw verwijzen 
naar de levensfasen van de overledene: hij/ 
zij verspreidde licht en warmte tijdens het 
leven. De zevende, maar feitelijk de eerste, 
kaars (de paaskaars) brandt en van hier uit 
worden de overige zes kaarsen ontstoken.
Vaak worden eigenschappen van de overle-
dene gekoppeld aan elk van de zes kaarsen 
via een zogenaamde lichtritus. We noemen 
er een in een reeks van vele:
De eerste vlam is de vlam van de liefde. Ver-
bonden in liefde moeten wij elkaar loslaten; 
een band voor het leven, gebroken door de 
dood.
De tweede vlam, de vlam van het leven. Een 
leven samen, en toch uniek: wij voelen ons 
niet meer compleet.
De derde vlam is de vlam van de hoop. De 
dood slaat een gat in de hoop. Twijfel is wat 
overblijft.
De vierde vlam is de vlam van het licht. Het 
is het licht dat we nodig hebben in deze 
donkere tijd.
De vijfde vlam is die van het geloof. Ons 
geloof wordt op de proef gesteld. We zoeken 
steun en troost bij elkaar.
De zesde vlam is de vlam van het geluk. We 
hadden het geluk gevonden, maar op dit 
moment zijn we het kwijt.
De zevende vlam is de vlam van de warmte. 
Warmte die we nodig hebben in deze moei-
lijke tijd. Warmte van de ander, een luiste-
rend oor, een arm om je heen.

in deze vaste rubriek proberen we telkens gebruiken of ritue-
len uit te leggen, die in kerkgebouwen nog steeds van toepas-
sing zijn of vanuit het verleden hun sporen nagelaten hebben.
in de afgelopen periode deden veel kinderen hun eerste 
communie. in een aantal gevallen werd de doopkaars van 
elk kind meegedragen en aangestoken. Waarom?

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
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KIND en OUDERPAGINA
Het schooljaar loopt naar zijn einde en dat betekent ook dat de laat-
ste thema’s van de lessen levensbeschouwing ‘Trefwoord’ schooljaar 
2015-2016 behandeld worden.

• 23 mei tot en met 12 juni:  Week 21 t/m 23: Spreken is zilver… 
Inhoud: Spreken, liegen, fluisteren, roepen. Je mond opendoen 
of zwijgen. In alle groepen wordt de figuur ‘Esther’ besproken. Het 
meisje dat moet zwijgen, om haar leven en dat van anderen niet in 
gevaar te brengen. Jaloezie speelt een grote rol bij de ontknoping. 
Kinderen herkennen veel van de gevoelens in hun eigen ervaringen.
• 13 juni tot en met 1 juli: Week 24 t/m 26: Wie ben ik?
Inhoud: Wie ben je? Identiteit, jezelf kennen en accepteren; jezelf 
tot de orde roepen. Jona is eigenlijk net zo ‘gewoon’ als ieder ander; 
hij maakt keuzes, maar heeft moeite als het ten koste van zijn eigen 
hachje gaat. 
• 4 juli tot zomervakantie: Week 27 en 28: In de war
Inhoud: Veelheid en eenheid; verschillen en 'hetzelfde' zijn; misver-
standen en elkaar verstaan. Op verschillende niveaus wordt gespro-
ken en gewerkt met omgaan met verschillen; ieder mens is anders, 
maar accepteer je dat altijd? Hoe los je conflicten op? Met de hand 
of met je verstand?

PINKSTEREN EEN MOEIlIJK FEEST? 
Velen zien Pinksteren als een moeilijk feest. Bij Kerst – in een harde 
en koude wereld – kan men zich iets liefs en teers voorstellen. Bij 
Pasen is het het nieuwe leven, de frisse lente, die opgewekt en vro-
lijk maakt. Maar wat moet je je nu bij Pinksteren voorstellen? De 
heilige Geest wordt uitgestort. Nou en? Mensen roepen ‘halleluja’. 
Wat schiet je daarmee op? En dat terwijl met Pinksteren het geloof 
nu net werkelijkheid wordt. Wat is die werkelijkheid? Blijdschap. Het 
dringt nu pas goed tot de vrienden van Jezus door waar het om 
gaat. Kleinheid in plaats van protserig opscheppen; solidariteit met 
het ‘uitschot’ van de samenleving in plaats van aanleunen tegen de 
machthebbers; dienen in plaats van heersen; schuldige mensen 
laten zien dat je bij God en Jezus’ volgelingen altijd weer opnieuw 
kunt beginnen. Daar past echt wel een vrolijk lied bij. Halleluja!
Maar Pinksteren deed ook wat met de mensen samen. In het Oude 
Testament staat het verhaal van de torenbouw van Babel. Men-
sen zijn bezig met een geweldig bouwwerk dat hen beroemd moet 
maken, het wordt hoger dan de hemel. Maar als je zoiets doet ga je 
elkaar gauw overschreeuwen. In de kortst mogelijke tijd snapt de één 
de ander niet meer en heb je hooglopende ruzie.  
Op het pinksterfeest is het juist andersom. Iedereen heeft iets te ver-
tellen, maar er wordt ook geluisterd en dan begrijpt iedereen elkaar. 
Mensen uit alle delen van de wereld en met allerlei verschillende 
achtergronden verstaan elkaar uitstekend.

Wat bij die eerste christenen in Jeruzalem ook opvalt, is hun prakti-
sche, sociale instelling. ‘Ze hadden alles gemeenschappelijk’, wordt 
er verteld. Dat moeten ze wel van Jezus afgekeken hebben. Die 
deelde zijn spaarzame vijf broden en twee vissen ook royaal met 
alle hongerigen om hem heen, en wonder boven wonder: ze hadden 
allemaal genoeg.
Zoiets was het oude volk Israël vroeger ook al voorgehouden. Arme 
mensen mochten bij de oogst de aren lezen achter de maaiers aan 
en zo delen in de opbrengst. En als men om een of andere reden zijn 
bezit verloor, dan moest dat in het jubeljaar teruggegeven worden. 
De economische natuurwet van concurrentie en strijd moest op tijd 
bijgestuurd worden, opdat niemand er onderdoor zou gaan.
Dat is Pinksteren: het christelijke geloof in zijn volle breedte. Het 
resultaat van de uitstorting van de heilige Geest. Je kunt ook zeggen: 
mensen worden geïnspireerd door Jezus. Door zijn Geest en die van 
de hele bijbel worden ze gemotiveerd tot een dienend, open, begrip-
vol en sociaal bewogen leven.
Pinksteren moeilijk? Als het ergens duidelijk wordt waar het in het 
christelijke geloof om gaat, dan is het op dit feest.
Vormelingen worden via hun project ‘in Vuur en Vlam’ bewust 
gemaakt van de betekenis van het Pinksterfeest. Meelopen en  
naäpen passen niet langer: op eigen benen staan en zelf keuzes 
maken. In een aantal gevallen betekent dat voor jongeren, pubers, 
dat ze het ‘even’ of voor langere tijd niet meer weten. Het geloof gaat 
op de achtergrond een bescheiden rol spelen, of gaat samen met 
het werkboek van het project een donkere kast in…
Het is aan ons, mede-gelovigen, een taak om op gepaste, begrijpe-
lijke wijze hen (zoekenden) te blijven betrekken. Een zoektocht mag 
niet op een dood spoor eindigen.

Op de site www.geloventhuis.nl  vindt u een heleboel suggesties om 
met jonge en ouderen kinderen te praten en te knutselen over de 
kerkelijke feestdagen. 

BOEKENTIP
Al vaker is gepleit voor meer aandacht bij de 
onderdelen van een eucharistieviering of vie-
ring van Woord en Communie voor kinderen. 
Niet alleen de plechtige taal kan soms een 
obstakel zijn, maar ook de handelingen die 
de pastor verricht. Door op gepaste wijze stil 
te staan en verklaringen te geven, begrijpt 
het kind niet alleen waarom de voorganger 
zo praat en handelt, maar ook leert hij/zij de 
symbolen waarderen.

‘Ik vier de mis mee’ is een handzaam boekje, 
geschreven door Marie-Hélène Delval en 
Hervé Flores (illustrator). In 2013 heeft Adve-
niat ( uitgeverij van onder meer het werkboek 
bij de projecten “Blijf dit doen” en “in Vuur 
en Vlam”) dit boek uitgegeven. Plaatjes en 
teksten vullen elkaar goed aan en kunnen 
als basis dienen voor een leesboekje dat 
het kind zelfs tijdens de viering kan inzien.  
In de thuissituatie kan het als vertelboek 

worden doorgenomen, zodat de herkenning 
in  de kerk-
dienst alleen 
maar groter 
wordt.
Kosten: 
€ 8,90; 
60 pagina’s.
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Parochienieuws houdt 
parochiekernen op de kaart…

PASTORALE ZORG INZAKE 
SACRAMENT DER ZIEKEN 

EN OVERLIJDEN

06- 53637130

 

Kerkeboomgaardstraat 30 Kwadendamme  
(0113) 644 398 

www.rplusmakelaardij.nl 

TUINONDERHOUD
Johan Boonman

Voor Particulier en bedrijf
Stelsedijk 4

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

Uitleg van het logo voor het Heilig Jaar 
van de Barmhartigheid

Paus Franciscus heeft een buitengewoon Jubileumjaar van de Barm-
hartigheid uitgeroepen dat op dinsdag 8 december verleden jaar 

begon (het hoogfeest van Maria Onbevlekte Ontvangenis en 
tevens 50 jaar na het afsluiten van het Tweede Vaticaans 
Concilie), en op 20 november dit jaar eindigt (het hoogfeest 
van Christus, Koning van het Heelal, laatste zondag van 
het kerkelijk jaar). Voor dit jubeljaar heeft het Vaticaan een 
logo uitgegeven met het motto: ‘Barmhartig zoals de Vader’, 
ontleend aan het Lucasevangelie (Lucas 6, vers 36). Het 
logo is ontworpen door de Sloveense jezuïet en kunstenaar 

Marko Ivan Rupnik.
In het logo staat een Christusfiguur centraal met kruiswonden 

aan handen en voeten, die een man op zijn schouders heeft 
gelegd alsof die man een schaap is. Jezus houdt die man vast aan 

handen en voeten, zoals een schaap aan voor- en achterpoten is vast-
gebonden, opdat het niet meer zou kunnen weglopen en opdat het goed gedragen zou kun-
nen worden. Het doet denken aan Jezus’ parabel van het verloren schaap, waarin de Goede 
Herder het teruggevonden schaap vol vreugde op zijn schouders legt. Jezus’ barmhartigheid 
gaat zover dat Hij zijn leven op het kruis wil geven om ons, zondaars, te redden. Hij wil ons 
allen opzoeken, op Zijn schouders dragen en terug naar huis brengen, terug naar de Vader 
en terug naar de kudde, die Zijn Kerk is.
Jezus’ voeten staan op twee zwarte balken, die enerzijds het kruis oproepen en anderzijds 
staan voor de donkere wegen die Jezus heeft moeten bewandelen om de verloren man te 
gaan zoeken. Dat Jezus als het ware op het kruis rechtstaat, drukt zijn opstanding uit de 
dood uit. De boodschap is dat alles wat we aan Jezus toevertrouwen, ten goede kan worden 
gekeerd.

De man die Jezus draagt, heeft een lange baard. Dit staat symbool voor de oude mens, 
de oude Adam, die gezondigd heeft, zodat de dood in de wereld kwam. Christus kan elke 
mens door Gods barmhartigheid doen herleven en nieuw en rechtvaardig maken. Door Zijn 
kruisdood verlost Jezus de mensheid die Hij op zijn schouders draagt, in de figuur van de 
oude man.

Opvallend is dat het rechteroog van de Goede Herder en het linkeroog van de gedragen 
persoon in elkaar overlopen. Deze symboliek betekent dat iedere persoon in Christus zijn 
of haar eigen menselijkheid en toekomst kan ontdekken. Dat Christus Zijn oog met dat 
van de man deelt, beeldt uit dat Christus het mens-zijn gedeeld heeft. Wij kunnen met de 
barmhartige ogen van Christus, dus met de ogen van God, naar de ander kijken. Het is een 
uitnodiging om het barmhartige voorbeeld van de Vader te volgen, die ons vraagt om niet te 
beoordelen of te veroordelen, maar om te vergeven, en dit liefdevol en mateloos.
De scène zit gevangen binnen de zogenaamde mandorla (de vorm van een amandel). De 
amandel, die twee kanten heeft, doet denken aan de twee naturen van Christus, namelijk 
de goddelijke en de menselijke. Op de achtergrond zien we drie concentrische ovalen, met 
kleuren die vanuit het donker geleidelijk blauwer en lichter worden naar buiten toe. Ze stellen 
de beweging van Christus voor die de mensheid uit de nacht van zonde en de dood draagt 
naar de wereld van de hemelse genade, gesymboliseerd door de lichtblauwe kleur. En dit 
alles vanuit de liefde van de Vader die alles vergeeft.
Christus draagt een wit kleed met een rode gordel. Dit wil zeggen dat Jezus zowel de gekrui-
sigde is als de verrezen Heer. Het witte kleed staat namelijk voor zijn verrijzenis en voor zijn 
vrij-zijn-van-zonden. Een gordel droegen onder meer de werkenden en de dienaars. De rode 
kleur wijst op de kleur van het vergoten bloed van Jezus. Jezus heeft door zijn kruisdood de 
mensheid willen verlossen als een nederige dienaar. Door Hem kunnen ook wij delen in de 
verrijzenis.

E.H.Guido De Waegeneere
(ontleend aan: www.rkdocumenten.nl)

Als u het logo in het echt zien wilt: het hele jaar door staat het op posterformaat opgesteld 
in de kerk van Ovezande, naast het altaar.
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Het was fijn om met jullie naar dat moment 
toe te werken. 

Communiewerkgroep, 
Susanne, Marja en Ria.

GEVRAAGD: 
BESTUURSLID (m/v) voor het bestuur van 
Stichting Inloophuis Oase.
Stichting Inloophuis Oase (Rooseveltlaan 87, 
Goes) werd zo’n 22 jaar geleden opgezet met 
donaties van enkele kerken, o.a. H. Maria Mag-
dalenakerk. In het inloophuis worden allerlei 
activiteiten georganiseerd, zoals koffiedrinken, 
taallessen, kookgroep, schildergroep, fiets-
groep, de wijze vrouwengroep,  etc. Deelname 
aan deze activiteiten is vaak gratis of anders 
tegen een kleine vergoeding. Iedereen is van 
harte welkom.  Informatie over deze functie 
kunt u krijgen bij mevrouw Henny van Zunde-
ren, tel. 0113-250327. 

K.V.G.NIEUWS
Ik heb u in het vorige nieuws al een goede 
vakantie gewenst, toch wil ik nog even iets met 
u delen. We hebben onze jaarlijkse reis gehad, 
waar deze keer een paar plaatsen over waren 
die o.a. bezet zijn door leden van de K.B.O. 
en vrienden, dank voor de samenwerking. We 
hadden een grote bus die vol zat met dames 
die er zin in hadden. We vertrokken met prach-
tig weer en hebben die dag genoten van de 
aardbeienverteller en het gebak, de prachtige 
tuinen, de basiliek en zeker van onze asper-
geverteller, waar we met moeite weg kwamen. 
Ook de modeshow waar enkele van onze leden 
aan mee deden was een groot succes. Toch 
kregen we ook een droevig bericht, we hebben 
afscheid moeten nemen van mevrouw Mien 
Oostdijk. We wensen haar familie en vrienden 
veel sterkte met dit verlies. Ze heeft gevochten 
maar helaas verloren, we zullen haar mis-
sen. Dit was voorlopig ons laatste bericht 
we komen in augustus graag bij u terug. Wilt 
u meer over ons weten bel even naar Ardi 
Zweedijk tel: 228099 of Denise Bouman tel: 
312665. Zij kunnen u alles vertellen of bezoek 
de website www.vrouwengildegoes.nl

Graag tot ziens, Dien Janssen

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

Wij gaan als Gemengd Koor voor u zingen 
de Mis in F van Theodore von La Hache, een 
zeer speelse, goed in het oor klinkende en 
niet verwachte compositie van een componist 
welke in 1822 is geboren en zijn opleiding 
heeft genoten in Dresden. Hij is na diverse 
omzwervingen overleden slechts 47 jaar oud 
in New Orleans.
Het koor staat onder leiding van de heer Jos 
Vingerhoets en wordt begeleid op het orgel 
door de heer Harry Swinkels welke overigens 
diverse composities op zijn naam heeft staan 
o.a. de Petrus Donders Mis, speciaal gecom-
poneerd voor 200e  geboortedag van Zalige 
Peerke Donders en uitgevoerd op 25 oktober 
2009 in onze parochiekerk te Tilburg met o.a. 
als genodigde de ambassadeur van Suriname 
- de voormalige minister-president: de heer D. 
van Agt - de voormalige minister van Justitie: 
de heer Hirsch Balin en commissaris van de 
Koningin Noord-Brabant de heer Van de Donk. 
Voorgangers waren Monseigneur A. Hurkmans, 
bisschop van het bisdom ‘s-Hertogenbosch en 
Monseigneur W. de Bekker zijnde de Bisschop 
van Paramaribo.  Wilt U iets meer weten over 
ons koor nodig ik u uit om eens te kijken op 
de site  www.goirketilburg.nl
Graag tot 26 juni 2016 in uw mooie kerk waar 
overigens ook behoorlijk aan gerenoveerd 
wordt.
Met vriendelijke groet,

Namens het parochieel Kerkkoor Goirke,  
Jan van de Put, voorzitter.

1E HEIlIGE COMMUNIE  
GOES 17 APRIl 2016 
Op zondag 17 april waren 7 kinderen een 
beetje zenuwachtig. Ze mochten voor het eerst 
echt meedoen met de Eucharistie. Ze had-
den zich goed voorbereid met de verhalen en 
opdrachten uit het project. De kinderen had-
den familie en vrienden meegebracht naar 
de kerk. Er waren veel mensen. Dat vonden 
de kinderen heel fijn. Pastor Fons van Hees 
maakte er samen met de kinderen en het koor 
een mooie viering van. Larissa, Lucas, Luuk, 
Michelle, Dylan, Niek en Weronika fijn dat jul-
lie nu ook echt mee kunnen en mogen doen. 

lIEF EN lEED
Gedoopt
8 mei: Sepp en Nova Groenendijk, geboren op 
11 oktober 2015. Zoon en dochter van: Aris 
Groenendijk en Bianca Bakker.
Overleden
Juliana Lucia Praet, geboren op 31 janu-
ari 1928, overleden op 12 april, weduwe van: 
Constant Weemaes. De uitvaart  en begrafenis 
op de algemene begraafplaats te Goes vond 
plaats op 16 april. 
Magdalena Uitterhoeve, geboren op 23 augus-
tus 1927, overleden op 21 april, echtgenote 
van: P.C.J. Clarijs. De uitvaart en begrafenis in 
R.K. gedeelte op de algemene begraafplaats te 
Goes vond plaats op 26 april.

PAROCHIEEl KERKKOOR GOIRKE
Zondag 26 juni 2016 tijdens de eucharistie-
viering zal het Parochieel Kerkkoor Goirke van 
de H. Dionysius Parochie uit Tilburg zorgdragen 
voor een muzikale bijdrage.
Het Parochieel Kerkkoor Goirke is van oor-
sprong een Mannenkoor wat officieel staat 
geregistreerd met de oprichtingsdatum 1 
oktober 1839. Het koor telt momenteel nog 
48 zingende leden en helaas ook wij worden 
niet geplaagd met jeugdige aanwas.
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Daniëlsweg 1, 4451 HP  Heinkenszand

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

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

Al 85 jaar familie bedrijf
specialisten in 

• grafgedenkstenen
• aanrechtbladen

• vensterbladen

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

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

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

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

Lia Heijboer
Praktijk “Onderweg” voor persoonlijke 

ontwikkeling en bewustwording. 
Voor psychosociale begeleiding, reiki en 

hypnotherapie. 

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

telnr 0646367997
website: communities.zeelandnet.nl/praktijk

Oud-ovezandseweg 3, 4441TG Ovezande

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

     ParochiekerN        

      ’s-heereNhoek

h. williBrorduskerk

uit de mond van een prinses, maar werd 
bewust uitgesproken direct na het versprei-
den van de brieven inzake parochiebijdrage 
medio april 2016. Wat bleek? In de eerste 
alinea werd een foutief banknummer weer-
gegeven, dat bij gebruik tot verwarring of 
zelfs complicaties kan leiden. 
Een grote groep alerte parochianen reageer-
den direct en maakten melding van deze 
‘fout’. 

Velen namen deze ‘blunder’ sportief op en 
stortten spontaan hun kerkbijdrage op het 
goede nummer. Klasse!
Via dit blad bereiken we hopelijk een grote 
groep donateurs en op een later tijdstip 
zullen we alle parochianen nogmaals een 
herhaalde oproep sturen, waarin we ons 
boetekleed aantrekken. Op verzoek zullen 
we een voorgedrukte acceptgirokaart toe-
voegen, zodat men deze als voorbeeld kan 
gebruiken of handmatig zelf kan aanvullen. 
Kijk anders even bovenin ( de kop) van deze 
parochiekern voor het juiste nummer en 
naamsvermelding. 

Richard Gielens, secretaris 
parochiekerncommissie.

GElOOF MOET GROEIEN

In de afgelopen maanden hebben de zeven 
communicanten van onze parochiekern op 
geplande zondagen en speciale werkmid-
dagen actief gewerkt aan hun geloof. Samen 
met hun ouders werd er gepraat, gezongen, 
geschreven, getekend, geplakt, rondgekeken 
en gefotografeerd. ‘Blijf dit doen’ kan men 
letterlijk nemen, want ook in de Tuin van 
Geloof moet regelmatig onderhoud plaats 
vinden. Alleen maar water geven, of af en 

lIEF EN lEED
Overleden: 
19 april: Frans Rijk, echtgenoot van Sjaan 
Rijk- de Koster, 88 jaar, wonende Molendijk 
54; de uitvaartdienst was op 22 april in 
onze kerk, waarna crematie in besloten kring 
te Middelburg.

NOMEN NESCIO
Het komt vreemd over als je zou vermel-
den : ‘naam onbekend’ bij een sterfgeval in 
onze parochiekern. Al eerder gaven we aan 
dat we onze procedure van mededelingen 
overledenen hebben aangepast. Indien 
de nabestaanden van de overledene geen 
melding zenden aan het pastoraal centrum, 
of te kennen geven geen teamlid van het 
pastorale team te willen inschakelen; dan 
vermelden we niets in ons kerkblad of tij-
dens de kerkdiensten.  Dat komt misschien 
vreemd over, maar wij respecteren dan de 
wens van de nabestaanden om buitenom 
de kerk/pastoresteam  het afscheid te rege-
len. Ook als een overledene enkel gebruik 
maakt van een rustplaats op het kerkhof 
houden wij deze regel van ‘niet vermelden’ 
aan. In alle andere gevallen, waarbij we via 
het pastoraal centrum/ uitvaarttelefoon een 
melding doorkrijgen met assistentie van een 
pastor, melden we dit overlijden wel in onze 
publicatie en in alle diensten en vieringen 
voor de duur van zes weken.

EEN BEETJE DOM.. 
parochiebijdrage & IBAN- banknummer 
Deze bekende uitspraak kwam dit keer niet 
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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
Gedoopt
17 april Finn, Laurens, Leonard Vermeulen 
zoon van Ronald Vermeulen en Jessica 
Vermeulen Raas. Gwen, Anthonia, Digna, 
Mattina Janse dochter van Niels Janse en  
Janine Janse-Ceulemans. 

BIJZONDERE VIERINGEN
11 juni
Op zaterdag 11 juni om 16.00 uur worden 
in onze kerk 21 kinderen gevormd door 

Helpt u mee? 
Heeft u spullen die u wilt schenken? Neem 
dan contact op met Corrie Hoondert-Paree, 
tel. 35 1489 of lever uw spullen aan op 11 
juni (tussen 11 -12 uur bij gebr. Rijk ‘s-Hee-
renhoeksedijk) of 18 juni ( tussen 11-12 
uur naast de kerk). De jaarmarkt start op 
zondag 19 juni om 11 uur.

RONDOM DE KERK
Er gebeurt van alles rond ons kerkgebouw: 
van wielerkoers, jaarmarkt tot startpunt van 
vele fietstochtjes….maar ook algen, mossen 
en onkruid weten ons kerkgebouw en paden 
te vinden. We proberen via vrijwilligerswerk 
deze aanslag op ons monument en directe 
omgeving te winnen. Meehelpen is eenvou-
dig en kost wellicht eenmalig  een paar uur-
tjes. Ook dit is een vorm van kerkbijdrage, 
die wij erg kunnen waarderen.
Meer weten? Bel gerust een van de num-
mers boven in de colofon (kop) van dit kern-
deel of mail ons. We zullen u niet vergeten!  

Richard Gielens, secretaris

feitelijk om twee vieringen, want normaliter 
is er enkel een zaterdagavonddienst op de 
vierde zaterdag van de maand. In septem-
ber pakken we regelmaat weer op, maar 
hierover informeren wij u later meer/weer.
parochiekerncommissie

MARIAVIERING EN 
ROZENKRANSGEBED
Op dinsdag 24 mei om 19.00 uur komen 
een aantal mensen in onze kerk samen om 
Maria te huldigen als moeder van Jezus. 
Via zang en gebed, veelal een tientje uit 
de rozenkrans gelezen door kinderen uit 
de hoogste groepen van de basisschool, 
probeert men een link te leggen tussen het 
hedendaagse gevoel bij Maria en het oude 
vertrouwde rozenkransgebed.
Men is zich als liturgische werkgroep ter-
dege van bewust dat het hier niet gaat om 
een supergrote groep die de kerk dan zullen 
bevolken, maar heel bewust en trouw blijft 
men deze wens houden en vervullen in mei- 
en oktobermaand.
Misschien is het wel te vergelijken met een 
rozenkrans. Als men de kralen door de han-
den laat glijden, merkt men niet meteen als 
er een of twee kraaltjes losraken en verdwij-
nen. Zo ook de aanwezigen in deze viering; 
de meesten zijn trouwe bezoekers.
Tot het moment dat men gewaar wordt, dat 
er wel heel veel kralen verdwenen zijn uit 
dat gebedssnoer. Hoeveel mensen moet je 
tellen om door te gaan met het houden van 
dit soort vieringen? 
Gaat men kralen zoeken om dat tiental te 
herstellen, of gooit men het snoer weg? 
Eens weg, altijd weg….dat beeld wil men 
niet versterken en dus houdt men vast aan 
het Weesgegroet; gesteund door kinderen 
die elke keer spontaan ‘ja’ zeggen en mee-
werken, maar ook gelovigen uit onze kern 
die steeds weer op eigen wijze in een korte 
overweging aangeven, wat Maria voor hem 
of haar betekent.

Namens liturgische werkgroep

KERKSNUFFEl EN JAARMARKT
Jaarmarkt ’s-Heerenhoek kent al vanaf de 
start het begrip ‘kerksnuffel’.  Een Snuffel-
hoek vlak bij de kerk, waar jong en ouder 
zijn slag kan slaan op allerlei gebied. 
Elk jaar krijgen we spullen aangeboden 
(geen grote meubelstukken e.d.) die ver-
kocht mogen worden ten bate van kerkon-
derhoud. In de afgelopen jaren mochten 
we onze pilaren versterken, kroonluchters 
aanschaffen en ons mortuarium opknap-
pen. Dit jaar willen we aandacht vragen voor 
onze gebrandschilderde ramen achter het 
hoofdaltaar: oud, maar zeer kwetsbaar en 
sterk vervuild.

toe ietwat bijmesten ( al of niet in verkeerde 
hoeveelheden) geeft snel onkruid of een 
slechte oogst en daar zit niemand op te 
wachten.
Op 29 mei vieren we om 11.30 uur het eer-
ste communiefeest van deze zeven nieuwe 
leerlingen/ vrienden van Jezus.  Ook na die 
speciale dag hopen we arbeiders in de tuin 
terug te kunnen zien: als koorlid, misdienaar 
of kerkganger ben je altijd welkom! 

ACHTER DE SCHERMEM
Net als in een gewoon gezin heeft een kerk 
ook was en afwas. De afwas wordt meestal 
in de vaatwasser gestopt en dan is het enkel 
maar hopen dat alles er schoon en fris 
uitkomt. In geval van nood is het oude ver-
trouwde handwerk/afwassen met de borstel 
en het schuursponsje een oplossing. Dat 
moet lukken, toch?

Heel anders gaat dat met het wasgoed van 
de kerk: theedoeken, vaatdoeken en derge-
lijke gaan met een vrijwilliger mee naar huis 
en draaien mee met  de eigen was. Dat kan 
niet met de speciale kerkelijke textiele stof-
fen als: corporale (altaardoek), kelkdoekjes, 
lavabodoeken (handdoek die de priester 
gebruikt tijdens de offerdienst).  Het spreekt 
vanzelf dat deze meestal rijk versierde, maar 
tere linnen stoffen er onberispelijk uit moe-
ten zien: strak gestreken, soms gesteven en 
hagelschoon!
In de lange reeks van jaren heeft mevrouw 
Lenie Rentmeester-Martens dat steeds 
trouw en keurig gedaan. Ze was puntje 
precies en dat sierde niet alleen de dienst, 
maar ook haar inzet.
Nu ze heeft aangegeven met dit werk te wil-
len stoppen, zijn we een beetje onthand. We 
hopen dat er een nieuwe kandidaat komt 
die dit speciale werk wil en kan verrichten.
Grote stukken als superplies ( togen), albes 
( witte gewaden die de priester onder het 
kazuifel draagt) amicten ( schouderdoeken), 
altaarkleden en dergelijke zijn al uitbesteed 
aan een andere vrijwilliger, die dat ook keu-
rig en met veel geduld verzorgt.
We zijn Lenie erg dankbaar voor haar jaren-
lange inzet!

Parochiekerncommissie 

ZATERDAGAVONDVIERING
In de periode juli en augustus (zomerva-
kantie) zullen er in onze kerk geen zater-
dagavondvieringen plaats vinden. Het gaat 
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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
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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

vicaris Verbeek. Free Spirit zorgt voor de 
muzikale omlijsting.
18 juni
Op 18 juni is er in onze kerk om 19.00 uur 
een viering speciaal voor de vaders : Een 
Vaderdagviering. Young Spirit zal de viering 
muzikaal begeleiden.

EERSTE COMMUNIE
Op 10 april hebben in onze kerk de vol-
gende kinderen voor het eerst de communie 
ontvangen.  
Finn van den Broek Robbert van der Poll
Jennifer de Bruine Thierry Raas
Yvo Buijsrogge Jesse Simonse
Emil Cichoracki Rosalieke Suylen
Olivia Koornneef Isabelle Valk
Sophie Laeven Emy de Vos
Thomas Laeven   

Het was een mooie viering en het weer was 
prachtig. We hebben weer genoten. Dank 
aan alle mensen die geholpen hebben er 
een mooie viering van te maken.

NIEUWE lECTOR
Jazeker. We hebben een nieuwe lector. Ron 
Steenbakker zal met ingang van dit voor-
jaar als lector zijn bijdrage verlenen aan de 
vieringen in onze kerk. Dit betreft zowel de 
weekendvieringen als Rozenkransvieringen. 
Weer een actieve parochiaan die een stukje 
van de vele werkzaamheden op zich neemt. 
Als lectorengroep zijn we er heel blij mee. 

VElE HANDEN…
Vele handen maken licht werk. Dat werd 
tijdens de grote schoonmaak van de kerk 
door maar liefst 18 dames in praktijk 
gebracht. Op 18, 19 en 20 april was de 
schoonmaak van de kerk gepland. Maar in 
de week ervoor zijn de heren van het onder-
houd dagen druk in de weer geweest om 
de zwaarste klussen te klaren. Eerst werden 
de banken recht gezet om een stelling te 

plaatsen. Op grote hoogte zijn alle gewel-
ven in de kerk van voor naar achter stofvrij 
gemaakt. Een enorm karwei. Daarna waren 
de glas in lood ramen aan de beurt. Wat een 
durf op zo’n hoogte te werken. Ontelbare 
emmers zwart water zijn er afgevoerd. Maar 
het resultaat mag er dan ook zijn. Maandag, 
dinsdag en woensdagochtend waren de 
dames aan de beurt. Echt alles werd gesopt, 
geboend, gestofzuigd en gedweild. Ook deze 
dagen was er weer extra hulp van de heren 
voor de zware klussen. De vloerkleden op 
het altaar en alle matjes van de banken wer-
den door hen geklopt. Ook de hoogste plek-
ken op het koor zijn niet vergeten. Onze kerk 
ziet er na de inspanning van zoveel hard 
werkende mensen weer stralend schoon uit. 
Ik wil dan ook iedereen die hieraan heeft 
meegewerkt heel hartelijk bedanken voor de 
inzet. Wat een voorrecht om met zo’n grote 
groep mensen te mogen werken. Mensen 
waar je altijd weer op kan rekenen.
Nogmaals bedankt voor zoveel handen.

Philie Frankevijle
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. Pastor 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  

OPBRENGST VAN DE COllECTES:
Caritas:
26/27 maart : Roemenië : € 216,50
3/4 april: Diaconie eigen parochie: €119,75
9/10 april: Nepal: € 273,66
16/17 april: priesterroepingen: € 126.02
Eigen kerk:
In deze periode voor de eigen kerk: € 629,07
17/4: doopviering Finn Laurens Leonard:  
€ 52,05 

Eerste Communie
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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
Pieternella Poortvliet, weduwe van Hendrik 
de Winter,
geboren 28 december 1923, overleden 4 
mei 2016.

GEEF DE PEN DOOR (8)

De pen doorgekregen (met dank) van Rita 
Audenaerd-Nagelkerke, één van de vele 
vrijwilligers die in onze parochie werkzaam 
zijn. Net zoals zij ben ik vroeg bij de kerk 
betrokken geraakt. Mijn ouders waren zeer 
kerkelijk. Het is dan ook niet vreemd dat ik 
net als mijn twee oudere broers en jongste 
broer misdienaar, acoliet en daarna lector 
ben geworden. In die dagen was het heel 
gewoon om al vroeg (na je eerste commu-
nie) misdienaar te worden. Dat betekende 

elke dag naar de kerk. Van 1978 tot 1998 
was ik bestuurslid van de caritas. Nu ben 
ik al vele jaren koster, de laatste twee jaar 
ook bij uitvaarten, en ik ben lid van de 
werkgroep dragers. Verder ben ik lid van de 
onderhoudsploeg op het kerkhof. Het geeft 
veel voldoening als bezoekers de graven 
en paden er netjes bij vinden liggen. Sinds 
kort zijn we op het kerkhof begonnen met 
de bouw van een nieuwe berging annex 
Mariakapel. Sinds 2012 ben ik lid van het 
parochiekernbestuur (vroeger kerkbestuur 
geheten). Wij komen per jaar zo’n zeven keer 
bij elkaar; de vergaderingen verlopen ple-
zierig en constructief. Het bestuur krijgt veel 
ondersteuning van de vele werkgroepen. 
Vooral de koren verdienen een pluim: als je 
lid bent van St. Caecilia of Singing Voices, 
dan wordt van je verwacht iedere week te 
oefenen en enkele keren per maand de mis 
op te luisteren. Dat is een hele verplichting. 
Trots ben ik op onze mooie kerk en al haar 
vrijwilligers. De pen geef ik door aan mede-
bestuurslid Ad Remijn.

Dies Beulens

VORMElINGEN lOGEERDEN

Voor het eerst in de geschiedenis van de 
vormselvoorbereiding logeerden dertien jon-
gens en meisjes in de nacht van 16 op 17 
april op de grote zolder van ons parochie-
huis. Op zaterdag was er een heel afwis-
selend programma ter voorbereiding op 
het sacrament van het vormsel. We kregen 
hulp van Estella, Rita, Anja, Margriet en niet 
te vergeten van Jolanda en Tamara. Beide 
moeders hebben gezorgd dat we zowel bij 
het avondeten als het ontbijt op zondagmor-
gen niets tekort kwamen. Op zondagmiddag 
bleek dat we wel wat uurtjes slaap tekort 
waren gekomen, maar al met al was het 
zeker de moeite waard . Leest u hieronder 
eens hoe één van de vormelingen het week-
end heeft ervaren.
We hebben als vormelingen een super leuk 
weekend gehad. We hebben een kralen-
hanger gemaakt. En niet zomaar een kra-
lenhanger; één van de begeleiders vertelde 
tien verhaaltjes en bij elk verhaaltje moest 
je een kraal pakken. We hebben ook nog 
wat geleerd over zalfjes. Er werd verteld wat 
voor zalf we krijgen als we gevormd worden, 
en over andere zalfjes die goed zijn voor je 
huid. We mochten ook verschillende zalf-
jes proberen, zoal huidolie en zalf voor je 

spieren. We hebben ook nog complimentjes 
aan elkaar gegeven. Het was leuk om com-
plimentjes te krijgen, zeker van mensen die 
dat normaal nooit doen. We hebben gepraat 
over goede dingen die wij zelf doen, zoals 
misdienaar zijn, en geld inzamelen voor 
goede doelen. En we hebben nog spelletjes 
gedaan. Ik vond het super leuk en leerzaam.

Sanne

EERSTE COMMUNIE

Zondag 22 mei is het feest voor Fem Claes-
sens, Lieke de Punder, Jochem Verhoef en 
Joyce Govers. Zij doen op deze dag hun 
eerste heilige communie, dus is het dan ook 
feest voor onze hele geloofsgemeenschap. 
We mogen heel blij zijn met jonge mensen 
die het spoor van Jezus proberen te volgen.
En wat hebben ze weer hun best gedaan. 
Zes keer zijn ze samengekomen om te 
luisteren naar onze voorlezers, waarbij het 
steeds weer spannend was wie er nu weer 
‘op de kost’ zou zitten. Er is druk geknutseld 
om het visnet steeds meer te laten lijken op 
een echte zee. Er is in de kerk rondgekeken 
naar mooie dingen. De toren is beklom-
men, de kluis werd geopend, we weten nu 
waarom de godslamp brandt en dat al die 
mooie afbeeldingen aan de muren te maken 
hebben met Goede Vrijdag. Samen met de 
pastoor braken we brood en deelden we 
van het lekkers dat de kinderen zelf hadden 
meegebracht.
Daarnaast kwamen ze ook twee keer bij 
elkaar om de teksten te oefenen en het 
voorlezen, het staan en zitten en het lopen 
met een brandende kaars te oefenen. Ze 
zijn er klaar voor. Ze weten best veel, die 
jongens en meisjes, en dat vieren we op 22 
mei. Nog altijd is het feest van de heilige 
communie een hoogtepunt. Laten we het 
met velen vieren.

Marga van de Plasse
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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 

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

lIEF EN lEED
Op 21 april is mevrouw C.P. van den Dries-
Parée overleden. De uitvaart met aanslui-
tend de begrafenis vond plaats op 26 april 
2016.

BEZOEKERSGROEP VAN DE CARITAS.
Na vele jaren in onze groep actief te zijn 
geweest, heeft Maatje v. d Dries-Verdonk te 
kennen te geven om er mee te stoppen.
Wij willen haar hartelijk danken voor haar 
jarenlange inzet.

TENTOONSTEllING MARIABEElDEN
In de kerk van 
Kwadendamme 
is gedurende de 
maanden mei 
en juni een inte-
ressante over-
zichtstentoon-
stelling te zien 
van Mariabeel-
tenissen door de 
eeuwen heen, 
vanaf eind veer-

tiende eeuw tot heden. Het is een interes-
sante en afwisselende, maar geen complete 
tentoonstelling, want zoiets is ondoenlijk. 
Het geloof in de heilige maagd en moeder is 
immers al heel erg oud, vandaar dat Maria 
ons heden ten dage in vele gedaanten en 
onder zeer veel namen bekend is. Zo noemt 
de befaamde litanie van Loreto maar liefst 
vijftig namen van Maria, zoals ‘Moeder van 
Christus’, ‘Zetel van wijsheid’, ‘Koningin van 
de rozenkrans’, en daarnaast zijn namen als 
‘Madonna’, ‘Koningin des hemels’ en ‘Sterre 
der zee’ zelfs in onze tijd nog heel bekend. 
Een aantal van die tientallen of misschien 
wel honderden verschillende verschijnings-
vormen is nu als afbeelding te zien in de 
doopkapel van de kerk in Kwadendamme. 
In de collectie is ook een aantal afbeeldin-
gen opgenomen van min of meer recente 
verschijningen van Maria in bijvoorbeeld 
Beauraing (B), Kevelaer (D) en Lourdes (F).
De afbeeldingen van Maria zijn niet alleen 
heel divers van vorm, ze zijn ook vervaardigd 
uit veel verschillende materialen. Zo zijn er 
op de tentoonstelling niet alleen twintigste 
eeuwse beelden te zien van gips, marmer 
en brons, maar ook vijftiende eeuwse van 
eikenhout, ivoor, albaster, enzovoort. Twee 
topstukken zijn fraai gesneden eikenhouten 
Mariabeelden uit respectievelijk 1525 en 
1941. Vanwege het fijne houtsnijwerk zijn 
deze beelden nooit beschilderd geweest, 
maar ook de gekleurde Maria’s mogen er 
zijn, met name de gipsen beelden uit de 
twintigste eeuw. Andere bijzondere beel-
den zijn een vijftiende eeuwse Maria met 
vlammende mandorla, een vroeg-zestiende 

eeuwse ivoren paxtafel (deze werd gebruikt 
om de vredeskus mee door te geven) en 
een gaaf veertiende eeuws pijpaarden beeld 
van de gekroonde Koningin des hemels. Het 
loont zeker de moeite om alles eens tot in 
detail te bekijken. Op de leestafel liggen een 
aantal catalogi en naslagwerken die nadere 
uitleg geven over al deze verschillende beel-
den en verschijningsvormen.

Hans de Vos

WIST U DAT ...?
.  Tijdens het bluesfestival alle kamers van 
ons Bed & Broodje bezet waren;

.  We veel positieve reacties kregen op de 
Zeeuwse dienst van 24 mei jl.;

.  We op 22 juni onze derde zomeravondwan-
deling maken;

.  Deze wandeling start om 18.30 uur bij de 
kantine in de parochietuin.

Parochiekerncommissie
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  ParochiekerN   

oost-zuid-BevelaNd

Adres kerkgebouw
Correspondentieadres:
Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen-kerk 
Kerklaan 9, 4417 BD Hansweert
Telefoon 0113 381363
Financiële gegevens:
ING: NL56 INGB 0000103481,
Parochiekern Oost - Zuid Beveland
RABO: NL57 RABO 0334051606  
Pater Damiaanparochie kern O-Zuid Beveland
Contactpersonen:
Hansweert: J.C. Jansen, Mastgat 12, 
4417 CL Hansweert, Telefoon 0113-383070, 
E-mail: jcjansen@zeelandnet.nl
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 

VERVOER VANUIT RIllAND
Vanuit de Werkgroep Rilland willen we nog-
maals erop wijzen, dat er vervoer geregeld 
kan worden, wanneer men behoefte heeft 
aan het bezoeken van een eucharistievie-
ring of van en dienst van woord en commu-
nie in een van de kerken in de omgeving. 
Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt 
maken, dan kunt u contact opnemen met 
ondergetekende. Er zal dan in goed overleg 
gekeken worden, welke afspraken hierover 
gemaakt kunnen worden. Wiel Hacking, 
pastoraal werker

T. 06 – 17 598 152 
E. wielhacking@gmail.com

BEElD UIT DE VORIGE EEUW
Een aantal maan-
d e n  g e l e d e n 
kwam mijn man 
thuis met de vraag 
of dat beeld dat 
op de gemeente-
werkplaats ligt nog 
bewaard moet blij-
ven? Bij mij rezen 
er grote vraagte-
kens? Beeld? Op 
dat moment wist 
ik even niet wat 
voo r  bee ld  en 
waar het vandaag 

kwam. Het is natuurlijk niet de bedoeling 
om zomaar iets weg te gooien en zeker 
geen (heilig) beeld. Ik heb gevraagd of het 
naar Hansweert gebracht kon worden en 
dan zouden we daar kijken wat we er mee 
moesten.

De kerststukjes brengen we samen met de 
caritas rond.
We vergaderen twee keer per jaar om onze 
taken te verdelen.
Per jaar bezoeken wij (ongeveer) 10 men-
sen die ziek zijn. Het ene jaar iets meer, het 
andere jaar iets minder. Ook zijn er mensen 
die er geen prijs opstellen. Dat kan en mag 
ook. Wij weten ook niet altijd dat er iemand 
in het ziekenhuis gelegen heeft, dat is jam-
mer. Als u een bezoekje op prijs stelt, kunt u 
mij altijd bellen.
612856 van José Traas.
We nemen er graag de tijd voor!
 
Namens,

Jaap Jasperse, Matty Polfliet
Kees Vermue en José Traas. 

lAATSTE KINDERNEVENDIENST
Zondag 5 juni is alweer de laatste kinder-
nevendienst voor de zomervakantie. Wij vin-
den het erg leuk en gezellig dat de laatste 
maanden meer kinderen naar de kinderne-
vendienst komen! Jullie komen deze laatste 
keer voor de zomervakantie toch ook? Op 
zondag 4 september is de eerste kinderne-
vendienst tijdens/na de zomervakantie.
 

Het kinderpastoraat

GEZAMENlIJKE AFSlUITING 
KINDERNEVENDIENSTGROEPEN
Na een zeer leuke en geslaagde overnach-
ting in 2015, hebben de gezamenlijke 
kindernevendienstgroepen van de RK en 
PKN-kerken in Lewedorp en Nieuwdorp 
besloten ook dit jaar weer een overnachting 
te organiseren.
 
Hebben jullie nog geen uitnodiging ontvan-
gen en willen jullie toch graag komen? Geef 
je dan zo snel mogelijk op via het e-mail-
adres genoemd in de uitnodiging:

KOMEN JUllIE SPElEN, ZINGEN,
ETEN EN ZElFS SlAPEN?

 
Op zaterdag 16 juli 2016 nodigt de leiding 
van de kindernevendienst jullie uit voor 
een leuke afsluiting met spelletjes, eten, 
misschien wel een kampvuur en ’s nachts 
slapen we in een tent!

 
We hopen dat jij komt, samen met een hele-
boel andere kinderen!
Voor wie: Kinderen van groep 4 t/m 8

(kinderen onder 7 jaar graag onder begelei-
ding van ouder)
Wanneer: zaterdag 16.30 uur t/m zondag 
± 10.00 uur
Waar: nog niet exact bekend
Wijzigingen voorbehouden.
Meer info volgt te zijner tijd!

Om deze activiteit zo goed mogelijk te kun-
nen organiseren, willen we graag weten 
hoeveel kinderen (evt. met ouder) er komen.
Stuur een mailtje voor 16 mei a.s. aan: 
nj.minderhoud@zeelandnet.nl  en vermeld je 
naam, aantal personen en je leeftijd.
Omdat ons parochieblad pas rond deze tijd 
bij u in de bus ligt krijgen jullie iets meer tijd 
om je op te geven maar wel liefst zo snel 
mogelijk! Voor informatie kun je ook con-
tact opnemen met iemand van onze eigen 
kindernevendienst.

JiJ KOMT TOCH OOK?

CAMPINGVIERING
Op zondag 26 juni om half 11 hebben we 
goed weer nodig.
Zoals de laatste jaren is er vlak voor de 
vakantie weer de traditionele camping 
dienst. Deze viering is een samenwerking 
van de pc kerken van Nieuwdorp/Lewedorp 
en de R.K. kerk van Lewedorp.
Dit jaar schuift ook de ZLTO afdeling Borsele 
aan. In deze dienst zal Ds. Leuny de Kam 
voorgaan en het thema van de viering is 
"dromen onze dromen".
Het koor "Jubilate Deo" uit Borssele zal de 
viering muzikaal begeleiden, tevens is er 
kindernevendienst en na de dienst is er voor 
een ieder koffie met iets lekkers!
Deze viering is zoals altijd op camping Bui-
tenhof bij de familie Dekker aan de Dekkers-
weg. Bij slecht weer kunnen we de viering 
in de schuur houden. De collecte is zoals 
gebruikelijk bij deze gezamenlijke viering 
voor het Clara’s hofje. Er zijn wat strobalen 
en enkele stoelen beschikbaar maar het is 
handig als u zelf een stoel meebrengt!
Op deze zondag zijn er in beide kerken van 
Lewedorp géén vieringen.
Wij hopen op goed weer en wij zien jullie 
graag op de camping.

werkgroep oecumene

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN
In de parochiezaal tenzij anders vermeld.
31 mei 7 juni en 14 juni, catechesegroep 
o.l.v. pastor Bernard van Lamoen: 15.00 uur.
 
DIENSTEN IN DE KRAAYERT
Iedere woensdag om 14.00 uur. Zie “kerk-
diensten in de regio” voor in dit blad.
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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

Na de rommelmarkt onderging de arena in 
recordtempo een metamorfose om daarna 
de mensen weer te kunnen ontvangen die 
kwamen luisteren naar de muziek van DJ 
Michel Remijn en Feestband “Kenneh”. Ruim 
tweehonderd mensen maakten hier gebruik 
van, en zorgden voor een gezellig feest waar 
de tapkraan rijkelijk vloeide. Dat kwam ook 
allemaal ten goede aan de uiteindelijke 
opbrengst.

Ook op de zondag hadden we over belang-
stelling niet te klagen, al gelijk bij de opening 
stroomde de zaal vol met kinderen en ouders 
om hun spelcircuit te spelen. Er waren vele 
fans van “The Cyclones 66” die vanaf 14.30 
uur hun klanken ten gehore brachten. Na de 
trekking van de grote loterij, waar pastoraal 
werker Wiel Hacking vijftig mooie prijzen trok 
uit de doos met 750 nummers, was het de 
beurt aan “J&J 2 Men Company”, die met hun 
gezellige muziek het weekend afsloten. En het 
bleef nog lang gezellig in de “Koens Arena”! 
De prijzen van de grote loterij zijn inmiddels 
bij de winnaars thuis bezorgd.

Dit beeld bleek opgeslagen te zijn toen het 
voormalige Maria-Oord in Hansweert-Oost 
plaats moest maken voor de kanaalver-
breding (eind jaren 80). Blijkbaar is het 
beeld toen totaal in vergetelheid geraakt 
en kwam nu weer boven water, omdat de 
gemeentelijke werkplaats bij Kruiningen 
opgeruimd moest worden. Zij moesten ook 
plaats maken, doordat er een stuk grond 
is verkocht. Leon Smit, vrijwilliger in Maria-
Oord heeft het beeld prachtig opgeknapt. Het 
beeld pronkt nu weer in het nieuwe gebouw. 
Het is prachtig geworden. Dat had ik echt niet 
verwacht. Bedankt!

Jeannet Kievit

ZElFSTANDIGHEID
In de weken na Pasen hebben we gehoord 
over de leerlingen van Jezus die het goede 
voorbeeld van Jezus nu zelf na moeten gaan 
volgen. Ze moeten het zelfstandig gaan 
doen. Ook de kinderen van groep 4 hebben 
al heel veel dingen geleerd die anderen aan 
hen voorgedaan hebben. Het is spannend 
om dat zelf voor de eerste keer te gaan pro-
beren. Natuurlijk gaat dat ook weleens mis 
of is het zo spannend dat ze het niet goed 
durven. Maar door het goede voorbeeld 
en positieve ondersteuning van elkaar lukt 
het uiteindelijk in heel veel gevallen wel 
of steeds beter. Hoe meer we groeien hoe 
meer dingen we zelfstandig kunnen. De 
kinderen zijn trots op wat ze geleerd heb-
ben en waarbij ze dus niet meer geholpen 
hoeven te worden. Maar zelfstandig worden 
houdt ook in dat je zelfstandig keuzes kunt 
en durft te maken. Daarbij hoef je niet altijd 
te doen wat een ander doet! Maar durf je 
dan ook te gaan voor je eigen voorkeur?

Groep 4 van iCBS de Horizon.

ACTIEWEEKEND “KERK IN DE 
STEIGERS”: GROOT SUCCES

Het actieweekend ten bate van het opknap-
pen van de voorgevel van ons kerkgebouw is 
in alle opzichten een groot succes geworden. 
Niet allen de opbrengst van ruim €11.000 
netto, maar ook de sfeer en de saamhorig-
heid die er in het weekend was, geeft ons een 
heel goed gevoel , en het gevoel dat velen 
onze parochiekern een warm hart toedragen.
Al bij de opening van de rommelmarkt in de 
“Koens Arena”, stonden de belangstellenden 
rijen dik achter de hekken. Voor vele zaken 
bleek een ruime belangstelling: zo gingen 
stereotorens, servies en speelgoed grif van 
de hand. Zo ook bij de verkoop bij opbod, 
waar een accordeon die € 300 opbracht 
het topstuk was. Veilingmeester was pastoor 
Van Hees.

Pastoor Van Hees als veilingmeester 
met de accordeon
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afwerking vormt van de bovenkant van de 
voorgevel,  bleek op diverse plaatsen los te 
liggen en moest opnieuw worden vastgezet.
Nu inmiddels ook op diverse plaatsen het 
lood is vervangen kunnen de geplande 
werkzaamheden een aanvang nemen. Een 
en ander heeft natuurlijk wel gevolgen voor 
de opleverdatum, die gepland was voor de 
eerste communie. Dat gaat nu niet lukken. 
Ook financieel zullen we het niet redden 
met de geplande € 25.000. Het uiteinde-
lijke bedrag zal meer in de richting van de 
€ 35.000 liggen, wat voor de financiering 
echter  geen problemen oplevert. Met een 
opbrengst van € 11.000 van het actie-
weekend, subsidie van de gemeente en 
nog wat uit de gebouwenreserve van de 
parochiekern kunnen we dit probleemloos 
dragen. We gaan er vanuit dat wanneer dit 
alles achter de rug is, we weer een schit-
terende voorgevel hebben waarmee we er 
weer jaren tegenaan kunnen. We houden 
u op de hoogte van de vorderingen van 
het werk.

Namens de parochiekerncommissie

Piet Rijk

TENTOONSTEllING SINT NICOlAAS
Op de zondagmiddagen van de maand mei 
heeft onze kerk weer veel bezoekers kun-
nen onthalen op de tentoonstelling over de 
heilige Nicolaas. Hun waardering blijkt ook 
uit de reacties die ze in het gastenboek 
geschreven hebben. Voor onze werkgroep 
tentoonstellingen was het heel plezierig om 
hieraan te werken. Ze kregen medewerking 
van diverse stichtingen en verenigingen die 
zich met de studie naar de tradities rond 
Sint Nicolaas bezig houden. Verrassend 
was de spontane inbreng van de heer Nico 
(!) Baart van Schouwen-Duiveland: “Ook al 

een poster gekocht met dat embleem erop. 
Eenmaal thuis gekomen, heb ik die gepre-
senteerd aan de parochiekern. De een had 
een wissellijst waar hij in paste, en de ander 
een schildersezel om hem op te zetten. Nu 
heeft hij een plaatsje gevonden naast het 
altaar, vanuit de kerk gezien rechts, waar 
deze voorstelling de rest van het jaar te zien 
blijft. In het algemene gedeelte van dit num-
mer van ‘Parochienieuws’ vindt u uitleg over 
de betekenis van de voorstelling.
Het koor Pius X is ook al een tijdje bezig 
het lied van de barmhartigheid te leren. Het 
heeft een Latijns refrein met “Misericordes 
sicut Pater” (barmhartig zoals de Vader), en 
in de Nederlandse coupletten het steeds 
terugkerende “In aeternum misericordia 
Eius” (Zijn barmhartigheid duurt tot in eeu-
wigheid). Ik heb het in Rome ook horen 
zingen, maar ik vind dat wij het nu al beter 
kunnen dan wat ze daar deden. Over korte 
tijd hopen we het ook tijdens de kerkdienst 
ten gehore te brengen!

Marinus Bierens.

Het logo van de barmhartigheid in de kerk 
te Ovezande.

RESTAURATIE VOORGEVEl KERK IN 
VOllE GANG
Was het u nog niet opgevallen, door alle 
aandacht in de media of toen u er langs 
fietste? Er wordt hard gewerkt aan de voor-
gevel van onze kerk. Misschien een beetje 
aan het zicht onttrokken door de steiger is 
er de laatste weken al heel wat gesloopt 
en opnieuw terug opgebouwd. Zelfs nogal 
wat meer dan in eerste instantie de bedoe-
ling was.
De op de linker- en rechterhoek van de 
gevel staande kleine torentjes bleken los 
te staan doordat er wortels waren gegroeid 
in de met kalk gemetselde muren. Hier-
door moest het onderliggende metselwerk 
worden weggehaald, en opnieuw worden 
opgetrokken. Ook de holle baksteen die de 

Na nog een paar dagen afbreken en oprui-
men, kunnen we als werkgroep “Samen 
Sterk” terug kijken op een geslaagd weekend. 
Rest ons alleen nog een woord van dank uit 
te spreken aan al onze vrijwilligers en spon-
soren en een ieder die op welke wijze dan 
ook een bijdrage heeft geleverd aan het wel-
slagen van dit weekend.
Namens de werkgroep “Samen sterk voor 
de kerk”

Piet Rijk.

JAAR VAN DE BARMHARTIGHEID
Het is u vast niet ontgaan, dat het hele jaar 
2016 in het teken staat van het heilige Jaar 
van de Barmhartigheid. De paus heeft dat 
zo bepaald. Iedere basiliek heeft een deur 
die de heilige deur genoemd wordt, en die 
alleen in dit soort jubeljaren open gaat. Dat 
is nu ook het geval. Maar het gaat natuur-
lijk om de boodschap, dat wij barmhartig-
heid betrachten jegens elkaar, zoals God 
tegenover ons barmhartig is. In het Latijn 
heet dat: misericordia. Er wordt een beroep 
gedaan op ons gevoel voor caritas, dat is: 
naastenliefde.
Begin april was ik in Rome, en in alle kerken 
was wel symboliek van de barmhartigheid 
te zien. Daar staan ook vele basilieken, en 
overal stond aangegeven wat de heilige deur 
was waardoor je bij wijze van uitzondering 
dit jaar naar binnen en naar buiten kon. Die 
zondag bleek zelfs de zondag van de barm-
hartigheid te zijn, namelijk de eerste zondag 
na Pasen, Beloken Pasen.
In de winkeltjes waren ook snuisterijen 
met het embleem van de barmhartigheid 
te koop. In ‘Casa del rosario’ bij de grote 
basiliek van Santa Maria Maggiore, heb ik 

Kerk in de steigers



21

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

NIEUWS VAN DE CARITAS
De Caritas van de parochiekern Ovezande 
wil u het volgende mededelen.
De vastenactie heeft het mooie bedrag 
opgebracht van € 945-. De schoolkinderen 
hebben hiervan € 255.-bij elkaar gebracht.
De komende maanden wordt er gecollec-
teerd voor de volgende projecten:
15 mei, weekend van de Nederlandse 
missionaris
5 juni, zondag van de diaconie
3 juli, regionaal project Palabana (Zambia)
7 augustus, Zonnebloem Borsele.
Na vele gespreken en bekijken van pro-
jecten, hebben we gekozen om (in ieder 
geval) dit jaar het Palabana kinderdorp in 
Zambia te ondersteunen. We hebben uit-
gebreid gekeken naar een “lokaal” project. 
We hebben daar moeten concluderen dat 
de meeste goed bij kas zitten, en voldoende 
inkomsten hebben.

Namens de parochiekerncommissie,
William Harthoorn

PIUS X ZESTIG JAAR
Het was in het voorjaar van 

1966 dat de toenmalige 
pastoor Van Wunnik een 
groep vrouwen bijeen 
riep om een rouw- en 

trouwkoor op te richten. 
Door het recente concilie zou er voortaan 
gezongen moeten worden in de landstaal. 
De eerste repetities, waar zo’n veertig 
dames op af kwamen, vonden plaats in het 
oude gedeelte van de school waar later de 
jongerensoos in werd gevestigd. En zo begon 
het koor met een eenvoudig, eenstemmig, 
programma. Pastoor Van Wunnik speelde 
op een soort blokfluit alles voor. Na enige 
tijd gingen we in de kerk bij het grote orgel 
repeteren en werden we aan Arjaan van de 
Swaluw overgedragen. 
Het herenkoor dat al tien jaar eerder was 
opgericht door pastoor Franse, had de 
naam Pius X gekregen: vernoemd naar 
deze paus omdat die zo van Gregoriaans 
hield. Door de oprichting van het Pius X 
koor kwam er een einde aan het eerdere 
mannenkoor St. Cecilia waarvan de leden 
erg verouderd waren. Dat dit niet zonder 
onvrede gebeurde, laat zich raden; maar 
het was nu eenmaal zo. Het nieuwe koor dat 
uit veelal jonge mannen bestond, zong echt 
heel goed. Het bereikte onder leiding van 
eerst Evert Heijblok en later Henk de Glas 
een hoog muzikaal peil. Ze namen deel aan 
concoursen waar ze hoge ogen gooiden en 
eervolle vermeldingen in de wacht sleep-
ten. Dit alles was in de nadagen van het 
”rijke roomse leven”, toen de kerken nog vol 
zaten. Voor meer info verwijs ik graag naar 

heeft Sinterklaas me als kind teleurgesteld 
met zijn alwetendheid (hij wist namelijk 
niet dat ik op 6 december jarig ben), ben 
ik hem toch trouw gebleven.” Hij heeft een 
fikse verzameling objecten rond Sinterklaas 
verzameld, en daarvan een aantal aan de 
Ovezandse kerk te leen gegeven. Diverse 
particulieren hebben sinterklaaspakken 
geleverd.
Het Nederlands Centrum voor Volkscul-
tuur in Utrecht stelde vijftien panelen met 
informatieve teksten beschikbaar. Daarop 
werd in heldere, toegankelijke taal duidelijk 
gemaakt wie deze 4e-eeuwse bisschop uit 
Klein-Azië was, en hoe hij in Nederland 
en omgeving tot een goedheiligman werd. 
We leerden dat er over zijn leven niet veel 
bekend is, maar dat hij al vroeg in de 
Byzantijnse en Russische kerken een grote 
verering genoot, en nog steeds geniet, als 
wonderdoener. Toen de Turken het tot dan 
toe christelijke Klein-Azië bedreigden, heb-
ben zeelieden uit de Italiaanse havenstad 
Bari aan de kust van de Adriatische Zee, 
zijn stoffelijk overschot in 1087 naar hun 
stad in veiligheid gebracht.
De Stichting Sint Nicolaas uit Bergen op 
Zoom, die net haar honderdjarig bestaan 
gevierd had, leverde onder andere een 
vaandel dat onder het orgel hing. Dat was 
wel het topstuk van de tentoonstelling. 
Nadat het verloren gewaand was, was het 
nog maar kort tevoren terug gevonden. Een 
ander waardevol stuk was een handgeschil-
derde icoon, een kopie van een 18e-eeuw-
se voorstelling van de heilige Nicolaas uit 
Roemenië. De woordkunstenaar Jan van 
Wijk, ook uit Bergen, verzorgde de opening 
op de 1e mei. Hij sprak ruim een half uur 
inspirerend en onderhoudend over de hei-
lige Nicolaas.
Mede dank zij de aandacht die de pers aan 
deze activiteit besteedde, heeft de vitale 
parochiekern van Ovezande zich weer mooi 
in de schijnwerpers gezet.

Marinus Bierens

Een honderd jaar oud vaandel, bruikleen uit 
Bergen op Zoom

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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wanneer pastoor Van Hees om 11.00 uur 
drie kunstvoorwerpen zal inzegenen. Deze 
zijn geschonken door een Duitse gast die 
al vele jaren onze vieringen bezoekt.
Een jaar geleden gaf hij aan dat hij onze 
kerk iets moois cadeau wilde doen, zijn 
gedachten gingen uit naar een glas-in-lood 
raam. De werkgroep was aangenaam ver-
rast en ging zich oriënteren. Wij bezochten 
de kapel in Zevenbergen waar het werk van 
Jan en Veroni Rens te zien is. We waren 
onder de indruk van de prachtige glas-
in-lood ramen en het mensenkruis. We 
bezochten daarna het atelier Zeeuwart van 
deze kunstenaars in Renesse en bespraken 
met hen wat in onze kerk passend zou zijn. 
Zij kwamen met ideeën en ontwerpen en 
uiteindelijk zijn we tot een keuze gekomen 
met instemming van de schenker: een 
glas-in-lood raam met een afbeelding van 
Maria, een mensenkruis en een nieuwe 
ambo. Samen met de kunstenaars hebben 
we inmiddels de kleuren voor het glas uit-
gekozen. In het atelier wordt hard gewerkt: 
de mal voor het kruis heeft Veroni al klaar 
en Jan is bezig met het raam. Wij hopen u 
te ontmoeten op 12 juni bij de inzegening.

Parochiële werkgroep  
Onze Lieve Vrouwe op Zee kerk

SECRETARIAAT
In de zomermaanden juli en augustus is 
er op het secretariaat alleen op donder-
dagochtend van 9.30 – 11.30 uur iemand 
aanwezig.

OPEN KERKDAGEN
Elke dinsdag  in de periode 19 juli t/m 23 
augustus staan de kerkdeuren van de Wil-
librorduskerk weer open om eigen inwoners 
en bezoekers van buiten weer de mogelijk-
heid te bieden even binnen te lopen om 
een kaarsje aan te steken, een gesprekje te 
voeren, een religieus cadeautje te kopen of 
om gewoon even rust en verstilling te vin-
den. Gelukkig hebben zich weer een aantal 
vrijwilligers opgegeven om te suppoosten 
tijdens die dagen. Uiteraard bent u ook van 
harte welkom!

INZEGENING KUNSTVOORWERPEN
Kijk eens met nieuwe ogen naar onze 
mooie kerk.

De Onze Lieve Vrouwe op Zee kerk in 
Haamstede heeft een flinke opknapbeurt 
ondergaan en u kunt dit zien tijdens een 
feestelijke eucharistieviering (opgeluisterd 
door koor Canto al Mare onder leiding 
van Elvira Vos-Simons) op zondag 12 juni 

lIEF EN lEED
Overleden
Op 7 april is overleden Johannes Brekel-
mans uit Renesse, 88 jaar
Op 14 april is overleden Rumoldus Binck 
uit Ouwerkerk, 81 jaar
 
VOOR UW AGENDA
Zaterdag 18 juni om 10.00 uur: Afrikaans 
Koptische viering in de Willibrorduskerk
Zondag 19 juni om 16.00 uur: Vespervie-
ring in de Willibrorduskerk

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

het boek van Ad Schenk en Piet Rijk: “Ove-
zande, een baken van het roomse leven”.
Maar deze jonge zangers gingen op den 
duur ook trouwen. Velen verlieten het dorp 
en het koor. Toen kwam het moment van de 
samenvoeging tot het gemengde koor wat 
het nu nog steeds is. Ook dit ging niet hele-
maal van harte; de heren moesten er erg 
aan wennen. Dat is uiteindelijk toch ook 
heel goed gelukt, en niemand zou meer 
anders willen. 

Dit jaar vieren we het gouden en tege-
lijk diamanten jubileum van ons koor op  
4 juni. We zijn blij met een extra gift van de 
parochie, en met een bijzondere bijdrage 
van de gemeente Borsele, om dit heug-
lijke moment te kunnen vieren. Het huidige 
ledental is nu 22. Vele leden zijn ons in de 
loop van de jaren ontvallen door ziekte of 
overlijden. Onder leiding van Kees Boon-
man, een jubilaris van het eerste uur, en 
met muzikale begeleiding van Tuur Remijn 
hopen we nog vele jaren door te kunnen 
zingen. 

Corrie de Baar-Rentmeester
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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

van de klant? Er zijn nu bijvoorbeeld ook 
koffiepads en koffiecups te koop! Er wer-
den 2 films vertoond die ons een beeld 
gaven hoe belangrijk het werk van de 
Wereldwinkel voor die bevolking kan zijn. 
Het maken van bijzondere kaarsen, die een 
prachtige uitstraling hebben en heel lang 
meegaan, omdat ze van binnenuit opbran-
den. Het verhaal van de olifantenpoep: dit 
wordt verzameld en gedroogd, en daarna 
wordt er papier van gemaakt. Voor een 
mooie houten schaal uit de Filippijnen wor-
den bomen gekapt, maar voor elke gekapte 
boom wordt een nieuwe boom geplant! 

Het gaat bij de Wereldwinkel om respect en 
zorg voor het milieu en de mens, eerlijke 
handel en geen kinderarbeid. De Wereld-
winkel heeft mogelijk vanuit het verleden 
een min of meer (nog) geitenwollensokken-
imago maar dit is het absoluut niet. Het 
is zeker de moeite waard om een bezoek 
te organiseren met vrienden/vriendinnen. 
Adres Wereldwinkel Zierikzee: 
‘t Gravensteen, Mol 25. 

KBO
Op woensdag 1 juni kunt u vanaf 13.30 
uur terecht in de Willibrordusschool voor 
uw vragen en probleempjes betreffende uw 
mobiele telefoon, tablet of computer. 
Op de donderdagen 2, 16 en 30 juni 
staan er weer  wandeltochten op het pro-
gramma. Mocht u ook een keer “de stoute 
schoenen” willen aantrekken om mee te 
gaan, dan kunt u zich opgeven bij Nico 
Baert, tel. 414229
Op dinsdag 7 juni is de koffieochtend in 
het parochiecentrum in Zierikzee vanaf half 
10. Heeft u iemand om mee te nemen (een 
buurvrouw, kennis of logé), aarzel niet en 
breng ze gezellig mee.
Op woensdag 8 juni is de koffieochtend 
in het Tonnenmagazijn in Brouwershaven. 
Ook hier bent u weer van  harte welkom 
vanaf half 10 voor een praatje en/of een 
spelletje.

VOOR UW AGENDA
Zondag 22 mei om 16.30 uur: uitvoering 
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.

Zaterdag 11 juni van 16.00-17.00 uur in 
de kerk in Burgh tijdens de Kunstschouw: 
concert door Windbroke, een ensemble van 
vier musici o.l.v. Ed van der Kuijl. Brengt 
Keltische muziek van Zeeuwse bodem, om 
“ademloos” naar te luisteren.

TERUGBlIK GEZINSVIERING

Op 18 april hebben was de tweede gezins-
viering met als thema “De goede Herder”. 
Ook deze viering is weer boven verwach-
ting goed verlopen. De kinderen gaven bij 
binnenkomst van de kerk al een prachtig 
boekje aan de kerkgangers, door de kin-
deren waren schaapjes gemaakt die ze zelf 
in de wei op de trap konden zetten en het 
kinderkoor Eigen-Wijs onder leiding van 
juf Els zong deze dienst weer hele leuke 
liedjes. De kerk was goed gevuld en ieder-
een luisterde aandachtig naar de mooie 
verhalen. Aan het eind van de viering ein-
digde het koortje met het lied “Ga je mee, 
zeg niet nee, zet je voetstappen in die van 
mij”. De kinderen liepen tijdens het zingen 
van dit liedje naar het parochiecentrum en 
alle kerkgangers volgden. Wat een prachtig 
gezicht! In de zaal was een lange tafel 
gemaakt speciaal voor de kinderen die 
daar een glaasje drinken kregen met wat 
lekkers. Ook hadden ze de gelegenheid 
om nog een schaapje te knutselen. Wat 
zijn we blij dat de gezinsviering zo goed 
bezocht werd, dank aan u allen! Na de 
grote vakantie organiseren we weer een 
gezinsviering en hopen dan weer op zo’n 
mooie opkomst. 

Werkgroep gezinsvieringen

WERElDWINKEl H(EERlIJKE) KOFFIE 
Op maandag  25 april schoven een aantal 
KBO-leden aan bij de koffietafel van de 
Wereldwinkel, de KBO had ons in de gele-
genheid gesteld meer te weten te komen 
over het hoe, wat en waarom de Wereld-
winkel voor velen van grote betekenis is 
in landen zoals bijvoorbeeld Oeganda, 
Ghana, Tanzania, Sri Lanka en Zimbabwe. 
Onder het genot van H(eerlijke) Koffie met 
een koekje “van eigen deeg” werd ons dat 
duidelijk gemaakt.
Wist u dat er ingespeeld wordt op de vraag 



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
DIT KEER UITGElICHT: OOST-ZUID-BEVElAND
Verslag van de informatieavond van de parochiekerncommissie Oost-Zuid-Beveland  gehouden op 
woensdag 7 april 2016 in dorpshuis “Kaj Munk” te Hansweert.
De voorzitter van de parochiekerncommissie, John Jansen,  opent de vergadering met gebed en geeft 
uitleg over het doel van deze avond:  “De parochianen informeren over de diverse zaken die spelen 
binnen onze parochiekernen.”

VERKOOP ST. JOZEFKERK RIllAND EN GEMEENSCHAPSHUIS “DE ARK”.
Allereerst wordt door de voorzitter uitvoerig uitleg gegeven over de verkoop van de St. Jozefkerk en 
gemeenschapshuis “de Ark” in Rilland. Eén voor het bestuur onvermijdelijk en zeer pijnlijk besluit. 
Op 10 april 2014 vindt een eerste gesprek plaats met de bouwkundige van het Bisdom Breda, dhr. 
Frank van de Linden. De vloer in de kerk vertoont ernstige gebreken en ook de verwarming laat te 
wensen over. Besloten wordt uiteindelijk om de kerk te sluiten en op 20 juni 2015 een sluitingsdienst 
te houden. Het werd een drukbezochte  laatste viering met een gezellig napraatje nadien. Diverse 
parochianen werden geprezen om hun inzet.
De woorden in de brief van de Burgemeester van Reimerswaal, Jan Huisman, spreken ook voor zich:
“De sluiting van de Sint Jozefkerk is ook een historisch besluit. Sinds de komst van de paters kapu-
cijnen in 1903 en enkele jaren daarna ook het ontstaan van de  parochie, sluit hiermee het laatste 
Katholieke gebedshuis in Rilland. Maar, daarmee sluit ook een gebouw waar zoveel dierbare en per-
soonlijke herinneringen aan verbonden zijn. Dit gebouw was het thuis van een gemeenschap. Samen 
heeft u hier de komst van nieuw gevierd en gerouwd om de sterfelijkheid van het aardse leven. 
Samen heeft u de eucharistie beleefd en met elkaar het heilig evangelie gedeeld. Dat maakte deze 
parochiekerk tot een vertrouwde plaats, waar heel het menselijk leven voorbij kwam, steeds in nauwe 
verbinding met het geloof.” Maar hiermee was de kerk nog niet verkocht. In goed overleg met onze 
huis-notaris werd een advertentie opgesteld voor een openbare verkoping bij inschrijving. Er waren 
drie belangstellenden. Op 7 november 2015 werd alles verkocht aan de enige overgebleven kandi-
daat voor een zeer acceptabele prijs.

Vervolgens werden foto’s en videobeelden vertoont van de laatste viering.

KINDERNEVENDIENST / JONGERENNEVENDIENST
Angela en Lenie doen hierover verslag. In Hansweert heeft in december 2015 de laatste kinderneven-
dienst plaatsgevonden. Er waren helaas geen nieuwe jonge kinderen die structureel naar de kinder-
nevendienst wilden komen. Ze hebben het altijd met veel plezier gedaan en zijn dan ook met pijn in 
het hart gestopt met de kindernevendienst in Hansweert. Maar ze wilden niet stoppen met het uit-
dragen van geloof naar kinderen. Daarom gaan ze nu oecumenisch verder in Kruiningen. Ze zijn  een 
samenwerking aangegaan  met de PKN Johanneskerk in Kruiningen. Hier is al jaren een jongerenne-
vendienst die gedraaid wordt door enthousiaste mensen. Daar zijn wij met ons enthousiasme en onze 
jongeren bij aangesloten. De bijeenkomsten, meestal bij iemand thuis, zijn voor jongeren van 12 tot 
18 jaar oud. Vol enthousiasme doen Angela en Lenie vervolgens verslag van de eerste bijeenkomsten. 

PASTORAAl PlAN EN TOEKOMST PAROCHIEKERN
Pastoor Fons van Hees vertelt wat de bedoeling is van het pastoraal plan. De bisschop heeft het pas-
torale team verzocht om na te gaan waar de liturgie in zijn volheid kan worden gevierd. Het team heeft 
door het uitvallen van Bernard van Lamoen daarvoor de hulp ingeroepen van pastor Cas van Beek. De 
komende tijd zal veel aandacht worden geschonken aan de formatie in 2021, de weekendvieringen 
en het onderhoud aan de gebouwen. Binnenkort zullen een drietal clusters bij elkaar worden geroepen 
om de weekendvieringen te bespreken. Onze parochiekern zal dat dat doen samen met Ovezande en 
Kwadendamme. Tevens zal worden gesproken over het oprichten van pastoraatsgroepen. Op 28 juni 
zal Bisschop Liessen een bezoek brengen aan de beide parochies boven de Schelde.

BEGRAAFPlAATS.
Er heeft overleg plaatsgevonden met de gemeente Reimerswaal over het onderhoud en de toekomst 
van de begraafplaats achter de kerk. Er zal na de vakantie een aparte vergadering worden belegd om 
de plannen  en mogelijkheden nader te bespreken.

INFORMEEl SAMENZIJN
Onder het genot van een drankje en een hapje werd na de vergadering in een ontspannen sfeer nog 
even nagepraat over de toekomst van onze parochie.

John Jansen, voorzitter parochiekern Oost-Zuid-Beveland


