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PAROCHIENIEUWS IN 2017-2018
Nummer 8 is de laatste in de reeks van jaargang 17. Vanaf maart 
start de 18e jaargang en zijn we op weg naar volwassenheid….want 
we bestaan ‘pas’ 17 jaar.
Voor bezorgers is het raadzaam bovenstaande data in hun agenda 
te vermelden. U als correspondent/leverancier parochienieuws zet 

bovenstaande zondagen op uw kalender zodat u tijdig via de lokale 
redactieleden uw wetenswaardigheden kwijt kunt. 
Nieuws van algemene aard (voor de gehele parochie) kan naar 
parochienieuws@zeelandnet.nl 

AFVALLEN
Het zal u wel direct opgevallen zijn toen u dit blad in handen kreeg: 
dit nummer van Parochienieuws is aanmerkelijk dunner/lichter dan 
het vorige nummer. Waarom?
De reden is even simpel als logisch uit te leggen: het kerstnummer 
was dermate goed gevuld met kerstartikelen dat we ons moesten 
houden aan ons eerder gemaakte budgetplan: we maken in een 
jaargang acht nummers van maximaal 28 pagina’s. Wat je de ene 
maand teveel uitgeeft ( + 8 pagina’s) moet je de volgende keer weer 
inleveren…en zo heeft dit nummer minder pagina’s.
Eigenlijk kun je spreken van ‘overgewicht’ dat rond de kerstperiode 
is opgebouwd. Iedere kern heeft veel te melden en ook in het alge-
meen deel wil iedere belanghebbende zijn of haar bijdrage leveren.  
Nu kerst voorbij is, is het even uitblazen en bezinnen op wat komen 
gaat.
 ‘Afvallen’ wordt snel verbonden met gewicht. Na kerst storten com-
merciële instellingen zich op ons schuldgevoel/ontstane overgewicht 
en proberen door advertenties ons letterlijk en figuurlijk te bewegen 
om gewicht kwijt te raken.
De broekriem aanhalen; dat doet me denken aan de beginperiode 
van onze Pater Damiaanparochie, waarin zelfdragendheid en vitali-
teit de sleutelwoorden waren. 
Elk jaar wordt er in elke kern een onderzoek gehouden of er nog 
voldoende levenskracht en flexibiliteit aanwezig zijn. Is er nog vol-
doende vet op de botten, of dreigt de broek af te zakken?
Nu kan het zijn dat broekriemen best een gaatje verder/nauwer kun-
nen. Of men moet zoveel kleingeld in de broekzak hebben verzameld 
dat er geen houden meer aan is. In de meeste kernen is dat (helaas) 
niet zo. De bodem van de parochiekas komt bij sommige kernen 
meer en meer in zicht. Met kleingeld red je het niet…..
We spreken ook over ‘afvallen’ als het gaat om kerktellingen. Het 
aantal kerkgangers zakt of stabiliseert; vergrijzing gaat over in 
natuurlijk verloop (verhuizing naar verzorgcentra, ziekte of overlijden) 
en afwezigheid van trouwe leden vertaalt zich in minder inkomsten. 

Kersttijd is voor veel kerken een topperiode: het aantal bezoekers is 
in veel gevallen hoger dan normaal en vrijwilligers sloven zich uit om 
er samen met voorgangers en koren een mooie en zinvolle viering 
van te maken. In dat opzicht had pastoor Van Hees gelijk toen hij 
in de PZC-editie vlak voor Kerstmis 2015 sprak over een vorm van 
entertainment: variété, zonder ermee de spot te drijven. De viering 
is voor sommigen een voorstelling, die men eenmaal bezoekt en 
daarna oordeelt of men vaker komen wil; ja of nee.
Moeten we deze zoekenden beoordelen of mogen we blij zijn dat ze 
de weg (al of niet begaanbaar) naar de kerk nog weten te vinden? 
Sterker nog: we mogen blij zijn dat het kerkgebouw er nog staat!
Laat ik zeker niet negatief eindigen zo aan het begin van een nieuw 
jaar. Afvallen heeft zijn voordelen; men voelt zich in veel gevallen 
beter; men let meer op gewichtstoename en is zich bewust dat 
bewegen gezond en noodzakelijk is. Laten we de Pater Damiaan-
parochiekernen vooral veel ‘beweging’ toewensen, want stilzitten en 
afwachten is in alle gevallen ongezond.

inleidend 
woord

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

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

Wanneer kunt u de volgende jaargang verwachten?
nummer  ........................................................ kopij inleveren voor ................................................................ bezorgdatum vanaf
1 (maart-half april) .............................................zondag 19 februari .....................................................................donderdag 02 maart
2 (april-mei) .......................................................zondag 23 april ............................................................................. donderdag 04 mei
3 (juni-juli) .........................................................zondag 04 juni (Pinksteren) ........................................................... donderdag 15 juni
4 (juli-augustus) zomer .......................................zondag 16 juli (schoolvakantie) ...................................................... donderdag 27 juli
5 (september- medio okt.) ..................................zondag 03 september .........................................................donderdag 14 september
6 (half oktober-medio dec.) ................................zondag 15 oktober .................................................................. donderdag 26 oktober
7 (half december–januari 2018) .........................zondag 26 november ............................................................donderdag 07 december
8  (febr- half maart 2018) ..................................zondag 21 januari 2018 ....................................................donderdag 08 februari ‘18
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Armoede in Nederland 2016
De presentatie van het betreffende onderzoek op 28 oktober van het 
vorige jaar ligt al weer een hele tijd achter ons. Vele andere onder-
werpen uit de actualiteit hebben intussen onze aandacht opgeëist. 
Maar het zou niet passend zijn om steeds de waan van de dagelijkse 
nieuwsvoorziening te laten bepalen, waar onze aandacht naar moet 
uitgaan. Want het rapport 'Armoede in Nederland 2016' wijst ons op 
de toenemende nood aan de onderzijde van onze samenleving. De 
kerken proberen zo goed mogelijk om daarop in te spelen door in 
versterkte mate hulp te verlenen waar dat nodig is.
 Enkele gegevens uit de brochure, die is gepubliceerd naar aan-
leiding van het Armoedeonderzoek: 'Ruim één op de tien Nederlan-
ders leeft op of onder de armoedegrens. Meer dan 3% leeft al langer 
dan 4 jaar op dat lage inkomen. Bijna 13% van de kinderen groeit 
op in armoede. Het aantal huishoudens met problematische schul-
den groeit de laatste jaren explosief. Het aantal daklozen is tussen 
2009 en 2016 met driekwart toegenomen. Er zijn nu naar schatting 
31.000 dak- en thuislozen in ons land.'
 De armoedegrens, waarover hierboven wordt gesproken, ligt vol-
gens het Sociaal Cultureel Planbureau voor een alleenstaande op 

€ 971,00. Voor een eenoudergezin met één kind is dat € 1300,00, 
met twee kinderen € 1472,00. Het Armoedeonderzoek dat namens 
de kerken in Nederland is uitgevoerd laat zien, dat er sprake is van 
een toegenomen diaconale inzet vanuit de geloofsgemeenschappen. 
In 2015 besteedden de diaconale organisaties 13,5 miljoen aan de 
individuele hulpverlening. Daarnaast droegen zij ook nog financieel 
bij aan kerstpakkettenacties, inloophuizen en diverse projecten voor 
armoedebestrijding ('collectieve hulpverlening'). In totaal gaat het 
om meer dan 36 miljoen euro. Dat was in 2012 ruim 29 miljoen.
 Nog een opmerkelijk gegeven uit het onderzoek: er 'is voor het 
eerst de vraag gesteld of de diaconale organisaties zich bij het 
bestrijden van armoede met name richten op kerkleden of ook bui-
ten de kerkelijke gemeente steun bieden. Bijna 90% van de kerken 
vindt dat de hulp zich in principe moet richten op iedereen die het 
financieel moeilijk heeft, zonder onderscheid tussen kerkleden en 
anderen. Zo’n 9% geeft aan dat de kerk vooral kerkleden moet steu-
nen en 1% niet-kerkleden. In de praktijk blijken toch kerkleden wat 
meer aan bod te komen. Ruim driekwart richt zich in de praktijk op 
zowel kerkleden als niet-kerkleden. Zo’n 18% is meer naar binnen 
gekeerd en steunt vooral kerkleden, terwijl 6% voornamelijk mensen 
buiten de kerk steunt.'
 Het onderzoek geeft veel meer data inzake de armoedeproble-
matiek dan hier genoemd kunnen worden. Wel wordt gewezen op 
aanbeveling voor de landelijke en de lokale overheid. Maar ook zijn 
er aanbeveling voor de kerken, die wij ons ter harte kunnen nemen: 
'Maak armoede bespreekbaar in de kerkelijke gemeente en publiceer 
regelmatig hoe men hulp kan krijgen bij financiële problemen. Ont-
wikkel een armoedeprotocol waarin beschreven staat hoe de privacy 
geborgd wordt, hoe een aanvraag wordt behandeld en hoe vertrou-
welijk met de informatie kan worden omgegaan. Zorg voor toerusting 
van het pastorale en diaconale netwerk, zodat men armoede tijdig 
kan signaleren en voldoende informatie heeft om door te verwijzen. 
Werk actief samen met andere kerken en diaconale organisaties, 
belangenorganisaties, maatschappelijk werk, sociale diensten en 
de schuldhulpverlening en organiseer vormen van vroegsignalering. 
De ondersteuning zal er zoveel mogelijk op gericht zijn om mensen 
aan te spreken op hun mogelijkheden om zelf de problemen aan te 
pakken. Dat uiteraard met oog voor de grenzen die mensen daarin 
hebben. Dat draagt er ook aan bij dat mensen weer op eigen benen 
kunnen staan.'

Wiel Hacking, pastoraal werker

OECUMENISCHE BIEEÊNKOMST
Op zondag 19 februari 2017 is er weer een ‘oecumenische bieeênkomst’ in 
’t Kerkje van Ellesdiek (Ellewoutsdijk). Op deze derde zondag van de maand 
wordt in ’t Kerkje een bijeenkomst gehouden in een Zeeuwse streektaal. Ook 
de liederen voor deze middag worden in het Zeeuws vertaald en gezongen. De 
overdenking wordt dit keer verzorgd door Ria Keijzer-Meeuwse. Het thema is 
“Schathemeltjerieke ”. Het bekende koor van Mooi Zeeland zal aan de bijeen-
komst meewerken.
De aanvang is 14.30 uur en de toegang is gratis.Er wordt gecollecteerd voor 
een goed doel en voor de onkosten van ’t Kerkje. Later is deze bijeenkomst te 
herbeluisteren op www.ellesdiek.nl onder het kopje “Oecumene”.

Jan Minnaard, Oecumenische Werkgroep Ellesdiek

Agenda:
Vrijdag 20 januari 20 uur
Vrijdag 17 februari 20 uur 
Vrijdag 17 maart 20 uur 
Kringvieringen in de komende periode:
29 januari om 10.00 uur in de 
Magdalenakerk in Goes
12 februari om 10.30 uur in de Blasiuskerk
 in Heinkenszand

JONGERENPASTORAAT
HEINKENSZAND
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Kerkdiensten in de regio JAN/FEB
datum+tijd plaats voorganger soort koor en bijzonderheden

Vrijdag 20 januari      
09.00 uur Kwadendamme Liturgie Groep Viering van W en C Dagkapel 
16.00 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering  Gasthuis, Con Amore 
     
Zaterdag 21 januari     
17.00 uur Haamstede F. van Hees Eucharistieviering Samenzang 
19.00 uur Hansweert H. Buijssen Eucharistieviering Gemengd koor 
19.00 uur Heinkenszand W. Hacking Viering van W en C Dameskoor 
19.00 uur Goes eigen groep Viering van W en C L'Esprit 
     
Zondag 22 januari   Bidweek Vd eenheid 3e Zondag dh jaar  
09.00 uur 's-Heerenhoek W. Hacking   Viering van W en C Dameskoor 
10.00 uur Driewegen Diaken E. Bornhijm / Oecumenische viering Cantorij / Pius X 
  ds. G. Grootjans  RK-kerk Ovezande geen viering 
10.00 uur Zierikzee F. van Hees / Oecumenische viering Nieuwe Kerk, koor "Waissi" 
  ds. P. de Graaf  RK-kerk geen viering 
10.45 uur Lewedorp W. Hacking / Oecumenische viering Gelegenheidskoor K
  ds. N. Roggeband  RK-kerk geen viering 
11.00 uur Goes H. Buijssen Eucharistieviering L'Esprit 
11.00 uur Kwadendamme Liturgie Groep Viering van W en C St Caecilia 
16.00 uur Zierikzee F. van Hees   Vesper  
     
dinsdag 24 januari      
09.30 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Dagkapel 
     
woensdag 25 januari      
14.00 uur Lewedorp J. Heezemans / ds. M. Wisse Oecumenische viering De Kraayert  
     
Vrijdag 27 januari      
09.00 uur Kwadendamme Liturgie Groep Viering van W en C Dagkapel 
     
Zaterdag 28 januari     
17.00 uur Goes eigen groep Vesper Herenkoor 
17.00 uur Haamstede A. Verdaasdonk Eucharistieviering Samenzang 
19.00 uur Hansweert W. Hacking Viering van W en C Gemengd koor 
19.00 uur 's-Heerenhoek F. van Hees  Eucharistieviering Missicanto 
     
Zondag 29 januari   4e Zondag dh jaar  
09.00 uur Heinkenszand F. van Hees Eucharistieviering Herenkoor 
09.15 uur Zierikzee A. Verdaasdonk Eucharistieviering Willibrorduskoor 
09.30 uur Ovezande W. Hacking Viering van W en C Pius X 
10.00 uur Goes J. Heezemans Viering van W en G Kom maar in de kring 
10.45 uur Lewedorp F. van Hees Eucharistieviering Con Dios 
11.00 uur Goes H. Buijssen Eucharistieviering Herenkoor 
11.00 uur Kwadendamme W. Hacking Viering van W en C St. Caecilia 
13.30 uur Heinkenszand F. van Hees Viering van W en G Doopviering 
     
dinsdag 31 januari      
09.30 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Dagkapel 
     
woensdag 1 feBruari     
14.00 uur Lewedorp H. Buijssen Eucharistieviering De Kraayert 
14.30 uur 's-Heer-Arendskerke Liturgie Groep Viering van W en C Poelwijck 
     
donderdag 2 feBruari     
10.00 uur Goes W. Hacking Viering van W en C Ter Valcke 
     
Vrijdag 3 feBruari     
09.00 uur Kwadendamme Liturgie Groep Viering van W en C Dagkapel 
19.00 uur Zierikzee F. van Hees Eucharistieviering  
     
Zaterdag 4 feBruari     
17.00 uur Goes eigen groep Vesper Herenkoor 
17.00 uur Haamstede Liturgie Groep Viering van W en G Samenzang 
19.00 uur Heinkenszand H. Buijssen Eucharistieviering Free Spirit 
19.00 uur Ovezande F. van Hees Eucharistieviering Jongerenviering, Oal In 
     
Zondag 5 feBruari   5e Zondag dh jaar  
09.00 uur  's-Heerenhoek H. Buijssen Eucharistieviering Dameskoor 
09.15 uur Zierikzee F. van Hees Eucharistieviering Willibrorduskoor 
09.30 uur Hansweert J. Heezemans Viering van W en C Gemengd koor 
10.45 uur Lewedorp T. Brooijmans Eucharistieviering Con Dios K / C
11.00 uur Kwadendamme J. Heezemans Viering van W en C Singing Voices 
11.00 uur Goes H. Buijssen Eucharistieviering Herenkoor 
18.00 uur Goes S. Klim Eucharistieviering Poolse viering 
     
dinsdag 7 feBruari     
09.30 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Dagkapel 
     
woensdag 8 feBruari     
14.00 uur Lewedorp F. van Hees Eucharistieviering De Kraayert 
     
Vrijdag 10 feBruari     
09.00 uur Kwadendamme Liturgiegroep Viering van W en C Dagkapel 
     

weekendVieringen en grote feestdagen   
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Kerkdiensten in de regio FEB/MRT
datum+tijd plaats voorganger soort koor en bijzonderheden

weekendVieringen en grote feestdagen   
Zaterdag 11 feBruari     
17.00 uur Haamstede F. van Hees Eucharistieviering Samenzang 
19.00 uur 's-Heerenhoek J. Heezemans Viering van W en C Carnavalsviering, Missicanto 
19.00 uur Lewedorp Liturgie Groep Viering van W en C Eligius 
19.00 uur Ovezande H. Buijssen Eucharistieviering Pius X 
19.00 uur Goes eigen groep Viering van W en C L'Esprit 
     
Zondag 12 feBruari   6e Zondag dh jaar  
09.00 uur Heinkenszand J. Heezemans / Oecumenische  Dameskoor 
  ds. Ph. van Wijk diaconale viering  
09.15 uur Zierikzee F. van Hees Eucharistieviering Willibrorduskoor 
09.30 uur Hansweert H. Buijssen Eucharistieviering Gemengd koor 
10.30 uur Heinkenszand W. Hacking Viering van W en G Kom maar in de kring 
11.00 uur Kwadendamme H. Buijssen Eucharistieviering St. Caecilia 
11.00 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering L'Esprit 
     
dinsdag 14 feBruari     
09.30 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Dagkapel 
     
woensdag 15 feBruari     
14.00 uur Lewedorp H. Buijssen Eucharistieviering De Kraayert 
     
Vrijdag 17 feBruari     
09.00 uur Kwadendamme Liturgie Groep Viering van W en C Dagkapel 
     
Zaterdag 18 feBruari     
17.00 uur Goes eigen groep Evensong Herenkoor 
17.00 uur Haamstede A. Verdaasdonk Eucharistieviering Samenzang 
19.00 uur Hansweert Liturgie Groep Viering van W en C Gemengd koor 
19.00 uur Heinkenszand F. van Hees Eucharistieviering Dameskoor 
     
Zondag 19 feBruari   7e Zondag dh jaar  
09.00 uur 's-Heerenhoek F. van Hees Eucharistieviering Herenkoor 
09.15 uur Zierikzee A. Verdaasdonk Eucharistieviering Willibrorduskoor 
09.30 uur Ovezande H. Buijssen Eucharistieviering Pius X K / C
10.45 uur Lewedorp F. van Hees Eucharistieviering Eligius 
10.45 uur Goes J. Meeusen Viering van W en G Ter Weel / St. Maarten in de Groe 
11.00 uur Kwadendamme W. Hacking Viering van W en C Carnavalsviering, Singing Voices, 
    koffie drinken 
11.00 uur Goes T. Brooijmans Eucharistieviering Herenkoor 
16.00 uur Zierikzee F. van Hees Vesper  
     
dinsdag 21 feBruari     
09.30 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Dagkapel 
     
woensdag 22 feBruari     
14.00 uur Lewedorp T. Brooijmans Eucharistieviering De Kraayert 
     
Vrijdag 24 feBruari     
09.00 uur  Kwadendamme Liturgie Groep Viering van W en C Dagkapel 
19.30 uur Lewedorp F. van Hees Eucharistieviering Carnavalsviering, Con Dios 
     
Zaterdag 25 feBruari     
17.00 uur Haamstede A. Verdaasdonk Eucharistieviering Samenzang 
19.00 uur 's-Heerenhoek H. Buijssen Eucharistieviering Dameskoor 
19.00 uur Hansweert F. van Hees Eucharistieviering Gemengd koor 
19.00 uur Goes eigen groep Viering van W en C Con Amore 
     
Zondag 26 feBruari    8e Zondag dh jaar  
09.00 uur Heinkenszzand H. Buijssen Eucharistieviering Herenkoor 
09.15 uur Zierikzee A. Verdaasdonk Eucharistieviering Willibrorduskoor 
09.30 uur Ovezande F. van Hees Eucharistieviering Pius X 
10.45 uur Lewedorp T. Brooijmans Eucharistieviering Eligius 
11.00 uur Kwadendamme F. van Hees Eucharistieviering St. Caecilia 
11.00 uur Goes H. Buijssen Eucharistieviering Con Amore 
     
woensdag 1 maart   aswoensdag  
14.00 uur Lewedorp H. Buijssen Eucharistieviering De Kraayert 
14.30 uur 's-Heer-Arendskerke Liturgie Groep Viering van W en C Poelwijck 
19.00 uur 's-Heerenhoek J. Heezemans Viering van W en C Dames- en Herenkoor 
19.00 uur Heinkenszand W. Hacking Viering van W en C Samenzang 
19.00 uur Kwadendamme F. van Hees Eucharistieviering Singing Voices 
19.00 uur Goes H. Buijssen Eucharistieviering Con Amore 
19.00 uur Zierikzee A. Verdaasdonk Eucharistieviering Willibrorduskoor 
     
donderdag 2 maart     
10.00 uur Goes W. Hacking Viering van W en C Ter Valcke 
     
Vrijdag 3 maart     
09.00 uur  Kwadendamme Liturgie Groep Viering van W en C Dagkapel 
19.00 uur Zierikzee F. van Hees Eucharistieviering  
     
Zaterdag 4 maart     
10.30 uur Rilland W. Hacking Viering van W en C Huiskamerviering 
17.00 uur Haamstede F. van Hees Eucharistieviering Samenzang 
19.00 uur Heinkenszand Liturgie Groep Viering van W en C Free Spirit 
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Kerkdiensten in de regio MAART
datum+tijd plaats voorganger soort koor en bijzonderheden

weekendVieringen en grote feestdagen   

19.00 uur Ovezande H. Buijssen Eucharistieviering Jongerenviering, Oal In K
19.00 uur Goes eigen groep Viering van W en C Con Amore 
     Zondag 5 maart   1e Zondag Veertigdagentijd  
09.00 uur 's-Heerenhoek W. Hacking Viering van W en C Dameskoor 
09.15 uur Zierikzee F. van Hees Eucharistieviering Pres. 1e H. Communie, 
    Willibrorduskoor 
09.30 uur Hansweert H. Buijssen Eucharistieviering Gemengd koor 
10.45 uur Lewedorp W. Hacking Viering van W en C Con Dios K / C
11.00 uur Kwadendamme H. Buijssen Eucharistieviering St. Caecilia 
11.00 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Con Amore 
18.00 uur Goes S. Klim Eucharistieviering Poolse viering 
     dinsdag 7 maart      
09.30 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Dagkapel 
     woensdag 8 maart     
14.00 uur Lewedorp H. Buijssen Eucharistieviering De Kraayert 
     Vrijdag 10 maart     
09.00 uur Kwadendamme Liturgie Groep Viering van W en C Dagkapel 
     Zaterdag 11 maart     
17.00 uur Goes eigen groep Vesper Herenkoor 
17.00 uur Haamstede A. Verdaasdonk Eucharistieviering Samenzang 
19.00 uur Lewedorp F. van Hees Eucharistieviering Eligius 
19.00 uur Ovezande W. Hacking Viering van W en C Pius X 
     Zondag 12 maart  2e Zondag Veertigdagentijd  
09.00 uur Heinkenszand F. Van Hees Eucharistieviering Dameskoor 
09.15 uur Zierikzee Verdaasdonk Eucharistieviering Willibrorduskoor 
09.30 uur Hansweert W. Hacking Viering van W en C Gemengd koor 
10.45 uur 's-Heerenhoek F. van Hees Eucharistieviering Herenkoor 
11.00 uur Kwadendamme W. Hacking Viering van W en C Singing Voices 
11.00 uur Goes H. Buijssen Eucharistieviering Herenkoor 

GRAVEN NAAR GELOOF – een heilzame onderbreking
Als ik mij Bernard van Lamoen voor 
ogen haal, dan zie ik hem vrijwel altijd 
gekleed in allerlei tinten bruin, paars, 
soms roodachtig. Warme kleuren. Een 
warme mens ook, die graag ruimte 
maakt voor anderen, die hen met 
oprechte en vriendelijke belangstelling 
benadert. Zo laat hij zich ook kennen 
in dit gesprek, waarin ik hem vraag 
hoe hij terug kijkt op negentien jaar 
werken in Zeeland.

Samen ontdekken
'Ik heb veel geleerd in deze periode. Niet alleen van het werken in het 
pastoraat, maar ook van het gegeven dat ik twee keer ben uitgevallen 
door herseninfarcten. Het is een boeiende baan, waarin voortdurend 
van alles verandert. Parochies fuseren, collega's gaan en komen, steeds 
andere mensen die je ontmoet. Ik heb geleerd te ontdekken waar het in 
ons katholieke geloof om draait en hoe we daar - vooral in de liturgie - 
uitdrukking aan geven. Het samen vieren is een betekenisvol en samen-
hangend geheel, waarin de voorgegeven traditie telkens een plaats krijgt 
in de actualiteit.
 Leerzaam waren ook de vele gesprekken met parochianen 
over hoe zij in hun leven iets van God ervaren. Bij die gesprekken ben 
ik luisterend en lerend (dus niet belerend) aanwezig. Samen ontdekken 
we dan iets van Gods aanwezigheid in ons bestaan. Dat is voor mijzelf 
ook een heel verrijkende ervaring. En tegelijk merk ik, dat het werk in 
dit opzicht ook veel van je vraagt. Je ben voortdurend aanspreekbaar. 
Je verantwoordelijkheid voor het samen geloven kun je niet maar een 
beetje waarmaken. Je zit in een spinnenweb: als een draadje beweegt, 
dan beweegt het hele web.

Kwaliteit
Je moet dus maatregelen nemen om je jezelf te beschermen, dat wil 
zeggen om de kwaliteit van je werk op peil te houden. Dat heb ik dus 
geleerd van twee herseninfarcten. Ik ben me ervan bewust geworden hoe 
belangrijk - en hoe moeilijk - het is om dit stukje goed te verzorgen. Stil 
worden en stil zijn is heel moeilijk, zeker in de huidige tijd, maar het is 
wel de kern van ons werk. Je komt God ook tegen in het actief zijn, maar 
dit is vluchtiger en fragmentarischer dan in het stil zijn. Stil worden is 
een heilzame onderbreking van het gejaagd zijn. Je moet - net als in een 
goede relatie - ook "programmaloos" samen op de bank kunnen zitten. 
Dat geldt ook voor je relatie met God.
 Als je vraagt wat deze jaren mij gebracht hebben, dan is 
het misschien vooral de ontdekking van wat ik in mijn mars heb. Een 
nieuwe ervaring voor mij was bijvoorbeeld het verzorgen van uitvaarten. 
Dat kun je niet maar even uit de losse pols doen, dat is 100% focus-
sen. Je bent heel nauwgezet bezig met kijken, luisteren, ontdekken wat 
voor deze mensen belangrijk is, wie hebben ze verloren, wat betekent dit 
voor hen, wat zegt dit over het menselijk leven? Dat is erg omvattend en 
intensief. Hier komt het pastorale aspect van het werk tot uitdrukking: 
hier gaat het om hun zingeving en hun omgang met God, ook als "God" 
niet precies ter sprake komt. Vaak is hij verborgen aanwezig, maar dat 
wil ik samen met hen ontdekken. En dan weet ik ook welke schriftlezing 
ik moet kiezen. Wat ik hoor geef ik terug in het licht van het geloof. Dat 
is een creatief proces, dat om pastorale deskundigheid vraagt.

Investeren
Daarom ben ik blij dat ik de tweejarige opleiding voor kerkelijk opbouw-
werk kon volgen. Studie is belangrijk om verdieping in de kwaliteit van je 
werk aan te brengen. Het is investeren in de toekomst. Tegenwoordig is 
alles wat we bedenken en doen veelal gericht op de korte termijn. Het is 
juist belangrijk om vanuit de kerk precies daaraan tegengas te geven. Wij 
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moeten zogezegd een alternatief voorleven. Maar ik besef hoe moeilijk 
dat is, want ook wij maken deel uit van deze tijd.
 Ik heb veel geleerd van en ook persoonlijk veel gehad aan het 
proces om te komen tot samenwerking van de Maria- en de Damiaan-
parochie. Daar kijk ik met tevredenheid op terug. Er is hard gewerkt door 
de projectgroep, maar we hebben ons niet laten opjagen. Daardoor zijn 
we met alle betrokkenen goed in gesprek gebleven, hebben de 'de boel 
bij elkaar' kunnen houden. Dat beschouw ik wel als een wapenfeit. Het 
besef dat we als parochiekernen elkaar nodig hebben is gegroeid. Het 
fundament daarvoor is gelegd in de projectgroep.

Stabiliteit
Ik ben onder de indruk van de volhardende aanwezigheid van vele, vele 
vrijwilligers. Hun trouw is ontroerend, als je het plaatst in het perspectief 
van de feitelijke krimp. Zij zorgen toch maar dat de dingen op orde zijn: 

het gemaaide gras, de bloemen in de kerk, de boekjes die iedere week 
klaar liggen, de Adventskrans, het bezoeken van de zieken. Al die vrijwil-
ligers zorgen voor stabiliteit. Ik vertrek nu, maar zij gaan door. En dus 
gaat het door. Met het bedoel ik het geloof, de openheid naar de komst 
van de Heer, het verlangen om de ruimte open te houden die voor de 
wereld nutteloos is, maar die de mogelijkheid schept dat God tot ons 
kan komen. Dat is de heilzame onderbreking van wat in de wereld alle-
maal "moet".
 Ik kan dankbaar afscheid nemen voor alles wat mensen mij 
hebben toevertrouwd in die jaren. Dat vertrouwen is fundamenteel. Je 
kunt immers alleen pastor zijn als mensen je toestaan die rol in hun 
leven te spelen. Want de parochianen maken de pastor.' 

Wiel Hacking, pastoraal werker

VERDRAAGZAAM

Zou 2017 een jaar van verdraagzaamheid kunnen worden? De vraag 
kwam bij mij naar boven naar aanleiding van het jaarlijks heviger afste-
ken van vuurwerk bij de jaarwisseling. Het knalvuurwerk kan mij werkelijk 
niet bekoren. Al enkele jaren kijk ik uit principe ook niet meer naar de 
kleurige en indrukwekkende vuurpijlen die de lucht in gaan. De angstige 
en dodelijk nerveuze huisdieren, de onzinnige verontreiniging van ons 
leefmilieu, het onveilige gevoel van kinderen en ouderen die over straat 
willen, dit alles voor een bedrag van een slordige 68 miljoen euro (ter-
wijl Serious Request in vergelijking met dit bedrag 'slechts' een kleine 9 
miljoen opbracht) - het zijn voor mij argumenten genoeg om te wensen 
dat het vuurwerkgeweld bij wet verboden zou worden.
 Maar ik moet mijzelf tot de orde roepen. Ik begon met de vraag of 
2017 een jaar van verdraagzaamheid zou kunnen worden. Afgezien van 
het gegeven, dat een volledig vuurwerkverbod niet haalbaar - en mis-
schien zelfs niet wenselijk - is, vind ik dat er ruimte moet zijn (zij het niet 
onbeperkt) voor ieder die plezier beleeft aan vuurwerk. Ik wil verdragen 
dat een aantal mensen vuurwerk-minded zijn. Ik wil ook verdragen dat 
er mensen zijn die andere eetgewoontes erop na houden. Ik wil verdra-
gen dat mensen het niet met mij eens zijn, op welke gebied dan ook. Ik 
wil verdragen dat mensen op 15 maart in het stemhokje andere keu-
zes maken dan de mijne. Ik wil verdragen dat er mensen zijn (al wordt 
dit een stuk moeilijker), die ondoordachte en soms zelfs denigrerende 
opmerkingen maken over andere bewoners van ons land, want ik besef 
dat deze opmerkingen gemaakt worden uit onwetendheid en angst. 
Maar ik krijg het echt moeilijk als ik moet verdragen dat mensen notoir 
onverdraagzaam zijn.

Principiële keuze
Verdraagzaamheid is geen lijdzaam toezien op wat er in de wereld 
gaande is. Verdraagzaamheid is een principiële keuze. Het is de keuze 

om de ander het recht te gunnen anders te zijn. Wie onverdraagzaam is, 
ontneemt de ander dit recht. En tegelijk moet worden ingezien, dat ver-
draagzaamheid schuurt. Want de principiële keuze voor verdraagzaam-
heid betekent, dat je ruimte laat voor wie je liever geen of minder ruimte 
zou willen geven. Wie uit principe kiest voor verdraagzaamheid mag 
daarom ook verdraagzaamheid verwachten van degenen die andere 
keuzes maken, andere denkbeelden huldigen, andere gewoontes of cul-
turele zeden erop na houden.
 Toch ligt de kwestie nog wat ingewikkelder. Want met het (al dan 
niet terechte) verwachten van andermans verdraagzaamheid ben je 
er nog niet. Dit soort verwachting ligt immers heel dicht bij een eis. En 
laat nou precies de eis een grote sta-in-de-weg zijn voor verdraagzaam-
heid. Je kunt verdraagzaamheid niet claimen, misschien wel voorleven. 
De basis voor geleefde verdraagzaamheid ligt, zo meen ik, in het besef 
van onderlinge verbondenheid. De verbondenheid, die mensen - hoe 
verschillend ze ook zijn - met elkaar hebben omdat ze allemaal in hun 
leven te maken hebben met hoop en vrees, met teleurstelling en opluch-
ting, met boosheid en verzoening, met mislukking en weer opstaan, met 
liefde en haat, met de wens om hun kinderen een toekomst te bieden, 
met het verlangen om hun ouders een waardige oude dag te geven, met 
de behoefte om zelf te kunnen leven in veiligheid. Er is meer dat mensen 
met elkaar verbindt dan wat hen scheidt of zelfs uiteendrijft. Maar ook 
het zien van die verbondenheid is, net als het nastreven van verdraag-
zaamheid, een principiële keuze. Je moet het willen zien.

Verdraagt en vergeeft
En er is nog een ander element in het spel, waarop de apostel Pau-
lus - toch wel de kampioen van het zoeken naar verbondenheid - ons 
wijst in zijn brief aan de Kolossenzen (3,13): 'Verdraagt elkander en 
vergeeft elkander, als de een tegen de ander een grief heeft. Zoals de 
Heer u vergeven heeft, zo moet ook gij vergeven.' Verdraagzaamheid en 
vergeving gaan hier hand in hand, het een kan niet zonder het ander. 
Vergeving is immers niet alleen een daad van barmhartigheid tegenover 
de ander, maar ook tegenover jezelf. Je geeft om zo te zeggen jezelf een 
nieuwe kans - vanuit het besef dat jezelf nou ook niet altijd de volmaakte 
mens bent die je misschien zou willen zijn. Door je eigen tekortkomingen 
te leren verdragen ben je ook beter in staat om de ander te verdra-
gen. Ook daarin ligt een essentieel aanknopingspunt voor menselijke 
verbondenheid.
 Verdraagzaamheid, verbondenheid, vergeving. Wat zou 2017 toch 
een mooi jaar kunnen worden, als dit mag lukken. Als mensen zich hier-
voor inzetten. Als wij ons hiervoor inzetten.

Wiel Hacking, pastoraal werker
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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]

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

Maandag 6 maart 2017: The Tree of Life
De bijeenkomsten vinden plaats telkens 
van 19.30 tot 22.00 uur. Er is dus gelegen-
heid om met elkaar na te praten over wat 
ons in de film heeft geraakt. De plaats van 
samenkomst is de parochiezaal in Lewe-
dorp, Burgemeester Lewestraat 11 (ingang 
rechts naast de kerk). De toegang tot de 

filmbijeenkomsten is gratis. Er wordt, geheel 
op vrijwillige basis, een bijdrage gevraagd. 
Als richtbedrag denken we daarbij aan  
€ 5,00. Aanmelden voor de bijeenkomsten 
is niet noodzakelijk.

Voor nadere informatie:
ds Egbert Rietveld, T 06-34 104 659, 
E ds.e.j.rietveld@gmail.com 
pastor Wiel Hacking, T 06-17 598 152, 
E wielhacking@gmail.com 

‘GELOOF OM TE LEVEN,  
NIET OM TE OVERLEVEN’

De titel van dit artikel is ook de titel van 
het ‘Pastoraal plan H. Maria- en H. Pater 
Damiaanparochie’ van het samenwerkings-
verband ‘Boven de Schelde’. Een plan dat 
het vorig jaar door het pastoraal team is 
geschreven. Dat alles gebeurde in nauwe 
samenspraak met de beide parochiebestu-
ren en in mindere mate ook met de paro-
chiekerncommissies. De besturen hebben 
inmiddels hun instemming betuigd met het 
plan. Het wachten is nu nog op de goedkeu-
ring door bisschop J. Liesen van Breda.
In afwachting daarvan willen toch al werk 
maken van de invoering van het plan in de 
parochies. Dat is ook wel nodig want het 
plan ademt op realistische wijze de veran-
derende omstandigheden en tijden waarin 
we als kerk in Nederland verkeren, en dus 
ook in onze parochies. Tegelijk getuigt het 
van het vertrouwen dat de pastores in de 
toekomst hebben.

Om dit vertrouwen met u als parochianen 
te delen en over te dragen houden we in 
januari en februari – meestal per parochie-
kern – informatiebijeenkomsten. Iedereen 
is daarbij welkom. We zullen de eerste helft 
van de bijeenkomst samen spreken over de 
visie die het team in het plan heeft neer-
gelegd. Over hoe we in de toekomst nog 
meer zijn aangewezen op elkaar. Over een 
geloofsvorming die gericht is op de toe-
komst. Over de intensievere samenwerking 
met de H. Mariaparochie enz.. De tweede 
helft van de samenkomst spreken we over 
hoe de pastorale visie tot uitdrukking komt 
in concrete plannen: liturgie, geloofsvorming 
jonge gezinnen, pastoraat met en voor oude-
ren, catechese met volwassenen, diaconie,  
oecumene enz..
Graag nodigen wij u uit om uw betrokken-
heid bij het geloof en de geloofsgemeen-
schap te tonen in uw aanwezigheid op deze 
bijeenkomsten. Belangrijk om uw vragen, 
zorgen en enthousiasme te horen en te 
delen. In ieder geval is iedereen – en met 
name ook de vele vrijwilligers – van harte 
welkom. Per parochiekern wordt bekend 
gemaakt wanneer, waar en hoe laat de bij-
eenkomsten plaats vinden. Wij hopen op uw 
hartelijke deelneming.
Namens het pastoraal team van ‘Boven de 
Schelde’,

Fons van Hees, pastoor 
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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

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

LIEF EN LEED
Gedoopt
11 december:  Jacobus Peter (Thijs) van de 
Guchte, geboren op 18 mei 2016, zoon van: 
Paul Jacobus Jan van de Guchte en Maartje 
Maria Bons.
8 januari: Catharina Maria (Evi) van de 
Schraaf, geboren op 17 november 2014, 
dochter van: Jeroen van de Schraaf en Sanne 
van Baal.
8 januari: Isabella  Anna (Nina) van de 
Schraaf, geboren op 30 september 2016, 
dochter van: Jeroen van de Schraaf en Sanne 
van Baal.

Overleden
7 januari: Johannes Adriaan de Jonge, gebo-
ren op 27 februari 1930, gehuwd geweest 
met Adriana Engelberta Maria Louwhoff, gerui-
me tijd woonachtig te Goes. De uitvaartdienst 
vond plaats op 11  januari te ‘s-Heerenhoek, 
waarna de begrafenis plaatsvond in Rilland. 

KERSTDINER IN DE MAGDALENAZAAL.
Hemel en aarde liggen van nature ver uiteen. 
Maar soms raken ze elkaar even. Momenten 
waarop de tijd stil lijkt te staan, waarop alles 
lukt en samenvalt; momenten van schoon-
heid, ontmoeting, zorg voor de naaste. Zulke 

Mededelingen 
bestuurszaken
*Door de werkgroep gebouwen is gericht 
gezocht naar bezuinigingen m.b.t. het 
energiegebruik binnen de parochieker-
nen. Het advies van de werkgroep is 
overgenomen door het bestuur en de 
aanbevelingen zijn met alle parochieker-
nen gecommuniceerd.

*De ledenadministratie van onze paro-
chiekernen krijgen in 2018 te maken 
met een situatie waarbij de gegevens van 
kerkleden niet meer automatisch via SILA 
kunnen worden verwerkt. Dit besluit van 
onze regering stelt ons voor problemen, 
waarop we t.z.t. een passend antwoord 
moeten vinden.

*In verband met het vertrek van Bernard 
van Lamoen hebben de DB’s van beide 
parochies en pastor Wiel Hacking een 
gesprek gevoerd over de ontstane situatie 
met Mw. Annemiek Waij van het Bisdom.

*Alle parochiekernen hebben een brief 
ontvangen waarin nog eens duide-
lijk de afspraken vermeld staan over 
de besteding van de collecte bij een 
uitvaartdienst.

Financiën:
*De begrotingen voor 2017 van zowel 
de parochiekernen afzonderlijk als die 
van de Damiaanparochie in zijn geheel 
is besproken en goedgekeurd. Begro-
ting is ter goedkeuring aan het Bisdom 
verzonden. 

*Kerkelijke tarieven 2017 en nieuwe 
tarieven begraafplaats zijn door het bis-
dom verstrekt.

*Bij de stichting Jacob Timmerman  zijn 
twee subsidieverzoeken van ons bestuur 
in behandeling. Eén voor de organisatie 
van Sacramentsprocessie in Kwaden-
damme (18 juni 2017) en één voor het 
project “Jonge gezinnen”.
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momenten geven een gevoel van ontroering 
en dankbaarheid.
Voor ons organisatoren en vrijwilligers was 
het Kerstdiner dit jaar zo´n moment. Wat een 
blijdschap en dankbaarheid is ons als orga-
nisatoren weer ten deel gevallen. En het wàs 
ook mooi: de Magdalenazaal was prachtig 
aangekleed; de gerechten waren met veel 
creativiteit bereid en smaakten uitstekend; 
de Jip en Janneke “champagne” stroomde 
overvloedig; we waren diep onder de indruk 
van de schoonheid van de liederen van de 
ad-hoc singers, die dan ook een langdurig 
applaus kregen; we genoten van het samen 
zingen en het pianospel van Kees van der 
Wouw; van mooie kerstverhalen etc. etc. Een 
van de deelnemers had een oude deurbel uit 
de winkel van haar ouders meegebracht voor 
de ceremoniemeester, zodat hij de zaal wat 
gemakkelijker tot stilte kon manen. Dat werkte 
uitstekend! En aan de tafels is volop gepraat 
en gelachen. 
Mensen wat een feest was het: de vrijwilligers 
die als chauffeur of kelner de deelnemers als 
eregasten ontvingen en bedienden; de afwas-
sers, die alle vuile vaatwerk brandschoon 
afleverden; de helpende handen met alle 
sjouwwerk; en na afloop samen de schou-
ders er onder om alles weer op te ruimen; het 
sfeervol dinertje met de vrijwilligers ’om de 
restjes op te eten’.
Sinds enkele jaren hebben we een theepotje 
om een eventuele vrijwillige bijdrage in te 
doen. Het potje liep meer dan over…..

Ellen Kramer en Willy Martens.

CON AMORE – MET LIEFDE ZINGEN WE 
- 20 JAAR

Opgericht op 13 
f e b r u a r i  1 9 9 7 
door pastoor Kem-
pe rs . Begonnen 
met Nederlandse 
liederen bij rouw-
en trouwvieringen. 

Langzamerhand kwamen de zaterdagavonden 
en zondagochtenden erbij. In 20 jaar veran-
dert een koor: er komen en gaan mensen. 
Ook het repertoire verandert. Kees van de 
Wouw is nu ongeveer 8 jaar onze organist en 
Riet Boone al weer 14 jaar onze dirigente. Zin-
gen is ontspannend, maar er is ook inspan-
ning voor nodig en aandacht. Naar elkaar 
luisteren is soms moeilijk, maar het vormt een 
koor. Daarbij is het goed elkaar ook op een 
andere manier te ontmoeten, zoals tijdens 
een uitstapje of een etentje.
Wat we zingend laten horen, moet ook in 
onszelf leven. Van Uw barmhartigheid en Uw 
trouw, zal ik altijd zingen Heer.   
Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom.  
Iedereen is op zondag 26 februari, na afloop  

van de viering, uitgenodigd voor koffie of thee 
met iets lekkers.

Namens het bestuur 
van Con Amore, P. Boone. 

MARIA LICHTMIS – 2 FEBRUARI -  
Op 2 februari is het Maria Lichtmis. Op Maria-
Lichtmis worden traditioneel kaarsen gewijd 
en een kaarsenprocessie vóór de, vandaar de 
naam Lichtmis. Het is ook een aloude tradi-
tie dat er op Maria Lichtmis  pannenkoeken 
gegeten worden. In Brabant en Vlaanderen 
(België) bakte elke huisvrouw met Lichtmis 
pannenkoeken of koekenbak.
Vlaamse spreuk: “Al is een vrouwke nog zo 
arm met Lichtmis maakt ze haar panneke 
warm.”
*  de pannenkoek zou een oeroud symbool 

voor de zon zijn.
*  de traditie van pannenkoeken eten op 

Maria Lichtmis zou ontstaan zijn doordat 
men op deze dag ook de arbeidscontracten 
op het platteland liet aanvangen. 

*  Het was dus het begin van een nieuw land-
bouwjaar en dus een reden tot feesten.

Lichtmis en pannenkoeken bakken, ze gaan 
al jaren samen.

DRIE KONINGEN COLLEGE
Het Drie Koningen College in onze Maria 
Magdalena kerk, bij u bekend als “de collec-
tanten” die bij de diensten uw gaven ophalen 
tijdens de offerande en op het altaar plaat-
sen, werd opgericht in 1961 door pastoor 
Holtkamp.
De collectantengroep bestaat nu uit 8 perso-
nen, deze mensen zijn er altijd.
Op hun aanwezigheid wordt gerekend, ook in 
deze tijd van secularisatie.
Daarom is het toch uniek dat we in onze 
parochie een collectant hebben die al 25 jaar 
achtereen bij u de collectes ophaalt.
U kent hem wel, het is Frans Rombaut. Hij 
collecteert al jaren de zaterdagavonddienst.
Langs deze weg willen wij Frans graag bedan-
ken voor het vele werk dat hij voor onze paro-
chie heeft gedaan en nog steeds doet. We 
hopen dat hij nog vele jaren bij ons wil zijn.
Frans, bedankt namens je collega’s en de 
parochiegemeenschap.

Piet Dam, voorzitter Drie Koningen College.

    K                                                                       
    B

 GOES – NIEUWS
Als KBO willen wij ook in het nieuwe jaar er 
zijn voor onze leden. Zeker in deze moeilijke 
tijden op het gebied van zorg en sociale 
wetgeving raken steeds meer ouderen ervan 
overtuigd dat een sterke KBO hun belangen 
beter kan behartigen dan dat zij dat alleen 

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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Uitvaartzorg
Van der Hooft  

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

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

Ervaren, vertrouwd
en betrokken

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

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

Richard Ensing

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

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

Richard Ensing

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

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

Richard Ensing

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

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

Richard Ensing

moeten doen. Belangenbehartiging is dus 
een belangrijke taak, maar ook het tot stand 
brengen van een maatschappelijk contact 
tussen de leden is een voorname taak. 
Donderdag 26 januari is er om 14.00 uur 
in de Magdalenazaal een voorlichtingsmid-
dag verzorgd door “Slachtofferhulp Neder-
land”. Donderdag 2 februari organiseren 
wij, wederom een bijeenkomst “Wat ter Tafel 
komt”, met als thema: Levenstestament - 
Testament en Schenkingen. De bijeenkomst 
is in de Magdalenazaal aanvang 14.00 
uur. Na het succes van vorig jaar bieden 
wij weer een stamppottenbuffet aan op 
woensdag 8 februari 2017 om 18.00 uur in 
het dorpshuis “Heer Hendrikhuis” te 's-Heer 
Hendrikskinderen. Donderdag 23 februari 
verzorgt dhr. Hans Dammers, een lezing over 
de componist “Robert Schumann”. Door het 
enthousiasme van dhr. Dammers wordt je 
als het ware de muziek ingetrokken. Deze 
middag vindt plaats in de Magdalenazaal, 
aanvang 14.00 uur.  Onze Algemene Leden-
vergadering vindt plaats op donderdag 23 
maart om 14.00 uur in de Magdalenazaal. 
Na afloop van de ledenvergadering wor-
den nog enkele rondjes Bingo gespeeld. 
Van de Stichting Museum Plus Bus heb-
ben wij een uitnodiging gekregen om op 
maandag 27 februari mee te gaan naar 
Museum Hermitage te Amsterdam. Deze reis                                                                            
wordt geheel verzorgd door de Museum Plus 
Bus. Als u dit alles zou willen meemaken en 
u bent nog geen lid van de KBO, dan kunt u 
zich nu nog opgeven en direct al meedoen 
aan bovengenoemde activiteiten. Ook wil-
len wij u attenderen op onze website www.
kbogoes.nl waarop vermeld staan de rubrie-
ken: Nieuws; Belangenbehartiging; Sociale 
Zaken; Veiligheid; Activiteiten; Hersenspinsel 
/ Column; Bij de Tijd; Ziek zijn, beter wor-
den; Bezoekgroep; etc.
Wilt u nader kennismaken met de KBO? 
Vraag een informatiepakket aan bij: mevr. 
T.C.M. Does - Verdurmen, tel. 216154 en u 
ontvangt het per omgaande, of kijk op onze 
website www.kbogoes.nl

Johan van Moorten

PAROCHIËLE MISSIEWERKGROEP 
Op verzoek van de koster Ton Perenboom, 
hebben enkele leden van de parochiële mis-
siewerkgroep, na de viering van zondag 11 
december, de collectebus van de missie leeg-
gemaakt. Deze collectebus is aan de muur 
verankerd bij “het winkeltje”. Na het tellen van 
de inhoud bleek er een bedrag van € 211,—in 
de collectebus te zitten. Hierbij willen wij de 
gulle gevers van harte bedanken.

Namens de Parochiële  
Missiewerkgroep, K.Prent.

K.V.G. NIEUWS
Graag wil ik beginnen met u allen, namens 
het hele bestuur, een gezond en voorspoedig 
jaar te wensen. We zijn het jaar al begonnen 
met de Nieuwjaarsbijeenkomst die door zeer 
velen is bezocht en heel gezellig was ook de 
hapjes en drankjes vielen goed in de smaak. 
We vervolgen ons programma met enkele wij-
zigingen die u toegestuurd krijgt. 
Op 19 januari komen de heren Sonke en 
van Koeveringe ons alles vertellen over slecht 
horen en de hulpmiddelen die beschikbaar 
zijn. U komt toch ook? Donderdag 2 februari 
gaan we weer heerlijk eten bij Aziatisch res-
taurant de Paradijsvogel in ’s Gravenpolder. 
Het is weer een buffet dus voor ieder wat wils! 
Vergeet u zich niet op te geven. 
Dan komt op 21 februari de heer Hannewijk  
met een lezing  over de Zeeuwse trekpaarden. 
Hij is aangesloten bij de Stichting het Werkend 
Trekpaard Zeeland. Ook dit belooft een inte-
ressante avond te worden. 
Op 9 maart is ONZE JAARLIJKSE LEDENDAG, 
die begint om 10.30 uur en de zaal is open 
om 10.00 uur. U wordt ontvangen met een 
heerlijk kopje koffie/thee met iets lekkers, 
daarna start de vergadering waar u ook een 
overzicht krijgt van alles wat we organiseren 
en over de financiën. 
Daarna is het de beurt aan de heer Jo-Annes 
de Bat een duizendpoot die heel veel dingen 
doet en tegenwoordig gedeputeerde  is voor 
Zeeland. Hij kan heel interessant vertellen 
over zijn werk. 
Dinsdag 28 maart ontvangen we de heer 
Boelee met een lezing over steenuilen. Dit 
mag u niet missen!! Verder hebben we de 
Inloopsoos iedere 1e en 3e woensdag van de 
maand behalve in februari. In februari starten 
we in samenwerking met SMWO en 2 fysio-
therapeuten de cursus” In Balans”. Deelname 
verkleind de kans op vallen en draagt bij aan 
uw fitheid en zelfstandigheid. Voorlichtings-
middag op 8 februari om 14.00 uur in de 
Magdalenazaal. Hier is iedereen die belang-
stelling heeft welkom, leden en niet leden, 
dames en heren, dus komt u allen en beslis 
daarna of u mee wilt doen. Het zijn 3 lessen 
op 15 februari, 22 februari en 1 maart. Aan-
vang om 14.00 uur in de Magdalenazaal. Als 
afsluiting gaan we in maart naar Medipoint 
voor uitleg over verschillende hulpmiddelen. 
Kosten zijn € 10,--  inclusief cursusboek. 
Opgeven bij  mevrouw  Jannie van ‘t Westeinde 
tel. 270983. Kijk ook eens op onze website 
www.vrouwengilde.nl 

U wilt nog meer weten? Ook dat kan bel 
eens met Ardi Zweedijk tel. 228099 of met 
Denise Bouman tel. 312665. Ze helpen u 
graag verder.

 Graag tot ziens, Dien Janssen.
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door pastoor Van Hees werd hem de Willi-
brordusplaquette overhandigd en zijn vrouw 
in de bloemenhulde betrokken. Een week 
eerder werd hem – bij verrassing- tijdens de 
KBO-viering een zanghulde gebracht tijdens 
een gezellige nazit, achter in de kerk.  
Rinus, man van weinig woorden, maar 
van veel muzikaliteit; dank voor alle jaren 
betrokken- en bevlogenheid. In noodgeval-
len mogen we een beroep op je blijven 
doen, maar we zullen die wens om het 
‘rustiger’ aan te doen zeker zoveel mogelijk 
waarderen.

Parochiekerncommissie

ENGELEN IN DE KERK  

Het komt niet vaak voor dat we een enge-
lenkoor in de kerk hebben, maar op Eerste 
Kerstdag zaten er heel wat engeltjes op het 
priesterkoor en jubelen deden ze ook!  In 
overleg met de overige koren kreeg dit jaar 
het kinderkoor ‘Esperanto’ een ereplaats 
toebedeeld, want zingen op de geboorte-
dag van Jezus tijdens een gezinsviering, is 
eigenlijk erg passend voor deze enthousi-
aste kinderen. We zijn erg blij dat we nog 
zo’n groep mogen inzetten, want kinderko-
ren zijn er niet veel (meer) in onze parochie 
te vinden.

het ‘dikke-ik-gevoel’ rukt op. Vrijheid van 
meningsuiting slaat over in hufterig gedrag 
en kwetsende uitspraken zonder weerga. 
Techniek en wijsheid maken de wereld niet: 
wijzen hadden een ster nodig om de stal 
te bereiken, terwijl ongeschoolde herders 
als eersten in de stal waren. We gaan blin-
delings af op navigatiesystemen en intern 
geheugen; onthouden is niet meer van deze 
tijd…
Tegenstellingen in onze parochiekern: we 
hadden in 2016 0 dopelingen. 7 communi-
canten en wonderwel (na jaren) een kerke-
lijk huwelijk. Van 9 parochianen namen we 
afscheid; 8 in onze dorpskerk, 1 elders. 7 
ervan kozen voor crematie en 2 vonden hun 
laatste rustplaats op ons kerkhof. Het aantal 
kerkgangers in gewone vieringen daalde van 
gemiddeld 120 (in 2010) naar 86 (2016). 
Minder dan de helft van onze parochianen 
doet mee aan actie kerkbalans, maar de 
eindopbrengst is iets hoger dan voorgaande 
jaren… In de collecteschaal wordt gemid-
deld meer afgedragen: van 58 eurocent 
(2010) naar 76 eurocent (2016). Het aan-
tal vrijwilligers daalt, maar openvallende 
taken worden overgenomen door steeds 
minder vrijwilligers, die vaak al dubbeltaken 
hebben. Bekende krachten moeten een 
stapje terugdoen vanwege gezondheid of 
leeftijd. We hebben een recordaantal kosters 
in 2016; een harde kern keihard werkende 
koorzangers, kerkhofwerkers, schoonmakers, 
bloemverzorgers, gastvrouwen, ziekenbezoe-
kers, lectoren….waar we nog steeds trots 
op zijn.
Nieuwe uitdaging: het nieuwe jaar zorgt 
voor verandering van kerktijden; we moeten 
blijven communiceren met elkaar, zodat we 
elkaar niet missen in de mis. 

AFSCHEID RINUS STEENBAKKER 
Hij heeft 60 jaar met en in de muziek 
gespeeld; met name als dirigent van ver-
schillende koren in onze regio. In december 
gaf hij op eigen wijze aan ‘het stokje’ te wil-
len neerleggen, waarvoor dameskoor, orga-
niste en parochiekerncommissie alle begrip 
en waardering konden opbrengen. 
Tegen alle regels in kreeg Rinus speciale 
aandacht in de nachtmis op 24 december: 

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

     PAROCHIEKERN        

      ’S-HEERENHOEK

H. WILLIBRORDUSKERK

LIEF EN LEED
Overleden:
07 januari: Jan (Johannes Adriaan) de 
Jonge, 86 jaar, geboren in ‘s-Heerenhoek, 
weduwnaar van A.E.M. de Jonge-Louwhoff; 
uitvaart vond plaats op woensdag 11 janu-
ari in onze kerk, waarna graflegging in beslo-
ten kring te Rilland.  

2016: EEN JAAR VOL TEGENSTELLINGEN 
Op zondag 8 januari werd op het eind van 
de viering de traditionele nieuwjaarstoe-
spraak gehouden door voorzitter Ton Oost-
hoek. We halen er een aantal punten uit:
Wat niet voor mogelijk wordt gehouden, 
gebeurt: veraf en dichterbij staan op gezette 
tijden wijken letterlijk in brand en brengen 
indringende tv-beelden ons de verschrik-
kingen van geweld en terrorisme op ons 
netvlies. We moeten oppassen dat we er 
niet ‘gewend’ raken en erdoor onverschillig 
worden. Verkiezingen verlopen totaal anders 
dan de voorspellers aangeven: Brexit, Trump 
en in eigen land valt een grote winkelketen 
zomaar om…
We zijn allemaal maar mensen: Helden in 
sport of muziekiconen overlijden onverwacht 
en laten zien dat status niet onsterfelijk is.
Oud en/of eenzaam: er zijn zoveel ouderen 
van 85 jaar en ouder, dat we leeftijdsgren-
zen gaan stellen aan bezoek met kerstat-
tenties, opname in zorgcentra. Woorden als 
pyjamadagen, plascontracten en zorgzwaar-
tepakketten krijgen inhoud en betekenis.
Geloven, mag dat nog? Kerstgedachte 
moet het afleggen tegen decembergevoel; 
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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

De aanwezigen konden het spel waarde-
ren, waarin het niet vanzelfsprekend is dat 
hét kerstverhaal bij iedereen even bekend 
is. Engelen brachten hier niet alleen goed 
nieuws, maar ook de werkelijkheid van alle-
dag in 2016.

PAROCHIEKERNGIDS 2017
Vanaf 8 januari ligt de nieuwe gids met alle 
informatie over het reilen en zeilen in onze 
kern weer klaar, achter in de kerk. Bijzonder 
handig als u iemand wilt spreken of mai-
len over een of meer zaken binnen onze 
geloofsgemeenschap. Als bijlage hebben 
we een eenvoudige kalender toegevoegd, 
waarop alle diensten en vieringen (met 
aangepaste tijden!) tot en met juni 2017 
vermeld staan. Gratis mee te nemen, als u 
onze kerk bezoekt.

KIELTJESMIS & CARNAVAL
D e  e l f d e 
van de elfde 
maakte dui-
delijk dat we 
een nieuwe 
prins heb-
ben. Rinus 
d e  Jo n ge , 
al jarenlang 
deel uitma-
kend van de 
carnavals-
stichting ‘de 
Koenkelpot’ 

en geen onbekende in kerkelijk ’s-Hee-
renhoek pakte de steek van prins Richard 
over en zwaait nu de scepter in Paerehat. 
Door de wol geverfd gaat hij met het motto 
‘we komme hoed uut de verve’ er wellicht 
gekleurd op staan tijdens de kieltjesmis.
Zaterdag 11 februari om 19.00 uur hopen 
we veel bontgekleurde mensen te mogen 
ontmoeten in onze kerk. Voorganger pastor 
Jeanine Heezemans en koor Missicanto zul-
len alle kleuren van de regenboog laten zien 
en horen…

Na afloop is er gelegenheid om na te praten 
in de Jeugdhoeve. Op zondag 12 februari is 
er GEEN viering in onze kerk! In het carna-
valsweekend is er zaterdagavond 25 febru-
ari om 19 uur wel een viering, maar geen 
zondagochtendviering!

ASWOENSDAG
Wie A zegt, moet ook B zeggen…
Carnaval kan voor sommigen niet vroeg 
genoeg beginnen, maar op woensdag 1 
maart is het echt over en sluiten maar. Om 
19.00 uur komen we samen tijdens de vie-
ring en wederom is pastor Jeanine Heeze-
mans de voorganger.

VOORBEREIDINGEN EERSTE 
COMMUNIE EN VORMSEL
Direct na de carnaval starten de voorbe-
reidingen voor beide sacramenten: eerste 
communievoorbereiding voor kinderen  
(groep 4) en vormselproject voor kinderen 
van groep 8! Groep 7-leerlingen krijgen 
volgend jaar de gelegenheid zich aan te 
melden en dat is nieuw voor de gehele 
parochie. Aanmelden kan via de school 
(groep 4/ groep 8) of een mailtje naar het 
parochiecentrum (info@rksheerenhoek.nl) 
Informatie krijgt u via de basisschool of na 
aanmelding, maar doe dat alstublieft voor 
1 februari!

ACTIE KERKBALANS 2017 
EN PAROCHIENIEUWS
Vanaf 1 maart zullen we starten met de 
nieuwe actie ‘Kerkbalans’ 2017, waarbij we 
uw aandacht vragen voor de zogenaamde 
‘kerkbijdrage’. In 2015-2016 namen ruim 
40 % van onze parochianen deel aan deze 
actie….door een bijdrage over te maken 
naar onze RABObankrekening. De bijdrage 
is enkel bedoeld voor onze parochiekern 
en gaat dus niet in ‘de grote parochiepot’. 
Uiteraard delen we wel mee in de kosten 
die we als Pater Damiaanparochie maken. 
De kosten van bijvoorbeeld het blad ‘Paro-
chienieuws’ worden per nummer door de 
parochiekern betaald. Maandelijks nemen 
we zo’n 700 nummers af en betalen hier-
voor.  Vanaf de nieuwe jaargang 18 (star-
tend in maart) koppelen we de kerkbijdrage 
aan de kosten van dit blad. Dat betekent: 
•  Iedereen die minimaal € 75.00 bijdraagt 
op jaarbasis, ontvangt dit blad gratis. We 
kijken dan naar de bijdrage van 2015-2016. 

•  Iedereen die aangeeft de totale kosten van 
het blad te willen betalen (€ 10,00), krijgt 
het blad ook automatisch. 

•  Zij, die geen kerkbijdrage betalen of minder 
dan de minimumbijdrage ontvangen geen 
blad meer; zij kunnen enkel via de website 
www.Paterdamiaanparochie.nl parochie-
nieuws raadplegen.

•  Het kerkblad ‘Rond de Kerk’ dat wekelijks 
verschijnt, blijft gratis. U kunt het meene-
men vanuit de kerk, of aangeven dat u het 
digitaal wilt ontvangen. Wij hebben dan 
wel uw e-mailadres nodig. Stuur dit naar  
info@rksheerenhoek.nl 

• Mocht u anderszins willen bijdragen aan 
onze kerk, neem dan gerust contact op met 
kasbeheerder Henk Postema 
(henkpostema@rksheerenhoek.nl) of via 
secretariaat Deken Holtkampstraat 9/
brievenbus.
Wij hopen dat u begrip heeft voor deze actie, 
omdat het steeds moeilijker wordt de eind-
jes aan elkaar te knopen. Met uw bijdrage 
lukt dat beter/zeker!
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alles zijn gangetje  blijft gaan. Het eerste 
treurige feit heeft zich al  aan gediend. Wij 
zijn uitgenodigd voor de uitvaartdienst van 
Fons de Maat op 6 januari a.s. We mogen 
in dankbaarheid terug denken aan Fons. Hij 
was vroeger het boegbeeld van de KBO en 
heeft mij ca. 10 jaar geleden benaderd om 
bestuurslid te worden van die KBO. Hij vond 
het eigenlijk tijd om er zelf mee te stoppen. 
Dat het voor zo'n lange duur zou zijn heb ik 
mij toen niet voor kunnen stellen. 
Op 9 januari hebben wij bestuursverga-
dering en dat is nog met mijn persoontje, 
een bestuurslid Mientje Aley, die een jaar 
proefdraait en een nieuw bestuurslid, ter 
kennismaking, mevr. Carla van Rees. Zij wil 
ook eerst de kat uit de boom kijken. Als u 
dit leest kunt u zich wellicht voorstellen. dat 
we nog oprecht blij zullen zijn met een paar 
telefoontjes van mannen en/of vrouwen die 
het zien zitten om ook eens proef te draaien.
U weet misschien nog dat wij op 8 decem-
ber met de KBO afscheid hebben genomen 
van Ali Rijk-Bruins en Rinus Boudens, als 
bestuurslid, die wij eigenlijk nog niet konden 
missen, Maar u weet ook: vrijheid, blijheid! 
Nu hebben wij in elk geval een aspirant 
bestuurslid, die de oproep wel heeft gelezen 
in het Parochienieuws. Dus toch niet voor 
niets die moeite genomen. Dat houdt ook in 
dat u nog mag bellen (tel 568004) als u de 
neiging hebt om ons te steunen.

Voorz. secr. penningmeester
KBO Heinkenszand. Mina van 't Westeinde 

- van den Dries.  

OPBRENGST COLLECTES. 
Periode 26-11/18-12-2016

collectes eigen kerk €  409,55
bijzondere collecte 
uitvaart (storting) 
Adriana Pieterse €  173,95
  
CARITAS collectes (afzonderlijke stortingen)
diaconie in eigen parochie €  85,50
3/4 december vastenactie €  91,91
totaal Caritascollectes €  177,41 
collectes eigen kerk 
23/12: bijdrage musica Cordes €  100,00
24/12: 19.00 uur; 
eigen kerk (o.a. schilderwerk) €  219,23
24/12: 21.00 uur; 
eigen kerk (schilderwerk)  € 608,27
24/12: eigen kerk € 256,71
25/12: eigen kerk €  200,90
totaal € 1.385,11
CARITAS collectes  
25/12: Stichting leergeld €  130,36
26/12: levende kerststal; 
kerstpakketten €  251,30
totaal Caritascollectes €  381,66

hij directeur werd van het NCB-kantoor in 
Heinkenszand  woonde Fons met zijn gezin 
in Zeeuws Vlaanderen. Onder zijn leiding 
groeide het bedrijf. Na 40 jaar te hebben 
gewerkt ging hij met vervroegd pensioen 
en genieten van zijn hobby’s, terwijl hij zich 
ook bleef inzetten voor diverse sociaal-
maatschappelijke doelen. Wegens zijn inte-
griteit, betrouwbaarheid en kennis werd op 
diverse fronten vaak een beroep op hem 
gedaan. Hij was een Bourgondiër die genoot 
van de geneugten van het leven. Ook was 
hij een gelovige man, die zich met hart en 
ziel inzette voor de kerk, vele jaren als pen-
ningsmeester van het kerkbestuur. Hij had 
z’n zaakjes altijd prima voor elkaar en hij 
had er plezier in. Dat hij mag genieten van 
zijn welverdiende rust.

KERST 2016
De kerstvieringen werden weer druk bezocht 
vooral de viering van 19.00 uur op 24 
december was erg druk. De kinderen van 
groep 3 hebben o.l.v. hun juffen en onder-
steund door Young Spirit o.l.v. juf Eliane een 
mooie musical opgevoerd. Iedereen heeft er 
erg van genoten.
Op eerste kerstdag was er ook weer de 
kerstmaaltijd die wordt georganiseerd in 
samenwerking met de PKN.  Er waren onge-
veer 30 gasten en die genoten  van een 
heerlijke en gezellige maaltijd. Onze dank 
gaat ook hiervoor uit naar alle mensen die 
geholpen hebben er een fijne maaltijd van 
te maken.

Dankzij het stukje in de krant over de leven-
de kerststal was het ook op 26 december 
weer gezellig druk in de kerk . Het kindje 
was lief en het schaap onverstoorbaar. De 
kinderen gingen met een lichtje naar huis.
Dank aan alle vrijwilligers voor hun hulp tij-
dens deze drukke dagen.

KBO
Het is net 4 januari in het kersverse jaar 
2017 en ik ben al weer aan het prak-
kiseren over de inbreng van de KBO aan 
het Parochienieuws dat op 19 januari ver-
schijnt. Een mooie gelegenheid om onze 
mede parochianen, namens de KBO, een 
gezond, gezegend en voorspoedig  2017 
toe te wensen. We zullen maar hopen, dat 

LIEF EN LEED 
Overleden:
Op 16 november is overleden Marie van de 
Waart, weduwe van Willem Steenbakker, in de 
leeftijd van 93 jaar. Marie was een zeer sterke 
vrouw met tot op het laatste moment een 
scherpe en heldere geest, die haar kinderen 
altijd met raad en daad bijstond. Haar rots-
vaste overtuiging in God bepaalde in belang-
rijke mate haar levenspad en niets bracht 
haar daarvan af. We zullen haar missen.
Op 21 november is overleden Adriana  
Pieters, weduwe van Petrus Allemekinders 
in de leeftijd van 99 jaar. Al vroeg moest 
zij hard werken met haar vader op het land. 
Later werkte ze in de zorg totdat ze trouwde 
met Piet. Zij kon, toen ze samen vier kinde-
ren groot brachten, van een dubbeltje een 
kwartje maken, zodat het gezin niets tekort 
kwam. Vanaf 2003 woonde ze, omdat ze 
door ziekte niet meer voor zichzelf en Piet 
kon zorgen, in Poelwijck waar ze tot net na 
haar 99e verjaardag een goed en tevreden 
leven had.
Op 22 december is overleden Jan Vermue, 
in de leeftijd van 87 jaar. Zijn moeder over-
leed toen hij 2 jaar oud was, waarna zijn 
vader hertrouwde en hij opgroeide in een 
gezin met 12 kinderen. Hij werkte graag op 
het boerenbedrijf waar zijn zorg vooral uit-
ging naar de paarden en de hond. Met een 
potje kaarten, een sigaretje en gezelligheid 
was Jan een tevreden mens. In de Kraayert 
werd hij nog jaren liefdevol verzorgd, totdat 
zijn tijd gekomen was. Jan zou zeggen “Het 
is goed”.
Op 31 december is overleden Alphonsus 
de Maat, weduwnaar van Rosalia Danckaert 
in de leeftijd van 85 jaar. Tot 1971, toen 

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
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PAROCHIEKERN 

KWADENDAMME

H. BONIFACIUSKERK

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

of namens de parochiekerncommissie aanwezig 
tussen 9.00 – 12.00 uur.

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

drinken in het parochiehuis
- Alle zondagen: 10.45 uur 
-  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.

opgevuld; er zijn immers nog maar weinig 
pastores beschikbaar. Het gehele speelveld 
overziend, realiseren we ons dat door een 
krimpend pastoraat de parochiekernen 
steeds meer op zichzelf zijn teruggeworpen. 
Anders gezegd: Kwadendamme moet voort-
durend meer opbrengen om als parochie-
kern bestaansrecht te houden. 
Tot nu toe lukt dat wel aardig, zij het dat het 
hier en daar gaat spannen. Ons koor Sint 
Caecilia zit dringend verlegen om mensen 
die het koor komen versterken. Ook voor het 
schoonhouden van de kerk is meer onder-
steuning nodig. Bijna altijd gaat het maar 
om een enkel uurtje per week, dus het is 
geen belasting die niet valt te dragen. Maar 
het is wel een bijdrage aan de vitaliteit van 
onze parochiekern. Denk nu niet: ik ben te 
oud, of ik heb last van zus of zo, er zijn altijd 
zaken waarmee u zich nuttig kunt maken. 
Graag doen wij een beroep op u.
Er gebeurt nog best veel in Kwadendamme. 
Mooi is om te zien dat de nieuwe kapel 
annex berging haar voltooiing nadert, een 
karwei dat nota bene geheel door vrijwilli-
gers wordt uitgevoerd. De restauratie van de 
kerk is ook nagenoeg afgerond, en er wordt 
een plan voorbereid om volgend jaar door 
een gedeeltelijke ruiming nieuwe begraaf-
ruimte te krijgen. Erg tevreden zijn wij over 
de wisselwerking met de ondernemers en 
het verenigingsleven, in het bijzonder met de 
muziekvereniging, de carnavalsvereniging en 
de organisatie van het bluesfestival. Kortom, 
Kwadendamme beweegt, heeft altijd bewo-
gen en wij vertrouwen erop dat Kwadendam-
me zich blijft inspannen om niet alleen het 
instituut kerk overeind te houden, maar ook 
te zorgen dat alles op rolletjes loopt en er 
netjes blijft uitzien. De kerk is tenslotte van 
ons allemaal. Tot slot, een goed en gezond 
2017 toegewenst. 

Sjaak Uitterhoeve

GEEF DE PEN DOOR (12)
Dit is de pen van Maja Goudswaard-Kopmels, 
geboren als een katholiek meisje in het over-

wegend protestantse ‘s-Gravenpolder. Terwijl 
mijn leeftijdgenootjes naar de lagere school 
in het dorp gingen, stapte ik als vijfjarig 
meisje iedere ochtend in de bus naar de 
katholieke lagere school in Goes. In 1983 

huwelijksinzegening plaats, er zijn zeven 
parochianen overleden (vijf werden begra-
ven, twee gecremeerd), vier kinderen deden 
hun Eerste Heilige Communie en dertien 
kinderen mochten het sacrament van het 
Vormsel ontvangen.
En dan de kerktellingen: het gemiddelde 
aantal bezoekers is vorig jaar toch weer 
iets gedaald, met zeven personen. Hierbij 
hoort echter de kanttekening dat het aantal 
bezoekers per viering sterk verschilt: van 
550 bij de bluesmis tot 50 op de zondag 
daaraan voorafgaand. Andere drukbezochte 
vieringen waren Kerstavond (425), de vie-
ring van het Vormsel (330), de carnavalsmis 
(305) en Eerste Paasdag (265).

Marga van de Plasse, Hans de Vos

NIEUWJAARSTOESPRAAK 2017
De ontwikkelingen in de katholieke kerkge-
meenschappen in onze regio in de laatste 
jaren maken duidelijk dat die in een stroom-
versnelling zijn gekomen. Steeds duidelijker 
wordt dat een krachtenbundeling is gebo-
den om weerstand te kunnen bieden tegen 
een verdere ontkerkelijking, hoezeer dit ook 
indruist tegen onze gevoelens. Wat zou het 
mooi als we hier in Kwadendamme vast 
konden houden aan wat al eeuwen wordt 
gekoesterd: in het midden een kerkelijk 
organisatie die als spil fungeert, met daar 
omheen een web van allerlei maatschap-
pelijke activiteiten. Maar de meesten van 
u zijn nu op een zodanig leeftijd gekomen 
dat terugzien het besef brengt dat veel niet 
meer is wat het ooit was.
Het pastoraat in ons samenwerkingsverband 
telt drie pastoraal werkers en slechts één 
priester. Gehoopt wordt op een spoedige 
bezetting van de vacature die is ontstaan 
door het vertrek van pastor Bernard van 
Lamoen, maar het is niet langer een auto-
matisme dat ontstane vacatures worden 

LIEF EN LEED
Overleden
Johannes J. P. Spitters, weduwnaar van 
Adriana C. van den Heuvel,
geboren 1 juni 1924, overleden 
1 december 2016.

Jacob Goense, weduwnaar van 
Neeltje Boonman,
geboren 6 april 1932, overleden
23 december 2016.

STATISTIEKEN 2016
Het afgelopen jaar zijn er in onze kerk 
drie kinderen gedoopt, er vond één 
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respect voor zijn keuze resteert. Op Eerste 
Kerstdag 2016 werd Rinus toegezongen met 
een toepasselijk lied op de wijze van 'Wij 
komen tezamen'. En voor echtgenote Jo was 
er een prachtig bloemenboeket.

Parochiekerncommissie, 
foto door Hans de Vos

DOORSTART ST. CAECILIA
Voortaan zal organiste Jolanda Nagelkerke 
het St. Caeciliakoor begeleiden, en wel iede-
re derde en vierde zondag van de maand. 
De repetities hiervoor vinden steeds plaats 
op de maandagen voorafgaand aan deze 
zondagen.  Bovendien zijn we op zoek naar 
mensen die de doorstart van St. Caecilia 
muzikaal willen ondersteunen. Inmiddels 
is reeds een drietal dames hiertoe bereid 
gevonden. Hierbij een extra oproep: doe 
mee, en kom ook zingen op deze twee maan- 
en zondagen!
En: voor de zondagen waarop onze eigen 
koren St. Caecilia en Singing Voices niet zin-
gen, zijn we op zoek naar gastkoren.

Parochiekerncommissie

AFSCHEID KINDERNEVENDIENST
Met pijn in het hart heeft de werkgroep Kin-
dernevendienst besloten haar activiteiten 
voorlopig neer te leggen. Dit heeft niets te 
maken met het enthousiasme van de werk-
groep zelf, maar alles met de terugloop van 
het aantal kinderen dat onze nevendiensten 
nog bezoekt. Soms is er één, dan weer twee, 
een enkele keer zijn er zelfs geen kinderen. In 
ons laatste overleg memoreerden we tijden 
dat er meer dan dertig jongens en meisjes 
op onze nevendiensten afkwamen; vanwege 
plaatsgebrek werd er dan gesplitst in twee 
groepen, een boven- en een onderbouw-
groep. Alle zondagen in de Advent- en de 
Vastentijd werd er een project gevolgd om 
samen met de kinderen goed voorbereid op 
Kerstmis dan wel Pasen te zijn.
Nu worden we dus geconfronteerd met de 
gevolgen van krimp op de plattelandsdor-
pen en een teruglopend aantal kerkgangers. 
Heel spijtig, maar voor nu is het niet anders. 
Indien er ouders zijn die aangeven toch prijs 
te stellen op de nevendiensten, dan wordt 
de werkgroep in ruste zeker weer geactiveerd. 
Met alle plezier.

Voorlopig leggen we als alternatief enkele 
boekjes achter in de kerk, en wat kleurpla-
ten. Deze kunnen gebruikt worden als blijkt 
dat het voor de kleintjes die er af en toe 
(hopelijk) toch zijn, moeilijk wordt een uurtje 
stil te zijn tijdens de viering.

Werkgroep Kindernevendienst

CARNAVALSMISSE 2017
Op zondag 19 februari, om elleve van elleve, 
è me de wind in de zeilen. Dat is naemelik ’t 
motto van carnaval 2017 in de Pikpot. Toen 
a m’ uuteindelik deur krege wat a de pre-
cieze tekst van dat motto was (ierover laeter 
meêr), vonde me da die uuteindelik eêl goed 
uutkomt, da ’t motto butengewoon van toe-
passieng is: de wind in de zeilen. Beter ao 
‘t Pikpotbestuur ‘t nie kunnen verzinne; ‘n 
flienke wind in de zeilen, die ku m’ as Kwîda-
mese kerke goed gebruke!
Mae voe noe: me litte de wind zeker nie 
deur ‘t ekken waaie, en natuurlik è me wee 
vee zinnen in ‘n goeie carnavalsmisse: ‘n 
moment om saemen vreugde en verdriet te 
deêlen. Wan - lieve mensen - wat is ‘t er wee 
vee gebeurd van de jaere. ’t Is goed om dî 
bie stille te staen. Wien a j’ ok bin, wir a j’ ok 
vandaen komt, in de kerke van Kwîdamme bî 
je en bluuf je welkom. Lit ’t aol mae waaie!

CARNAVALSONTBIJT
Wegens succes geprolongeerd: het carna-
valsontbijt. Voorafgaand aan de carnavals-
mis eten prins en pastor met hun gevolg 
samen in de grote kamer van ons parochie-
huis. In goede samenwerking met bakker 
Sjors genieten zo’n veertig mensen van een 
stevig ontbijt. 

Vermeldenswaard is natuurlijk ook het ver-
blijf van onze koninklijke hoogheid prins 
Geêrt den 1sten in onze eigen B&BB (Bed 
en Broodje Bonifacius). Er wordt daar zo 
goed voor hem gezorgd dat hij alle jaren 
terugkeert in dit warme nest. Zo is het voor 
hem mogelijk om de belangrijke taken die 
aan dit ambt verbonden zijn op verantwoor-
de wijze ten uitvoer te brengen. 

ASWOENSDAG
En natuurlik zie me me je nae de carnaval 
wee graag trug. Op den 1ste maerte worre 
de assiekruusjes uut’edeêld. En ok voe dan 
ouwe me de wind graag in de zeilen.

ben ik getrouwd met Sjors in de kerk in Kwa-
dendamme, door pastoor Van Bilzen. We kwa-
men te wonen in Langeweegje, en we kregen 
twee zoons, die hier in de kerk zijn gedoopt. 
Religie vind ik vooral belangrijk in maat-
schappelijke zin; ik hecht veel waarde aan 
respect voor onze medemens. De nadruk 
van het geloof ligt naar mijn mening op 
de kernwaarden naastenliefde, eerbied en 
barmhartigheid. Door bij te dragen aan 
saamhorigheid en maatschappelijke belan-
gen ben ik betrokken geraakt bij de paro-
chiegemeenschap; sinds kort zit ik in het 
parochiekernbestuur. Daarnaast onderhoud 
ik samen met Rob de Boo al een aantal jaren 
het digitale ledenbestand. Dit houdt in: muta-
ties verwerken, naamstickers uitdraaien voor 
Parochienieuws en dit gereed leggen voor de 
bezorgers. Aanpassingen gaan veelal auto-
matisch, maar soms zijn er wijzigingen waar 
we nog geen weet van hadden. Daarom zal in 
deze geautomatiseerde wereld het menselijk 
handelen essentieel blijven. Dus, ziet u eens 
iets wat niet klopt, laat dit aan ons weten via 
het parochiehuis, dan kunnen we er eens 
naar kijken.
Dit was iets uit mijn pen. De volgende pen 
geef ik aan Léon Phernambucq.

Maja Goudswaard-Kopmels

AFSCHEID ORGANIST / DIRIGENT

Aan het einde van de viering op Eerste Kerst-
dag sprak voorzitter Sjaak Uitterhoeve orga-
nist/dirigent Rinus Steenbakker toe. Hoewel 
Rinus had aangegeven liever via de achter-
deur ongezien te verdwijnen, konden we in 
naam van het zangkoor iemand die zo lang 
aan onze vieringen dienstbaar is geweest, 
niet zomaar laten vertrekken. Rinus bege-
leidde koor St. Caecilia al sinds 1992, dus 
hij heeft dit werk zo’n 24 jaar gedaan. Vaak 
werd hij daarbij ondersteund door de orga-
nisten Wolfgang Nijholt en Jolanda Nagel-
kerke, maar ook vaak was hij door omstan-
digheden genoodzaakt zelf de toetsen te 
bedienen. Dat zijn vertrek ons spijt, behoeft 
geen betoog; maar leeftijd en gezondheid 
spelen hem zodanig parten dat ons slechts 
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PAROCHIEKERN 

LEWEDORP

H. ELIGIUSKERK

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

LIEF EN LEED 
Overleden: 
Op 22 december is de heer J.J.P. Vermue in 
de Kraayert overleden. De uitvaart met aan-
sluitend de begrafenis vond 28 december 
plaats te Heinkenszand

“MIJN KERKT VERBINDT”, ACTIE 
KERKBALANS 2017

Deelnemen aan acti-
viteiten en meedoen 
aan het samen vie-
ren, zorgt voor een 
mooie en sterke ver-
bondenheid in de 
parochiekern. Res-
pecteer van elkaar 
wel hoe je dat wil 
doen en geef ruimte 

aan een stukje eigen invulling.
Belangrijk daarbij is wel dat de parochiekern 
daarvoor een podium kan bieden, maar dat 
moet wel van goede kwaliteit zijn. En dan 
kom je al snel bij het kostenplaatje.
Dit jaar vragen wij aan de parochiegemeen-
schap dit weer tot uiting te laten komen door 
deel te nemen aan de actie Kerkbalans, met 
thema “Mijn kerk verbindt.” Let op, het is niet 
alleen úw kerk, maar de kerk van ons allen. 
Als het resultaat van de actie Kerkbalans is, 
dat op financieel gebied de parochiekern kan 
zorgen dat we een verbonden gemeenschap 
blijven, dan zijn we u dankbaar.
Bij alle parochianen wordt deze maand de 
informatie verstrekt over de actie Kerkbalans 
met als doel om op financieel gebied zoveel 
mogelijk parochianen daarbij te betrekken. 
De parochiekern hoopt dat daarmee de 

basis kan worden gelegd om gezond verder 
te kunnen gaan.

GEZINSVIERING 1E KERSTDAG
Eerste Kerstdag was de gezinsviering. De 
kinderen hadden een kerstspel voorbereid. Er 
waren twee vertellers en de kinderen beeld-
den dit uit. Het was een zeer geslaagde vie-
ring en de kinderen hadden heel goed hun 
best gedaan.

KINDERNEVENDIENSTEN

In december en januari waren er veel kinder-
nevendiensten. Op 4 december en 8 januari 
hadden we vieringen die in het teken stonden 
van de adventsperiode en Drie- koningen. Op 
11 december en 22 januari waren de oecu-
menische vieringen. Samen met de kinderne-
vendienstgroep van de PKN-kerk gingen de 
kinderen in hun eigen viering naar verhalen 
luisteren en leuke werkjes maken. Graag zien 
wij jullie weer op 5 februari en/of 5 maart 
tijdens de kindernevendienstviering.

NIEUWJAARSTOESPRAAK
Zoals het elke parochiekern betaamt, werd in 
het eerste weekend van het nieuwe jaar ook 
hier een nieuwjaarsbijeenkomst georgani-
seerd. Na de toespraak van de voorzitter van 
de parochiekerncommissie Leo Rentmeester, 
werden alle aanwezigen uitgenodigd voor 
een ‘nazit’ in de parochiezaal naast de kerk. 
Onder het genot van een kopje koffie werd 
niet alleen nagepraat over de inhoud van de 
speech, maar werden ook oude en nieuwe 
herinneringen opgehaald.
Enkele hoofdpunten uit de toespraak: 
•  Vitaliteit en financieel gezond blijven kern-
punten voor elke parochiekern. Hoe lang 
kunnen we alle kernen op beide vlakken 
kerngezond houden?

•  Lewedorp is trots op zijn vrijwilligers die 
zich ook in het afgelopen jaar enorm heb-
ben ingezet om alles draaiende te houden. 
Een steeds kleinere groep mensen moet 

hetzelfde werk blijven verzetten. Voor som-
migen houdt het op als het takenpakket 
alsmaar zwaarder wordt.

•  Dank aan het pastorale team en emeriti 
die ervoor gezorgd hebben dat diensten en 
vieringen konden blijven doorgaan! Ook in 
het nieuwe jaar staat er een gedegen roos-
ter van diensten en vieringen klaar, waarbij 
de inbreng van de liturgische groep redelijk 
beperkt blijft. De verandering in aanvangstij-
den zal even wennen zijn, maar is een doel-
matig middel om alle kernen zoveel mogelijk 
vieringen te kunnen garanderen.

•  Cijfers: 4 kinderen werden gedoopt 
(waarvan 3 uit een andere parochie); 6 
communicanten, 4 overledenen, welke 
allen op ons kerkhof zijn begraven. 
48 vieringen in 2016, waarvan 27 eucha-
ristie, 10 diensten van Woord en Com-
munie door pastoraal werkers en 10 
verzorgd door de liturgische werkgroep; 1 
gastdienst door een dominee. 2 gastvie-
ringen in de P.C. kerk en 1 campingviering. 
De totale kerkbijdrage is ongeveer gelijk 
gebleven; minder mensen geven dus even-
veel inkomsten, dus in principe: meer!

•  Zorg over de invulling van vacatures. Invul-
ling door derden zal moeten aantonen of 
de kern Lewedorp inderdaad draagkrachtig 
en vitaal blijft! 

OALLES UUT DE KASTE!!
Dit is het motto van carna-
val 2017 in ’t Kraaienist en 
dus ook het thema van de 
jaarlijkse carnavalsmis. De 
carnavalsmis wordt dit jaar 

gehouden op carnaval-vrijdag 24 februari 
en begint uiteraard weer om 19.30 uur in 
de H. Eligiuskerk. De mis zal aanmerkelijk 
korter zijn dan vorig jaar; een uurtje volstaat 
ruimschoots om er een vrolijke, gepaste en 
feestelijke viering van te maken.
Dit keer wordt het extra speciaal; daar nu 
voor de eerste keer Prins Marcel regeert over 
’t Kraaienist! Een rol, die hem, gezien zijn mili-
taire achtergrond, perfect op het lijf geschre-
ven is. Hij zal zijn visie geven over actuele 
zaken, betreffende het dorp, zijn inwoners en 
de relatie tussen kerk en carnaval belichten. 
Pastoor Fons van Hees zal wederom voorgaan 
en zijn typisch Maastrichtse inzichten over 
hoe een echte carnavalsmis in elkaar behoort 
te zitten, delen met ons nuchtere Zeeuwen.
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Ook waren we uitgenodigd om mee te doen 
met de kerstzangmiddag in de Nieuwe 
Vliedberg met de ouderen. Met Loek en 
Jan als muzikanten maakten we er een 
gezellige middag van. Het prentenboek ’De 
Speeldoos’ was de basis van onze kerst-
viering. Het verhaal gaat over een ‘boze 
stad’ waar ‘de goede wil’ verdwenen is en 
‘samen’ niet meer aan de orde is, terwijl 
dat juist zo nodig is om kerst te vieren.  
Wij wensen u gezond 2017 en u bent 
natuurlijk altijd van harte welkom bij onze 
schoolvieringen.

De juf en kinderen van groep 3

ONDERHOUD BEGRAAFPLAATS
Er is de laatste maanden hard gewerkt 
door enkele vrijwilligers om de begraaf-
plaats weer wat op te knappen. Het weitje 
heeft een grondige opknapbeurt gehad en 
de zerken zien er weer toonbaar uit. De 
parochiekerncommissie is de kleine groep 
vrijwilligers erg dankbaar. Hetzelfde geldt 
voor de schoonmaakploeg en de andere 
vrijwilligers die zich belangeloos inzetten 
voor onze parochiegemeenschap.

RHETORICAGILDE 
“DE WIJNGAERDRANCKE” (DEEL 4)
Bij de aanleg van het Kanaal door Zuid-
Beveland kreeg Hansweert een katholieke 
kern. Er kwam een kerk en er werd een 
parochie opgericht. De vergaderingen van 
het rhetoricagilde werden in 1868 verlegd 
van Kapelle naar Hansweert. Van 1868 tot 
1938 werden de vergaderingen en fees-
ten gehouden in “Het Paviljoen” van Luijk. 
In de zomermaanden zag men daar de 
handboogschutters in de tuin van het Pavil-
joen zondags altijd schieten. Of dit iets te 
maken had met het Gilde blijkt nergens uit. 
Wel is bekend dat het dezelfde personen 
waren als die van het Gilde. In 1887 werd 
besloten nimmer ongehuwden als lid op te 
nemen. In 1891 vestigde het gilde zich offi-
cieel te Hansweert. Het gilde besloot op 2 
februari 1901 om 55 gulden te geven voor 
de nieuwe torenklok van Katholieke Kerk 

LIEF EN LEED
Overleden
Op 23 november 2016 is Cor Salet op 
77-jarige leeftijd in hospice het Clarahofje 
te Goes overleden. Cor was jarenlang een 
gewaardeerd zanger en penningmeester 
van het Gemengd Koor. Daarnaast heeft hij 
op vele terreinen als vrijwilliger zijn steen-
tje bijgedragen voor onze parochiekerk. 
De crematieplechtigheid heeft in besloten 
kring plaatsgevonden op maandag 28 
november. 

Op 14 december 2016 is Leo van Gink op 
77-jarige leeftijd te Kruiningen overleden. 
We hebben op maandag 19 december 
tijdens de afscheidsviering afscheid van 
hem genomen. De crematie heeft daarna 
te Bergen op Zoom plaatsgevonden.

DANKDAG
Woensdag 30 november was het Dankdag 
en het thema van deze dag was "Deel je 
leven". In alle klassen hebben we gekeken 
naar een filmpje over de Voedselbank, om 
een indruk te krijgen van hoe het er aan 
toegaat.  Mensen die afhankelijk zijn van de 
Voedselbank hebben het niet makkelijk. De 
Voedselbank helpt deze mensen het leven 
iets makkelijker te maken door het geven 
van voedselpakketten. Ze werken daarbij 
samen met bedrijven, instellingen, overhe-
den en particulieren.  Hun motto daarbij is :  
"Oog voor voedsel, hart voor mensen". 
Op de viertafel in de hal was ruimte 
gemaakt om producten voor de Voedsel-
bank te verzamelen. We vonden het fijn dat 
we zo een bijdrage konden leveren aan het 
welzijn van andere mensen en dat we op 
deze manier meer over de voedselbank te 
weten zijn gekomen. We hebben op deze 
manier ook geleerd dat we zo mensen blij 
kunnen maken en dat we konden laten zien 
dat we weten wat delen is. 
Alle verzamelde producten zijn deze dag 
naar De Levensbron gebracht en in de 
viering 's avonds is er ook uitgebreid aan-
dacht besteed.

Groetjes, 
groep 1-2b ICBS De Horizon

OP WEG NAAR KERST
De hele maand december begonnen we 
iedere ochtend in de klas met  brandende 
kaarsjes en het liedje over verlanglichtjes;

Vier kleine kaarsjes, 
verlanglichtjes voor kerst.
Zo komt voor jou en mij
Het kerstfeest dichterbij.
Steek ze aan.
Ze mogen branden gaan.

  PAROCHIEKERN   

OOST-ZUID-BEVELAND

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

Onze muzikale vrienden van Blaaskapel ‘de 
Koenkelpot’ uit het naburige Paerehat zijn, tot 
ons grote genoegen,  van de partij voor de 
broodnodige carnavalsklanken en het Jonge-
renkoor Con Dios vult de rest van de viering 
altijd, meer dan perfect, in met de juiste, toe-
passelijke liedjes.
Zoals te doen gebruikelijk zijn er weer 2 col-
lectes; één voor eigen kerk en de keus voor 
de ‘Goede Doel Collecte’ is dit keer gevallen 
op de drie vluchtelinggezinnen in het dorp, 
welke onder begeleiding vallen van Vluchte-
lingenwerk. Deze mensen hebben een zeer 
zware tijd achter de rug en proberen nu, 
hier in een veilige omgeving, te bouwen aan 
een nieuwe toekomst, zonder oorlog, geweld, 
angst en intimidatie. Vrijwilligster Kim Witkam 
zal een en ander kort toelichten. Het belooft 
al met al, weer een gedenkwaardige, zeer 
geïnspireerde viering te worden en is voor 
iedereen toegankelijk. Daarom nodigen wij 
ook van harte de parochianen uit van de 
andere kernen om deze mis bij te wonen 
en middels de collecte ons goede doel te 
steunen. Prins Marcel en zijn gevolg; pastoor 
van Hees, Con Dios en blaaskapel de Koen-
kelpot heten u van harte welkom op vrijdag 
24 februari, om 19.30 uur en halen “Oalles 
uut de kaste” om er een succesvolle viering 
van te maken. Verkleed komen mag, maar is 
absoluut geen verplichting.

Graag tot dan!
C.V. de Kraaiepikkers
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KERSTVIERING IN NIEUWSANDE
Op maandag 12 december was het kerst-
viering in NieuwSande. Deze viering was 
bedoeld voor de cliënten van de groeps-
woningen met een contactpersoon, en voor 
de ouderen uit Ovezande en omgeving.  
Daarnaast waren er ook een paar dames 
van het koor uit Ovezande aanwezig voor 
de muzikale ondersteuning. Deze viering 
werd geleidt door Maaike van ’t Leven. Er 
werden kerstliedjes gezongen, een kerstge-
dicht voorgedragen, gebeden uitgesproken 
en het kerstverhaal verteld. Aan het eind 
van deze mooie dienst werd er gezamenlijk 
koffie gedronken met wat lekkers erbij. Er 
was  ruimte om met elkaar over deze dienst 
te praten. Tot slot kreeg iedereen nog een 
kleine traktatie mee naar huis.

 

De nazit van de kerstviering

DE LICHTJESTOCHT
Ruim tweehonderd ouders en kinderen heb-
ben op donderdag 22 december genoten 
van de lichtjestocht door Ovezande. Het 
kerstverhaal werd op sprekende wijze door 
kinderen van groep 8 nagespeeld. De pas-
sende locaties maakten het geheel nog 
echter. Denk maar eens aan: de heraut op 
het schoolplein, de engel in een boomhut, 
Maria met het ezeltje en Jozef in een echte 
werkplaats, de herbergier in de vroegere 
herberg, de koningen in een mooi tuinhuis 
en de herders met schapen en een vuurtje 
op een open veld.
Als laatste kwamen ze aan in de kerk, waar 
de kerststal kon worden bewonderd en 
het verhaal werd afgesloten. Het is fijn dat 

school en kerk elkaar op deze manier weten 
te vinden. Zo kwam het kerstverhaal echt tot 
leven in Ovezande!

Charlotte den Toonder

TERUGBLIK OP 2016
Het afgelopen jaar hadden we meerdere 
bijzondere activiteiten. Op 16 en 17 april 
vierden we het actieweekend ‘Kerk in de 
steigers’ in de “Koens Arena”. Onder aan-
voering van werkgroep Samen Sterk en een 
grote groep vrijwilligers was er veel te doen: 
een rommelmarkt, een veiling, optreden van 
Kennèh, en op zondag een programma voor 
kinderen, een verloting en nog meer optre-
dens. De opbrengst van het weekend, maar 
liefst 11.000 euro, heeft goed geholpen om 
alvast een deel van de forse kostenpost van 
de renovatie van de voorgevel van de kerk 
te betalen. Tijdens het werk werd nog maar 
eens duidelijk hoe hard het nodig was: de 
torentjes bleken los te staan. Intussen is de 
veiligheid hersteld. De voorgevel kan weer 
jaren mee. 
Voor en rond Pasen bracht de vastenactie 
‘Water, bron van alle leven’ € 945 op voor 
een irrigatieproject in Oeganda. Er was een 
geweldige Palmpasenviering met de kinde-
ren en basisschool NieuwSande. Een flinke 
groep kinderen zocht paaseieren op Eerste 
Paasdag in de pastorietuin.
Zeven kinderen deden mee met het commu-
nieproject ‘Blijft dit doen’. Ze deden op 22 
mei hun Eerste Heilige Communie.
Vele honderden mensen genoten van de ten-
toonstelling over Sint Nicolaas. Deze werd 
geopend door Jan van Wijk, voorzitter van 
het Nederlands Sint Nicolaasgenootschap.
Op maandag 4 juli trad fanfare Sint Caecilia 
op in de pastorietuin. We hebben toen een 
toast uitgebracht op een geslaagde restau-
ratie van de voorgevel van de kerk.
Het koor Pius X vierde in juni tegelijk het 
gouden en het diamanten jubileum. Het 
vrouwenkoor bestond vijftig jaar en de man-
nen zestig jaar..
Met Maria Tenhemelopneming bezochten 
we de Mariakapel. Het weekend erna her-
dachten we onze laatste inwonende pastoor 
Philipp Pontenagel. Op 20 augustus was het 
25 jaar geleden dat hij op 67-jarige leeftijd 
overleed.
Op 2 oktober was het in de jaarlijkse Sint 
Franciscusviering weer een gezegende 
beestenboel. 
Een week later was in onze kerk de Pater 
Damiaanviering. Onze kleine parochiekern 
was even hét centrum van de Pater Dami-
aanparochie. We kunnen vaststellen dat het 
een groot succes geworden is.  Er was een 
ongekend groot regiokoor uit de hele paro-
chie, de kerk zal bomvol, de sfeer was prima, 

LIEF EN LEED
Overleden
Adriaan Bernardus (Adrie) Vermeule, echt-
genoot van Cisca Thijssen, overleed op 21 
november in de leeftijd van 80 jaar. Hij heeft 
praktisch zijn hele leven in de “Nordiek” 
gewoond, afgezien van een periode aan 
Nissestelle. Met zijn vrouw heeft hij twee 
kinderen grootgebracht. Hij werkte aanvan-
kelijk met plezier als knecht aan de Noldijk, 
maar begon later zijn eigen slagerij. Hij heeft 
genoten van vissen, bijen, brandweer, fiet-
sen, beesten en rondom het huis. Hij stond 
klaar voor iedereen, en deelde zijn kennis 
met enthousiasme. Hij is op 28 november 
vanuit onze kerk uitgevaren en daarna in 
Middelburg gecremeerd.

De spelers uit groep 8

te Hansweert. Alle betrokken instanties 
worden daarvan op de hoogte gebracht. 
In 1938, tijdens de eerste vergadering te 
Hansweert, lag er een voorstel op tafel 
om de weide te Nisse te verkopen en de 
opbrengst hiervan om te zetten in een 
lening ten bate van het R.K. Armbestuur te 
Hansweert. Het voorstel werd met 5 stem-
men voor en 11 tegen verworpen. In 1938 
verplaatsten de vergaderingen en feesten 
zich naar de C. den Boer. Daarna hebben 
de vergaderingen lang plaatsgevonden in 
zaal Thalia te Hansweert. De laatste jaren 
vinden de vergaderingen plaats in dorps-
huis “Kaj Munk” te Hansweert. 

Wordt nog ver volgd in het komende 
parochienieuws.

PAROCHIEKERN 

OVEZANDE

O.L.V. HEMELVAART-

KERK

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



20

de muziek van Timmerwerk en de kinderen 
met instrumenten van afval ontroerden 
iedereen. Ook de ontmoeting nadien was 
sfeervol. De opbrengst van ruim 2000 euro 
voor de Stichting Child Aid was iets om stil 
van te worden.
Sinds vorig jaar hebben we zes nieuwe 
misdienaars.
Vier kinderen werden lid door de doop.
Ook herdenken we de parochianen die ons 
in 2016 ontvielen. Bij drie van hen was de 
viering in de kerk.

Ad Schenk

UIT DE NIEUWJAARSTOESPRAAK
Het jaar 2016 is voor onze kerke-
lijke gemeenschap een enerverend jaar 
geweest, waarin we qua ledental redelijk 
stabiel zijn gebleven. Door het jaar heen 
werden in onze kerk zo’n zestig vierin-
gen gehouden. Al deze momenten is dat 
gebeurd met de nodige inzet en zorgvuldig-
heid van de voorgangers, de misdienaars 
en acolieten, de lectoren, de kerkwerksters, 
de bloemendames, mensen van de werk-
groep liturgie, onze beide koren, de orga-
nisten en dirigenten, de collectanten, de 
geldtellers en niet te vergeten de kosters.
Als voorzitter zeg ik: wat mogen we blij zijn 
met onze kerkelijke gemeenschap. Al zijn 
we klein, we weten toch veel te bereiken. 
Dat is het afgelopen jaar ook weer geble-
ken. Ook qua gebouwen en financiën  doen 
we er alles om op orde te blijven. 
Laat ons in dit nieuwe jaar met elkaar de 
schouders eronder blijven zetten en geza-
menlijk verder werken aan onze geloofs-
gemeenschap, dit onder Gods leiding met 
Gods Zegen. De parochiekerncommissie 
dankt u allen voor uw inzet en uw bijdrage 
van het afgelopen jaar en stelt er vertrou-
wen in dat u ook dit jaar naar vermogen 
mee doet. Ik wens u een gezegend 2017!

Ad Schenk

VOORUITBLIK OP DE TOEKOMST
Het pastorale team heeft een pastoraal 
plan opgesteld. Het eerste onderdeel van 
het plan is vanaf 1 januari al ten uitvoer 
gebracht, namelijk een andere indeling 
van de vieringen. In elke parochiekern is 
er maar één viering per weekend en in elk 
cluster een viering op zaterdagavond, zon-
dagochtend vroeg en zondagochtend later. 
In ons cluster Kwadendamme, Hansweert, 
Ovezande moest er ook herschikt worden. 
Voor ons betekent het een zaterdagavond-
viering met Oal In op de eerste zaterdag 
van de maand, een zaterdagvondviering 
met Pius X op de tweede zaterdag van de 
maand en verder vieringen op zondag half 
10 als gebruikelijk.

Voor 2017 staat er van alles op het pro-
gramma. Een opvallende is dat de paro-
chievergadering, nu parochiekerncommis-
sie, dit jaar veertig  jaar bestaat. Daarmee 
waren we een van de eerste parochies met 
zo’n democratisch bestuur. Wat blijft dit 
jaar is onze gezamenlijke verantwoorde-
lijkheid voor het reilen en zeilen van onze 
parochiekern, ook op financieel terrein. 
Met z’n allen kunnen we vitaal en zelfdra-
gend blijven.

Ad Schenk

DRIE BEZINNINGSAVONDEN
Hierbij willen we u nog even herinneren aan 
drie lezingen over het onderwerp ‘kwets-
baar mens zijn’. Daarin komt de levensvisie 
van de Canadese filosoof Jean Vanier aan 
de orde, die wereldwijd leefgemeenschap-
pen opgericht heeft voor mensen met een 
beperking. In het vorige parochieblad zijn 
deze lezingen uitgebreid genoemd. U kunt 
er nog even naar terug kijken. Het gaat 
over de boodschap van het evangelie: hoe 
vriend van Jezus te worden en in zijn Geest 
te leven in de huidige maatschappij.

De data zijn 23 januari, 20 februari en 20 
maart in de kerk in Ovezande om 19.30 
uur. De organisatie berust bij ds. Arie van 
der Maas en pastor Wiel Hacking.

UITNODIGING BESPREKING 
PASTORAAL PLAN
Het pastorale team heeft in het afgelopen 
jaar flink geïnvesteerd in het opstellen van 
een pastoraal plan. Dit plan moet onze 
parochiekernen helpen ons te oriënteren 
op de weg naar de komende jaren. Het 
pastorale team sluit niet de ogen voor 
de realiteit, maar is toch optimistisch 
gestemd. Daarom heeft het plan als titel 
meegekregen: ‘Geloof om van te leven, niet 
om te overleven’.

Graag willen we alle belangstellenden in de 
gelegenheid stellen om kennis te nemen 
van de grote lijnen in dit plan. Maar ook 
willen we met u graag van gedachten wis-
selen over onze ideeën en onze hoop, over 
waar we nieuwe mogelijkheden zien en 
over een reële visie op de hedendaagse 
geloofsbeleving.

Het gaat echter niet alleen om het aanbod 
maar moet vooral ook vraaggericht zijn. 
Wat vindt u zelf belangrijk? Waar heeft u 
behoefte aan? Daarom nodigt het pasto-
raal team u uit op dinsdag 24 januari  van 
20.00 tot 21.30 uur in de pastorie, Hoofd-
straat 58 te Ovezande. Dan wil het team 
met u spreken over het pastoraal plan. Die 

vragen komen dan vanzelf naar voren. Pas-
toor Fons van Hees en pastor Wiel Hacking 
zullen u informeren en met u in gesprek 
gaan. Laat deze kans op informatie en om 
mee te praten niet lopen. U bent van harte 
welkom.

MARIA LICHTMIS EN BLASIUSZEGEN
Tijdens de jongerenviering op zaterdag-
avond 4 februari wordt Maria Lichtmis her-
dacht. Eigenlijk valt die dag op 2 februari, 
de veertigste dag na Kerstmis. Het was 
onder de Hebreeën gebruikelijk dat een 
jonge moeder op die dag haar terugkeer 
in de samenleving maakte. Wij herdenken 
Maria speciaal die avond.
Tevens wordt, na afloop van de viering, de 
Blasiuszegen gegeven. De heilige Blasius 
wordt op 3 februari herdacht, als bescher-
mer tegen keelziekten en andere aandoe-
ningen die daarmee te maken hebben.

TENTOONSTELLING HEILIG HART
Voor de tentoonstelling in de maand mei 
zijn we op zoek naar Heilig Hartbeelden. In 
de vorige eeuw stonden er in ieder katho-
liek huis heiligenbeelden. Naast het Maria-
beeld was dat heel vaak het H. Hartbeeld. 
Als u er nog van heeft, willen we dat graag 
van u lenen. Het spreekt vanzelf dat we 
ons uiterste best doen om er goed voor te 
zorgen. Als u er ook nog een herinnering bij 
heeft en die met ons wil delen, zijn we dub-
belblij. Stond het op de kast? Of op een 
speciale console? Werd er voor gebeden 
net als voor Maria? Stonden er bloemetjes 
bij, of een kaarsje? Uw hulp is onmisbaar 
voor ons! Alvast heel erg bedankt.

U kunt ons telefonisch bereiken:
Els Boonman 0113-655391
Jeannette van Beek  0113-655773
Marlies Schenk  0113-655997
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Uw adres voor laan- en parkbomen
tevens volop tuinplanten

van november tot mei
Specialiteit: Veredelde noten

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

schilders- en

afwerkingsbedrijf

FRANSE BV
meer dan ‘een kleurtje’

Johan Frisostraat 26
4434 AC Kwadendamme
Telefoon 0113-649361

drukkerij  en 
ontwerpstudio

1000 
A4 flyers*
voor maar
95 euro

Een veelzijdige drukker voor bedrijven, verenigingen en 
particulieren. Als gedreven professionals met een passie 
voor papier, drukwerk en ontwerp stellen wij ons als doel 
om u zo goed mogelijk te helpen op het gebied van uw 
drukwerk. Hierbij staat betrouwbaarheid, een goede bege-
leiding, kwaliteit en scherpe prijs hoog in het vaandel! 
Ook bij een beperkt budget denken we graag met u mee!
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t  0113 56 19 42
e  info@drukkerijdriedijk.nl

Noordland 3
4451 RP  Heinkenszand

drukkerijdriedijk.nl

HUUR PAROCHIECENTRUM
We willen graag uw aandacht vestigen op 
de mogelijkheid om het parochiecentrum te 
huren voor bijvoorbeeld een verjaardagsfeest, 
een huwelijksjubileum of een reünie van klas-
genoten. Ook kunt u het parochiecentrum 
regelmatig, dus wekelijks of maandelijks, 
afhuren voor vergaderingen, een bridgeclub, 
een gespreksgroep of andere groepsbijeen-
komsten. Met ingang van 2017 bedraagt 
de huurprij € 55,-- per dagdeel. Voor vragen 
omtrent de beschikbaarheid en voorwaarden 
kunt u contact opnemen met Marijke Clarijs, 
tel. 450460 of met Jan Versaevel, mailadres 
jcmver@zeelandnet.nl Of met een van de 
bestuursleden. 

DE DECEMBERMAAND
De kerstdagen  en de jaarwisseling zijn weer 
achter de rug. We kunnen terugkijken op een 
mooie maand december. Het begon allemaal 
met de Kerstmarkt. Deze werd druk bezocht, 
er heerste een prima sfeer en was zeer suc-
cesvol. Het meest heb ik zelf nog genoten van 
alle vrijwilligers die dit tot een succes gemaakt 
hebben.
Bij de Herderstocht op 23 december waren 
ongeveer 25 mensen. Er werd gelopen in en 
rondom Zierikzee. Bij een Herderstocht moet 
je, net als de herders in de tijd van Jezus’ 
geboorte, een beetje afzien. Dat was voorna-
melijk bij het gedeelte buiten Zierikzee: het 
was daar behoorlijk donker. De sfeervolle 
afsluiting was dit jaar in het parochiecentrum. 
Bij alle Kerstvieringen was de kerk natuurlijk 
weer feestelijk versierd. Ik schrijf wel natuurlijk, 
maar het is een hoop werk om het zo mooi 
te krijgen. Niet alleen de bloem- en wand-
versiering maar ook de kerststal zag er weer 
schitterend uit. 

De Willibrordusschool had op donderdag-
avond haar eigen kerstviering in de kerk waar-
bij natuurlijk ook alle papa’s, mama’s, oma’s 
en opa’s welkom waren. Het was een mooie 
en drukbezochte viering. De kinderen gingen 
na deze viering naar school om aan te schui-
ven aan het kerstbuffet en de volwassenen 
konden genieten van een glaasje glühwein 
of warme chocolademelk en dit alles bij een 
mooi verlicht en versierd plein rondom een 
veilig vuur in een ton.
De kinderen hadden ook bij de Kerst-gezins-
viering een rol. Dat begint al met het uitdelen 
van de boekjes, naar voren komen voor het 
verhaal (lezing), zingen in het koortje en het 

GELOOFSVORMING MET VOLWASSENEN
We starten op dinsdag 14 februari met het 
thema "De inspiratiebronnen van mijn leven" 
door pastoor Fons van Hees.
Op dinsdag 7 maart houden wij traditiege-
trouw de vastenmaaltijd, de baten zijn voor de 
Voedselbank Schouwen Duiveland. Iedereen 
is van harte welkom.  Beide activiteiten zijn in 
het parochiecentrum van 20.00 – 22.00 uur, 
toegang gratis.

VESPERVIERING
Op zondag 19 februari is er om 16.00 uur een 
vesperviering in de Willibrorduskerk.

CANTATEDIENST
Op zondag 12 maart is er om 16.30 uur 
een cantatedienst in de Willibrorduskerk 
met medewerking van koor “Luscinia” onder 
leiding van Wim Boer. Voorganger is Pastoor 
Fons van Hees. 

ACTIE KERKBALANS 2017: 
MIJN KERK VERBINDT
Wist u dat de Actie Kerkbalans de grootste 
inzamelingsactie van het land is? Overal 
vragen plaatselijke kerken en parochies aan 
hun leden om een financiële bijdrage over 
te maken. Ook onze kerk kan alleen bestaan 
dankzij de financiële steun van haar paro-
chianen. Met dit parochieblad ontvangt u 
de brief voor de Actie Kerkbalans 2017.  
Het thema is dit jaar ‘Mijn kerk verbindt’. 
Voor meer informatie kunt u contact opne-
men met Jan Versaevel, telefoonnummer 06 
23997336 of jcmver@zeelandnet.nl Doe mee 
aan de Actie Kerkbalans en doneer ruimhar-
tig. Via deze weg willen we u alvast hartelijk 
bedanken voor uw bijdrage! Namens de 
parochiekerncommissie,

Jan Versaevel, Kasbeheerder

PAROCHIEKERN 

SCHOUWEN-

 DUIVELAND

Parochiekernsecretariaat: 
Mosselstraat 4 4301 JN Zierikzee; 
tel. 0111-417505
Geopend op dinsdag en donderdag 
van 9.30 – 11.30 uur.
www.rkschouwenduiveland.nl
willibrodus@zeelandnet.nl
Adres Heilige Willbrorduskerk 
Hoge Molenstraat 86, Zierikzee
Adres Onze Lieve Vrouwe op Zee-kerk
Serooskerkseweg 2, Burgh-Haamstede.
Financiele gegevens:
Rabobank NL25RABO0375102485
t.n.v. Pater Damiaanparochie kern Zierikzee
Doopcontactpersoon: 
Tiny Kieboom, tel 0111-415238
Leden-administratie: 
Erika van Oosten, email scerora@xs4all.nl
Kopijadres Parochienieuws:
Marijke Clarijs, Kokmeeuwstraat 11
4301 WP  Zierikzee e-mail clarijs@zeelandnet.nl
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TERUGBLIK KERSTMARKT
Het was weer een gezellige dag tijdens de 
kerstmarkt. Veel bezoekers, gezellige ontmoe-
tingen, veel kaarsjes aangestoken voor de 
straatkinderen in Rwanda en een kerstboom 
vol met kerstwensen. Een workshop voor kin-
deren om met mozaïeksteentjes iets moois te 
maken en ook ruimte voor vele goede doelen. 
Al met al een geslaagde dag. 
Net voor het eten was het aan pastoor Fons 
van Hees de taak om de verloting van de 
boodschappenmanden te houden. Als win-
naars kwamen deze keer uit de bus: de 
dames Henny Verkaart en Janny Verkaart, en 
dhr. en mevr. Peter en Nel Wansink. Gefelici-
teerd namens de parochie met uw prijs. De 
opbrengst was ongeveer € 1300,00 netto, dit 
bedrag zal besteed worden aan het restaure-
ren van het 200 jaar oude zilveren wierookvat. 
Foto’s van deze dag kunt u vinden op de web-
site www.rkschouwenduiveland.nl 

ONZE LIEVE VROUWE OP ZEE KERK

Het zeer succesvol ensemble “Loubistok” uit 
Oekraïne was ook dit seizoen weer present 
in onze kerk te Haamstede, tijdens de eucha-
ristieviering op 18 december konden we 
genieten van hun repertoire. Deze 5 dames 
uit de Oekraïne: Osaka, Roksolyana, Nadiya, 
Mariya en Nataliya zongen, in hun traditionele 
klederdracht, als intredelied “Do bogorodze” 
(letterlijk tot de moeder van God). Na de 
schuldbelijdenis zongen ze “Pid tvojumilst” 
(tot uw ontferming). Tijdens de collecte kon-
den we luisteren naar het offerandelied “Da 
ist Polnjatsj” (laat vervuld worden een wens 
of droom). Tijdens het sanctus “Hvalite” (laat 
loven ) en daarna “Otsje Nash” (Onze Vader). 
Als communielied hoorden we “Ave Maria”. 
We waren heel blij met deze meerstemmige 
zang en de bijzondere begeleiding. Na de vie-
ring gaven ze nog enkele toegiften en met een 
daverend applaus namen we afscheid van 
deze talentvolle dames.
Heel veel dank, maar ook dank aan pastor 
Verdaasdonk, die op deze dag onze voor-
ganger wilde zijn.

CARITAS 
Terugblik adventsviering senioren
Woensdagmiddag 14 december vond weer 
de jaarlijkse adventsviering plaats georgani-
seerd door de Parochiële Caritas Schouwen-
Duiveland. De middag begon om 16.30 
uur met een Heilige Mis uur waarin pastoor 
van Hees en pastor Verdaasdonk samen 
voorgingen. Het koor zorgde, samen met de 
gasten in de kerk, voor de muzikale invul-
ling. Na de dienst was er een  uitgebreide 
broodmaaltijd, met dank aan de diverse 
sponsoren die dit mogelijk maakten. Een 
kerstverhaal werd voorgelezen waarin de 4 
adventskaarsen stonden voor Geloof, Lief-
de, Vertrouwen en Hoop. Caritas-voorzitter 
Mevrouw C. Neijzen bedankte iedereen die 
zijn of haar steentje had bijgedragen, de 
opbrengst van de collecte was ca. € 280. 
De warme belangstelling en bedankjes van 
de gasten maakten het opruimen voor de 
de gastheren -en vrouwen een stuk lichter.
Terugblik kerst-inloop 
Maandag 26 december vond de eerste 
editie van de kerst-inloop plaats, georga-
niseerd door de Caritas en de KBO, voor 
mensen die daar behoefte aan hadden bin-
nen konden lopen voor een gezellig samen-
zijn. Het begon voorzichtig met 4 personen 
maar geleidelijk aan waren er 21 personen 
waaronder 4 kinderen en werd het een 
gezellige boel: er werd enthousiast gesjoeld, 
een paar kinderen kregen damles en enkele 
dames waren druk in de weer om de jenga 
toren zo hoog mogelijk te stapelen. Om vijf 
uur gingen de laatste gasten weer op huis 
aan, de gastvrouwen met een goed gevoel 
achterlatend.

Opbrengst Caritas collectes 2016    
 Zierikzee   Haamstede Totaal
13 nov: € 103,85    --- € 103,85 
 voor Palabanakinderdorp Zambia
4 dec: € 130,52     €  42,45  € 172,97  
   Adventsactie voor straatkinderen 

in Rwanda
14 dec:  collecte adventsviering voor ouderen 

€ 282,50 voor onkosten Adventsvie-
ring en inloopmiddag 26 december.

16 dec:  kerstmarkt Zierikzee: verkoop boe-
ken voor Caritas: € 86,- en verkoop 
kaarsjes Adventsactie straatkinderen 
in Rwanda: € 231,- 

=Voor Uw steun Caritas: bankrekening NL 52 
RABO 0143 5823. Hartelijke dank voor Uw 
bijdragen, veel dank ook aan alle Caritasleden 
voor al het werk verricht. 
We wensen iedereen een Zalig Nieuwjaar!

Carine Neijzen 
namens Caritaskern commissie 

Schouwen-Duiveland

versieren van de kerk. Na afloop was er deze 
keer geen gezellig samenzijn. In de eerste 
plaats omdat het etenstijd was en ten tweede 
omdat de “nachtmis” moest worden voorbe-
reid. Maar voor alle kinderen was er wel een 
aandenken in de vorm van een kaarsje. Bij 
de volgende gezinsviering is iedereen na de 
dienst weer van harte welkom om een kopje 
koffie/thee of iets fris te komen drinken. Het 
was fijn om te zien dat de kerk vol zat met 
jonge mensen.
Bij de “nachtmis” was ik zelf niet, maar ik 
heb gehoord dat ook deze heel sfeervol was 
en dat het koor weer gezorgd heeft voor een 
prachtige muzikale invulling. De beide over-
wegingen van onze voorgangers waren in deze 
kerstnacht ook heel inhoudsvol. Mijn compli-
menten hiervoor.
Op 8 januari hebben we elkaar na de viering 
de beste wensen kunnen overbrengen voor 
het nieuwe jaar. Natuurlijk hebben we toen 
ook kort stil gestaan bij de mensen in Syrië 
en andere brandhaarden. Toch meende ik dat 
we hoopvol moeten kijken naar de toekomst 

en vooral naar onze eigen rol hierin. Wij kun-
nen zelf, al is het op kleine schaal, het verschil 
maken. Samen maken we de samenleving 
waarin wij leven. En als ik naar alle activitei-
ten kijk die hierboven zijn vermeld heb ik er 
alle vertrouwen in dat het met en door al die 
gemotiveerde vrijwilligers goed gaat komen.
Bij dezen voor al die mensen die ervoor 
gezorgd hebben dat de decembermaand een 
succes werd: BEDANKT!! 
 

Erik Steegmans
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Kom langs en zie onze speciaalcollectie relax-
fauteuils met toebehoren en laat een stoel aan 

uw eigen wensen aanpassen. 
Of bel voor een brochure

HEERENSTRAAT 9, ’S-HEERENHOEK
0113-351311

HET ANDERE TELECOMBEDRIJF

PROCES AUTOMATISERING
Advies - Installatie - Onderhoud

24 uurs service

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

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

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

kingen, zink- en koperwerk

Verzorgt de gehele uitvaart

       Tel: 0113 - 63 91 08

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

                Striepseweg 4, 
                       4435 RL  Baarland

                               www.lindavanwingen.nl

Verfhandel Franse

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

VOOR UW AGENDA
Zondag 22 januari om 10.00 uur in de 
Nieuwe Kerk te Zierikzee: oecumenische 
eenheidsviering met als thema “Jouw hand, 
mijn glimlach” Voorgangers zijn pastoor Fons 
van Hees en dominee Piet de Graaf. Er is 
kindernevendienst en uitzending via Radio 
Schouwen-Duiveland. Na afloop is er koffie/
thee met ontmoeting. 

KLOOSTERWELLE,  
STILTE ALS VERADEMING
Sinds 2 ½ jaar bestaat er in het dorp Noord-
welle een eigentijdse oecumenische groep, 
die zich baseert op de eeuwenoude chris-
telijke kloostertraditie. Kloosterwelle is een 
plek om te oefenen in duurzame spiritualiteit 
(discipline, toewijding en concentratie), die 
weerbaar maakt in een drukke samenleving. 
In Kloosterwelle is er voor iedereen, met of 
zonder kerkelijke achtergrond, en iedereen is 
van harte welkom. 
Wekelijkse vespers
Iedere  woensdag om 18.00 uur luidt de 
eeuwenoude Salvatorklok van de Cornelius-
kerk in Noordwelle. Het is het teken waarop 
het getijdengebed (vesper) begint. We zit-
ten aan weerskanten in de kloosterbanken 
van  de kerk. De vesper duurt een half uur. 
Aansluitend wordt er een heerlijke maaltijd 
geserveerd, bereid door professionele koks 
woonachtig op de Dorpsring. Voor deze maal-
tijden moet men zich via de website www.
kloosterwelle.nl aanmelden. 
Retraites 
Opademen in de stilte. Op 4 woensdagen 
per jaar, midden in de week, organiseren wij 
retraitedagen rondom de trits: vieren – eten 
– wandelen. Door een geordende dagstruc-
tuur rust ervaren, via concentratie tot jezelf  
komen, bezinning te stimuleren omtrent je 
ziel, de schepping en het gewone leven. We 
beginnen om 8 uur ’s morgens en sluiten de 
retraite om 8 uur ’s avonds weer af. Stilte is 
naast gesprekken het hoofdelement op deze 
dagen, die altijd op de eerste woensdag van 
een nieuw seizoen (maart*, juni, september 
en december) plaatsvindt.
Tijdens de retraitedagen worden er twee medi-
tatieve wandelingen gehouden in de polders 
rondom Noordwelle. We wandelen deels in 
stilte, deels in gesprek met onze naaste. We 
zien dit wandelen als een fysieke wijze van 
mediteren. Alle zintuigen komen aan bod, de 
natuur geeft te genieten en de geest kan ont-
spannen. Genieten van de weidsheid van het 
land en het Zeeuwse licht.
Wees welkom en bekijk voor meer informa-
tie onze mooie website www.kloosterwelle.nl 
waarop ook een psalm te beluisteren is.

*De volgende retraite is op 8 maart i.v.m. 
Aswoensdag op 1 maart 

Afscheid
Op zondag 11 december nam de werkgroep 
van Haamstede afscheid van de dames 
Goense, Steur en Peperstraten. Deze drie 
dames hebben vele jaren gezorgd voor het 
schoonmaken van de Onze Lieve Vrouwe op 
Zee kerk in Haamstede. Na de viering hebben 
we de dames onder het genot van koffie en 
een broodje bedankt voor hun goede zorgen. 
Ze zijn niet ontslagen maar met hun goedvin-
den staan ze nu op de reservelijst. 
Nogmaals heel veel dank, ook namens de 
parochiekern commissie.v
Kerstviering
Op kerstavond vond in de Onze Lieve Vrouwe 
op Zee kerk de kerstviering plaats. Ondanks 
de foutieve vermelding was de opkomst groot. 
Het koor De Westhoekzangers onder leiding 
van mevrouw Elvira Vos-Simons zorgde voor 
de muzikale begeleiding. Pastor J. Broeders 
was onze voorganger. Na het evangelie werd 
het kindje Jezus in de kribbe gelegd. Een 
mooie viering in een stijlvol versierde kerk. 
Met dank aan pastor Broeders en de 
Westhoekzangers.

KBO
Goud van Oud
Op donderdag 26 januari is de 10e editie 
van Goud van Oud, kaarten zijn uitgereikt en 
de opstapplaatsen en -tijden  kunt u vinden 
in de Wereldregio van vrijdag 20 januari. Voor 
meer informatie: Henny Verkaart tel. 414106.
Klaverjasavond
Op vrijdag 27 januari in het parochie-
centrum, aanvang 19.30 uur, de inleg is   
€ 3,50 en aanmelden kan bij Henny Verkaart, 
tel. 414106 of per mail hmverkaart@zeeland-
net.nl  Bij verhindering graag tijdig afmelden. 
Computeren
Op woensdagmiddag 1 februari kunt u voor 
uw vragen en kleine probleempjes terecht op 
de Willibrordusschool vanaf 13.30 uur.
Koffieochtend
Op dinsdag 7 februari wordt u vanaf half 
10 verwacht voor een kopje koffie of thee in 
het parochiecentrum. Iedereen is van harte 
welkom.
Dat geldt ook voor de koffieochtend in Brou-
wershaven. Ook daar wordt u met open armen 
ontvangen voor koffie of thee en een gezellig 
praatje. Vanaf half tien kunt u daar terecht, 
eventueel ook voor computervragen.
 
SAMEN VIEREN IN DE WESTHOEK
Taizéviering onder leiding van Marijke van 
Reenen en Wim Hack op zondag 19 februari 
in de Corneliuskerk te Noordwelle, aanvang 
19.30 uur. Oecumenische Aswoensdagvie-
ring op woensdag 1 maart in de Bethlehem-
kerk te Scharendijke, aanvang 19.30 uur, 
Voorganger is Ds. Bertie Boersma en mede-
werker Neeltje van de Linde.



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
- 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
In alle kernen is de afgelopen weken teruggekeken naar 2016 en vooruitgeblikt naar de 
toekomst. Begrotingen en financiële verslagen gaan van bestuurstafel naar de parochianen 
om hen te overtuigen dat meedoen & meedenken erg belangrijk zijn!
Geloof reikt verder dan cijfers en getallen. We weten niet waar en hoe God met ons optrekt, 
maar toch verdient het aanbeveling om ontspannen op tocht te gaan en met een zekere 
blijheid te blijven geloven in het visioen dat God ons niet loslaat. 
We weten ook dat we niet alles van de genade en de liefde van God kunnen laten afhangen. 
Concrete aanzetten zijn nodig om de toekomst met vertrouwen in te kunnen gaan. 

Leo Fijen (bekend van KRO-NCRV- levens-
beschouwelijke programma’s en schrijver) 
noemt in zijn recente boek ‘Loslaten en 
thuiskomen’ een tien-punten-plan waar-
mee elke kern en zeker onze parochie hun 
voordeel mee kunnen doen in komende 
besprekingen. 

1.  Stop met klagen. Klagen heeft geen zin 
en stoot belangstellenden af.

2.  Blijf als gemeenschap geloven in de 
toekomst en blijf elkaar opzoeken. 
Wat er ook gebeurt, welke plannen er 
van hogerhand ook komen; je kunt bij 
elkaar blijven komen in huiselijke kring, 
buurtcentra of ruimte die je kunt delen 
met andere christenen. Blijf de band 
met elkaar bewaken en bewaren.

3.  Doe de deuren van de kerk open en 
wees als kerk aanwezig in de lokale 
samenleving. Veel kerken zijn naar 
binnen gekeerd en hebben geen bood-
schap meer aan het leven buiten de 
kerk.

4.  Laat in de liturgie het leven van alle-
dag meeklinken. God die met mensen 
optrekt gaat ook over ieder van ons. 
Veel mensen die vaak op zondag in de 
kerk komen, hebben niet de indruk dat 
die viering God met hun leven verbindt.

5.  Gebruik scharniermomenten van het 
leven. Mensen komen soms maar af en 
toe in de kerk: bij begin en einde van 
het leven of bij jubilea. Daar hebben we 
als kerk zoveel te bieden; daar liggen 
kansen om ‘buitenstaanders’ in het hart 
te raken.

6.  Doorbreek de sprakeloosheid. Als we 
niet alles in het werk stellen om men-
sen woorden te leren voor hun geloofs-
beleving, zal het geloof nog meer ver-
dampen. Werkgroepen, parochieblad, 
informatieavonden zijn erg belangrijk!

7.  Zoek de samenwerking met andere 
christenen. We hebben niet meer de 
luxe om alles zelf te kunnen oplossen. 
Samenwerking is vaak een gevoel van 
sterker & rijker worden. 

8.  Organiseer meer evenementen. We 
leven tegenwoordig van het ene eve-
nement naar het andere. Ook een kerk 
ontkomt niet meer aan dit ritme. Eve-
nementen duren maar even, maar het 
effect geldt voor langere tijd: gemeen-
schapszin, verdieping van geloof door 
vastenactie, project, korendag.

9.  Relativeer de afwezigheid van jonge-
ren en wees blij dat er wel ouderen 
zijn. Jongeren willen concrete dingen 
doen; meedoen aan een project met 
een vaste taakomschrijving. Praten over 
geloof over concrete dingen. Ouderen 
kunnen een brug vormen tussen kinde-
ren en kleinkinderen.

10.   Communiceer meer dan ooit en ver-
trouw op de Heilige Geest. Ook zonder 
een parochieblad is communiceren 
erg belangrijk; praat elkaar bij. Geef 
mensen het gevoel erbij te horen via 
weekbrief, sociale media. Als we echt 
ons best doen heeft de Heilige Geest 
(de spirit) het makkelijker om ons nabij 
te zijn.  


