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We starten vandaag met de achttiende jaargang, maar we zijn 
nog geen 18 jaar oud en dus groeien we door naar officiële 
volwassenheid.

Volwassen worden gaat met vallen en opstaan: je valt over woord-
keuzes, denkbeelden van medegelovigen, maar soms kriebelt het 
zodanig dat je haren erdoor rechtop gaan staan. Kan een parochie-
blad eigenlijk in de puberteit zitten en hoe lang duurt dat dan?
De makers van dit blad weten best wel wat ze willen, maar niet altijd 
lukt het om op de gewenste manier dat onder ieders aandacht te 
brengen. Sommige wensen lukken niet, omdat de gelden ervoor niet 
aanwezig zijn, of de kwaliteit een (te) hoge kostprijs kent. Vandaar 
dat we nog steeds in zwart-wit drukken, maar de steunkleur blauw 
geeft juist dat accent wat we nastreven: we willen zeker niet zwart-wit 
denken over geloofszaken.

Er aantrekkelijk uitzien is iets dat bij de leeftijd van een 17-jarige 
hoort. Eigentijds, modern, passend bij je leeftijdsgroep…maar we 
hebben niet de illusie dat deze leeftijdsgroep juist ons blad ter hand 
zal nemen. Zij waarderen sociale media als website, twitter of face-
book, maar ook hier moeten wij als redactieleden onszelf beperkin-
gen opleggen. Sterker nog: we hebben geen tieners of twens in de 
redactieraad zitten!

Ontevredenheid hoort bij deze leeftijd, net als jeugdpuistjes of vlin-
ders in de buik? Alle genoemde kenmerken heb ik zelf meegemaakt 
en het ene speelde me meer parten dan het andere. De pukkels 
kun je bestrijden ( zalvend verstoppen) maar onderhuids kriebelt het 
door; net als de vlinders die minder gaan fladderen als je de ware 
liefde hebt gevonden. 

Ontevredenheid blijft: het aantal lezers daalt en we krijgen vooral 
reacties inzake afmeldingen door verhuizing of overlijden. Nieuwe 

bewoners of startende gezinsvormen denken niet meteen: ik moet 
me aanmelden voor het blad!

Liever ontevreden dan bezadigd, want gelukzaligheid is een woord 
dat ik nastreef, maar voorlopig nog niet volledig hoef te ervaren.
NIX-18: je wilt – net zoals ‘grote mensen’ dingen doen, die nog net 
niet bij je leeftijd horen. Andersom is ook waar: je moet niet in de 
waan leven dat je uitspraken kunt doen die niet bij je uitstraling en 
leefregels passen.  Onze redactieleden zijn stuk voor stuk nog jong 
van geest en blaken van enthousiasme, maar beseffen drommels 
goed dat er meer is tussen hemel en aarde dan het samenstellen 
van een parochieblad. 

INLEIDEND 
WOORD

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

WOORD
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
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



3

PASEN BEVESTIGT LEVEN 
Als Jezus door St. Jan de Doper in de Jordaan wordt gedoopt – zo 
zegt het evangelie – dan klinkt uit de hemel een stem die zegt: Dit 
is mijn Zoon, mijn veelgeliefde, in wie ik welbehagen heb (Mt. 3,17).
Dat wordt Jezus nog een keer gezegd. Dat is wanneer hij tot het 
inzicht is gekomen dat hij zal moeten lijden en sterven in Jerusalem 
(Mt. 16,21). Op de berg Tabor komt hij dan tot de mystieke ervaring 
dat – mits hij zijn liefde blijft geven aan de mensen en trouw blijft 
aan zijn Vader – zijn leven niet eindigt met zijn dood aan het kruis, 
maar juist tot heerlijkheid komt bij zijn Vader. Uit de hemel klinkt dan 
opnieuw de stem: Dit is mijn Zoon, de Welbeminde, in wie ik mijn 
welbehagen heb gesteld, luistert naar Hem (Mt. 17, 5).
Jezus’ inzicht blijkt juist. Uiteindelijk hangt hij aan het kruis. Wat blijft 
hem over? Niets. Zijn ideaal: mensen, kinderen van een Vader, broers 
en zusters van elkaar? Vrienden die delen in dit ideaal? Het konink-
rijk van God? Zelfs zijn kleren worden hem ontnomen. Niets: dat blijft 
Hem over. Daar hangt hij en wat krijgt hij? De spot en de hoon van 
de voorbijgangers. Alle kwaadaardigheid die in ons mensen schuil 
gaat keert zich tegen deze veelgeliefde, veelbeminde.
Maar: ‘Onze last maakte hij tot de zijne’: Vader, vergeef het hun, want 
ze weten niet wat ze doen (Lc 23, 34). En: ‘Zijn trouw werd de onze’: 
Vader, in uw handen beveel ik mijn geest (Lc. 23,46). Zijn liefde voor 
ons tot het uiterste toe.
Jezus’ leven vergeefs? Jezus’ leven voor niets? Juist die trouw en die 
liefde tot het uiterste toe doorbreekt de macht van de dood. Het graf 
waar zijn lichaam in is neergelegd is leeg. Wat zoekt ge de levende 
bij de doden? Hij is niet hier - zeggen de twee in wit geklede man-
nen tot de vrouwen die Jezus’ lichaam willen komen verzorgen – Hij 
is verrezen. (Lc. 24,5)
Het is Pasen. God, de Vader heeft Jezus’ wijze van leven bevestigd 
door hem te brengen tot nieuw leven, tot een heerlijk leven.
Het is Pasen. Mag de verrezen Heer ook ons tot een nieuw leven 
brengen, hier nu al. Ons niet te laten beheersen door macht en aan-
zien, door bezit en ik-verheerlijking, maar ons leven met elkaar te 

bezien vanuit liefde en trouw. Krachten die ons de sterkte geven om 
elkaars lasten te dragen en in elkaars lijden te delen. Dan zullen we 
merken hoe ons leven hier al de waarde en vreugde van eeuwigheid 
krijgt. En mag het ons gegeven zijn dat in onze dood, God ook ons 
leven bevestigt en tot heerlijkheid brengt.
In deze zin wens ik u allen – mede namens de collega-pastores - een 
Zalig en leven-gevend Pasen.

Fons van Hees, pastoor.

VAN DE BESTUURSTAFEL
VERSLAG VERGADERING PAROCHIEBESTUUR 7 FEBRUARI GOES - MEDEDELINGEN
Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland heeft de staat van de kerkge-
bouwen van onze parochie in kaart gebracht en in samenwerking 
met de gebouwencommissie van onze parochie, waarin alle kernen 
zijn vertegenwoordigd , een onderhoudsplan ervoor opgesteld. In het 
plan worden per kerkgebouw voorstellen gedaan om goed onder-
houd planmatig aan te pakken. Om alle kerken in goede staat te 
houden moet behoorlijk worden geïnvesteerd. Uiteraard hangt de 
uitvoering van de onderhoudsplannen  af van de financiële mogelijk-
heden en speelt de keuze tussen pastorale inzet en gebouwen een 
rol met spanning tussen deze twee. Het repareren/onderhouden van 
functionele gebreken is gezien de middelen van de kernen in prin-
cipe uitvoerbaar.

De verzekeringspolis bij Donatus wordt tegen het licht gehouden en 
aangepast. Deze verzekeringen heeft de parochie afgesloten voor alle 
gebouwen, die tot de H. Pater Damiaanparochie behoren. Samen-
werken kan ook hier besparingen opleveren.
Stichting Jacob Timmerman heeft subsidieverzoeken voor het pro-
ject “Jonge gezinnen” en de organisatie van de Sacramentsprocessie 
in Kwadendamme positief beoordeeld.
Topsoft heeft op 21 februari een extra informatieavond georganiseerd 
waarop alle vragen met betrekking tot het ledenadministratiepakket 

KLA (KerkLedenAdministratie), dat in alle kernen gebruikt wordt kon-
den worden gesteld. In de nabije toekomst zal het moeilijker worden 
actuele gegevens te verkrijgen, omdat van rijkswege overwogen wordt 
gegevens van kerkleden niet meer door te geven ( wet op privacy). 
Wij hopen dat u zelf bij verhuizing of verandering in leefomgeving uw 
wijzigingen doorgeeft aan de eigen parochiekern. 

NIEUWE PASTORAAL WERKER
Op 4 januari hebben de besturen van de H. Mariaparochie en de 
H. Pater Damiaanparochie overleg gevoerd over de vacature die is 
ontstaan na het vertrek van pastoraal werker Bernard van Lamoen. 
Er werd een profielschets opgesteld en de omvang van de taak werd 
vastgesteld op 0,8 fte. Momenteel ligt er bij het bisdom een verzoek 
om de vacature zo spoedig mogelijk in te vullen.

PASTORAAL PLAN
Het nieuwe pastoraal plan is in een viertal kernen gepresenteerd. 
De andere kernen volgen uiteraard nog. In maart zal een afvaardi-
ging van het bisdom onze parochie bezoeken om met ons pastorale 
team en een afvaardiging van de beide besturen in gesprek te gaan 
over dit nieuwe pastorale plan. Hierover later meer in een volgend 
nummer.
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Kerkdiensten in de regio MAART
datum+tijd plaats voorganger soort koor en bijzonderheden

WOENSDAG 1 MAART   ASWOENSDAG  
14.00 uur Lewedorp M. van 't Leven Viering van W en G De Kraayert 
14.30 uur 's-Heer-Arendskerke ds. M. Wisse Viering van W en G 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 
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 Willibrorduskoor, pres. communicanten 
09.30 uur Hansweert H. Buijssen Eucharistieviering Gemengd koor 
10.45 uur Lewedorp W. Hacking Viering van W en C Con Dios 
11.00 uur Kwadendamme H. Buijssen Eucharistieviering Samenzang 
11.00 uur Goes J. Heezemans Viering van W en C Con Amore, pres. communicanten 
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
19.00 uur Goes Werkgroep Kruiswegviering Con Amore 
     
ZATERDAG 11 MAART     
17.00 uur Haamstede A. Verdaasdonk Eucharistieviering Samenzang 
19.00 uur Goes eigen groep Vesper Herenkoor 
19.00 uur Lewedorp F. van Hees Eucharistieviering Con Dios 
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 
12.45 uur Heinkenszand W. Hacking Viering van W en G Doop
16.30 uur Zierikzee eigen groep Vespercantate Leden "Luscinia" 
     
DINSDAG 14 MAART      
09.30 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Dagkapel 
     
WOENSDAG 15 MAART     
14.00 uur Lewedorp F. van Hees Eucharistieviering De Kraayert 
     
VRIJDAG 17 MAART     
09.00 uur Kwadendamme Liturgie Groep Viering van W en C Dagkapel
19.00 uur Goes Werkgroep Kruiswegviering Con Amore 
     
ZATERDAG 18 MAART     
17.00 uur Haamstede A. Verdaasdonk Eucharistieviering Samenzang 
19.00 uur Goes eigen groep Viering van W en C L'Esprit 
19.00 uur Heinkenszand H. Buijssen Eucharistieviering Dameskoor 
19.00 uur Hansweert F. van Hees Eucharistieviering Samenzang, pres. Communicanten 
     
ZONDAG 19 MAART   3E ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD  
09.00 uur 's-Heerenhoek H. Buijssen Eucharistieviering Dameskoor 
09.15 uur Zierikzee Verdaasdonk Eucharistieviering Willibrorduskoor 
09.30 uur Ovezande F. van Hees Eucharistieviering Pius X 
10.45 uur Lewedorp T. Brooijmans Eucharistieviering Eligiuskoor 
10.45 uur Goes L. Schout Viering van W en G Ter Weel / St. Maarten in de Groe 
11.00 uur Kwadendamme L. Peeters Eucharistieviering Zeeuwse viering, St. Caecilia, koffie drinken
11.00 uur Goes H. Buijssen Eucharistieviering L'Esprit 
16.00 uur Zierikzee F. van Hees Vespers  

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

WEEKENDVIERINGEN EN GROTE FEESTDAGEN   
     
DINSDAG 21 MAART      
09.30 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Dagkapel 
     
WOENSDAG 22 MAART     
14.00 uur Lewedorp T. Brooijmans Eucharistieviering De Kraayert 
     
VRIJDAG 24 MAART     
09.00 uur Kwadendamme Liturgie Groep Viering van W en C Dagkapel
19.00 uur Goes Werkgroep Kruiswegviering Con Amore 
     
ZATERDAG 25 MAART     
17.00 uur Haamstede F. van Hees Eucharistieviering Samenzang 
19.00 uur Goes eigen groep Vespers Herenkoor 
19.00 uur 's-Heerenhoek J. Heezemans Viering van W en C Missicanto, pres. Communicanten 
19.00 uur Hansweert H. Buijssen Eucharistieviering Samenzang 
     
ZONDAG 26 MAART   4E ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD  
09.00 uur Heinkenszand J. Heezemans Viering van W en C Herenkoor 
09.15 uur Zierikzee F. van Hees Eucharistieviering Willibrorduskoor 
09.30 uur Ovezande H. Buijssen Eucharistieviering Pius X 
10.45 uur Lewedorp J. Heezemans Viering van W en C Eligiuskoor, pres. Communicanten 
11.00 uur Kwadendamme H. Buijssen Eucharistieviering St. Caecilia 
11.00 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Herenkoor, gezinsviering,   
   
DINSDAG 28 MAART      
09.30 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Dagkapel 
     
WOENSDAG 29 MAART     
14.00 uur Lewedorp J. Heezemans Viering van W en C De Kraayert 
14.30 uur 's-Heer-Arendskerke Liturgie Groep Viering van W en C Poelwijck 
     
VRIJDAG 31 MAART     
09.00 uur Kwadendamme Liturgie Groep Viering van W en C Dagkapel
19.00 uur Goes Werkgroep Kruiswegviering Con Amore 
     
ZATERDAG 1 APRIL     
19.00 uur Goes eigen groep Viering van W en C Con Amore 
19.00 uur Heinkenszand F. van Hees Eucharistieviering Free Spirit, pres. communicanten 
19.00 uur Ovezande J. Heezemans Viering van W en C Oal In, jongerenviering, pres. communicanten 
     
ZONDAG 2 APRIL    5E ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD  
09.00 uur 's-Heerenhoek F. van Hees Eucharistieviering Herenkoor 
09.30 uur Hansweert H. Buijssen Eucharistieviering Gemengd koor 
10.00 uur Zierikzee Werkgroep Viering van W en C Kinderkoor Eigenwijs, gezinsviering
10.45 uur Lewedorp F. van Hees Eucharistieviering Con Dios K/C 
11.00 uur Kwadendamme T. Brooijmans Eucharistieviering Samenzang 
11.00 uur Goes H. Buijssen Eucharistieviering Con Amore 
11.00 uur Haamstede A. Verdaasdonk Eucharistieviering Samenzang 
18.00 uur Goes S. Klim Eucharistieviering Poolse viering 
     
DINSDAG 4 APRIL      
09.30 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Dagkapel 
     
WOENSDAG 5 APRIL     
14.00 uur Lewedorp ds. M. Wisse Viering van W en G De Kraayert 
     
DONDERDAG 6 APRIL     
10.00 uur Goes W. Hacking Viering van W en C Ter Valcke 
19.00 uur Zierikzee F. van Hees Boeteviering Willibrorduskoor 
     
VRIJDAG 7 APRIL     
09.00 uur Kwadendamme Liturgie Groep Viering van W en C Dagkapel 
19.00 uur Zierikzee F. van Hees Eucharistieviering 
19.00 uur Goes Werkgroep Kruiswegviering Con Amore 
     
ZATERDAG 8 APRIL     
19.00 uur Goes eigen groep Vespers Herenkoor 
19.00 uur Lewedorp H. Buijssen Eucharistieviering Eligiuskoor 
19.00 uur Ovezande F. van Hees Eucharistieviering Pius X, Palmpasenintocht 
     
ZONDAG 9 APRIL    PALMZONDAG  
09.00 uur Heinkenszand H. Buijssen Eucharistieviering Dameskoor 
09.15 uur Zierikzee A. Verdaasdonk Eucharistieviering Willibrorduskoor 
09.30 uur Hansweert F. van Hees Eucharistieviering Gemengd koor 
10.00 uur Goes M. van Roekel Viering van W en G Admiraal De Ruyter Ziekenhuis 
10.45 uur 's-Heerenhoek T. Brooijmans Eucharistieviering Missicanto 
11.00 uur Kwadendamme F. van Hees Eucharistieviering Singing Voices, inzegening Mariakapel 
11.00 uur Goes H. Buijssen Eucharistieviering Herenkoor 
11.00 uur Haamstede A. Verdaasdonk Eucharistieviering Willibrorduskoor 
     
DINSDAG 11 APRIL      
19.00 uur Goes F. van Hees Boeteviering Samenzang, dagkapel 
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Kerkdiensten in de regio APRIL
datum+tijd plaats voorganger soort koor en bijzonderheden

WEEKENDVIERINGEN EN GROTE FEESTDAGEN   

WOENSDAG 12 APRIL     
14.00 uur Lewedorp geen viering   
19.00 uur  Rijsbergen Mgr. J. Liesen Eucharistieviering Chrismaviering, Sint Bavokerk 
     
DONDERDAG 13 APRIL   WITTE DONDERDAG  
09.00 uur Heinkenszand W. Hacking Schoolviering RK-kerk 
10.30 uur 's-Heerenhoek H. Buijssen Eucharistieviering Theresiahof 
11.00 uur Kwadendamme W. Hacking Schoolviering RK-kerk 
14.00 uur Lewedorp F. van Hees  Ziekenzalving De Kraayert 
14.30 uur 's-Heer-Arendskerke ds. M. Wisse /  Oecumenische viering Poelwijck 
  A. van der Meer   
19.00 uur Hansweert F. van Hees /  Eucharistieviering Gemengd koor 
  J. Heezemans   
19.00 uur Zierikzee A. Verdaasdonk / Eucharistieviering Willibrorduskoor 
  W. Hacking   
19.00 uur Goes H. Buijssen Eucharistieviering Herenkoor 
  E. Bornhijm   
     
VRIJDAG 14 APRIL    GOEDE VRIJDAG  
09.15 uur Goes J. Heezemans Schoolviering RK-kerk, Bisschop Ernst 
15.00 uur Kwadendamme Liturgie Groep Kruisweg  
15.00 uur Lewedorp J. Heezemans Kruisweg De Kraayert, Eligiuskoor 
15.00 uur Heinkenszand Liturgie Groep Kruisweg Dameskoor 
15.00 uur 's-Heerenhoek Liturgie Groep Kruisweg Dameskoor 
15.00 uur Goes Liturgie Groep Kruisweg Con Amore 
15.00 uur Ovezande Kerk open Kruisweg  
15.00 uur Zierikzee Liturgie Groep Kruisweg  
19.00 uur Hansweert F. van Hees /  Viering van W en G Regionale Dames- en Herenkoren 
  J. Heezemans   
19.00 uur Zierikzee A. Verdaasdonk / Viering van W en G Willibrorduskoor 
  W. Hacking   
19.00 uur Goes H. Buijssen Viering van W en G Con Amore 
  E. Bornhijm   
     
ZATERDAG 15 APRIL   PAASWAKE  
11.00 uur Goes S. Klim Eucharistieviering Brodenwijding 
17.00 uur Goes eigen groep Stilte dienst nvt 
19.00 uur Goes J. Meeusen /  Oecumenische viering Ter Weel / St. Maarten in de Groe 
  ds. H. Catsburg   
20.00 uur Hansweert F. van Hees /  Eucharistieviering Leden van Oal In, Con Dios, Free Spirit
  J. Heezemans  en Missicanto, Singing voices 
20.00 uur Zierikzee A. Verdaasdonk / Eucharistieviering Willibrorduskoor 
  W. Hacking   
22.00 uur Goes H. Buijssen Eucharistieviering Herenkoor 
  E. Bornhijm   
     
ZONDAG 16 APRIL    1E PAASDAG  
09.00 uur 's-Heerenhoek F. van Hees Eucharistieviering Dames- en Herenkoor 
09.00 uur Heinkenszand W. Hacking Viering van W en C Young Spirit, gezinsviering 
09.15 uur Zierikzee A. Verdaasdonk Eucharistieviering Willibrorduskoor 
09.30 uur Ovezande H. Buijssen Eucharistieviering Pius X, eieren zoeken K / C
10.00 uur Goes J. Heezemans Viering van W en G Kom-in-de-kringviering 
10.45 uur Lewedorp T. Brooijmans Eucharistieviering Con Dios, gezinsviering 
11.00 uur Kwadendamme H. Buijssen Eucharistieviering St. Caecilia 
11.00 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Herenkoor 
11.00 uur Haamstede J. Broeders Eucharistieviering organist en solozang Udo Schröder 
16.00 uur Zierikzee F. van Hees Vespers  
     
MAANDAG 17 APRIL   2E PAASDAG  
10.00 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Con Amore 
     
DINSDAG 18 APRIL      
09.30 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Dagkapel 
     
WOENSDAG 19 APRIL     
14.00 uur Lewedorp H. Buijssen Eucharistieviering De Kraayert 
     
VRIJDAG 21 APRIL     
09.00 uur Kwadendamme Liturgie Groep Viering van W en C Dagkapel 
     
ZATERDAG 22 APRIL     
19.00 uur Goes eigen groep Viering van W en C L'Esprit 
19.00 uur 's-Heerenhoek F. van Hees Eucharistieviering Dames- en Herenkoor 
19.00 uur Hansweert W. Hacking Viering van W en C Samenzang 
     
ZONDAG 23 APRIL    2E ZONDAG VAN PASEN  
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 
10.45 uur Lewedorp F. van Hees Eucharistieviering Eligiuskoor 
11.00 uur Kwadendamme W. Hacking Viering van W en C St. Caecilia 
11.00 uur Goes H. Buijssen Eucharistieviering L'Esprit 
11.00 uur Haamstede A. Verdaasdonk Eucharistieviering Samenzang 
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Kerkdiensten in de regio APRIL/MEI
datum+tijd plaats voorganger soort koor en bijzonderheden

WEEKENDVIERINGEN EN GROTE FEESTDAGEN   
     
DINSDAG 25 APRIL      
09.30 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Dagkapel 
     
WOENSDAG 26 APRIL     
14.00 uur Lewedorp H. Buijssen Eucharistieviering De Kraayert
14.30 uur 's-Heer-Arendskerke F. van Hees Eucharistieviering Poelwijck, ziekenzalving 
     
VRIJDAG 28 APRIL     
09.00 uur Kwadendamme Liturgie Groep Viering van W en C Dagkapel 
16.00 uur Goes F. van Hees Viering van W en G Gasthuis, Con Amore 
     
ZATERDAG 29 APRIL     
19.00 uur Goes eigen groep Stilte viering nvt 
19.00 uur Heinkenszand F. van Hees /  Eucharistieviering Herenkoor 
  W. Hacking   
19.00 uur Kwadendamme T. Brooijmans Eucharistieviering Samenzang 
     
ZONDAG 30 APRIL    3E ZONDAG VAN PASEN  
09.00 uur 's-Heerenhoek H. Buijssen Eucharistieviering Missicanto 
09.15 uur Zierikzee Liturgie Groep Viering van W en C Willibrorduskoor 
09.30 uur Ovezande Liturgie Groep Viering van W en C Pius X 
09.30 uur Hansweert F. van Hees /  Eucharistieviering Gemengd koor 
  W. Hacking   
10.45 uur Lewedorp H. Buijssen Eucharistieviering Eligiuskoor 
11.00 uur Goes Liturgie Groep Viering van W en G Herenkoor 
11.00 uur Haamstede Liturgie Groep Viering van W en C Samenzang 
     
DINSDAG 2 MEI     
09.30 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Dagkapel 
     
WOENSDAG 3 MEI     
14.00 uur Lewedorp ds. M. Wisse Viering van W en G De Kraayert 
     
DONDERDAG 4 MEI     
10.00 uur Goes W. Hacking Viering van W en C Ter Valcke 
     
VRIJDAG 5 MEI     
09.00 uur Kwadendamme Liturgie Groep Viering van W en C Dagkapel 
19.00 uur Zierikzee F. van Hees  Eucharistieviering  
     
ZATERDAG 6 MEI     
19.00 uur Goes eigen groep Viering van W en C Con Amore 
19.00 uur Heinkenszand H. Buijssen Eucharistieviering Free Spirit 
19.00 uur Ovezande F. van Hees  Eucharistieviering Oal In, jongerenviering K
     
ZONDAG 7 MEI    4E ZONDAG VAN PASEN  
09.00 uur 's-Heerenhoek H. Buijssen Eucharistieviering Herenkoor 
09.15 uur Zierikzee A. Verdaasdonk Eucharistieviering Willibrorduskoor 
09.30 uur Hansweert F. van Hees Eucharistieviering Gemengd koor 
10.30 uur Heinkenszand W. Hacking Viering van W en G Kom-in-de-kring 
10.45 uur Lewedorp H. Buijssen Eucharistieviering Con Dios K / C
11.00 uur Kwadendamme F. van Hees Eucharistieviering Singing Voices 
11.00 uur Goes T. Brooijmans Eucharistieviering Con Amore
11.00 uur Haamstede A. Verdaasdonk Eucharistieviering Samenzang 
18.00 uur Goes S. Klim Eucharistieviering Poolse viering 
     
DINSDAG 9 MEI     
09.30 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Dagkapel 
     
WOENSDAG 10 MEI     
14.00 uur Lewedorp T. Brooijmans Eucharistieviering De Kraayert 
     
VRIJDAG 12 MEI     
09.00 uur Kwadendamme Liturgie Groep Viering van W en C Dagkapel 
     
ZATERDAG 13 MEI     
19.00 uur Goes eigen groep Vespers Herenkoor 
19.00 uur Lewedorp J. Heezemans Viering van W en C Eligiuskoor 
19.00 uur Ovezande geen viering   
     
ZONDAG 14 MEI    5E ZONDAG VAN PASEN  
09.00 uur Heinkenszand J. Heezemans Viering van W en C Dameskoor 
09.30 uur Ovezande F. van Hees Eucharistieviering Oal In, 1e Heilige Communie C
09.30 uur Hansweert H. Buijssen Eucharistieviering Gemengd koor 
10.45 uur 's-Heerenhoek Liturgie Groep Viering van W en C Dameskoor 
10.45 uur Goes T. Brooijmans Viering van W en G Ter Weel / St. Maarten in de Groe 
11.00 uur Goes H. Buijssen Eucharistieviering Herenkoor 
11.00 uur Kwadendamme J. Heezemans Viering van W en C Bluesviering, koffie drinken 
11.00 uur Haamstede Liturgie Groep Viering van W en C Samenzang
11.30 uur Zierikzee F. van Hees Eucharistieviering Williborduskoor, 1e Heilige Communie 
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VORMEN OP OUDERE LEEFTIJD
Laat ik voorop stellen dat ik geen tegen-
stander van het sacrament van het Vorm-
sel ben; sterker nog: ik werk actief mee in 
de kernen Ovezande, Lewedorp en ’s-Hee-
renhoek aan de invulling van de voorbe-
reiding op het sacrament, waaraan  jonge 
mensen kunnen deelnemen. Het feit dat 
veel kinderen uit groep 7-8 nadenken of 
ze aan zo’n project deelnemen is voor mij 
de reden om er openlijk over te spreken.

EEN MOEIZAME OF MOEILIJKE KEUZE?
Op het eind van de basisschool moet je keuzes maken: Naar welke 
vervolgschool wil ik? Wat wil ik worden?  Hoe belangrijk is mijn eigen 
keuze ten opzichte van de keuze die mijn vrienden of vriendinnen 
maken?  Natuurlijk neemt de leerkracht al ruim van tevoren de tijd 
om met kinderen en ouders hierover te spreken. Los van de resulta-
ten van een eindtoets basisschool wordt bekeken of de keuze van 
de vervolgschool wel reëel is. Ouders willen ‘het beste’ voor hun kind, 
maar soms verwarren ze ‘het beste’ met ‘hoogst (on-)haalbaar’ en 
dat is jammer. Bij de keuze voor het vormsel wordt die lange weg niet 
gekozen. Als de mogelijkheid zich voordoet- in groep 7 en 8, vaak 
tweejaarlijks aanbod- wordt er thuis (en zeker ook op het school-
plein) over gesproken. Doe jij mee? De mening van medeleerlingen 
kan een grote rol spelen, evenals de waarde die ouders/verzorgers 
aan deelname hechten.

WAT BETEKENT EEN KEUZE?
Vaak laten de ouders de keuze aan het kind zelf; uiteindelijk wordt 
aan de 11-12-jarige gevraagd of hij/zij de doopbelofte (die ouders 
voor hen hebben gemaakt) zelf willen hernieuwen. Of mag je zeggen: 
‘wil je verder met je geloof?’ Het feit dat relatief veel kinderen die 3-4 
jaar ervoor deelnamen aan de communievoorbereiding (om actief 
deel te kunnen nemen aan de eucharistie) nu relatief snel ‘nee’ zeg-
gen, zegt iets of veel over de inhoud van de keuze en de waarde die 
men eraan mag hechten. Weten zij (maar ook ouders/verzorgers) 
waartegen ze ja/nee zeggen?

VRIJHEID/BLIJHEID
Natuurlijk moeten we de keuze van het kind/ de jonge mens respec-
teren; al of niet tot stand gekomen na overleg met ouder/verzorger. 
Maar mag er ook ruimte zijn om die keuze uit te stellen tot een 
latere leeftijd?

BELIJDENIS
Bij onze protestantse geloofsgenoten kent men niet het sacrament 
van het Vormsel, omdat zij uitgaan van slechts twee sacramenten: de 
Doop en het Avondmaal. Bewust laat men jongeren op latere leeftijd 
pas die keuze maken. Geloof is iets persoonlijks dat voor ieder een 
eigen betekenis en invulling kan en mag hebben. Door vooraf hier-
over meerdere keren te praten en aan je geloofsopvoeding te blijven 
werken, kiest de jongere vaak vanaf 16-18 jarige ( of latere leeftijd) 
belijdenis te willen doen.

UITSTEL IS GEEN AFSTEL
Natuurlijk kan iedere gelovige ook nu ervoor kiezen om op latere 
leeftijd zich te laten vormen door een bisschop of gedelegeerde. De 
keuze wordt enerzijds wel bemoeilijkt, omdat je er dan meer werk/
moeite voor moet doen om bewust deel te nemen, maar dat zou 
anderzijds wel positief kunnen werken: geloven gaat niet vanzelf; 
daar moet je moeite voor doen om het te laten groeien! 

RUIMTE EN TIJD BINNEN HET GEZIN
In de puberteit zijn er veel onderwerpen waarover je een eigen 
mening wilt vormen. Het komt regelmatig voor dat hun opinie botst 
met de opvattingen van ouders, gezinsleden en/of grootouders. Als 
respect voor elkaars mening voorop blijft staan, zonder druk van 
welke kant dan ook, ben ik er gerust op dat de afweging beter/gefun-
deerder kan worden gemaakt. Zeker als nu blijkt dat na de vormsel-
viering veel kinderen ‘lange tijd’ het kerkgebouw voor gezien houden. 
De band met de plaatselijke kerk hoeft niet te knellen, maar loslaten 
en geen terugkoppeling aanbieden is geen goede optie.

Richard Gielens, lid van werkgroep vormselvoorbereiding 2017 

VASTENACTIE: EILANDEN VAN HOOP
El Salvador is in 2017 het land, dat door de bisschoppelijke Vasten-
actie als 'voorbeeldland' wordt aangeduid om aandacht te geven aan 
de vraag, hoe wij als christenen ons verhouden tot mensen die leven 
in situaties van armoede en onrecht.
 San Salvador is de hoofdstad van El Salvador. Centraal in 
de Vastenactiecampagne staan speciaal de wijken Apopa en Mejica-
nos. San Salvador in het algemeen en deze wijken in het bijzonder, 
gaan gebukt onder extreem veel geweld door criminele bendes, de 
'mara's'. De mara's hebben ieder een eigen territorium en beheersen 
het leven in 'hun' wijken volledig. Mensen worden bedreigd, afgeperst 
en beroofd. Wie praat met de politie, wordt ernstig verminkt of ver-
moord. Het betekent ook dat mensen niet van de ene wijk naar de 
andere kunnen: dan worden ze beschouwd als indringers op vreemd 
terrein.
 De bendes werven actief leden onder kinderen en jonge-
ren. Lidmaatschap zorgt voor 'respect', voor geld en mooie spullen en 
vrouwen. Het is moeilijk de verleiding te weerstaan als jonge puber, 
zonder stabiele thuisbasis en zonder geld. Het campagneproject – de 
samenwerking van een aantal katholieke organisaties – wil helpen 

voorkomen dat kinderen en jongeren lid worden van de bendes. De 
jeugdcentra die we steunen, willen de kinderen een ander perspec-
tief bieden en leren dat ze ook buiten de bendestructuren een goed 
bestaan kunnen opbouwen.
 Met onze bijdrage steunen we verschillende initiatieven, 
alle 'eilanden van hoop' in een gewelddadige samenleving, o.a. het 
Jeugdcentrum in Apopa van de zusters Angel de la Guarda. Wat kun-
nen we bijdragen? Voor 15 euro krijgt een jongere een eendaagse 
training tot begeleider. Voor 50 euro kan een jongere op weg worden 
geholpen om een eigen bedrijfje te starten. Voor 100 euro krijgen 
ouders en voogden een maand lang training over ethiek en opvoe-
ding. Voor 150 euro krijgen 75 kinderen een maand lang les op het 
gebied van vreedzaam samenleven.
 Het lijkt misschien een kleine stap, maar uw bijdrage aan 
de Vastenactie is een onmisbare bijdrage aan het kunnen leven in 
vrede. Zo bereiden we ons in deze Veertigdagentijd voor op het vie-
ren van Pasen, het vieren van nieuwe kansen en nieuw leven. U kunt 
uw bijdrage storten op IBAN: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v.
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UITNODIGING: WERELDMAALTIJD
In het kader van de Veertigdagentijd wordt er op woensdag 22 maart 
een Wereldmaaltijd georganiseerd. Het is niet alleen een gezamen-
lijke maaltijd, maar ook een bezinning op het gegeven dat er - bij de 
huidige voedselproductie - genoeg voedingsmiddelen zijn voor alle 
7 miljard bewoners van onze aarde. Daarom bestaat de geplande 
Wereldmaaltijd - naast samen sober eten - uit een programma met 
gezamenlijk gesprek, een inspirerend verhaal, muziek en gebed. Een 
Wereldmaaltijd is een lekkere en voedzame maaltijd waarin per per-
soon niet meer ingrediënten zijn gebruikt dan beschikbaar zijn bij 
een eerlijke voedselverdeling wereldwijd.
Graag nodigt de Caritas van de Pater Damiaanparochie u uit om mee 
te doen aan deze smakelijke bezinningsmaaltijd.
Locatie: pastorie Heinkenszand (Kerkdreef 4).
Datum: woensdag 22 maart 2017.
Tijd: van 17.30 tot 19.30 uur.

Aanmelden is noodzakelijk: via pastor Wiel Hacking, 
wielhacking@gmail.com of 06 - 17 598 152.

Er wordt een bijdrage gevraagd van € 5,00 (ter plaatse te voldoen) om 
de onkosten te bestrijden. Meer mag ook. Wat over blijft wordt gedo-

neerd aan het project 
van de bisschop-
pelijke Vastenactie 
(eilanden van hoop in 
San Salvador).

GRAVEN NAAR GELOOF – AANDACHT
Is het woord 'aan-
dacht' niet een 
beetje belegen? 
Suggereert het 
misschien een 
zekere bedacht-
zaamheid, vooral 
bedoeld voor de 
oudere mens? 
Is het wel flit-

send genoeg? Het zijn vragen, die in mijn gesprek met Marloes en 
Linda niet aan de orde kwamen. Maar het woord 'aandacht' viel 
minstens twee maal. Dat vond ik opvallend genoeg om deze titel te 
kiezen voor de weergave van het interview.
 Linda en Marloes (beiden nog geen 30) zijn sinds een jaar 
lid van de Caritas in Heinkenszand. Het is een werkgroep van over-
wegend jonge mensen, die zich op hun gemak voelen bij elkaar en 
die onderling ook veel plezier kunnen maken. Maar de kern van hun 
bezigheden heeft te maken met inzet voor mensen die het minder 
getroffen hebben. 'We hebben,' vertellen Marloes en Linda, 'meege-
holpen bij het samenstellen en rondbrengen van de kerstpakketten 
voor zieken, ouderen en alleenstaanden in het dorp. Het pakket 
bestond onder andere uit producten van Jikkemiene in Nisse en van 
Werk- en leerboerderij De Akkerwinde. Zo snijdt de inzet van de Cari-
tas aan twee kanten. Het aanbieden van de pakketten is heel mooi 
om te doen. Sommige mensen zijn daar heel geëmotioneerd van, 
anderen vertellen je zowat hun hele hebben en houden. Het wordt 
enorm gewaardeerd. Want het geeft mensen het gevoel, dat er aan-
dacht voor hen is. Daarom is het zo fijn om hieraan mee te werken.'

VAN BINNENUIT
De twee jonge vrouwen hebben al een lange geschiedenis gezamen-
lijk: ze zijn als baby tegelijk gedoopt, ze hebben bij elkaar in de klas 
op de basisschool gezeten waar ze hun communie en vormsel heb-
ben gedaan. Ook zaten ze tegelijk op het kinderkoor. Marloes ging 
na het kinderkoor door naar Free Spirit. Nadat Linda bij het Jongen-
pastoraat had gezeten, paste ze op baby'tjes en kleine kindjes in de 
crèche van de kerk zodat ouders rustig de dienst konden bijwonen. 
Zowel Marloes als Linda geven aan, dat hun inzet voor de Caritas 
mede wordt ingegeven door wat ze 'van thuis hebben mee gekregen. 
Zo blijf je – nu met de Caritas – in de flow.'

 De twee zijn niet op goed geluk lid geworden van de Cari-
tas. Marloes: 'Ik ben gevraagd door Chantal de Geus.' Linda is via 
haar moeder, die vanuit de Blasiuskerk de werkgroep Meeleven aan-
stuurt, benaderd om te gaan meedoen. Dat Linda en Marloes daar-
vóór al vriendinnen waren en dat er al leeftijdgenoten bij de Caritas 
waren, heeft ongetwijfeld hun keuze positief beïnvloed. 
 'Daarom,' zeggen ze, 'als we aan iets beginnen, dan willen 
we het ook goed doen. Het moet immers ook van binnenuit komen.' 
En om zich te verdiepen in wat de Caritas nu precies inhoudt, heb-
ben ze een cursus van liefst vier avonden gevolgd. 'Dat was heel erg 
leerzaam. Want je gaat het een en ander ontdekken over de geschie-
denis van de kerkelijke hulpverlening en over de achtergronden en 
het christelijke fundament van de Caritas. Het is ook interessant om 
uit te wisselen met mensen van andere Caritasinstellingen, want zo 
hoor je ook over kwesties uit de praktijk.'

UITING VAN GELOOF
Als ik vraag, waarom de twee zich inzetten voor de Caritas, dan is 
dat in essentie 'omdat je iets voor een ander kunt betekenen. We 
zijn beiden druk met ons werk, maar het is belangrijk dat je daar-
naast nog aandacht hebt voor wat andere mensen nodig hebben. 
Zeker als ze het minder goed getroffen hebben dan wij zelf. En vanuit 
de kerk kunnen we soms dingen aanpakken, die niet altijd door de 
overheid opgelost kunnen worden. Soms is iets heel eenvoudigs – 
denk bijvoorbeeld aan onze aanwezigheid voor de Adventsactie op 
de kerstmarkt in Goes – gewoon ontzettend leuk om te doen. Je 
biedt mensen de mogelijkheid om een kaarsje aan te steken, en de 
opbrengst is voor de Adventsactie; en met het aansteken van het 
kaarsje en het opschrijven van hun persoonlijke wens stel je ze in 
de gelegenheid om iets uit te drukken van hun geloof. Een kaarsje 
aansteken, dat doen mensen toch makkelijker dan een heel uur een 
kerkdienst bijwonen. En zo zijn er veel verschillende manieren om 
uitdrukking te geven aan je geloof.'
 Dat geldt natuurlijk ook voor Linda en Marloes. Met hun 
inzet voor de Caritas laten ze zien dat hun persoonlijke geloof tot 
uiting komt in concrete daden. Door aandacht te hebben voor de 
medemens wordt dit geloof zichtbaar. 'Want,' zeggen ze, 'je geeft een 
deel van je tijd en je aandacht, maar je krijgt er ook veel voor terug.'

Wiel Hacking, pastoraal werker
 

Marloes(l) en Linda(r)
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Jongerenpastoraat De 7e hemel

Vrijdag 3 februari hebben wij van het jongerenpastoraat de 7e hemel 
meegedaan aan Sirkelslag.
Wij waren uitgedaagd door de PKN jongeren uit Heinkenszand. Deze 
uitdaging zijn wij aangegaan en hebben het niet slecht gedaan aan-
gezien het de eerste keer was dat wij meededen aan deze spannende 
online wedstrijd, we zijn ergens in het midden geëindigd.
In heel het land zaten jeugdgroepen klaar om exact om 19:30 uur 
aan het spel te beginnen, wij waren uitgenodigd om in de Barbestein-
kerk het spel te spelen. Deze avond bestond uit allerlei verschillende 
opdrachten met het thema 'Sterk en Dapper'.  Nou sterk en dapper 
waren ze zeker! Ze hebben foto's gemaakt waar ze allerlei woorden 
moesten uitbeelden, ze hebben goed samengewerkt in een spel waar 
ze bijvoorbeeld een parcours moesten afleggen met een EHBO doos 
op het hoofd, ze hebben puzzels opgelost door woorden op te zoeken 

in de bijbel. Misschien wel het 
leukste van de avond was dat 
ze de straat op gegaan zijn om 
voedsel te verzamelen. Dit ver-
zamelde voedsel was bestemd 
voor de voedselbank. Ik weet 
bijna zeker dat we volgend jaar 

weer meedoen!
Vrijdag 17 februari hebben we omdat het bijna carnaval was een car-
navalsquiz gedaan. Er werden allerlei vragen gesteld over de oorsprong 
van carnaval, afgewisseld met wat carnavalskrakers en ze weten nu dat 
het niet alleen een feest is van hossen op gezellige muziek. Sommige 
jongeren kwamen zelfs verkleed en het was wederom een gezellige 
avond.
Onze volgende bijeenkomst zal zijn op 10 maart en dan hebben we een 
12+ kerk viering. De PKN jongeren komen dan bij ons in de parochie 
op bezoek en daar zullen we een inspirerende bijeenkomst hebben 
voor de jongeren met filmpjes en muziek over een actueel onderwerp. 
Ik zal jullie op de hoogte houden van onze activiteiten want de jeugd 
is de toekomst!

Charisma Vrutaal, begeleidster JongerenPastoraat

Vastenperiode 1 maart 2017 tot 16 april 2017
Aswoensdag, de eerste dag na carnaval, is de eerste dag van de 
40-daagse vastenperiode voorafgaand aan Pasen. In die veertig 
dagen voor Pasen leven de mensen sober. De vastentijd herinnert 
ons aan een verhaal uit de bijbel waarin Jezus veertig dagen in de 
woestijn doorbracht. 

VIERINGEN MET KINDEREN IN ONZE PAROCHIE
Goes:  
05 maart    11.00 uur Presentatie 1e communicanten
16 april    10.00 uur Kringviering Paasmorgen
Heinkenszand:
01 april 19.00 uur Presentatie 1e communicanten
16 april 09.00 uur Gezinsviering Pasen
’s-Heerenhoek:
25 maart 19.00 uur Presentatie 1e communicanten
Lewedorp:
26 maart 10.45 uur Presentatie 1e communicanten
Iedere 1e zondag van de maand Kindernevendienst
Ovezande
01 april 19.00 uur Presentatieviering communicanten
Zierikzee
05 maart 09.15 uur Presentatie 1e communicanten

LEKKER HÉ, EIEREN ETEN MET PASEN. MAAR WEET JE 
WAAROM WE DAT EIGENLIJK DOEN? 
Omdat kippen in de winter geen eieren leggen maar als de dagen 
langer worden daar wel weer mee beginnen, ligt er aan het eind van 
de Vastentijd (op z'n vroegst 23 maart, op z'n laatst 25 april) toch 
wel een aardig stapeltje eieren te wachten om op te eten. En na 
anderhalve maand zonder één eitje op tafel, is het natuurlijk erg lek-
ker om dan eindelijk weer eieren te kunnen eten, of die nu van de 
kip komen of van chocola gemaakt zijn.

DE PAASMAALTIJD
Ze zouden die avond met elkaar Pasen vieren en Paasavond wilde 
Jezus in Jeruzalem vieren.Het feest werd voorbereid door Petrus en 
Johannes zoals Jezus hun gevraagd had. Jezus schonk de wijn in. 
Ze dronken allemaal om de beurt uit hetzelfde glas. Jezus brak het 
brood in stukjes. Ze aten allemaal om de beurt uit dezelfde mand. 
Jezus zei: ‘Vroeger ging Mozes met al zijn mensen die niet vrij waren 
uit Egypte weg. Want de Farao was daar de baas. Ze zaten toen net 
zo bij elkaar. Ze aten net zo met elkaar. Ze wisten dat het moeilijk 
zou worden. Ze zouden door een zee heen moeten gaan en ze zou-
den ook kunnen verdrinken. Toch durfden ze het te proberen. nu lijkt 
het net zo. Ik weet niet wat er met ons in Jeruzalem zal gebeuren. 
maar het kan best dat ze mij gevangen zullen nemen, zei Jezus. Mis-
schien willen ze mij zelfs dood maken. Maar we moeten toch blijven 
proberen om de mensen uit te leggen dat ze vrij kunnen zijn. Vrij van 
koningen en priesters. Vrij van alles wat ze dwars zit. Zoals we nu bij 
elkaar zitten. Zo is het goed. Niemand speelt de baas over anderen, 
iedereen hoort erbij. Zoals nu moeten jullie bij elkaar blijven komen, 
ook als ik er niet bij ben.

Uit’ Woord voor Woord’ Karel Eykman

Lente
Bij lente hoort de zon
Bij lente horen bloemen
Bij lente horen lammetjes 
En hoor je de bijtjes zoemen 

Bij lente hoort niezen
Bij lente hoort fijn
Bij lente hoort fietsen
Zo hoort lente te zijn!

JONGERENPASTORAAT
HEINKENSZAND

Eerstvolgende bijeenkomsten: 10 maart en 14 april om 
20.00 uur met een 12plus-viering. welkom op de zolder van 
de pastorie: Kerkdreef 4 te Heinkenszand.
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STILLE OMGANG NAAR AMSTERDAM

In de nacht van 18 op 19 maart 2017 wordt in Amsterdam de 
jaarlijkse Stille Omgang  gehouden. Met als thema dit jaar:  Voor U 
in ootmoed, met U in geloof, U in stilte. (Dag Hammarskjöld.) Onze 
regio hoopt ook dit jaar samen met Bergen Op Zoom met een volle 
touringcar hieraan te kunnen deelnemen.
Het programma is als volgt:
Zaterdag 18 maart:
19.30 uur opstapplaats H. Willibrorduskerk te ’s-Heerenhoek.                                                                
20.00 uur opstapplaats sporthal Gageldonk te Bergen op Zoom.
20.15 uur vertrek naar Amsterdam.  
23.00 uur Feestelijke Eucharistieviering in de Obrechtkerk.
Zondag 19 maart: 
Na de viering koffie en broodjes achter in de kerk, vervolgens gaan 

we naar het hartje van de stad om de Stille Omgang te lopen. Het 
is een aparte ervaring om duizenden katholieken in de stilte te zien 
lopen, terwijl de uitgangswereld van Amsterdam gewoon doorgaat. Vol 
met ervaringen en indrukken keren we huiswaarts.  De kosten hiervoor 
bedragen € 20,00 per persoon. (Inclusief broodjes.) Iedereen kan zich 
opgeven bij onderstaande adressen. Er is geen leeftijdsgrens
Goes:  
Pastoraal Centrum Zusterstraat 4.  
4461 JA Goes. Tel: 0113 -218610. 
Fam:  De Smit. Kastanjestraat 32. 
4462  VE Goes.  Tel: 0113 -212048.
Fam: Den Toonder. Burg. Andriessenstraat 2A
4441 AP Ovezande Tel: 0113 – 655082.
Hulst:
Pastorie Hulst. Steenstraat 22. 
561 AS Hulst. Tel: 0114 – 310685.
Bergen op Zoom:
Vicaris Paul Verbeek. Burgemeester Stulemeijerlaan 8. 
4611 EE Bergen op Zoom. Tel: 06 – 83215322.
Parochiecentrum. Bergen op Zoom. Tel: 0164 – 233574 of
Vicariaat Middelburg. Burgemeester Stulemeijerlaan 8. 
4611 EE Bergen op Zoom. Tel: 0164-245365. of E-Mail 
vic.middelburg@bisdombreda.nl 

OP BEDEVAART NAAR BEAURAING
Vaak leven wij  tegenwoordig in een wereld die oppervlakkig is en 
gejaagd. Dagelijks worden wij overspoeld met schokkende beelden 
en onthutsende berichten uit en over onze wereld. Wij, gelovige Chris-
tenen, vinden maar moeilijk de tijd, rust en stilte die nodig zijn voor 
inkeer in onszelf, voor contact met God, voor gebed en bezinning. 
Bezinning op het hoe, waarom en waarheen met al ons dagelijks 
doen en laten. 

Goed geleide Bedevaarten maken stilte, rust, inkeer en bezinning 
mogelijk. De Bedevaart bezorgt  ons kracht en heerlijke dagen 
door de ervaring van de schoonheid van de natuur onderweg, van 
de steun van de medepelgrims en vrijwilligers, van de ontroerende 
Kerkelijke plechtigheden in het Heiligdom, om God te mogen vin-
den samen met Maria. Voor de 69e keer vertrekken dit jaar vanuit 
Bisdom Breda weer de Bedevaarten naar Beauraing. Vicaris Paul 
Verbeek, onze Vicaris, is sinds 1996 Voorzitter van het Comit� Pro 
Maria en gaat jaarlijks mee. Samen met een Collega-Priester gaat hij 
voor in de door het Comit� samengestelde Nederlandse vieringen. 
Daarnaast is er uiteraard ruimte voor een Pastoraal gesprek voor wie 
daar behoefte aan heeft.

Beauraing is een plaatsje gelegen in de Belgische Ardennen waar 
Maria 83 jaar geleden 33 maal is verschenen aan vijf kinderen. 
Maria gaf aan de kinderen een boodschap: ‘’’Bouw een Kapel en laat 
de mensen hier ter Bedevaart komen’’.
Van Harte nodigen wij U uit om met ons mee op Pelgrimage te gaan. 
Het thema dit jaar zal zijn: ”DE DOOR MARIA GEKOZEN TUIN”. Op 22 
augustus 2013 is de Bovenkerk op het Heiligdom met in de Crypte 
de Rozenkranskerk tot Basiliek verheven tijdens een heel indrukwek-
kende en zeer bezochte Plechtige Eucharistieviering. Mevrouw Gil-
berte Degeimbre de laatste van de 5 zienders van de verschijningen 
in Beauraing  overleed op 10 februari 2015 in het ziekenhuis Mont-
Godinne op de gezegende leeftijd van bijna 92 jaar. 

De verzorgde bedevaart  wordt gehouden in het weekend van 10,11 
en 12 juni  en begeleid door een arts, verpleegkundigen en vrijwil-
ligers, die borg staan voor een goede verzorging. kosten verzorgde 
bedevaart van € 234,00 tot € 263,00 per persoon, afhankelijk 
van de voorzieningen. Opgave voor de verzorgde bedevaart voor 1 
mei. De dagbedevaart is op zondag 11 juni. Vaak komen er dan 
familieleden en andere bedevaartgangers naar Beauraing. Voor de 
dagbedevaart kunt U zich aanmelden tot 15 mei. Kosten voor de 
Dagbedevaart zijn € 30,00 p.p. Dagbedevaart kinderen t/m 11 jaar  
€ 15,00 per Kind.

Verdere informatie kunt U inwinnen bij:
Familie De Smit  Goes   0113 - 212048
mevr. Luijben- Den Boer Oosterland   0111 - 643390
mevr. T. den Boer- de Kok Hansweert  0113 - 381385
mevr. C. Boonman Lewedorp  0113 - 612222
mevr. M. Courtin – Rijk Heinkenszand  0113 - 568500
mevr. S. Vermeulen-Rentmeester Ovezande 0113 - 655589
dhr. P. Beulens Kwadendamme 0113 - 649311
HOOFDPROPAGANDIST:
Dhr. P. Beulens Kwadendamme 0113 - 649311
VOORZITTER:
Vicaris Paul Verbeek Bergen op Zoom 06 - 83215322

U kunt ook onze website bezoeken. www.bedevaartbeauraing.nl
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HET ANGELUS
In veel van onze parochiekernen luidt op gezette tijden een kerk-
klokje, terwijl er geen kerkdienst is. Waarom is dat?
Vaak hoor je mensen zeggen: wat betekent toch dat luiden?
Niet het luiden voor een Heilige Mis, maar dat aparte luiden, bijvoor-
beeld om 12 uur en om 18 uur.
In bijna heel Europa luidt bij de katholieke kerken elke dag (2 of 3 
maal) het Angelus.
Een goede hoorder ontdekt dan het volgende:
Je hoort direct na het slaan op de tijdstippen van 6 uur of 8 uur, 12 
uur en 18 uur:
3x "slaan", pauze,
dan weer: 3x "slaan", pauze,
dan weer: 3x "slaan", pauze
en dan luidt het een volle minuut ter afsluiting.
Dit 'ritmisch' klokkenspel begeleidt het eeuwenoude Angelusgebed 
ofwel het gebed 'Engel des Heren'. De gelovige wordt opgeroepen op 
deze tijdstippen het Engel des Heren te bidden. 
De benaming 'angelus' is afgeleid van de Latijnse beginwoorden 
'Angelus Domini nuntiavit Mariae' ('De Engel des Heren heeft aan 
Maria geboodschapt'). In zijn huidige vorm bestaat het angelus 
sinds 1571, de tijd van paus Pius V. In de paastijd wordt het ange-
lus vervangen door het regina coeli; dit werd in 1742 besloten door 
paus Benedictus XIV.

Sinds paus Johannes XXIII bestaat het gebruik dat de paus iedere 
zondag, om 12 uur 's middags, voorgaat in het angelusgebed. Dat 
doet hij vanuit het raam van zijn appartement in het Apostolisch 
Paleis. 's Zomers doet hij dat vanuit het raam van zijn studeerka-
mer in Castel Gandolfo. Na het angelus spreekt de paus een kort 
stichtelijk woord en begroet de pelgrims.
Vroeger stond een kloosterling in de kapel aan het klokkentouw te 
trekken: met de gelovigen buiten het gebouw, de werkers in de vel-
den enz, was er op die gebedsmomenten een grote eenheid. Men 
stopte even met het werk en bad met hen in stilte mee.
God aanbidden, God danken, Maria aanroepen als moeder van de 
Verlosser, kortom de drukte van je eigen werk gewoon onderbre-
ken omdat je weet dat je uiteindelijk als mens alles aan Hem te 
danken hebt.
Gewoon even stil worden ... en als daarbij een klokje klept, wordt 
die stilte vanzelf een vruchtbaar gebed zoals Maria dat ook heeft 
ervaren: 

De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt,
En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
Wees gegroet, Maria…
Zie de Dienstmaagd des Heren,
Mij geschiede naar Uw woord.
Wees gegroet, Maria…
En het Woord is vlees geworden;
En Het heeft onder ons gewoond.
Wees gegroet, Maria…
Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
Laat ons bidden.
Heer, wij hebben door de boodschap van de Engel
de menswording van Christus uw Zoon leren kennen;
Wij bidden U, stort Uw genade in onze harten,
Opdat wij door Zijn lijden en kruis gebracht worden
tot de heerlijkheid van de verrijzenis.
Door Christus, onze Heer.
Amen.

Een rubriek die ingaat op voorwerpen of rituelen, die in onze kerkgebouwen of tijdens
liturgievieringen voorkomen.

In veel van onze parochiekernen luidt op gezette tijden een kerkklokje, terwijl er geen 
kerkdienst is. Waarom is dat?

OECUMENISCHE BIEEÊNKOMST
Op zondag 19 maart 2017 is er weer een ‘oecumenische bieeên-
komst’ in ’t Kerkje van Ellesdiek (Ellewoutsdijk). Op deze derde 
zondag van de maand wordt in ’t kerkje een bijeenkomst gehouden 
in een Zeeuwse streektaal, in dit geval in het Zuid-Bevelands. Ook 
de liederen voor deze middag worden in het Zeeuws vertaald en 
gezongen. De overdenking wordt dit keer verzorgd door Hannie Oele. 

Het thema is “Voe de deure ”. Het bekende mannenkwartet “Mie z’n 
vieren” zal aan deze bijeenkomst meewerken.
De bijeenkomst begint om 14.30 uur. De toegang is gratis; er wordt 
gecollecteerd voor de Stichting Projecten in Nepal en voor de onkos-
ten van ’t Kerkje. Later is deze bijeenkomst te herbeluisteren op www.
ellesdiek.nl onder het kopje “Oecumene”.
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BOEKRECENSIE ALLES VOOR ALLEN
Zonder dat ik er bewust mee bezig 
was, heb ik in de loop der jaren 
een serie van catechismusboeken 
opgebouwd. Eigenlijk vertegen-
woordigen ze een groot deel van 
mijn geloofsleven tot de dag van 
vandaag.

 ‘de eerste katechismus’ was een 
boekje dat ik kreeg in 1962 toen 
ik in de derde klas van de lagere 
school zat. Het gaf je in vraag- en 
antwoord uitleg over de geloofsleer 
van de katholieke kerk.  De tekst 
was zodanig opgesteld dat je in 

‘begrijpelijke’ taal (volgens de maatstaven uit die tijd) kon omgaan met 
begrippen, die je feitelijk uit je hoofd moest kennen. Het geloof werd er 
toen ‘ingestampt’ als was ik me daarvan totaal niet bewust. 
In de vierde klas kreeg ik mijn tweede leerboek; de echte schoolka-
techismus (let op de spelling) 
die je elk weekend raadplegen 
moest voor de overhoring op 
maandagochtend. Via een plan-
lijstje wist je precies welke vragen 
je in welke week moest kennen. 
Het feit dat mijn ‘jaarfolder 1963-
1964’ er zo uitzag bewees eens 
te meer dat ik het blaadje tot 
scheuren toe heb geraadpleegd. 
Mijn ouders (en oudere broers) 
zorgden er wel voor dat de zon-
dagavond niet zonder leervragen 
en overhoring werd afgesloten.
In de vijfde klas werd deze vorm 
van geloofsleer plotsklaps (in mijn beleving) afgeschaft. Mijn zondag-
avonden zagen er opeens anders uit…
Het zou tot eind jaren zestig duren voor ik weer een nieuwe versie 
onder ogen kreeg: de nieuwe katechismus, geloofsverkondiging voor 
volwassenen (Roermond-Maaseik, 1966). Dit kloeke boekwerk werd 
door mijn ouders aangeschaft op aanraden van de plaatselijke gees-
telijkheid. Ook al was je nog lang niet volwassen, toch kon het geen 
kwaad regelmatig een blik te werpen in dit naslagwerk. Geen vraag-en 
antwoord meer, maar in één grote samenhang werd de christelijke 
boodschap weergegeven. Men kon zelf beginnen waar men wilde. Het 
feit dat ik toen zwaar in de puberteit raakte, zal er wellicht mee te 
maken hebben, dat mij van dit boek weinig is bijgebleven.
Eind jaren 90 van de vorige eeuw werd elke basisschool geacht een 
kloek boek (Katechismus voor de katholieke kerk, Utrecht 1995)  als 

referentiewerk in de kast te heb-
ben. Uiteraard werd dit boek ook 
in ’s-Heerenhoek aangeschaft 
en getuige de beperkte slijtage 
is men er of erg zorgvuldig mee 
omgegaan, of heeft het vooral 
trouw een plaats ingenomen in de 
directiekamer. 
In 2008 kwam er een nieuwe ver-
sie op de markt, die ik om de een 
of andere reden heb bemachtigd. 
Wellicht heeft de nieuwe spel-
ling  - Catechismus – (kreeg de C 

weer terug, zoals kindercatecheselessen een vertrouwd begrip werd 
op teamvergaderingen) en aangepaste tekstdelen zoveel indruk op 
me gemaakt, dat het een hebbeding werd.  De invloed van levens-
beschouwing in elke groep was toen al zover doorgedrongen, dat ook 
dit boekwerk er ongeschonden van af kwam… En zie: mijn laatste 
aanwinst dateert van 2017: ‘Alles voor allen’, waarover hieronder een 
recensie volgt.

Richard Gielens (1954)

ALLES VOOR ALLEN
50 jaar na de verschijning van 
de Nieuwe Katechismus (1966), 
die toen veel ophef veroorzaakte, 
verschijnt Alles voor allen, een 
nieuwe catechismus, voorbij 
aan het onderscheid katholiek-
protestant, bestemd voor alle 
mensen van goede wil. Deze 
catechismus werd in overleg met 
de auteur uit het werk van Huub 
Oosterhuis samengesteld door 
theoloog Kees Kok.
Wat het eerste opvalt is de stijl: 
het is geen traditioneel vraag- en 
antwoordboek, maar het leest als 

een ‘gewoon’ boek; zij het in de schrijfstijl van Huub Oosterhuis, maar 
samengesteld door Kees Kok.
Kees Kok (theoloog en vertaler van Oosterhuis’ boeken in het Duits)  
schreef en publiceerde een aantal boeken en vele artikelen op het 
gebied van liturgie, kerk en theologie. Het feit dat beiden zo op elkaar 
ingespeeld zijn, maakt het soms moeilijk om beiden uit elkaar te hou-
den. De vraag is echter, of dit belangrijk is.
De toon van Oosterhuis wordt meteen gezet: 
‘Deze wereld is verschrikkelijk. Er lijkt geen beginnen aan. Er is geen 
God en geen Jezus die Afrika van de honger zal redden. God zwijgt zo 
diep in alle talen dat je denkt: hij bestaat niet. Zo voelt het. Er is maar 
één oplossing: dat je ‘en toch’ zegt en ‘hier ben ik’; en om je heen kijkt 
of er nog iemand is die ook – en dat je dan samen probeert te redden 
wat je redden kunt.’
Een catechismus kun je het moeilijk noemen, want je geloof wordt 
flink op de proef gesteld: ‘geloven betekent oorspronkelijk: vertrouwen 
schenken en goede hoop hebben’ aldus de samenstellers. ‘een grote 
liefde is een groot geloof. Wat het betekent tussen mensen in vriend-
schap en liefde’.
In de inleiding voel je meteen dat de ondertitel ‘catechismus’ met 
enige opzet misbruikt wordt; Oosterhuis wil de discussie met de lezer 
oproepen; de benadering van geloofszaken wordt door bijbelteksten 
en observaties je voorgelegd met de telkens terugkerende vraag: ‘Wat 
vind jij ervan? 
De leer van de Kerk kun je via de hoofdstukken: God- Jezus van Naza-
ret- Geestelijk Leven’ ‘benaderen en zonodig een afweging maken of 
elementen nog dezelfde invulling hebben, dan ze voorheen bij jou, als 
lezer hadden.

Het spreekt vanzelf dat ik als gelovige, doch kritisch volgend mens, 
dit soort boeken zeker meerdere keren zal raadplegen, om de diepere 
lagen beter en meer te kunnen begrijpen en waarderen.

‘Alles voor allen’, december 2016, Kok Utrecht, 224 bladzijden, 
€ 17,99. 
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stilte genieten.
Voor de invulling van de zaterdagavond 
viering zijn wij net als andere werkgroepen 
gevraagd om een invulling te geven, de eer-
ste zaterdag die we organiseren is zaterdag 
15 april a.s. Stille Zaterdag.

Er zijn een paar redenen om in stilte te 
verkeren;
•  In stilte kan je de goddelijke kracht ervaren,
•  Je kunt bidden, dankbaar zijn en vragen om 
kracht in het dagelijkse leven,

•  Genieten van de stille ruimte om je heen,
•  De ervaring dat alle gedachten weg ebben,

Dit zijn zomaar een paar voorbeelden de 
beste manier is om het te komen ervaren in 
het Stilte Centrum.
De zaterdagavondviering van 17.00 tot 
18.00, houdt in dat er een inleiding gehou-
den wordt, dat er stilte momenten zijn van 
ongeveer 10 minuten, een lezing/ Evangelie 
en gepaste muziek. U wordt uitgenodigd om 
hierbij aanwezig te zijn.
Met vriendelijke groet, 

Matty Schoonakker en 
Dick Houthuijs,

K.V.G. NIEUWS
We zijn gestart met de cursus ‘In Balans’ 
georganiseerd door de SMWO samen met 
de inloopsoos. Er zijn 28 dames aanwezig 
die vol goede moed aan het beweegpro-
gramma zijn begonnen. Ook tips voor vei-
ligheid in huis ontbreken niet, zo moeten 
we ons veiliger voelen. Deze cursus wordt 
afgesloten met een bezoek aan Medipoint 
waar we voorlichting krijgen over hulpmid-
delen. Zoals u al weet hebben we op 9 
maart de ledenvergadering, ik ben echter 
iets belangrijks vergeten. Na de vergadering 

en uiteraard een prima verzorgde lunch, 
komt cabaretier Robert- Jan Proos het mid-
dagprogramma verzorgen. Bij uitzondering 
mogen de leden die aanwezig zijn ‘s mid-
dags een introducé laten komen. Deze 
betalen €  2,--  voor de koffie/thee en 
moeten tegelijk mee opgegeven worden op 
de bekende adressen. De middag begint om 
14.00 uur.
Op 28 maart komt de heer Boelee ons 
alles vertellen over uilen in het bijzonder 
de Zeeuwse poepuil. Ik had er nooit van 
gehoord dus zo leren we ook nog iets.  
We hebben op 13 april weer een modeshow 
van “ This Time” uit Kapelle, gelopen door 
onze eigen leden. Vorig jaar een groot suc-
ces dus het zal ook nu weer goed zijn. 
We gaan op 21 april naar de Synagoge in 
Middelburg waar we door mevrouw Pasma 
uitleg krijgen. De bedoeling is met zijn allen 
met de trein te gaan. Als dat niet kan, mag 
u natuurlijk ook met de auto. 
Zet 11 mei in uw agenda. Dan hebben we 
weer een mooie reis voor u in petto.  Ik ver-
tel u hier later meer over. Bekijk ook eens 
onze website www.vrouwengildegoes.nl of 
loop eens binnen in de soos elke 1e en 3e 
woensdag van de maand. Wilt u graag meer 
weten over onze activiteiten bel dan met 
Ardi Zweedijk tel. 228099 of Denise Bou-
man tel.312665

Graag tot ziens, Dien Janssen.

ELISABETHDIACONIE  UITNODIGING
Omgekeerd huisbezoek, donderdagmiddag 
20 april 2017. Op deze middag zullen Jan 
en Jopie Minnaard onze gasten zijn. Zij gaan 
verhalen vertellen in het Zuid-Bevelands 
dialect. Voor enkele van ons geen onbeken-
den, want ze nemen ook regelmatig deel 
in ’t Kerkje van (Ellesdiek) Ellewoutsdijk. 

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
Overleden
Rosalina Maria Spelier, geboren op 17 
september 1930, overleden op 17 februari, 
weduwe van C. Hoornick.  De uitvaartdienst 
en begrafenis op het R.K. gedeelte van de 
algemene begraafplaats te Goes vonden 
plaats op 24 februari.

STILTECENTRUM

De werkgroep Stilte Centrum bestaat ruim 
15 jaar we stellen op dinsdagmiddag en 
vrijdagmiddag van 12.00 tot 13.00 uur de 
kapel open voor bezoekers.
De bezoekers kunnen dan een kaarsje aan-
steken en misschien hun intenties in het 
intentieboek schrijven en bidden en van de 
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TUINONDERHOUD
Johan Boonman

Voor Particulier en bedrijf
Stelsedijk 4

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

Plaats van deze middag: Magdalenazaal, 
Singelstraat 9. Tijd: van 14.00 – 16.00 uur. 
Vanaf 13.30 uur is de zaal open. U wordt 
verwelkomd met een kopje koffie of thee 
met wat lekkers. In de loop van de middag 
wordt u ook nog een drankje en een hapje 
aangeboden.
Voor de organisatie van de middag is het 
prettig als u zich vooraf aanmeldt bij:

parochiesecretariaat: 
telefonisch 0113 - 216754 op dinsdag- en 
donderdagmorgen van 09.30 – 12.00 uur of 
via email: rkmagdalena@hotmail.com  of bij 
het secretariaat van de Elisabethdiaconie, 
Bernadette de Smit. 
Telefoon: 0113 – 212028 of via email: 
piet-bernadette@zeelandnet.nl 
U bent van harte welkom!
Namens de werkgroep Elisabethdiaconie, 

Pastor Jeanine Heezemans en 
de leden van de Elisabethdiaconie.

OPBRENGST CARITASCOLLECTES
8 oktober:
Goese Missionarissen  € 67,11
12 – 13 november  
Regionaal project 
Het Palabana Kinderdorp € 210,21
3 – 4 december  
Sint Nicolaas / Kerstactie   € 236,87              
17 – 18 december 
Bisschoppelijke Adventsactie € 188,35
Hartelijk dank voor uw bijdrage!
Caritaskern Goes

VESPERS IN DE VEERTIGDAGENTIJD
het is een goed gebruik om de veertigdagen-
tijd voor Pasen te bestemmen voor inkeer. 
Daarom worden er dit jaar ook weer vespers 
gehouden en wel vanaf zondag  5 maart 
tot en met zondag 9 april ’s middags tus-
sen 17.00 en 17.45 uur in de Grote kerk 
te Goes. Er is ruimte voor bezinning door 
zang, gebed en stilte. Ds. Nelleke van der 
Linden verzorgt als vanouds de lezingen, de 
(korte) overdenkingen en de gebeden, maar 
anders dan vroeger zullen er verscheidene 
cantorijen, organisten en dirigenten aan de 
diensten meewerken. Het programma is als 
volgt:
5 Maart Vespers HMR Bergen op Zoom olv 
Marcel van Westen (speelt tevens orgel)
12 Maart Vespers Maria Magdalena Cantorij 
olv Rutger  mmv studenten  Koninklijk con-
servatorium Antwerpen (Arno van Wijk, orgel)
19 Maart Vespers Luscinia olv Wim Boer 
(speelt tevens orgel)
26 Maart Vesper Maria Magdalena Cantorij 
(Erik Zwiep orgel)
2 April Vesper kleine Maria Magdalena Can-
torij (Erik Zwiep orgel )

9 April Vesper Schouws Kamerkoor olv Wim 
Boer (speelt tevens orgel)
Ieder is hartelijk welkom

PASSIECONCERT COV GOES IN GROTE 
OF MARIA MAGDALENAKERK GOES
UITVOERING BACH’S JOHANNES PASSION 
DOOR COV GOES

Op vrijdag 24 maart 2017 verzorgt de 
Christelijke Oratorium Vereniging Goes een 
passieconcert in de Grote of Maria Magda-
lenakerk te Goes. Op het programma staat 
de ‘Johannes Passion’ van Johann Sebastian 
Bach. Het werk wordt uitgevoerd door het 
koor en zes solisten met begeleiding van 
viola da gamba, continuo-orgel en orkest, 
onder leiding van dirigent Wim van Herk. Het 
concert begint om 20.00 uur. 
De Christelijke Oratorium Vereniging Goes 
(COV Goes) brengt in de lijdenstijd, een 
periode van 40 dagen voor Pasen, de 
‘Johannes Passion’ van J.S. Bach ten gehore. 
Bach’s ‘Johannes Passion’ vertolkt de pas-
sie uit het evangelie van Johannes. In het 
lijdensverhaal van Christus benadrukt de 
evangelist Johannes meer de menselijke 
kant van Jezus, hetgeen leidt tot een wat 
rauwere vertelling dan in de drie andere 
evangeliën, die meer de goddelijke Jezus 
belichten. Dat is ook te horen in de muziek 
en de woorden. In vergelijking met Bach’s 
‘Matthäus Passion’ heeft het lijdensverhaal 
in de ‘Johannes Passion’ een intenser, dra-
matischer karakter en is het, hoewel sober-
der en ingetogener dan de ‘Matthäus Pas-
ion’, meer gepassioneerd verklankt. Bach 
gebruikte in de ‘Johannes Passion’ enkele 
delen uit een passiegedicht van B.H. Broc-
kes en bestaande koralen en madrigaaltek-
sten. Daarmee probeerde hij te bereiken 
dat de kerkgangers zich diepgaand konden 
inleven in het lijdensverhaal van Christus. 
Het bewogen beginkoor ‘Herr unser Her-
scher…’ leidt de vertelling in. In de aria’s zijn 
persoonlijke ontboezemingen van mensen 
te horen, vertolkt door de vocale solisten. 
De aria’s worden afgewisseld door het koor 
dat meerdere rollen vervult, van opstandige 
omstanders of soldaten tot de beschouwen-
de Jodengemeente die haar commentaar 
geeft op de feiten. De verschillende stem-
men van het volk komen uiteindelijk tot rust 
in het prachtige ingetogen maar verwach-
tingsvolle slotkoor ‘Ruht wohl…’.

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
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Helpt u mee om dit mogelijk te maken?  
Namens de Caritas hartelijk dank voor uw 
gave.

VASTEN – BEZINNINGSTIJD

Als voorbereiding op het hoogfeest van 
Pasen is de veertigdagentijd een periode 
van vasten en bezinning.  Het traditionele 
‘vasten’ door jezelf en je huisgenoten zaken 
te ontzeggen maakt geleidelijk aan plaats 
voor bewustwording en hulp. Iets van jezelf 
weggeven aan anderen heeft vaak meer 
effect dan het je tijdelijk niet toestaan jezelf 
iets te gunnen. De ander als medemens zien 
kan natuurlijk het hele jaar, maar zeker die 
periode van veertig dagen.
Bezinning en bewustwording gedijen het 
beste op tijden en plaatsen waar rust en 
stilte aanwezig zijn. In navolging op de 
Adventsperiode 2016 is het plan opgevat 
om wederom in kleine kring op vrijdagmid-
dag in de veertigdagentijd bijeen te komen 
rond 15 uur. Dit alles onder leiding van 
Maria Bornhijm, met ondersteuning van 
pastoraal werkster Jeanine Heezemans.
Iedereen die een of meerdere keren op vrij-
dagmiddag hieraan wil deelnemen is van 
harte uitgenodigd. Startend op vrijdag 3 
maart 15.00 uur- 15.30 uur in het mortua-
rium, dat voor deze gelegenheid als dagka-
pel wordt gebruikt. 
Op Goede Vrijdag wanneer de Kruisweg 
gevolgd wordt om 15.00 uur vindt de bij-
eenkomst plaats in onze kerk. De liturgische 
werkgroep neemt voor deze rondgang langs 
de staties de organisatie en uitwerking op 
zich. Meer informatie volgt via ons kerkblad 
‘Rond de kerk’ 

GELOVEN VAN BINNENUIT
Geloven is niet iets dat vanzelf ontstaat. 
De tijd dat het geloof automatisch over-
ging van ouder naar kind heeft plaats 
gemaakt voor een mogelijke verandering 
in gedrag en/of denkwijze. Verandering 
gaat via het proces van: herkennen--> 

in beweging, wie wil dat nou niet?
De samenwerking met de carnavalsstichting 
was dit jaar zeker gewaarborgd door het 
optreden van onze nieuwe prins Rinus I, die 
we al jaren kennen als vast lid van de litur-
gische werkgroep.
Uw geldelijke steun tijdens de bijzondere 
collecte zorgde er mede voor dat we als kerk 
door schilderwerk ook de komende jaren 
redelijk goed uit de verf kunnen komen.
Allen dank hiervoor!

Parochiekerncommissie ’s-Heerenhoek 

VASTENACTIE 2017

Vanaf 1 maart tot en met 15 april loopt de 
Vastenaktie 2017. Het project dat de Caritas 
steunt ligt dit jaar in Sri Lanka. De Stichting 
Netherlands Sri Lanka is een particulier ini-
tiatief van 4 mensen uit Goes, dat ontstaan 
is naar aanleiding van de tsunami in 2004. 
Het doel van de Stichting is mee te helpen 
(wees)kinderen in Sri Lanka zicht te geven 
op een betere en meer hoopvolle toekomst. 
Dankzij giften en donaties hebben ze tot nu 
toe 3 kindertehuizen kunnen bouwen waar 
ze maximaal 90 kinderen een veilig huis 
kunnen bieden, onderwijs kunnen laten vol-
gen en medische zorg kunnen geven. In de 
tehuizen wonen weeskinderen en zeer arme 
kinderen die niet door hun familie kunnen 
worden verzorgd. De verzorging van de kin-
deren ligt in handen van de zusters van de 
congregatie Mary Immaculate, onder leiding 
van Zr. Amatha. De leeftijd van de kinderen 
varieert van 3 tot 18 jaar. In principe verla-
ten zij op hun 18e het huis, maar worden 
dan nog wel verder door de zusters begeleid, 
terwijl de stichting zich inspant voor finan-
ciële mogelijkheden. Ook dit jaar werkt de 
Caritas nauw samen met onze basisschool. 
Daarom wijkt dit project wat de Caritas 
nu steunt af van de landelijke Vastenaktie. 
Door dit project willen wij aan onze kinderen 
overbrengen dat wij in grote welvaart leven 
en bevoorrecht zijn dat zij wel een goede 
opleiding kunnen volgen voor een goede 
toekomst. Veel van hun leeftijdgenootjes in 
Sri Lanka krijgen die kans niet. Door hierbij 
stil te staan tijdens de vastenperiode kun-
nen we hen ook  leren dat door zelf een 
klein offer te brengen, ze iets groots voor een 
medemens kunnen betekenen.  

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:
25 januari: Johanna (Jo) Anthonia Jozina van 
Gessel-Rijk, 74 jaar, weduwe van Leonardus 
(Leen) van Gessel, woonachtig Deken Toma-
slaan 6, uitvaartdienst vond plaats op dins-
dag 31 januari in onze kerk, waarna crema-
tie in besloten kring in Terneuzen.
 
GOED UIT DE VERF GEKOMEN?   

Als u dit blad ontvangt is de carnavalspe-
riode net voorbij en kijken we terug op de 
aanloop naar en het verloop van de dolle 
dagen. De Kieltjesmis op 11 februari was 
liturgisch gezien een groot succes: voorgan-
ger pastor Jeanine Heezemans wist op origi-
nele wijze de gelovigen in beweging (van de 
banken) te krijgen tijdens haar overweging. 
Blaaskapel ‘de Koenkelpot’ en koren ‘Espe-
ranto’ en ‘Missicanto’ zorgden ervoor dat 
niemand stil moest blijven zitten. Een kerk 
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PASTORALE ZORG INZAKE 
SACRAMENT DER ZIEKEN 

EN OVERLIJDEN

06- 53637130

 

Kerkeboomgaardstraat 30 Kwadendamme  
(0113) 644 398 

www.rplusmakelaardij.nl 

erkennen-->bekennen-->verlangen--
>keuze--> oefenen--> vastmaken--> 
doorgeven.
Keuzes maken betekent: kleur bekennen. 
Ook zij die menen door de keuze voor geloof 
via doop uit te stellen tot latere leeftijd, 
maken (on-)bewust toch een keuze voor het 
nog jonge (onmondige) kind.
Er is een groeiende behoefte aan vertrou-
wen om samen met ouders/verzorgers een 
band in geloof en levensbeschouwing op 
te bouwen. Daarom is samenwerking met 
ouders/ verzorgers van kinderen zo belang-
rijk. Als reactie hierop starten we in onze 
kern met:
-  Eerste communievoorbereiding door 

ouders van aanstaande communicanten 
voor alle betrokken communicanten. Drie 
ouders hebben aangegeven hier actief aan 
te willen meewerken door de voorberei-
dingsmomenten op zondag zelf mee in te 
vullen. Start van dit project ‘Blijf dit doen’ 
is op zondag 12 maart om 10.15 uur.

-  Vormselvoorbereiding: in samenwerking 
met de parochiekernen Lewedorp en Ove-
zande zullen ouders van vormelingen en 
leden van de vaste werkgroep vormsel-
voorbereiding 2017 een plan van aanpak 
opzetten, dat wezenlijk afwijkt van vorige 
voorbereidingen. Ouders en kandidaat- 
vormelingen ontvangen hierover tijdig 
informatie en worden uitgenodigd voor een 
informatieavond op school. Eind maart 
starten de voorbereidingbijeenkomsten en 
inmiddels hebben de doelgroep/kinde-
ren van groep 7&8 het aanmeldformulier 
ontvangen.

-  Vieringen waarin ouders/gezinsleden 
zoveel mogelijk betrokken kunnen wor-
den. De leeftijd/doelgroep wordt verlaagd 
naar zo mogelijk 4 jarigen. Kennismaken 
met geloof en verhalen uit de (kinder-)
Bijbel wordt bewust overwogen. Ook voor 
deze doelgroep zijn ouders al bereid 
gevonden mee te willen werken. Gezinsvie-
ringen blijven tot de mogelijkheid behoren, 
maar we spreken liever van kringvieringen, 
omdat de opzet en organisatievorm anders 
gaan verlopen.

Wilt u meer weten over deze vorm van 
samenwerken, of voelt u zich aangetrokken 
om van binnenuit (via gezinsverband) mee 

te werken aan geloofsopvoeding? Schroom 
niet om gewoon eens te bellen of te mailen? 
Contactadres: info@rksheerenhoek.nl

ACTIE KERKBALANS 2017
In het vorige nummer van Parochienieuws 
gaven we aan dat we als parochiekerncom-
missie actiever moeten optreden om onze 
kerk in balans te houden. 
Parochianen hebben op diverse manieren 
contacten/banden met de kerk als instituut 
of het kerkgebouw in onze dorpskern.
Wij streven ernaar om met zoveel mogelijk 
mensen verbonden te blijven: één manier 
van werken is te eenzijdig geworden!
Via dit blad Parochienieuws willen we zoveel 
mogelijk mensen blijven informeren, maar 
ook dit communicatiemiddel kost inspan-
ning en geld. Vandaar dat we gekozen heb-
ben voor verschillende arrangementen:
-  Een vrijwillige, eigen bijdrage is altijd 

mogelijk en welkom. Het parochieblad 
blijft u informeren als u daar jaarlijks 
€ 10.- voor over heeft.

-  Een bijdrage vanaf € 75.-  maakt duidelijk 
dat u ook op andere terreinen betrok-
ken wilt blijven en wij u daarvoor mogen 
benaderen of u kunnen uitnodigen. Het 
parochieblad behoort automatisch tot de 
standaardcommunicatie. 

-  Het bisdom heeft voor 2017 de minimum-
bijdrage vastgesteld op € 116.- 

-  Via een meerjaren-bijdragen-formulier, 
erkend door de belastingdienst kunt u 
eventueel uw gift als aftrekpost jaarlijks 
aanmerken. Meer informatie is beschik-
baar; wij sturen u graag dit formulier toe 
als u dat wenst.

-  In het volgend nummer van Parochie-
nieuws zullen we inzicht geven over kosten 
en baten van onze kern. 

In alle gevallen wordt uw bijdrage volle-
dig besteed aan onze eigen parochiekern 
’s-Heerenhoek, dat deel uitmaakt van de 
parochie Pater Damiaan.

NILFISK-DAMES
Toen Antoinette van den Dries werd 
gevraagd om contactpersoon te worden 
van deze werkgroep wilde ze graag met 

Advertentie voor Parochienieuws 
Br. 5,6 x H. 10,5 cm 

 

  

 
 

 
	  

Gratis  
advies nodig? 

Als u een probleem hebt  
met  b.v. uw computer,  

internet, tablet, TV, camera,  
administratie, archief, bouw  

en bouwkunde, Duits, Engels,  
bankzaken, testament, 

beleggen, gemeentezaken en  
nog vele andere zaken, staan  

meer dan 70 adviseurs op  
allerlei gebied  voor u klaar  
met hun kennis en kunde. 

 ’t Gilde 
de Bevelanden 
helpt U graag! 

Bel 06-14 53 06 01  
of mail naar 

aanvragen@gildedebevelanden.nl  
Zie ook www.gildedebevelanden.nl  

 

 

Heeft u gratis 
advies nodig?

Wij geven o.a. adviezen op 
het gebied van administratie, 

archiefonderzoek, boekhouden, 
bouwkunde, financiële zaken, 

geschiedenis, juridische zaken, 
keramiek, metaalbewerking, 

notariële zaken, ICT problemen, 
schaken, tuinieren, vertalen, 

taxaties, en nog veel meer. Er staan 
meer dan 70 vrijwilligers tot uw 

beschikking.
Kunnen wij u helpen of helpt 

u mee met het geven van 
adviezen?
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LIEF EN LEED 
Gedoopt:
Op 29 januari werd gedoopt Julie Maria 
Doortje van de Sande, dochter van Richard 
van de Sande en Ellen Courtin.

Overleden:
Op 5 januari is overleden Jan Courtin, 
weduwnaar van Corrie van den Dries, op de 
leeftijd van 86 jaar. Als 12e telg geboren 
in een gezin van 13 kinderen deed Jan al 
vroeg allerlei karweitjes op de boerderij. Hij 
was een buitenmens, altijd bezig met de 
natuur. Hij trouwde met Corrie in 1963 en 
samen kregen ze drie kinderen. Jan hield 
van gezelligheid en was er graag “bij”; hij 
heeft gevoetbald en 25 jaar op het heren-
koor gezeten. Toen Corrie overleed bleef hij 
over met 3 tieners waardoor veel op zijn 
schouders terecht kwam. Op zijn 75e kreeg 
hij problemen met zijn gezondheid en dat 
bleef zo tot aan zijn overlijden. Hij was niet 
altijd even gemakkelijk, maar naarmate de 
jaren verstreken werd hij steeds toegankelij-
ker. Dat hij moge rusten in vrede.

Op 8 januari is overleden Geert Goense, 
echtgenoot van Dora Verschoore, op  de 
leeftijd van 77 jaar. Hij was de jongste 
van drie kinderen met wie hij opgroeide 
in Baarsdorp op het boerderijtje van zijn 
vader. Hij ging altijd te voet naar de school 
in Heinkenszand. In 1968 trouwde hij met 
Dora en samen kregen ze twee dochters 
waar hij trots op was. Later de vijf kleinkin-
deren waren zijn rijkdom. In oktober hoorde 
Gerard dat hij ernstig ziek was en dat kwam 
hard aan. Zijn krachten namen snel af en 
hij berustte erin dat zijn einde naderde. Na 

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

iedereen kennis maken en organiseerde 
zij een ochtend zoals op 24 januari van dit 
jaar. Dat beviel zo goed dat het een traditie 
is geworden!
Er is koffie met gebak en iets hartigs. 
Gewoon een gezellige ochtend.
Aan het einde hebben we een excursie 
gemaakt naar het opgeknapte mortuarium.
De kerk ziet er dankzij jullie opgeruimd en 
goed onderhouden uit. Complimenten.

Jeanine Heezemans, eerst aanspreekbare 
pastor kern ‘s-Heerenhoek

ACHTER DE SCHERMEN
Waarom worden vrijwilligers met een lange 
staat van dienst niet altijd in het bijzonder 
gewaardeerd ? Eigenlijk een heel begrijpelij-
ke vraag, waarop we een passend antwoord 
willen geven.
In onze kern zijn/waren inderdaad heel veel 
vrijwilligers actief. Meer dan 130 personen 
dragen nu nog wekelijks, maandelijks of 
eens-meerdere keren per jaar hun steentje 
bij door het verrichten van werkzaamheden. 
Variërend van koorzang, schoonmaak, kerk-
hofwerk, gastvrouw bij koffieochtenden tot 
misdienaar, acoliet, bloemengroep of lid 
van een werkgroep… De meeste kennen 
we uiteraard bij naam, maar toch schiet 
er wel eens een vermelding bij in en dat is 
vervelend.
Onderscheid maken in belangrijke en min-
der belangrijke taken is hachelijk. We vin-
den elke helpende hand van groot belang. 
Helaas neemt het aantal hulphanden jaar-
lijks af door vergrijzing, ziekte of overlijden. 
Groei van onderaf (zodat de gemiddelde 
leeftijd van onze vrijwilligers daalt) is moei-
lijk, ondanks persoonlijke benadering.
Op de jaarlijkse Willibrordzondag proberen 
we enkele vrijwilligers (liefst zo onverwacht 
mogelijk) in het zonnetje te zetten. We 

beseffen ook hier dat keuzes discutabel 
kunnen zijn: die wel, wie niet? 
Bij ziekte proberen we via leden van de 
ziekenbezoekgroep onze waardering uit te 
spreken en de zieke beterschap en sterk-
te toe te wensen. Ook hierbij is het van 
onschatbare waarde te weten wat er binnen 
onze vrijwilligersbestand leeft of plaatsvindt. 
Soms horen we pas achteraf dat iemand al 
langer bedlegerig is en eigenlijk een bezoek-
je had verwacht…
Bij overlijden van een vrijwilliger kiezen we 
er bewust voor om ook geen onderscheid te 
maken door het wel/niet plaatsen van een 
rouwadvertentie. Los van de hoge kosten, 
die dat met zich mee zou brengen, is de 
persoonlijke benadering naar nabestaanden 
veelal passender, vinden wij. 
In alle gevallen willen we graag de contacten 
vasthouden of liever zelfs verbeteren. Ook 
hier is de inzet van velen, zo niet allen, een 
wens die bij alle parochiekernleden leeft.

Richard Gielens, secretaris 
parochiekerncommissie

KERKDIENSTEN-ROOSTER
Sinds 8 januari maken we kennis met een 
nieuw dienstenrooster van vieringen en 
diensten binnen onze parochie. Voor onze 
eigen kern zijn de verschillen enigszins 
beperkt gebleven, maar toch vereist dat 
enige aanpassingen voor kerkbezoek:
De eerste zondag van de maand blijft de 
aanvangstijd 9 uur.
De tweede zondag van de maand is de aan-
vangstijd 10.45 uur geworden.
De derde zondag is wederom gehandhaafd 
op aanvang 9.00 uur.
De vierde zondag is er GEEN viering op 
zondag, maar op zaterdagavond 19.00 uur.
In geval er een vijfde weekend binnen de 
maand valt, is er ook op zondagochtend 
dienst om 9.00 uur.
De eerste ervaringen zijn bemoedigend: het 
aantal kerkgangers op de zaterdagavond 
schommelt tussen 80-90 personen. De 
zondagochtend blijft op gemiddeld 90-100 
gehandhaafd. 
Ook op dit gebied: hoop doet leven! Wij 
blijven u informeren over de voortgang. Eind 
juni maken we de eerste tussenbalans op en 
evalueren we met de andere parochiekernen 
over de voortgang van dienstenroosters.
Mocht u om welke reden ook een dienst of 
viering gemist hebben, dan kunt u altijd via 
deze website al onze diensten terugluiste-
ren. Log wel in op onze kern ’s-Heerenhoek 
onder de provincie Zeeland.
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viering is er (bij droog weer) het traditionele 
paaseieren zoeken. We hopen weer veel 
kinderen te zien.

AFSCHEID KOSTERS TREES EN PHILIE
Op gepaste wijze, met een gezamenlijk eten-
tje, hebben wij afscheid genomen van Trees 
Simonse de Schrijver en Philie Weemaes- 
Frankevijle. Nadat dhr. H. Fackler in 1993 
als vaste koster met pensioen was gegaan 
hebben zij mede de taken in de opgerichte 
kosterswerkgroep overgenomen. Wij hebben 
hun nu uitgezwaaid met een bloemetje en 
veel dank voor hun  inzet en de betrokken-
heid die ze in al die jaren getoond hebben.
Namens de werkgroep kosters; Trees en  
Philie hartelijk dank.

Theo de Gijsel

VERSLAG GEZAMENLIJKE 
KERSTDINER IN DE PASTORIE VAN DE 
BLASIUSKERK

In samenwerking met Caritas van de Rooms 
Katholieke Kerk en het Diaconaal beraad 
van de Protestantse gemeente van Hein-
kenszand is voor de 5e keer het kerstdiner 
op 1e kerstdag voor ouderen en alleen-
staanden gehouden.
Voorafgaand aan het diner werd iedereen 
ontvangen met koffie en gebak in hun eigen 
kerk na afloop van de viering. Tot aan het 
diner werd de tijd gevuld met twee eigen-
tijdse kerstverhalen van Ria Hoogesteger 
en werden er door het dameskoor verschil-
lende kerstliederen gezongen onder leiding 
van Tuur Remijn. Ds. Van Wijk verzorgde 
het gebed voor de maaltijd en pastoor Van 
Hees, die iets later aanschoof,  het gebed 
na de maaltijd. Een zeer gezellige maaltijd 
met 32 blijde en tevreden gasten. 
Alle lof voor onze kok Wim Nijsse, die samen 
met zijn vrouw Leuni een voortreffelijk diner 
hadden bereid met medewerking van vele 
vrijwilligers van zowel de PKN alsook van 
katholieke zijde.
Namens alle deelnemers hartelijk dank aan 
de vele vrijwilligers die dit hebben mogelijk 
gemaakt: het versieren van de pastorie, de 
bediening, het vervoer en niet te vergeten 
de afwassers. Ook een woord van dank aan 
de winkels/sponsoren die hier hun bijdrage 
aan hebben geleverd zonder hen zou het 
een stuk moeilijker zijn geweest om e.e.a. 
financieel rond te krijgen.

een paar maanden sliep hij rustig in, in het 
bijzijn van zijn dierbaren.

Op 29 januari is overleden Apolonia Verbart, 
weduwe van Kees Traas, op de leeftijd van 
88 jaar. Heel haar leven heeft Leu de touw-
tjes in handen gehad, wellicht omdat ze 
haar moeder al op jonge leeftijd verloor en 
zij de verantwoordelijkheid over de 6 broer-
tjes en zusjes kreeg. Zij was altijd schoon 
en netjes, een Pietje precies. Het overlijden 
van haar man en 2 kinderen Eddie en José 
deed haar veel, maar verwerkte ze in stilte. 
Ze genoot veel van haar kinderen en klein-
kinderen die haar veel bezochten. Het geloof 
gaf haar leven een rots als het fundament 
waarop zij stond. 

Op  30 januari is overleden Mattie Priem, op 
de leeftijd van 76 jaar. Maatje groeide op in 
een groot gezin waar altijd wel wat te doen 
was. Op haar 18e ging ze een opleiding als 
gezinsverzorgster volgen en daarna werkte 
ze vooral in gezinnen waar de moeder ziek 
was of overleden. Ze werd daar zeer gewaar-
deerd. Na een tijd in Rotterdam te hebben 
gewoond, keerde ze terug naar Heinkens-
zand, waar ze nog veel jaren met plezier 
heeft doorgebracht. De laatste jaren werd ze 
in de Koriander met zorg en liefde omringd. 

Op 2 februari is overleden Bauke Sjoerd 
Frans Dirk van der Meer op de leeftijd van 
47 jaar. Bauke was oud-parochiaan van 
onze parochie en woonachtig te Moskou. Hij 
laat een echtgenote en drie kinderen achter. 
Op 11 februari hebben de herdenkings-
plechtigheden plaats gevonden te Amstel-
veen. Moge hij rusten in vrede.
 
Op 4 februari is overleden Nel Jansen-Valck, 
op de leeftijd van 74 jaar. Nel was een lieve 
vrouw, zorgzame moeder en trotse oma, die 
een bijzondere verering koesterde jegens 
Maria. Dat zij moge rusten in vrede.

BIJZONDERE VIERINGEN
Kennismakingsviering 
van de communicanten
Op 1 april stellen de communicanten zich 
voor in onze kerk. Pastoor Fons van Hees 
zal voorgaan en Free Spirit zal de zang ver-
zorgen. Dit is een stap op het pad naar de 
eerste communie op 11 juni.

Kruiswegviering
Op Goede Vrijdag is er om 15.00 uur een 
kruiswegviering m.m.v. het dameskoor en 
de lectoren.

Kinderpaasviering op 16 april
Op eerste paasdag is er een kinderviering 
met medewerking van Young Spirit. Na de 

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
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Kantooradres (op afspraak)
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Monuta Richard Ensing
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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
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effenof eêl de carnavalsvereênige van verse 
broôdjes en zoete jikkemientjes voorzag. 
Deur ôôfdkoster Dies, die a aoles a klaer 
ezet ao nog voor a d’n echte koster kwam. 
Deur de bozz’ouwer van Paerehat, die a de 
collectezakken kwam brienge mie ’t geld van 
fliejaere d’r  nog in. Deur de lange Piccolo, 
die a de kerkdeure open most ouwe voe 
iedereên die a docht da ’t pas om elf uren 
begon. Deur prins Geêrt, die a nog zonder 
lôôprek deur de kerke schufele kon. Deur 
de ziengende stemmetjes, die a ’t nieuwe 
carnavalslied glad van buten kenden (en dat 
dirrom eêl goed konne zienge). Deur vrouwe 
Marga, die a de leste gewiede hosties wist 
te vinden in ’t tabernakel in de sacristie. 
Deur dame Gerlinde, die a iedereên op tied 
an de koffie kreeg nog ruum voor ‘t bier. 
Deur pastor Wiel, die a in polonaise de pas-
torieë in gieng. Tsja, wien ao t’r noe eigelik 
gin zeiltje bie’ezet? D’r most alleêne nog 
wind in die zeilen komme. Toen kwam t’r ’n 
verreke mie ’n lange snuut ...
 

Jewannes en Jewannes (foto’s en tekst)

ÔÔGKERKELIK ZUUD-BEVELANDS 
‘n Bitje vanuut ‘t idee da je ‘n goeie formule 
niet te gauw los mô laete. Wellicht is ‘t nie 
voe iedereên goed verstaenbaer, mae ’t 
is aoleszins de moeite waerd om ’t Zuud-
Bevelandse dialect levendig t’ ouwen. En 
oe ka je da beter doeë deur te bidden en 
te ziengen? De kerkelike taele is dikkels 
‘n moeilike taele, mae deur aoles uut te 
drukken in oôns eigen dialect kan ze wè 
dichterbie komme. Dat ope me in elk geval 
mie mekare te bereiken op zondag de 19e 
maerte. Saemen mie pastor Leo Peeters, 
wan um is eên van de weinige voorgangers 
die a nog in oônze moerstaele preke kan. 
Hans de Vos zurg voe de vertaelige van de 
leziengen. En voe de liederen magge me 
wee gebruuk maeke van de liedbundel uut 
‘t Kerksje van Ellesdiek. 

Marga van de Plasse

VACATURE
De gastvrouwen die sinds jaar en dag ons 
parochiehuis schoonhouden en inmiddels 
de leeftijd der sterken hebben bereikt, heb-
ben aangegeven op korte termijn hun werk-
zaamheden te willen neerleggen. Omdat een 

LIEF EN LEED
Gedoopt
Zoë Anthonia, dochter van Richard de 
Winter en Elise E.J. van Baalen, gedoopt op 
19 februari 2017,

Nayeli Johns, dochter van John C.P.M. 
Govers en Claudia Edith Gonzalez, eveneens 
gedoopt op 19 februari 2017.

Overleden
Jacoba Maria Magdalena (Toos) Zuidhof, 
echtgenote van Petrus Joannes (Peter) Rijk,
geboren 17 april 1957, overleden 9 januari 
2017.

Marinus Vroonland, echtgenoot van
Apollonia Maria Franse, geboren 14 juli 
1931, overleden 7 februari 2017,

Pieternella de Jonge, weduwe van Pieter 
Verbeem, geboren 26 juli 1914, overleden 
17 februari 2017.

DE WIND IN DE ZEILEN

Aole zeilen wierre bie’ezet, liek a je ziet op 
de foto’s van Jan. Deur bakker Sjors, die a 

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.

Al met al kunnen we weer terugzien op een 
goed geslaagd evenement van de gezamen-
lijke kerken van Heinkenszand.
 

Pietie de Haan en Nel Quist (PKN)
Anneke Harten en Wim Mulder (RK kerk).

KBO AFD. HEINKENSZAND
Als ik de INFO klaarstoom, die in de Nestor 
zal ligt die rond 17 febr. verscheen denk ik 
ook aan het Parochienieuws. Omdat heel 
veel parochianen geen Nestor lezen, vind ik 
het belangrijk om die mensen toch te berei-
ken met het KBO gebeuren. Het lijkt mij nog 
steeds een welkome informatie voor alle 
parochianen.
Belangrijk in de laatste INFO is de uitno-
diging aan alle leden voor de Algemene 
Jaarvergadering, die wordt gehouden op 2 
maart, 's middags 13.30 uur in de zaal van 
de Barbesteinkerk aan Clara's Pad. Rond 
de klok  van 2 uur zijn, in nauw overleg met 
Ter Valcke, 2 dames uitgenodigd, die ons 
ouderen, komen voorlichten over dementie/
alzheimer. Een belangrijke lezing, die zeker 
ons pad zal verlichten. Sprekers zijn: Paulien 
Tazelaar, zij is verpleegkundig specialist in 
Ter Valcke en op locaties op de Bevelanden. 
Laura Zuidhof, zij praat met ons over maat-
werk in de verzorging, gericht op ouderen en 
ook naar de wens van ouderen.. Alle leden 
van de KBO zijn uitgenodigd, maar ook u, 
lezer(es) van Parochienieuws bent van harte 
welkom. De eerste consumptie is voor reke-
ning van de KBO. Wilt u die middag meer 
gebruiken, dan doet u dat voor eigen reke-
ning. Voor deze middag willen wij ook niet-
leden, die dit blad lezen, uitnodigen voor 
de bijeenkomst op 2 maart a.s. Met nadruk 
is er in deze uitnodiging nog op gewezen, 
dat wij dringend verlegen zitten om enkele 
bestuursleden, die zich willen verdiepen in 
het KBO gebeuren. Een bestuursverkiezing 
zonder kandidaten is een te zware opgave. 
Wat let u, mannen/vrouwen van 55+ om het 
eens te proberen. U mag mij altijd bellen 
(Tel.568004) Oh, u bent geen lid? Dat kan 
snel geregeld worden.

Secr. KBO Heinkenszand, 
Mina van 't Westeinde-v.d.Dries.

SPECIFICATIE COLLECTES
28 DECEMBER 2016 T/M 22 JANUARI 
2017

collectes eigen kerk € 303,00
CARITAS collectes  
1-jan Diaconie in eigen Parochie € 64,25
7-jan Caritas € 75,00
totaal Caritascollectes € 139,25
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gaan de deelnemers op voor het officiële 
examen van de basisschool, dat toegang 
geeft tot de middelbare school. Lang niet 
iedereen wil op deze manier verder. Velen 
zijn heel praktisch ingesteld; zij zoeken hulp 
en verbetering voor lezen, schrijven, rekenen, 
de Franse taal en een beetje algemene ont-
wikkeling, om zodoende beter hun dagelijks 
werk te kunnen doen.
De Vastenaktie 2017 is een vervolg op 
de Kerstcollecte. We hebben toen voor dit 
prachtige project het mooie bedrag van € 
1.100,- kunnen overmaken. Door mee te 
bouwen aan een toekomst voor jongvolwas-
senen ver weg, kunnen ook wij ons steentje 
bijdragen. Hopelijk spreekt u dit aan, en 
mogen wij rekenen op een fantastische 
opbrengst. In de twee weken voorafgaand 
aan Pasen komen de Caritasdames de 
enveloppen ophalen, en hopelijk stelt u hen 
niet teleur. Indien u uw bijdrage per giro wilt 
overmaken, maakt u dan gebruik van het op 
de envelop vermelde rekeningnummer.

Theo Audenaerd, Caritaskerncommissie

GEEF DE PEN DOOR (13)
Dit is de pen van Léon Phernambucq. 
Anneke en ik wonen nu ruim 41 jaar in 
Kwadendamme. Toen we ons aan de Siguit-
sedijk ‘nestelden’ waren we één van de 
weinige protestantse gezinnen in een ver-
der katholiek dorp. Voor ons was het geen 
enkele overweging of we onze zonen op het 
dorp op school zouden laten gaan. Hoewel 
belijdend lid van de hervormde kerk heb ik 
me altijd meer algemeen christelijk gevoeld. 
Dat gevoel werd nog versterkt toen ik al heel 
jong, vanaf mijn achttiende, enkele jaren 
Nederlands gaf aan leerlingen van het Sint 
Willibrordcollege in Goes. Toen nog als enige 
niet-katholieke docent. Ik voelde me welkom 
in de cultuur van de school en later ook in 
onze dorpsgemeenschap. Steeds vaker gin-
gen Anneke en ik hier naar de kerk. In de 
eerste jaren nog zonder ter communie te 
gaan, later werden we daartoe uitgenodigd. 
Natuurlijk is er verschil van geloofsuiting in 
verschillende kerkgemeenschappen, maar 
er is maar één God. Juist het benadrukken 
van verschillen heeft al heel wat ellende 
veroorzaakt in de wereld. Ik probeer mijn 
geloofsbeleving te tonen door er te zijn als 
mensen je nodig hebben. Dat doe ik in mijn 
werk en privé. En door me in te zetten voor 
de samenleving. Dat geeft jezelf ook een 
waardevol gevoel, betekenis aan je leven. 
Zo ga ik me na mijn pensionering later dit 
jaar inzetten voor gehandicapte kinderen. 
Ik wens jullie allemaal vrede toe. Ik geef 
de pen graag door aan overbuurman Jan 
Zuidhof.

Léon Phernambucq

gastvrij en schoon parochiehuis voor onze 
kerncommissie van grote waarde is, zijn we 
op zoek naar opvolging en roepen kandida-
ten op hun belangstelling bij ons kenbaar 
te maken. Het betreft hier een functie waar 
een vrijwilligersvergoeding tegenover staat. 
Graag zouden we wederom twee mensen 
aanstellen, dat is gezelliger en praktischer. U 
kunt uw belangstelling via het parochiehuis 
bij ons kenbaar maken. Daar is uiteraard 
ook nadere informatie over deze functie te 
verkrijgen.

INZEGENING MARIAKAPEL

Nadat vele mensen een vakkundige bijdrage 
aan de Mariakapel hebben geleverd, nadert 
deze haar voltooiing. Een mooi stukje vak-
manschap valt inmiddels te bewonderen. 
Ten tijde van het schrijven van dit stukje rest 
slechts nog de inrichting, waarvoor gedacht 
wordt aan een tableau waarop offerkaar-
sen kunnen branden, een bloemengroet 
gebracht kan worden, en uiteraard aan 
een mooie console waarop het Mariabeeld 
geplaatst kan worden. En niet te vergeten 
het weer op orde brengen van de omgeving 
van de kapel.
Inmiddels is de datum bekend waarop de 
Mariakapel wordt ingezegend: op Palm-
zondag, 9 april, zal pastoor Van Hees deze 
eervolle taak verrichten. Als kerncommissie 
mogen we trots zijn dat het gelukt is deze 
fraaie kapel op onze begraafplaats te reali-
seren. U bent immer welkom, maar zeker op 
zondag 9 april, om te laten zien dat Maria 
voor ons nog steeds veel betekent.

Parochiekerncommissie

VASTENAKTIE 2017
De avondschool van de stichting Nabasnoo-
go is sinds 2001 actief. Het lesprogramma is 
aangepast aan volwassenen; er zijn vijf klas-
sen en vijf onderwijzers, en er wordt lesge-
geven van maandag t/m vrijdag, elke avond 
van 18.30 – 20.30 uur. Voor het schooljaar 
2016-2017 zijn er in totaal 49 vrouwen en 
56 mannen ingeschreven. Elke nieuwe leer-
ling wordt door een onderwijzer getest en op 
het geëigende niveau toegelaten. Sommige 
deelnemers hebben vroeger een paar jaar 
school gehad, anderen helemaal niet. Na 
vijf jaar, aan het einde van de opleiding, 

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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  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 

u van harte welkom voor koffie/thee/limo-
nade met iets lekkers. De opbrengst is voor 
Stichting projecten in Nepal. In elk deel-
nemend dorp staan zij met een kraampje 
met daarin  Nepalese spulletjes die u kunt 
bewonderen en kopen. Op s’-Heer Arends-
kerke worden er o.a. plantjes verkocht en 
op Borssele eigen gemaakte Zeeuwse spul-
letjes. In Lewedorp zijn er overheerlijke muf-
fins. Wij hopen op een mooie dag met heel 
veel fietsers, maar mensen die alleen een 
broodje willen eten of koffie drinken met 
iets lekkers, iedereen is van harte welkom. 
Hartelijke groet namens 

de drie diaconieën, Ina de Wilde  

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN
6 maart filmavond o.l.v. pastor Wiel Hacking 
en ds. Egbert Rietveld aanvang 19.30 uur 
film: ‘the tree of life’ in parochiezaal. 
Einde: 22.00 uur.
3 april 19.30 uur parochiekernvergadering

LIEF EN LEED
Overleden
Op 12 januari 2017 is thuis te Wemeldinge 
in de leeftijd van 69 jaar Pieter Johannes 
Marinus van Eijkeren, echtgenoot van Lina 
van Eijkeren-Meijaard, overleden. De oecu-
menische afscheidsdienst vond plaats op 
woensdag 18 januari in de Maartenskerk 
te Wemeldinge met als voorgangers ds Dick 
Steenks en pastor Wiel Hacking. Wij wil-
len Peter, ook gekend als Petri, gedenken 
als een man die nauwgezet te werk ging, 
belangstellend was voor zijn omgeving, 
bekend stond als trouw, zorgzaam en attent 
en steeds zoekend naar verbondenheid 
in geloof. Ook zijn verdiensten voor het 

EN OALLES KWAM UUT DE KASSE!!

“Oalles uut de kasse,” met dat motto vierde 
’t Kraaienist weer carnaval dit jaar. En dat 
gebeurde ook in de traditionele carnavals-
mis waar de nieuwe prins Marcel met zijn 
gevolg op een mooie manier de verbinding 
lieten zien tussen het feest zelf en waarmee 
het in de kerk aan is verbonden. Goed pas-
sende teksten en lezingen, betrokkenheid 
bij het dorp in de voorbeden, goed geko-
zen liedjes van jongerenkoor Con Dios en 
natuurlijk de muzikale ondersteuning vanuit 
het Paerehat!

Pastoor Fons van Hees voelde het als oor-
spronkelijke Limburger prima aan en had 
zijn overdenking prachtig aangekleed in de 
sfeer van carnaval. De goed bezette kerk 
voelde zich ermee verbonden én waardeer-
de ook het doel van de extra collecte, de 
vluchtelingengezinnen in Lewedorp.
Prins Marcel bracht in zijn woordje de relatie 
tussen het feest en de kerk ook nog eens 
goed in beeld met het thema “Vanzelfspre-
kendheid” en hoopt dat de relatie met de 
gemeenschap van Lewedorp en de kerk een 
vast onderdeel blijft van carnaval.
Met een gezellige muzikale afsluiting werd 
carnaval verderop in ’t Kraaienist voortgezet, 
waar deze geestelijke bagage hopelijk voor 
een goed stukje bodem zorgde!

DRIEKERKENFIETSTOCHT  
ZATERDAG 29 APRIL

Op zaterdag 29 
april organiseert 
de diaconie van 
de protestantse 
kerk van Lewe-
d o r p  ( Z a n d -
kreekstraat 31) 

een fietstocht samen met de Protestantse 
kerken van Borssele (Plein 66)  en’s-Heer 
Arendskerke (Torenring 2). Start vanuit de 
kerken tussen 11.00 en 13.00 uur. Mee-
doen kost €5,- en kinderen tot 12 jaar 
zijn gratis. U krijgt een routekaart en een 
consumptiebon. Bij alle drie de kerken bent 

LIEF EN LEED 
Overleden: 
Op 22 januari is mevrouw Cornelia Maria 
Engelbert overleden. De afscheidsdienst 
vond plaats op 25 januari in De Kraayert 
waarna de crematie te Middelburg.

KINDERNEVENDIENST EN 
CRÈCHE IN APRIL

2 april is de eerst-
volgende kinderne-
vendienst en crèche. 
In onze eigen viering 
staan we zeker stil bij 
de veertigdagentijd. 
 
Op eerste paasdag 

(16 april) is er een gezinsviering. 

U bent allen van harte welkom (van 0 tot 
… jaar). Omdat het een gezinsviering is, 
blijven we ook met alle kinderen in de kerk. 
Is deze viering voor de allerkleinste kerk-
gangers toch te lang, dan gaat een van de 
werkgroepsleden met deze kinderen naar 
achteren voor de crèche. Schroom niet om 
dit aan ons kenbaar te maken. We beloven 
er weer een leuke viering van te maken voor 
jong en oud.

 Kindernevendienstwerkgroep

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
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persoonlijke ontwikkeling aan vooraf, 
waarin Luther steeds meer ervan over-
tuigd raakt dat allerlei praktijken in de 
katholieke kerk (met name de verkoop van 
aflaten, waarvan de opbrengst ten goede 
moest komen aan veel pracht en praal in 
Romeinse kerken) niet in overeenstemming 
waren met de oorspronkelijke bedoelingen 
van het evangelie. Sindsdien zijn er over en 
weer veel harde woorden gevallen, maar 
de laatste decennia ervaren we het belang 

van een gezamenlijk zoeken naar 'wat ons 
bindt'.
Vanuit die laatste gedachte willen we in 
Oost Zuid Beveland een aantal activiteiten 
ontwikkelen om te ontdekken wat we geza-
menlijk kunnen delen. Er is al een filma-
vond geweest op 21 februari waarop we 
de levensgeschiedenis van Maarten Luther 
hebben kunnen volgen. Daarmee hebben 
we het accent gelegd op de 'protestanste 
zijde' van deze historische ontwikkeling. We 
zijn bezig om op 16 mei een spreker van 
landelijk formaat naar Kruiningen te halen. 
Daarmee zou dan vooral het gezamenlijke 
(protestants en rooms-katholiek) accent 
aan de orde moeten komen.
Om ook het katholieke accent in dit geheel 
een plaats te geven plannen we in het 
najaar, zo rond Hervormingsdag (31 okto-
ber), een bezoek aan de zusters Benedic-
tinessen in Oosterhout. Op zaterdag 28 
oktober brengen we van 13.30 tot 17.00 
uur een bezoek aan de zusters Benedicti-
nessen in Oosterhout. We wonen het mid-
daggebed bij, krijgen een inleiding over de 
geschiedenis en het toekomstideaal van 
de Benedictinessen, en er is gelegenheid 
om 'rond te neuzen' in het winkeltje waar 
ansichtkaarten, boekjes en producten van 
het Kunstatelier aangeschaft kunnen wor-
den. Bij gunstig weer kan er een wandeling 
worden gemaakt in de wijngaard, de moes-
tuin, de kruidentuin, de fruittuin en langs 
de bijenkasten. Kosten (los van vervoer) 
€ 12,50 per persoon.
Noteer de data alvast.

Wiel Hacking, pastoraal werker

toenmalige kerkbestuur van de parochie 
O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen willen wij 
in onze herinnering bewaren. Wij wensen 
zijn vrouw Lina veel kracht toe bij het dra-
gen va dit verlies.

Op 9 februari 2017 is Sophia (Fie) Mast, 
weduwe van Theo Heije, op 80-jarige leef-
tijd te Goes overleden. Zij kwam uit een 
gezin van 11 kinderen. Zij trouwde in 1964 
met Theo en uit hun gezin werden twee 
kinderen geboren. Ze was een vrouw die 
goed voor anderen kon zorgen. Aanvan-
kelijk deed ze dat in Kloosterzande als 
bejaardenverzorgster. Later heeft zij lange 
tijd moeten zorgen voor haar man, die 
vroeg ziek werd en de laatste jaren van 
zijn leven in Goes in Ter Valcke verbleef. Ze 
was dol op haar kleinkinderen en in haar 
vrije tijd ging ze graag fietsen. Het was een 
vrouw die graag contact had met andere 
mensen maar ook goed alleen kon zijn. 
Enkele maanden voor haar dood werd zij 
ernstig ziek en overleed tenslotte in Ter 
Weel in Goes. Op 14 februari hebben we 
in de parochiekerk te Hansweert afscheid 
van haar genomen door het vieren van de 
eucharistie. Aansluitend werd zij begraven 
in Hansweert.

Op 11 februari 2017 is Piet Rentmeester 
op 78-jarige leeftijd te Goes overleden.
Piet, geboren en getogen in Yerseke, bleek 
al snel niet voor een schoolloopbaan in 
de wieg gelegd, ondanks dat hij een prima 
kop met verstand had meegekregen. Piet 
was van jongs af aan van het aanpakken 
en doen, waarbij hij al vroeg een fascinatie 
voor sport in het algemeen en fietsen in het 
bijzonder ontwikkelde. Piet maakte van zijn 
hobby zijn beroep en werd profwielrenner. 
Later richtte hij zich op de handel en ver-
koop van sport- en wielerartikelen.
Piet was altijd aanwezig, daarbij gold 
afspraak is afspraak en tijd is tijd en dat 
gold ook voor zijn geloof! Hij was een 
standvastig mens: onafhankelijk, recht 
door zee, onverschrokken, betrokken en 
fanatiek. De laatste weken ging het met zijn 
gezondheid snel bergafwaarts en zijn een 
infectie en hartstilstand hem fataal gewor-
den. Op 16 februari hebben we tijdens de 
viering van Woord en Gebed in zijn paro-
chiekerk te Hansweert afscheid van hem 
genomen. De crematieplechtigheid heeft 
daarna in besloten kring plaatsgevonden.

VIJFHONDERD JAAR REFORMATIE
Dat de Augusti jner monnik Maar ten 
Luther in 1517 op de kerkdeur van Wit-
tenberg 95 stellingen openbaar maakte 
is de aanleiding geweest voor het ont-
staan van de Reformatie. Daar ging een 

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



24

BERICHT VAN DE CARITAS
Afgelopen december hebben we als 
bezoekgroep, de zieken en ouderen een 
attentie bezorgd. Zieken waarvan we het 
weten, zijn bezocht, en ouderen vanaf de 
gezegende leeftijd van 90 jaar. Zelf mocht 
ik een pakketje bezorgen bij de heer Goen-
se aan de Landweg. Ik werd vriendelijk 
ontvangen door vader en zoon en de hond. 
Het werd een gezellig gesprek, over van 
alles en nog wat.
De pakketjes waren dit jaar verzorgd door 
bakker Van de Bunder, en bevatte onder 
andere kerstkoekjes, banketstaaf en ande-
re lekkernijen.
Als bijlage bij deze uitgave vindt u een brief 
met informatie over de Vastenactie en het 
bekende zakje. Dit wordt tussen 3 en 12 
april bij u opgehaald.

William Harthoorn

DE VERWARMING
Sinds we met de nieuwe kachel werken, 
hebben we problemen gekregen met het 
kerkorgel. Dit resulteert in het steeds ont-
stemd raken van het orgel. De temperatuur 
boven bij het orgel gaat ook naar rond 
de 27 graden. De ingeblazen lucht is erg 
droog waardoor er steeds opnieuw water 
in het orgel geplaatst dient te worden. 
Terwijl het boven erg warm is, is het in de 
kerk nog maar amper comfortabel. Om 
deze temperatuurverschillen te nivelleren, 
hebben we twee ventilatoren opgehangen, 
maar dit geeft nog steeds niet het beoogde 
effect. We zijn nu opnieuw begonnen met 

afregelen door de thermostaat op een 
andere plaats te monteren en de kachel 
op 70% van zijn capaciteit te laten opwar-
men. Dit is echt even zoeken naar de juiste 
afstelling, want het heeft ook te maken met 
de buitentemperatuur.
We vragen onze trouwe kerkgangers nog 
even geduld op te brengen terwijl we aan 
het afstellen zijn. We begrijpen dat het 
soms toch te koud is in de kerk, waardoor 
we nog wat eerder moeten inschakelen. 
Het blijft een beetje een zoektocht. Het 
mag boven echt niet te warm worden in 
verband met het kerkorgel. We denken 
echter wel dat we steeds dichter bij het 
gewenste resultaat komen. We proberen 
de overlast tot een minimum te beperken, 
maar soms moet je toch eerst iets probe-
ren voor je erachter komt of het daadwer-
kelijk werkt. Bedankt voor het begrip en we 
hopen dat het binnenkort voor iedereen 
behaaglijk is.

Bas Goense
Namens de gebouwencommissie

EERSTE COMMUNIE
Op woensdagmiddag 22 maart komen 
de communicanten van Ovezande voor 
het eerst bij elkaar. Op leuke en leerzame 
wijze gaan ze aan de slag met het project 
“Blijf dit doen.” De verhalen uit het oude 
en nieuwe testament komen voor hen tot 
leven door er samen naar te luisteren en 
ermee te werken.  Zo leren ze God en Jezus 
steeds beter kennen en bereiden ze zich 
voor om op zondag 14 mei om 9.30 uur 
samen met Jezus aan tafel te gaan. Wie 
deze communicanten zijn, kunt u zien in 
de viering van zaterdag 1 april. Dan zul-
len de kinderen zich aan de parochiekern 
presenteren.

Werkgroep Eerste Communie
Annemieke, Saskia en Charlotte 

TENTOONSTELLING HEILIG HART
De maand mei staat op 
Ovezande dit jaar in het 
teken van het Heilig Hart. 
Dat is het thema voor de 
tentoonstelling in onze 
kerk, die in die maand 
op alle zondagmiddagen 
opengesteld is. In veel 
katholieke huishoudens 
stond vroeger een Heilig 

Hartbeeld. Waar zijn ze naar toe? Heeft 
u ze nog, al dan niet verbannen naar de 
vliering of de kelder? Zou u ze nog eens 
ter beschikking willen stellen om in de kerk 
neer te zetten?
Voor een buitenstaander kunnen het wat 

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

EUCHARISTIEVIERINGEN MARIA-OORD
Na een periode van 30 jaar beëindig ik 
de voorbereidingen van de eucharistie-
vieringen in zorgcentrum Maria-Oord in 
Hansweert.
Ik bedank de pastores, de koorleden, orga-
nisten en andere medewerkers met wie ik 
samen dit werk heb kunnen realiseren. Ook 
een woord van dank aan de leiding van 
Maria-Oord, die altijd hun medewerking 
hebben verleend.
In lichtingen over de vieringen kunt u 
vinden in Parochienieuws, Het Aktueeltje 
van Maria-Oord en bij de contactpersoon 
van de parochie John Jansen, tel. 0113-
383070. Hierbij wil ik iedereen bedanken 
voor de jarenlange samenwerking.

Tilly den Boer

HORIZON
Altijd bezig……

Er is altijd wel wat te doen. De hele dag 
door zijn we op school iets aan het doen: 
we luisteren, denken, vertellen, schrijven, 
denken, rekenen, computeren, tekenen, 
wiebelen, lachen, zitten, lopen, rennen 
(alleen buiten natuurlijk..), springen, hel-
pen, en ga zo maar door. Meestal vindt 
de meester of de juf het heel goed wat we 
doen, maar soms moeten we weleens een 
beetje geholpen worden om iets anders 
te gaan doen. Het is in ieder geval niet 
de bedoeling dat we niets zitten te doen. 
Al kun je niet altijd weten of iemand echt 
niets zit te doen. 
Misschien genieten we wel van de stilte, 
van de geluiden van ritselende blaadjes 
of een fluitende vogel. Misschien zitten we 
wel te denken hoe we een ander kunnen 
helpen, of hoe we een werkje nog beter of 
mooier kunnen maken. Ja soms is stil zijn 
en luisteren naar de verhalen en geluiden 
om je heen misschien wel beter dan druk 
bezig zijn met allerlei dingen. Je hebt dan 
even de tijd om te denken of je eerlijk bezig 
bent, of goed, of overdreven, of fout.
Ssstt!

Groetjes van groep 4
ICBS De Horizon
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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

LIEF EN LEED
Overleden op 30 januari: Theo Kuypers uit 
Zierikzee, 85 jaar.
 
GELOOFSVORMING 
MET VOLWASSENEN

Dinsdag 7 maar t 
houden wij in het 
parochiecentrum onze 

traditionele vastenmaaltijd. Let op: de maal-
tijd begint om 19.00 uur. Opgave bij Marijke 
Wessel tel. 461407 of Birgitta Ruther birgitta-
ruther@zeelandnet.nl  Er zijn geen kosten aan 
verbonden. Uw vrijwillige bijdrage gaat naar de 
Voedselbank Schouwen-Duiveland.
Op dinsdag 4 april vertoont pastoraal wer-
ker Wiel Hacking een film. Welke is nog 
een verrassing. Aanvang 20.00 uur in het 
parochiecentrum.
Op dinsdag 2 mei sluiten wij het seizoen af 
met een bijzondere avond: gemeentearchi-
varis dr. Huib Uil neemt ons mee naar het 
geloof door de eeuwen heen op Schouwen-
Duiveland. Aanvang 20.00 uur in het paro-
chiecentrum. Aan geen van de avonden zijn 
kosten verbonden.

CARITAS
Caritas collectes 2017 Schouwen-Duiveland:
 Zierikzee Haamstede Totaal
6 jan.:   € 116,00  ------- € 116,-
voor Vrienden van Emergis.
4/5 feb: € 157,70  € 36,40  € 194,10
voor Italiaanse Amatrice voor opbouw school.

De Caritascollecte 4 en 5 maart is voor onder-
steuning van de vastenactie en op 1 en 2 april 
voor ondersteuning van de bezoekgroep. Onze 
kasbeheerder Tonny Vaes zorgt ervoor dat de 
bedragen op de juiste plek terecht komen. 

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

wonderlijke, zoetige beeltenissen zijn. Jezus 
wijst op zijn borstkas, waar een brandend 
hart afgebeeld staat. De betekenis daarvan 
is dat Hij uit liefde voor de wereld mens 
geworden is, en zelfs bereid was daar-
voor de sterven. Het is vooral een rooms-
katholieke uiting van devotie, maar is ook 
in kringen van de anglicaanse en lutherse 
kerken bekend.
Overigens is er niet alleen sprake van het 
Heilig Hart van Jezus, maar ook van dat 
van Maria, of van allebei. Er bestaat een 
congregatie van paters van de Heilige Har-
ten. De patroonheilige van onze streekpa-
rochie, Pater Damiaan, behoorde daartoe. 
Het was een orde die in het jaar 1800 in 
Parijs opgericht werd, in een periode dat 
de katholieke kerk nog zwaar te lijden had 
onder de gevolgen van de Franse Revolu-
tie. De paters hebben zich vooral met de 
missie op de eilanden in de Stille Oceaan 
bezig gehouden. Vandaar dat Pater Dami-
aan in Hawaii terecht kwam. Zij richten 
zich ook op de aanbidding van het Heilig 
Sacrament.
Op zondagmiddag de 7e mei om 14.00 
uur openen wij de tentoonstelling op fees-
telijke wijze. We hopen dat de kerk dan met 
allerlei verschillende Heilig Hartbeelden 
versierd is. U wordt hartelijk uitgenodigd 
ze te leen te geven aan onderstaanden. Zij 
staan garant voor zorgvuldige bewaring en 
teruggave. Op voorhand hartelijk dank.

Jeannette van Beek, telefoon 655773
Els Boonman, telefoon 655391

Marlies Schenk, telefoon 544997

KERSTSTALLENTOCHT
Nog maar net bekomen van de afgelopen 
Kerstmis, denken we alweer tien maanden 
vooruit naar de volgende keer. Dit jaar is 
er weer een kerststallentocht in ons dorp. 
Deze vindt plaats op zaterdag 16 decem-
ber in de namiddag. Noteert u deze datum 
vast in uw agenda! We hopen dat weer 
veel mensen uit het dorp meedoen door 
ook een bezichtigingsplek te maken of iets 
anders te organiseren voor de kerststal-
lentocht. Suggesties, ideeën en initiatieven 
zijn erg welkom.
We willen er als Ovezande weer een fees-
telijke kerststallentocht van maken, die 
door heel veel mensen uit het dorp en de 
wijde omgeving wordt bezocht en beleefd. 
De voorgaande edities gaven blijk van veel 
originele ideeën en initiatieven. Van huis-
kamers die helemaal als vitrine ingericht 
zijn, tot stallen met levende dieren, en dat 
met allerlei gelegenheden waar gezongen, 
gegeten en gedronken wordt.

Ad Schenk
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en kunnen nemen staan we daar graag voor 
open.

Thea Blommaert en Rian Duinhouwer

OPROEP
Voor spullen voor vluchtelingen op Schou-
wen-Duiveland. Daar er steeds meer vluch-
telingen op Schouwen-Duiveland komen 
wonen en deze mensen geholpen kunnen 
worden met uw wellicht overbodige spulle-
tjes doe ik hiervoor graag een oproep. Wat 
op dit moment het hardst nodig is zijn de 
volgende artikelen: keukenspulletjes, pan-
nen, bestek, dekbedden en textiel, compu-
ters en computertafeltjes, kleine kastjes en 
fietsen. Mocht u wat over hebben dan fun-
geer ik graag als tussenpersoon, u kunt mij 
bereiken via tel 415238 of per mail 
tinykieboom@kpnplanet.nl

SAMEN VIEREN
De opbrengst van de collecte bij de Eenheid-
viering “Samen Vieren in de Westhoek” op 15 
januari heeft voor de landelijke en plaatselijke 
oecumene € 821,45 opgebracht.

OECUMENE IN DE WESTHOEK
Goede of Stille Week

We zijn op weg naar Pasen. Dat 
betekent dat we de Veertigdagen-
tijd tegemoet gaan, een tijd van 

bezinning. In deze tijd valt het niet mee om in 
alle rust toe te leven naar de Stille Week, ook 
wel de Goede Week genoemd. Toch probeert 
de kerk, dus ook wij in de Westhoek, momen-
ten te zoeken om tot de kern van het christe-
lijk geloof door te dringen: lijden, sterven en 
verrijzen van Jezus.
De eerste dag van de Veertigdagentijd is de 
woensdag: Aswoensdag. In de Rooms-Katho-
lieke traditie, waaraan in deze tijd ook protes-
tanten (ook hier in de Westhoek) meedoen, 
ontvang je een kruisje met as op je voorhoofd. 
Op 1 maart is er een Aswoensdagdienst 
om 19.30 uur in de Bethlehemkerk in 
Scharendijke. 
De laatste zeven dagen van de Veertigdagen-
tijd vormen het hoogtepunt van het kerkelijk 
jaar. Het accent in die week valt op Witte 
Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. 
De oecumenische werkgroep Samen Vieren 
bereidt in deze week de verschillende dien-
sten voor.
Van (Palm)zondag t/m woensdag zijn er op 
verschillende locaties avondgebeden van 
ongeveer een half uur, een kort moment van 
bezinning en inkeer. Op dinsdagavond is er 
de boeteviering. Centraal op Witte Donder-
dag staat het Laatste Avondmaal en gebed 
in Gethsemane, op Goede Vrijdag de Krui-
siging van Jezus en op Stille Zaterdag de 
Doopgedachte.
Een gelegenheidskoor uit diverse plaatsen uit 

pastor H. Buijssen, in de oecumenische 
viering pastoor Fons van Hees en Marijke 
van Reenen en in de uitvaartviering pastor 
A.Verdaasdonk. Het totaal aantal bezoekers 
aan genoemde vieringen was 4354. 
Het Willibrorduskoor uit Zierikzee zong op 
Palmzondag, op zondag 14 augustus en in 
de uitvaartdienst van 15 augustus. Bij de 
inzegening van de kunstobjecten zong ‘Canto 
ad Mare’ o.l.v. Elvira Vos-Simons. Op zondag 
28 augustus zong het Gemengd koor uit 
Ossendrecht, op 18 november het vocaal 
ensemble ‘Loubistok’ uit Oekraïne en in de 
Kerstnachtviering het mannenkoor ‘Westhoek-
zangers’. De organisten dit jaar waren Elvira 
Vos, Paul van Nieuwenhuize, Udo Schröder en 
Pieter Wels. 
Het bedrag dat een Duitse toerist beschik-
baar stelde voor kunst in de kerk is besteed 
aan een Maria-afbeelding in een glas-in-
loodraam, een kruis en een nieuwe ambo. Op 
zondag 12 juni werden deze kunstobjecten 
ingezegend door pastoor Fons van Hees.
Tijdens de ‘Kunstschouw’ in juni exposeerden 
enkele kunstenaars in de patio achter de kerk. 
In die week was de kerk dagelijks enkele uren 
open voor belangstellenden.
Op 24 juni kreeg Anne Martens een onder-
scheiding als lid in de Orde van Oranje-
Nassau voor haar  jarenlange inzet voor aids-
weeskinderen in Zambia. Anne is tevens actief 
lid van onze werkgroep.
Dinsdag 9 augustus werd in het kader van de 
oecumenische samenwerking een pelgrims-
fietstocht georganiseerd langs de diverse ker-
ken in de Westhoek.
Op 14 augustus was er na de viering koffie 
en een broodje en werd een tocht door de 
duinen gemaakt naar de plaats waar in de 
Middeleeuwen de kapel ‘Onze Lieve Vrouwe 
op Zee’ stond.
Zondag 9 oktober ging Haamstede naar Ove-
zande voor de regionale Pater Damiaanviering 
en op zondag 16 oktober vierden we in Zie-
rikzee het 60-jarig priesterjubileum van pastor 
Verdaasdonk.

Piet Remijn

GROTE SCHOONMAAK 2017
Zoals al een aan-
tal jaren gebruike-
lijk is, wordt er in 
januari/februari een 
grote schoonmaak 

gepland, enthousiaste parochianen melden 
zich hiervoor regelmatig aan. Helaas zal er 
voorlopig geen oproep gedaan worden, wel-
licht hoort u in de tweede helft van dit jaar 
weer van ons. Het uitstellen heeft gelukkig 
niets te maken met de bereidwilligheid van 
parochianen, maar met persoonlijke omstan-
digheden. Wanneer iemand de organisatie 
van de grote schoonmaak op zich zou willen 

Uw bijdrage voor de Caritas: bankrekening: 
NL 52 RABO 0143 5823 99  Hartelijk dank 
voor Uw steun. 

Caritaskern commissie 
Schouwen-Duiveland

CARITAS VASTENAKTIE 2017
Dit jaar staat de hoofdstad van El Salvador 
centraal in het project dat de naam "Eilan-
den van Hoop" heeft meegekregen. In San 
Salvador, en dan in het bijzonder de wijken 
Apopa en Mejicanos waar veel geweld heerst, 
wil de vastenaktie de volgende initiatieven 
ondersteunen.
De "Eilanden van Hoop" zijn onder andere: 
het jeugdcentrum in Apopa van de zusters 
Angel de la Guarda, de oprichting van een 
jeugdcentrum in Mejicanos en het sociale 
werk van de paters Passionisten in Mejicanos.
Graag willen wij, de vastenaktie groep Schou-
wen-Duiveland, uw financiële hulp vragen voor 
dit project. In de week van 27 maart tot en 
met 1 april wordt het vastenzakje bij u thuis 
bezorgd en in de week daarop, dus van 3 tot 
en met 8 april, door één van de vrijwilligers 
weer bij u opgehaald. Alvast hartelijk dank 
voor uw gulle bijdrage!
Werkgroep vastenaktie

Caritaskern Schouwen-Duiveland

VOOR UW AGENDA
Zondag 12 maart: vespercantate in de Willi-
brorduskerk om 16.30 uur. Uitgevoerd worden 
Engelse koorwerken door leden van “Luscinia” 
o.l.v. Wim Boer en enkele musici.
Zondag 19 maart: vesper in de Willibrordus-
kerk om 16.00 uur.
Zondag 19 maart: cantate in de Grote Kerk te 
Goes door “Luscinia”.
Donderdag 6 april: boeteviering in de Willi-
brorduskerk om 19.00 uur.
Zondag 9 april: Palmzondag
Zaterdag 15 april: Paaswake in de Willibror-
duskerk om 20.00 uur.
Zondag 16 april: vesper in de Willibrorduskerk 
om 16.00 uur.
Zondag 14 mei: 1e Heilige Communieviering. 
Let op: aanvangstijd 11.30 uur.

ONZE LIEVE VROUWE OP ZEE KERK 
HAAMSTEDE
Uit het logboek 2016
Er waren dit jaar 53 vieringen: 37 eucharistie-
vieringen, 12 woord en communievieringen, 1 
oecumenische viering, 2 doopvieringen en 1 
uitvaart. In 30 eucharistievieringen ging voor 
pastor A. Verdaasdonk, in 5 pastoor Fons van 
Hees en in 2 pastor Jac Broeders. De woord 
en communievieringen werden voorgegaan 
door Wiel Hacking, Jeanine Heezemans, Ed 
Visser en 8 keer door de liturgiegroep van 
onze kerk. In de doopvieringen ging voor 
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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

bereid is ons een en ander te komen vertel-
len over zijn ervaringen en eventueel vragen 
te beantwoorden. Voor dinsdag 2 mei is nog 
geen programma bekend. Aanvang 9.30 uur 
in het parochiecentrum.
Koffieochtenden Brouwershaven 
Op de woensdagen 8 maart, 12 april en 3 mei 
kunt u voor een kopje koffie/thee binnenlo-
pen in het Tonnenmagazijn in Brouwershaven, 
u bent daar weer van harte welkom voor een 
praatje en/of een spelletje. Aanvang 9.30 uur. 
Klaverjassen 
Op vrijdag 17 maart wordt er weer een klaver-
jasavond gehouden. Inleg is € 3,50 inclusief 
koffie/thee. Opgeven bij Henny Verkaart, 
tel. 414106 of per mail 
hmverkaart@zeelandnet.nl De volgende en 
laatste klaverjasavond van dit seizoen is op 
vrijdag 21 april. Aanvang 19.15 uur in het 
parochiecentrum.
Computermiddagen en muziekclub
De computermiddagen zijn op de woensda-
gen 22 maart en 12 april. De dames van de 
muziekclub komen bij elkaar op de donder-
dagen 23 maart en 20 april. Voor informatie 
over beide activiteiten kunt u terecht bij Els 
Steegmans tel. 413931.
Seniorencafé
Op donderdag 23 maart is de eerstvolgen-
de KBO thema-avond in het fiZi theater in 
Zierikzee. Spreker op deze avond is dhr. Paul 
Asselbergs (broer van oud-burgemeester 
J. Asselbergs) die ons op amusante wijze 
zijn leven en ervaringen komt vertellen met 
gedichtjes, anekdotes en stukjes uit eigen 
(boek)werk. Vanaf 19.30 uur is iedereen van 
harte welkom.
Jaarvergadering
Op maandag 27 maart is onze KBO jaar-
vergadering. Ontvangst vanaf  14.00 uur, de 
vergadering begint om 14.30 uur. De eerste 
helft van de middag is bedoeld voor het offi-
ciële gedeelte, na de pauze is er een quiz en 
een verloting. We hopen u in groten getale te 
mogen begroeten.
Busreis Amsterdam
Op zaterdag 1 april staat er een busreis op 
het programma naar Amsterdam. U wordt 
ergens in Amsterdam afgezet en kunt deze 
dag naar eigen wensen invullen. Aanmelden 
bij Els Steegmans tel. 413931 of per mail 
steegmans@zeelandnet.nl  KBO-leden beta-
len  € 17,-- en niet-leden € 22,--. Haast u 
want de bus is al aardig gevuld!

 

de Westhoek zingt op Goede Vrijdag delen uit 
het oratorium The Crucifixion, waarin het lijden 
en sterven van Jezus met gezongen en gespro-
ken teksten wordt verhaald. Voorafgaand aan 
de dienst is de Stille Tocht met een groot hou-
ten kruis ter nagedachtenis aan de sterfdag 
van Jezus. Vertrek vanaf de kerk in Renesse 
om 19.00 uur.
In deze week voor Pasen wordt gecollecteerd 
voor het 40-dagenprojekt van Kerk in Actie. 
Het geld is bestemd voor voor mensen met 
een handicap in Myanmar (Birma), die geen 
eigen inkomsten hebben en door onze steun 
de mogelijkheid krijgen een vaktraining te 
volgen om zodoende een eigen bestaan op 
te bouwen. Ook probeert men bedrijven te 
stimuleren gehandicapten in dienst te nemen. 
Onder het motto “40 dagen Sterk & Dapper” 
vraagt Kerk in Actie onze kracht en doorzet-
tingsvermogen om iets aan hun situatie te 
doen. Samen Vieren in de Westhoek sluit zich 
graag hierbij aan.
U wordt van harte uitgenodigd onderstaande 
avonden bij te wonen:

Palmzondag 9 april: Avondgebed 
19.30 uur in de Hervormde kerk aan 
de Ring in Burgh
Maandag 10 april: Avondgebed
19.30 uur in de Pelgrimskerk, Platboslaan, 
Haamstede
Dinsdag 11 april: Viering van Boete en 
Vergeving 
19.30 uur in de R.K. Onze Lieve Vrouwe op 
Zee kerk Haamstede
Woensdag 12 april: Avondgebed
19.30 uur in de Hervormde kerk Noordwelle
Witte Donderdag viering: 13 april
19.30 uur in de Bethlehemkerk te 
Scharendijke
Goede Vrijdag viering: 14 april
“Stille tocht met Kruis”. Start bij de kerk in 
Renesse om 19.00 uur
Aansluitend om 19.30 uur de viering in de 
Hervormde kerk.
Stille Zaterdag 15 april: Avondwake
21.00 uur in de Hervormde kerk aan de Ring 
in Burgh
Paaszondag 16 april: Dageraadviering
06.00 uur in de Pelgrimskerk, Platboslaan, 
Haamstede.
Tijdens deze viering worden de paaskaarsen 
van alle deelnemende kerken ontstoken. 
Aansluitend paasontbijt.
Namens de Oecumenische Werkgroep 
Samen Vieren,

Wim Hack

KBO 
Koffieochtenden 
Op dinsdag 7 maart geeft Peter Noordermeer 
ons een demonstratie pottenbakken, op dins-
dag 4 april hopen we dat een burgeradviseur 
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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, team leider
  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
Op deze achterkaft plaatsen we bewust onderwerpen die een of meer kernen raken of type-
ren. Deze keer aandacht voor het Paastriduüm, waar alle kernen van onze parochie met te 
maken krijgen, Voor iedereen wordt het immers via Palmzondag-Witte Donderdag- Goede 
Vrijdag-Stille Zaterdag..Pasen.

PAASTRIDUÜM H. PATER 
DAMIAANPAROCHIE 2017
Op donderdag 13, vrijdag 14 en zaterdag 15 
april viert de Kerk over de hele wereld weer 
het Paastriduüm. Na de intocht van Jezus 
in Jerusalem op de voorafgaande Palmzon-
dag zitten we aan het Laatste Avondmaal 
dat de Heer met zijn apostelen hield op 
Witte Donderdag. Het is de maaltijd van zijn 
liefde voor ons tot het uiterste. We volgen 
Jezus in de Hof van Olijven waar hij in zijn 
doodsnood verraden wordt. Wij herdenken 
het lijden en sterven van de Heer op Goede 
Vrijdag. We vieren Zijn Verrijzenis tijdens de 
Paaswake op Paaszaterdag, en uiteraard op 
Paaszondag.

DAAROM.. DE BELANGRIJKSTE VIERING
Daarom beleven we het Paastriduüm vanaf 
de opening op Witte Donderdag tot en met 
de Zegen in de Paaswake als één viering. 
De betekenis ervan maakt het tot de voor-
naamste viering in ons christelijk geloof. Het 
verdient dan ook sterke aansporing om met 
liefde voor en betrokkenheid op de Heer en 
elkaar deze viering mee te maken.

HOE ?
Nu is het voor het vijfde jaar dat we door het 
beperkt aantal priesters genoodzaakt zijn 
het Paastriduüm ‘slechts’ in drie parochie-
kernen te vieren. Dat zal dit jaar gebeuren 
in: Goes, samen met de parochianen van 
Heinkenszand. In Hansweert, samen met 
de parochianen van ’s-Heerenhoek, Kwa-
dendamme, Lewedorp en Ovezande. In Zie-
rikzee, uiteraard met de medeparochianen 
van Haamstede. In deze viering gaan telkens 
dezelfde priester en pastoraal werk/st/er 
voor. Na het vieren van de Paaswake worden 
de Paaskaarsen en het doopwater meegeno-
men naar die kernen waar geen Paastriduüm 
heeft plaatsgevonden. De Paaskaars en het 
doopwater worden op Paasmorgen binnen 
gedragen in hun kerken.

WENSELIJK? 
Tot nu toe blijkt het op zulke manier vieren 
van Het Paastriduüm voor vele parochianen 
nog steeds niet voor de hand te liggen of 
zelfs wenselijk te zijn. De deelname van 
parochianen aan de viering in een andere 

kerk is daardoor tot nu toe nogal matig. 
Toch vraagt de boven genoemde aansporing 
nog eens extra nadruk. De viering van het 
Paastriduüm is een intense beleving van 
het drama waaraan Christus en wij mensen 
onderworpen zijn in ons dagelijks leven. Een 
drama dat uiteindelijk uitkomt bij een open-
breken van de toekomst die kracht moed 
en vertrouwen geeft, een toekomst die nooit 
dichtslaat.

DIEN ELKAAR
Er worden nogal wat redenen genoemd om 
maar niet te gaan naar de kerk waar het 
Paastriduüm gevierd wordt. De vraag is of ze 
altijd steekhoudend zijn. Wat wel een prak-
tisch bezwaar kan zijn is de afstand, met 
name voor mensen die geen vervoer heb-
ben. Daarom ook het verzoek aan de paro-
chiekernen om te zien naar mogelijkheden 
van vervoer door middel van carpooling of 
het huren van een busje of wat de creativi-
teit verder mag voortbrengen. Zo geef je aan 
het vieren van het Paastriduüm meteen een 
praktische invulling.
Aldus mogen we ertoe bijdragen dat het 
voor velen in onze parochie een Zalig Pasen 
wordt.

Fons van Hees, pastoor

• Voor exacte tijden van alle vieringen en 
diensten in deze periode raadpleegt men 
het dienstenrooster voor in dit blad.




