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Vorm- vormen-gevormd
Etiquette of gedrags-
codes hebben ook in 
de kerk een belang-
rijke rol gespeeld. 
Het  was vroeger 
ondenkbaar om mijn-
heer pastoor met zijn 
voornaam aan te 
spreken. Sterker nog: 
meestal wist men 

niet eens zijn voornaam en gebruikte men, naast de aanspreektitel 
"Zeer Eerwaarde Heer” enkel de voorletters van zijn doopnamen. 
Nog strenger in de leer waren verwijzingen naar God of Jezus Chris-
tus. Het woord ‘U’ werd ook na de spellingsherziening van 1954 stel-
selmatig met een hoofdletter geschreven. Het woord ‘Gij’ kwam nog 
veelvuldig voor, maar het was ondenkbaar God te tutoyeren en ‘jij’ te 
gebruiken. In ons buurland Duitsland kwam je dat wel meer tegen, 
maar werd ‘Du’ wel met een hoofdletter geschreven. In de Engelse 
taal bleef ‘ thou’ nog lang gehandhaafd.
Formaliteit (voor de vorm) was een begrip dat men tot eind jaren 
zestig bijna niet als verklaring gaf: binnen het geloof was het zo en 
daarover was geen discussie mogelijk.
Vanaf begin jaren zeventig mocht de gelovige mens over alles (nou 
ja..) meepraten en ontstonden verschillende vormen van eucharis-
tie vieren. Wie herinnert zich nog de beatmis, de jongerenkerken 
met drumstel, ritmeboxen, keyboards en een veelvoud van Neder-
landstalige liederen? De zaterdagavondviering deed zijn intrede en 
het begrip ‘het  vervullen van je zondagsplicht’ kreeg een geduchte 
knauw te verwerken. Ook bij mij thuis ontstond veel weerstand over 
het kerkbezoek op zaterdag in plaats van zondagmorgen. Er is een 
tijd geweest dat ik – voor de vorm- twee keer in het weekend naar 
de kerk moest. 
Sociale controle vierde hoogtij: ‘wat zouden de buren ervan zeggen?’ 
En als het de buren niet waren, dan waren het zeker de (groot-)
ouders. 

Zo werden de afgelopen decennia talloze tieners gevormd (voorbe-
reid op het heilig Vormsel) terwijl er bij veel kinderen op die leeftijd 
ook best twijfels waren. Wie het in zijn hoofd haalde om bezwaar 
aan te tekenen, kon op  fikse donderpreken, echt niet alleen van de 
pastoor, rekenen!
Tegenwoordig hebben we minder (tot geen enkele) last meer van 
formaliteiten. De stropdas werd (echt niet alleen door wijlen prins 
Claus) demonstratief afgedaan en het open boordje deed zijn 
intrede: Los, open, informeel, vrij, ongedwongen, ongecompliceerd.
Zijn we er gelukkiger van geworden? Ja en nee, als u het aan mij 
vraagt. Het is jammer dat een beperkt aantal kinderen het sacra-
ment van het vormsel ontvangen, maar het is wel hun eigen keuze 
(of de keuze van de ouders), alle druk van opa’s en oma’s ten spijt. 
Voor de vorm naar de kerk gaan, komt in veel gevallen enkel nog 
voor bij uitvaarten. Men kan moeilijk anders. Vroeger had je nog 
een avondwake, die je de kans gaf om zonder vrij-af-vragen nog 
de nabestaanden persoonlijk te condoleren. Niet iedereen kiest 
meer voor een kerkelijke uitvaartdienst; een besloten afscheid komt 
steeds vaker voor. Men verwacht dat je hiervoor respect hebt en de 
familie de gelegenheid geeft om op eigen, gepaste wijze de laatste 
eer te bewijzen.
‘Ja, ik wil gevormd worden, omdat ik bij de kerk wil horen’ hoor je 
nog wel eens een vormeling uitspreken bij het toedienen van het 
sacrament. Inderdaad, de doopbelofte wordt door de jongeling her-
nieuwd, maar zal na die uitspraak, binnen afzienbare tijd , een eigen 
vormgeving krijgen. De eigen geloofsontwikkeling maakt – zoals het 
een puber betaamt- een revolutionaire periode door.  Met vallen en 
(hopelijk evenzo veel) opstaan kan men veel leren.
Laten we echter hopen dat niet enkel de kerk, als gebouw, er straks 
voor de vorm nog staat. Nieuwe vormen van geloven, zoals eind jaren 
zestig ontstonden, zijn in mijn ogen niet alleen van harte welkom, 
maar ook broodnodig, om het vertrouwen in God in stand te houden. 
Niemand van ons wil meemaken, dat onze kleinkinderen straks ‘ got’ 
schrijven als ze de Heer bedoelen. ‘Ze weten niet beter’... Ik moet er 
niet aan denken.

inleidend 
woord

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

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

INLEVEREN KOPIJ VOOR PAROCHIENIEUWS  
NUMMER 5:
PN 5 verschijnt op donderdag 25 augustus (dus nog in de 
vakantieperiode) en omvat de maanden 
september en half oktober 2016.
Uw bijdrage zien we graag tegemoet voor 
zondag 14 augustus 12.00 uur via de 
lokale redactie van uw parochiekern. 
Algemene stukken mogen naar de 
hoofdredactie via parochienieuws@
zeelandnet.nl  Na die datum kunnen 
we geen garantie meer geven inzake 
mogelijke plaatsing.

Gratis digitale Nieuwsbrief
Het is u misschien opgevallen, dat er per jaar nog maar acht in 
plaats van tien nummers van Parochienieuws gaan verschijnen. Dit 
is het gevolg van een besluit door het parochiebestuur. Dat bete-
kent, dat de perioden tussen twee nummers langer is geworden. 
Dat betekent ook, dat ieder nummer van Parochienieuws enigszins 
achterloop op de actualiteit. 
Maar geen nood! Want de actuele berichtgeving verloopt tegenwoor-
dig via onze digitale Nieuwsbrief. Daarmee kunnen we zelfs beter 
inspelen op actuele ontwikkelingen. En het leuke van de Nieuwsbrief 
is, dat u geheel gratis een abonnement kunt nemen op die Nieuws-
brief. Ga naar onze website www.paterdamiaanparochie.nl en meldt 
u aan voor de Nieuwsbrief.
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OPEN MONUMENTENWEEKEND (zaterdag 10 en zondag 11 september 2016)
Open Monumentendag is een jaarlijks evene-
ment in het tweede weekend van september, 
waarbij duizenden monumenten in Nederland 
gratis toegankelijk zijn voor publiek.
De Stichting Open Monumentendag heeft de 

afgelopen dertig jaar geprobeerd het bewustzijn van Nederlanders te 
bevorderen: ons land kent een schat aan monumenten, niet enkel 
gebouwen, maar breed omvattend bijzonder Nederlands cultureel 
erfgoed. Meestal weten inwoners van een stad of dorp niet welke 
waarde zo’n gebouw of boerderij heeft. Ze staan er letterlijk nooit bij 
stil, totdat anderen hen erop wijzen en zeggen: ‘kijk eens goed hoe 
rijk en gezegend jullie zijn met deze erfenis uit het oude of jonge 
verleden. In onze parochie kennen we heel wat kerkgebouwen die 
de status hebben van rijks- of gemeentemonument. Met name rijks-
monumenten worden gekoesterd, maar dit brengt vaak hoge kosten 
met zich mee. Je mag niet zomaar iets aan een rijksmonument ver-
anderen, laat staan slopen!
 Elk jaar wordt een speciaal accent benadrukt. Dit jaar is het thema: 
‘iconen en symbolen’. Traditionele symbolen vormen een visuele 
uitdrukking van ideeën – maar hun functies en betekenissen gaan 
nog net iets verder. Al duizenden jaren lang stellen ze beeldhou-
wers, schilders en handwerkslieden in staat om overtuigingen en 
religieuze concepten over het leven van de mens uit te beelden en 
te verdiepen in een rechtstreeks en krachtig beeld. Hun boodschap 
is snel en gemakkelijk te onthouden. Ook zijn ze in hun betekenis 
onbegrensd want ze leggen denkbeelden vast zonder ze te beperken 
in een stramien.

Symbolen zijn vaak beeldend, in tegenstelling tot tekens die vooral 
praktisch en ondubbelzinnig zijn. Wanneer ze de vorm imiteren van dat 
waarnaar ze verwijzen, noemen we ze ‘ iconen’. Hun betekenis is soms 
onverwacht, soms voor de hand liggend, omdat deze is gebaseerd op 
een eigenschap die ermee verbonden is, zoals bij de leeuw (moed) of 
de rots (standvastigheid) om een paar voorbeelden te geven. 

Wanneer u een rondgang maakt door een kerk zult u talloze tekens, 
symbolen en iconen (niet te verwarren met afbeeldingen van heili-
gen op hout) tegenkomen. Uw kennis is ongemerkt vele malen groter 
dan u in eerste instantie denkt.  Open Monumentenweekend is niet 
bedoeld voor de elite, maar voor iedereen: ook voor de gewone, 
doorsneeburger.  
Nieuw is de deelname van sponsor BankGiroloterij. De afgelopen 
jaren was met name de Rabobank actief als geldschieter, maar door 
deelname van deze gulle gever kunnen veel instanties meewerken 
en hun bezittingen dat weekend gratis openstellen. Een lijst van 
deelnemers en openingstijden zult u via de lokale bladen binnenkort 
tegemoet kunnen zien.

Richard Gielens

Kledingvoorschriften binnen de kerk

We kunnen het ons nu niet meer voorstellen, maar er zijn tijden 
geweest dat de kerkganger niet ‘zo maar’ ter kerke ging.
Tot eind jaren zestig werd binnen de kerkelijke muren de scheiding 
der geslachten nog nageleefd: de mannen zaten meestal rechts in 
het middenschip; de vrouwen links. Vrouwen hielden nadrukkelijk 
hun hoofd bedekt met een hoed, of hoofddoek; mannen werden 
geacht hun hoofddeksel in het voorportaal af te zetten. 

Vrouwen droegen gepaste kleding: geen jurken of rokken met korte 
mouwen; laag uitgesneden truitjes of blote ruggen werden niet 
gezien. Menige vrouw had altijd wel een jasje, mantel of vestje aan. 
Trouwens: iedereen was altijd gekleed in ‘zondagse’ kledij, waaruit 
men mocht concluderen dat er geen werkkleding gedragen werd. 
Mannen hadden uiteraard een kostuum aan, compleet met wit over-
hemd en stropdas. Ook de zondagse schoenen werden speciaal die 
dag uit de kast gehaald, tevoren gepoetst en blinkend aangetrokken. 

Een combinatiepak (contrasterend jasje bij een effen broek) kwam 
pas in de zestiger jaren in de mode. Spijkerbroeken werden als werk-
kleding gezien en dus niet gedragen!
Bij uitvaarten droeg iedereen stemmig grijs of zwart en naar gelang 
men bij de nabestaanden hoorde, werd minimaal zes weken rouw-
kleding gedragen door familieleden. Ook bij extreem warm weer 
droeg men een jas of damesvest; T-shirts of poloshirts werden als 
obsceen ondergoed gezien.  Dit alles paste bij een beeld, waarin de 
voorganger (alleen priesters gingen voor) onberispelijke liturgische 
kleding droeg. Standsverschil – men kan beter spreken van ‘ hiërar-
chie’  – was duidelijk zichtbaar. 
 

Communicanten droegen vroeger enkel specifieke communie- 
kleding: de jongens een pak (soms met korte broek), de meisjes 
uiteraard allen een wit bruidsjurkje. Ouders liepen er uiteraard op 
zijn paasbest achter, want men liet duidelijk zien dat het een bijzon-
der feest was. Hoe ‘anders’ en vrij gaan we tegenwoordig hiermee 
om? In een tijd waarin iedereen meer te besteden heeft en kleding 
voor elk type klant voorradig is, schijnen we ons van voorschriften 
ook hier niet meer aan te trekken. ‘ Vrijheid blijheid’, maar niet voor 
iedereen.

Richard Gielens
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Kerkdiensten in de regio JULI
datum+tijd plaats voorganger soort koor en bijzonderheden

Zaterdag 9 juli     
19.00 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering L'Esprit 
19.00 uur Heinkenszand Liturgie Groep Viering van W en C Free Spirit 
     Zondag 10 juli   15e Zondag dh jaar  
09.00 uur 's-Heerenhoek Liturgie Groep Viering van W en C Herenkoor 
09.00 uur Heinkenszand H. Buijssen Eucharistieviering Dameskoor 
09.15 uur Zierikzee A. Verdaasdonk Eucharistieviering Willibrorduskoor 
09.30 uur Ovezande F. van Hees Eucharistieviering Pius X K / C
10.00 uur Goes J. Heezemans Viering van W en G Kringviering, samenzang 
10.30 uur Lewedorp ds. M. Wisse Gastviering PC-kerk RK-kerk geen viering 
10.45 uur Kwadendamme F. van Hees Eucharistieviering St. Caecilia 
11.00 uur Goes Liturgie Groep Viering van W en C L'Esprit 
11.00 uur Haamstede A. Verdaasdonk Eucharistieviering Samenzang 
11.00 uur Hansweert H. Buijssen Eucharistieviering Gemengd koor 
     dinsdag 12 juli     
09.30 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering  Dagkapel 
     Woensdag 13 juli      
14.00 uur Lewedorp R. Mangnus Viering van W en C De Kraayert 
     Vrijdag 15 juli     
09.00 uur Kwadendamme Liturgie Groep Viering van W en C Dagkapel 
     Zaterdag 16 juli     
10.00 uur Zierikzee eigen priester Eucharistieviering Eritrese Koptische Gemeenschap 
19.00 uur Goes W. Hacking Viering van W en C Herenkoor 
19.00 uur Heinkenszand F. van Hees Eucharistieviering Dameskoor 
     Zondag 17 juli   16e Zondag dh jaar  
09.00 uur 's-Heerenhoek F. van Hees Eucharistieviering Samenzang 
09.00 uur Heinkenszand E. Bornhijm Viering van W en C Herenkoor 
09.15 uur Zierikzee W. Hacking Viering van W en C Willibrorduskoor 
09.30 uur Ovezande H. Buijssen Eucharistieviering Pius X 
10.30 uur Lewedorp T. Booijmans Eucharistieviering Emmauskoor Terneuzen 
10.45 uur Kwadendamme E. Bornhijm Viering van W en C Sluiting schooljaar, Singing Voices 
11.00 uur Goes H. Buijssen Eucharistieviering Herenkoor 
11.00 uur Haamstede W. Hacking Viering van W en C Samenzang 
11.00 uur Hansweert F. van Hees Eucharistieviering Gemengd koor 
14.00 uur Zierikzee F. van Hees Viering van W en G Doopviering 
16.00 uur Zierikzee F. van Hees Vesper  
     dinsdag 19 juli     
09.30 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Dagkapel 
11.00 uur Heinkenszand W. Hacking Schoolviering RK-kerk 
     Woensdag 20 juli     
14.00 uur Lewedorp H. Buijssen Eucharistieviering De Kraayert 
14.30 uur 's-Heer-Arendskerke Liturgie Groep Viering van W en C Poelwijck 
     donderdag 21 juli     
11.00 uur Rilland W. Hacking /ds. W. Lolkema  Viering van W en G Slotviering De Horizon, De Levensbron 
     Vrijdag 22 juli     
09.00 uur Kwadendamme Liturgie Groep Viering van W en C Dagkapel 
19.00 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering  Liturgisch Projectkoor, Zeeland Boyschoir 
  Zaterdag 23 juli     
19.00 uur Goes Liturgie Groep Viering van W en C Con Amore 
19.00 uur Heinkenszand Liturgie Groep Viering van W en C Dameskoor 
     Zondag 24 juli   17e Zondag dh jaar  
09.00 uur 's-Heerenhoek B. van Lamoen Viering van W en C Dameskoor 
09.00 uur Heinkenszand F. van Hees Eucharistieviering Samenzang 
09.15 uur Zierikzee A. Verdaasdonk Eucharistieviering Willibrorduskoor 
09.30 uur Ovezande Liturgie Groep Viering van W en C Pius X 
10.30 uur Lewedorp Liturgie Groep Viering van W en C Eligius 
10.45 uur Goes J. Meeusen Viering van W en C Maria Terweel / St. Maarten in de Groe 
10.45 uur Kwadendamme H. Buijssen Eucharistieviering St. Caecilia 
11.00 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Con Amore 
11.00 uur Haamstede A. Verdaasdonk Eucharistieviering Samenzang 
11.00 uur Hansweert B. van Lamoen Viering van W en C Gemengd koor 
     dinsdag 26 juli     
09.30 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Dagkapel 
     Woensdag 27 juli     
14.00 uur Lewedorp F. van Hees Eucharistieviering De Kraayert 
     Vrijdag 29 juli     
09.00 uur Kwadendamme Liturgie Groep Viering van W en C Dagkapel 

WeeKendVieringen en grote Feestdagen   
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Kerkdiensten in de regio JULI/AUGUSTUS
datum+tijd plaats voorganger soort koor en bijzonderheden

WeeKendVieringen en grote Feestdagen   
     Zaterdag 30 juli     
19.00 uur Goes W. Hacking Viering van W en C Herenkoor 
19.00 uur Heinkenszand H. Buijssen Eucharistieviering Dameskoor 
19.00 uur Ovezande F. van Hees Eucharistieviering Pius X 
     Zondag 31 juli   18e Zondag dh jaar  
09.00 uur 's-Heerenhoek H. Buijssen Eucharistieviering Herenkoor 
09.00 uur Heinkenszand W. Hacking Viering van W en C Samenzang 
09.15 uur Zierikzee F. van Hees Eucharistieviering Willibrorduskoor 
10.00 uur Goes M. van Roekel Viering van W en G Admiraal De Ruyter Ziekenhuis 
10.30 uur Lewedorp H. Buijssen Eucharistieviering Eligius 
10.45 uur Kwadendamme W. Hacking Viering van W en C St. Caecilia 
11.00 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Con Amore 
11.00 uur Haamstede Liturgie Groep Viering van W en C Samenzang 
11.00 uur Hansweert Liturgie Groep Viering van W en C Gemengd koor 
     dinsdag 2 augustus     
09.30 uur Goes J. Heezemans Eucharistieviering Dagkapel 
     Woensdag 3 augustus     
14.00 uur Lewedorp ds. M. Wisse Viering van W en G De Kraayert 
     donderdag 4 augustus     
10.00 uur Goes W. Hacking Viering van W en C Ter Valcke 
     Vrijdag 5 augustus     
09.00 uur Kwadendamme Liturgie Groep Viering van W en C Dagkapel
19.00 uur Zierikzee A. Verdaasdonk Eucharistieviering      
Zaterdag 6 augustus     
19.00 uur Goes P. Buijsrogge Eucharistieviering Herenkoor 
19.00 uur Heinkenszand H. Buijssen Eucharistieviering Dameskoor 
     Zondag 7 augustus  19e Zondag dh jaar  
09.00 uur ś-Heerenhoek J. Heezemans Viering van W en C Dameskoor 
09.00 uur Heinkenszand Liturgie Groep Viering van W en C Herenkoor 
09.15 uur Zierikzee A. Verdaasdonk Eucharistieviering Willibrorduskoor 
09.30 uur Ovezande H. Buijssen Eucharistieviering Pius X  
10.30 uur Lewedorp J. Heezemans Viering van W en C Eligius 
10.45 uur Kwadendamme Liturgie Groep Viering van W en C Singing Voices 
11.00 uur Goes P. Buijsrogge Eucharistieviering Herenkoor 
11.00 uur Haamstede A. Verdaasdonk Eucharistieviering Samenzang 
11.00 uur Hansweert H. Buijssen Eucharistieviering Gemengd koor 
18.00 uur Goes S. Klim Eucharistieviering Poolse viering 
     dinsdag 9 augustus     
09.30 uur Goes H. Buijssen Eucharistieviering Dagkapel 
     
Woensdag 10 augustus     
14.00 uur Lewedorp J. Heezemans Viering van W en C De Kraayert 
     Vrijdag 12 augustus     
09.00 uur Kwadendamme Liturgie Groep Viering van W en C Dagkapel 
16.45 uur Goes J. Heezemans Weeksluiting Gasthuis, Con Amore 
     Zaterdag 13 augustus     
19.00 uur Goes H. Buijssen Eucharistieviering Con Amore 
19.00 uur Heinkenszand W. Hacking Viering van W en C Dameskoor 
     Zondag 14 augustus  20e Zondag dh jaar  
09.00 uur ś-Heerenhoek H. Buijssen Eucharistieviering Herenkoor 
09.00 uur Heinkenszand Liturgie Groep Viering van W en C Samenzang 
09.15 uur Zierikzee A. Verdaasdonk Eucharistieviering Willibrorduskoor 
09.30 uur Ovezande W. Hacking Viering van W en C Pius X, Maria Tenhemelopneming, 
    koffie drinken 
10.00 uur Lewedorp ds. M. van Manen Gastviering PC-kerk RK-kerk geen viering 
10.45 uur Kwadendamme H. Buijssen Eucharistieviering St. Caecilia 
11.00 uur Goes W. Hacking Viering van W en C Con Amore 
11.00 uur Haamstede A. Verdaasdonk Eucharistieviering Samenzang 
11.00 uur Hansweert Liturgie Groep Viering van W en C Gemengd koor
12.30 uur Ovezande W. Hacking Viering van W en G Doopviering 
     
dinsdag 16 augustus      
09.30 uur Goes J. Heezemans Viering van W en C Dagkapel 
     
Woensdag 17 augustus     
14.00 uur Lewedorp H. Buijssen Eucharistieviering De Kraayert 
14.30 uur 's-Heer-Arendskerke Liturgie Groep Viering van W en C Poelwijck 
     
Vrijdag 19 augustus     
09.00 uur Kwadendamme Liturgie Groep Viering van W en C Dagkapel 
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Kerkdiensten in de regio AUG/SEPT
datum+tijd plaats voorganger soort koor en bijzonderheden

WeeKendVieringen en grote Feestdagen   
     
Zaterdag 20 augustus     
10.00 uur Zierikzee eigen priester Eucharistieviering Eritrese Koptische Gemeenschap 
19.00 uur Goes H. Buijssen Eucharistieviering Herenkoor 
19.00 uur Heinkenszand B. van Lamoen Viering van W en C Dameskoor 
     Zondag 21 augustus   21e Zondag dh jaar  
09.00 uur ś-Heerenhoek J. Heezemans Viering van W en C Samenzang 
09.00 uur Heinkenszand H. Buijssen Eucharistieviering Herenkoor 
09.15 uur Zierikzee A. Verdaasdonk Eucharistieviering Willibrorduskoor 
09.30 uur  Ovezande B. van Lamoen Viering van W en C Pius X 
10.30 uur Lewedorp H. Buijssen Viering van W en C Eligius 
10.45 uur Goes L. Schout Viering van W en C Maria Terweel / St. Maarten in de Groe 
10.45 uur Kwadendamme B. van Lamoen Viering van W en C St. Caecilia 
11.00 uur Goes Pater W. Kouijzer Viering van W en C Herenkoor 
11.00 uur Haamstede A. Verdaasdonk Eucharistieviering Samenzang 
11.00 uur Hansweert J. Heezemans Viering van W en C Gemengd koor 
     dinsdag 23 augustus      
09.30 uur Goes J. Heezemans Viering van W en C Dagkapel 
     Woensdag 24 augustus     
14.00 uur Lewedorp J. Heezemans Viering van W en C De Kraayert 
     Vrijdag 26 augustus     
09.00 uur Kwadendamme Liturgie Groep Viering van W en C Dagkapel 
     Zaterdag 27 augustus     
19.00 uur Goes H. Buijssen Eucharistieviering Con Amore 
19.00 uur Ovezande F. van Hees Eucharistieviering Oal In, jongerenviering 
19.00 uur Heinkenszand W. Hacking Viering van W en C  Dameskoor 
     
Zondag 28 augustus   22e Zondag dh jaar  
09.00 uur ś-Heerenhoek W. Hacking   Viering van W en C Dameskoor 
09.00 uur Heinkenszand H. Buijssen Eucharistieviering Samenzang 
09.15 uur Zierikzee F. van Hees   Eucharistieviering Willibrorduskoor 
10.30 uur Lewedorp Liturgie Groep Viering van W en C Con Dios 
10.30 uur Hansweert W. Hacking / Oecumenische viering Jeugdhonk Answest, 
  ds. J.F. Meijer  RK Zangkoor en de Cantorij K  
10.45 uur Kwadendamme H. Buijssen Eucharistieviering Singing Voices 
11.00 uur Goes F. van Hees   Eucharistieviering Con Amore 
11.00 uur Haamstede Liturgie Groep Viering van W en C Samenzang 
12.00 uur Hansweert W. Hacking Viering van W en G Doopviering 
     dinsdag 30 augustus      
09.30 uur Goes H. Buijssen Eucharistieviering Dagkapel 
     Woensdag 31 augustus      
14.00 uur Lewedorp F. van Hees Eucharistieviering De Kraayert 
     donderdag 1 september      
10.00 uur Goes W. Hacking Viering van W en C Ter Valcke 
     Vrijdag 2 september     
09.00 uur Kwadendamme Liturgie Groep Viering van W en C Dagkapel 
19.00 uur Zierikzee F. van Hees  Eucharistieviering  
     Zaterdag 3 september     
15.00 uur Hansweert F. van Hees Viering van W en G Doopviering
19.00 uur Goes E. Bornhijm Viering van W en C Herenkoor 
19.00 uur Heinkenszand F. van Hees Eucharistieviering Dameskoor 
     
Zondag 4 september   23e Zondag dh jaar  
09.00 uur ś-Heerenhoek F. van Hees Eucharistieviering Dameskoor 
09.00 uur Heinkenszand Liturgie Groep Viering van W en C Herenkoor 
09.15 uur Zierikzee A. Verdaasdonk Eucharistieviering Willibrorduskoor 
09.30 uur  Ovezande H. Buijssen Eucharistieviering Pius X 
10.30 uur Lewedorp T. Brooijmans Eucharistieviering Con Dios K / C
10.45 uur Kwadendamme E. Bornhijm Viering van W en C Buitenviering, Con Affezione 
11.00 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Herenkoor 
11.00 uur Haamstede A. Verdaasdonk Eucharistieviering Samenzang 
11.00 uur Hansweert H. Buijssen Eucharistieviering Gemengd koor 
13.00 uur Goes F. van Hees Viering van W en G Doopviering
18.00 uur Goes S. Klim Eucharistieviering Poolse viering
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CARITAS BANNEUX BISDOM BREDA,  meer dan 60 jaar op bedevaart
Meer nog dan andere jaren, 
nodigt het ‘’jaar van de Barm-
hartigheid’gelovigen uit om op 
bedevaart te gaan. Wat is er 
dan mooier dan op bedevaart 
te gaan naar een plaats waar de 
Moeder van de Heer verschenen 
is? Een plaats waar ‘’hemel en 
aarde’’ elkaar raken.

Verscholen tussen de heuvels van de Belgische Ardennen ligt het 
Bedevaartsoord van de Maagd der Armen.
Het Heiligdom van Banneux dient in dit bijzondere ‘’Heilig Jaar’’ als 
‘’Poort van Gods Genade’, ’Caritas Banneux Bisdom Breda’’ tracht 
ieder jaar zo veel mogelijk gelovigen uit ons bisdom onvergetelijke 
dagen te bezorgen, zowel de pelgrims als de medewerkers. Zij organi-
seren triduüms (meerdaagse bedevaarten.) en dagbedevaarten. De 
triduüms zijn geschikt voor zowel mobiele als (zieke) mindervalide 
pelgrims die in bepaalde mate verzorging nodig hebben. Graag wordt  
u uitgenodigd mee te gaan!!
De datum van het triduüm is vrijdag 26 augustus tot en met dins-
dag 30 augustus..
Verblijf: op basis van volpension in het ‘’Hospitaliteit Banneux Notre-
Dame’ tweepersoonskamers met toilet en douche. Prijs 5-daagse 
bedevaart: € 295,00 per persoon. 

Inbegrepen: vervoer per luxe touringcar vanaf verschillende opstap-
plaatsen in het bisdom Breda. Vijf dagen, vier overnachtingen, op 
basis van volpension! Verzorgd Bedevaart-programma met eigen 
Pastores, een enthousiast zorgteam (arts, verpleegkundigen, verzor-
genden, helpers, brancardiers) Zowel op de heen- als de terugreis 
een verzorgde maaltijd aan het Zilvermeer in Mol België.
Dagbedevaart is zondag 28 augustus. Prijs is € 40,00.
Vervoer met luxe touringcar ook met diverse opstapplaatsen inclusief 
versnapering onderweg in de bus:  
Uw interesse gewekt? Neem contact op met onderstaande 
contactpersonen.

-  Mevr. C. De Baar- Rentmeester. Pr.Willem-Alexanderstraat 26 
4461 AS Ovezande. Tel: 0113 – 655824.

- Mevr. R. Hagemans. Oostwal 29. 4461 JT Goes.  
 Te l: 06– 18582195.
-  Mevr. R. Hoogesteger-Geijs. Stooflaan 5 4453 CT ’s- Heerenhoek. 

Tel: 0113 – 351875.
-  Mevr. M. Hoondert-Courtin. Jacob Valckestraat 9 4451 AW Hein-

kenszand. Tel: 0113 – 562360.
-  Mevr. P. Luijben-Den Boer,  Rijksweg 16 4307 LG Oosterland. Tel: 

0111-643390.    
- fam: De Smit. Kastanjestraat 32 4462 VE Goes 
 Tel: 0113 – 212048

Gesprekspunten parochiebestuur vergadering 22 juni te Goes
•	 	De jaarrekening over 2015 is vastgesteld. Parochiekernen doen 
hun uiterste best om binnen de gestelde kaders verantwoord en 
zuinig om te gaan met de middelen. Het lukt niet altijd om met 
blauwe inkt inkomsten en uitgaven op gelijk peil te krijgen.

•	 	Gezamenlijke inkoop energie, kaarsen en kerkelijke benodigdhe-
den. Door overleg proberen we gezamenlijk zo verstandig/voordelig 
mogelijk kosten op dit gebied te drukken. 

•	 	Pater Damiaanviering zondag 9 oktober. Deze viering wordt ver-
plaatst naar Ovezande, wegens andersoortige activiteiten op de 
geplande locatie ’s-Heerenhoek.

•	 	Vaststelling reglement begraafplaatsen Lewedorp, Heinkenszand, 
Kwadendamme en ’s-Heerenhoek. Deze kernen beschikken over 
een begraafplaats in eigen beheer en trekken qua regelgeving 

samen op, conform de richtlijnen van het bisdom.
•	 	Vitaliteit en zelfdragendheid 2015-2016. Hierover zullen in elke 
parochiekern gesprekken plaats vinden ten einde metingen te kun-
nen vaststellen.

•	  Bernard van Lamoen; na de vakantie zal pastor Van Lamoen pro-
beren zoveel mogelijk taken weer op te pakken.

•	Bisschopsbezoek 28 juni: dagprogramma vastgesteld.
•	 	Pastoraal plan: verslag van de besprekingen die in de afgelopen 
periode met diverse parochiekerncommissies zijn gevoerd. We ver-
wachten na de zomervakantie met een uitgewerkt plan te kunnen 
komen.

•	  Bestuurswisselingen: Ad Lijmbach treedt af; Els Heyers-Bakker is 
herbenoemd.

Afscheid secretaris Ad Lijmbach
Op woensdag 22 juni vond in 
Goes de laatste parochiebe-
stuursvergadering plaats, waar 
Ad Lijmbach nog als secretaris 
van het bestuur in functie was. 
Vanaf 1982 heeft Ad diverse 
steentjes bijgedragen als verte-
genwoordiger vanuit de voorma-

lige parochie H. Eligius Lewedorp, de overgang van Interparochiële 
vergadering naar  H. Pater Damiaanparochiebestuur. Als lid van het 
dagelijks bestuur beheerde Ad zeer nauwgezet alle archiefstukken, 
daarbij geholpen door het digitale tijdperk dat alles ‘gecompri-
meerd’ kan opslaan. Voorzitter/pastoor Fons van Hees dankte hem 
op het eind van de vergaderavond hartelijk, onder het toeziend oog 

van vicevoorzitter John Jansen. Daarvoor had Ad symbolisch alle 
bestuurstaken al overgedragen aan de nieuwe secretaris Rinus van ’t 
Westende. Ad zal zich ook terugtrekken als vertegenwoordiger van de 
parochiekern Lewedorp, die op zoek zullen moeten naar een nieuw 
bestuurslid. Rinus wordt vrijgesteld secretaris en wordt dus geen ver-
tegenwoordiger namens de kern ’s-Heerenhoek. 
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H. Maria Magdalena: Apostel! – Feest!!!
ONNOZEL BERICHT …
Een onnozel berichtje in de PZC van een week of twee terug: ‘Het 
Vaticaan heeft de Bijbelse rol van Maria Magdalena opgewaardeerd 
en haar gelijkgesteld aan de apostelen. Dat gebeurde door haar 
‘gedachtenis’ of gedenkdag op 22 juli te veranderen in een ‘feest’, 
aldus de PZC. Een berichtje – zo onnozel gebracht - dat je je afvroeg: 
Is dit wel waar? En wat blijkt bij navorsing en navraag: het ís waar! 

HET VERHAAL VAN MARIA MAGDALENA …
Eerst de twee apostelen …
Maria Magdalena heeft als eerste ontdekt  dat de steen van het graf 
waarin de gestorven Jezus was neergelegd, is weggerold. Dat gaat ze 
Petrus en ‘de andere, de door Jezus beminde leerling’ vertellen. ‘Ze 
hebben de Heer uit het graf genomen …’, zegt ze. Nou, daar moeten 
die twee het hunne van weten en zij hollen naar het graf om vast te 
stellen dat het inderdaad zo is: de steen is weggerold en het graf is 
leeg – er liggen alleen nog wat zwachtels en een doek. Er staat: de 
beminde leerling ‘zag en geloofde’. En dan staat er bijna iets even 
onnozels als het berichtje in de PZC: de leerlingen keerden naar 
huis terug! 

Nu haar verhaal … 
Maria Magdalena is tot apostel verheven. Dat had natuurlijk al veel 
eerder gebeurd moeten zijn. Waarom? Ze blijft huilen bij het lege 
graf. (-) En zich omdraaiend ziet ze daar de tuinman staan die haar 
vraagt waarom ze huilt. Nou, antwoordt ze, als u mijn gestorven 
Heer hebt weggebracht, waar hebt u hem dan neergelegd? Daarop 
noemt de tuinman haar bij haar naam: ‘Maria!’ En zo herkent zij – 
in de tuinman - haar verrezen Heer. ‘Rabboeni’, zegt zij, wat leraar 
betekent. Vervolgens geeft de Verrezene haar de opdracht: ‘Ga naar 

mijn broeders en zeg hun: Ik stijg op naar mijn Vader en uw Vader, 
naar mijn God en uw God.’ En dat doet Maria van Magdala. Ze gaat 
naar de broeders en vertelt hun dat ze Heer gezien heeft, en wat hij 
haar gezegd heeft. Maria is dus de eerste aan wie de Verrezen Heer 
is verschenen en die er ook van getuigd heeft. Zo vertelt dit geloofs-
getuigenis in het Evangelie volgens Johannes. (Lees het maar na: 
Johannes 20, 1-18.)

PAUS FRANCISCUS
Omdat zij nog eerder dan de apostelen de Verrezen Heer heeft gezien 
en van Hem heeft getuigd, is ‘haar gedenkdag’  door het  ‘Vaticaan’ 
verheven tot ‘Feest’– zo stond in de PZC. Door het Vaticaan? Nou, 
mijn kop eraf als daar onze Paus Franciscus niet achter zit.
Het dagblad Trouw meldde voorbije dagen dat Paus Franciscus stu-
die wil maken van de wijding van vrouwen tot het ambt van diaken. 
Op de dag dat ik dit schrijf staat in het zelfde dagblad het bericht 
dat ‘Paus Franciscus vindt dat christenen en de rooms-katholieke 
kerk de homoseksuelen om vergiffenis zou moeten vragen voor de 
manier waarop zij zijn behandeld. Hetzelfde geldt volgens de paus 
voor vrouwen, kinderarbeid en het zegenen van wapens door gees-
telijken in het verleden.’
Wat zeg je nu van zo’n Paus? Hij zet een tendens in beweging.  
We leven in het door hem uitgeroepen ‘Heilig Jaar van Barmhartig-
heid’. Als je, naast alle andere dingen die hij al gezegd en gedaan 
heeft, alleen al kijkt naar de drie boven aangehaalde berichten, dan 
zeg je toch: daar maakt hij werk van, van dat ‘Jaar van Barmhartig-
heid’. Behalve dat hij ons aanspoort om zelf mensen van barmhar-
tigheid te worden, geeft hij ons ook aanleiding om dat te vieren. En 
die gelegenheid grijpen we aan op: 

Vrijdag 22 juli: Gedachtenis … nee, Feest! van de H. Maria  
Magdalena tijdens een feestelijke eucharistieviering om 19.00 

uur in de kerk met haar naam te Goes. 

Dat doen we natuurlijk in Goes. Een van onze parochiekernen waar-
van de H. Maria Magdalena al sinds de diepe Middeleeuwen de 
beschermheilige is. En onze broeders en zusters van de parochie-
kernen van de H. Pater Damiaanparochie zijn daar van harte bij uit-
genodigd. Natuurlijk zijn zij dat, het is immers een feest dat in hele 
katholieke kerk gevierd wordt.
De viering wordt ondersteund en opgeluisterd door het ‘Liturgisch 
Projectkoor’ en het ‘Zeeland Boyschoir i.o.’ o.l.v Wim Boer. De koren 
zullen onder andere zingen de Mis: ‘the Communion Service in F van 
Harold Darke.’ Laten we dan op voorspraak van de H. Maria Magda-
lena, de Heer prijzen en loven om Paus Franciscus en zijn woorden 
en daden. 

Fons van Hees, pastoor H. Pater Damiaanparochie

Jongeren en de kerk?
Het is al weer even geleden, maar ik vind 
het te mooi om niet nog eens onder de 
aandacht te brengen – nu ook voor wie geen 
Facebook heeft. Op 25 april was ik, namens 
het pastorale team (met de portefeuille 
diaconie), op uitnodiging aanwezig bij de 
enthousiaste groep mensen die de #Caritas 
in Heinkenszand vormen. 
Ik werd aangenaam verrast door de veelal 

jonge mensen die zich vanuit en namens de 
kerk inzetten voor de noden van individuele 
noodlijdende medemensen en van groepen 
die in de verdrukking zitten. Naast veel aan-
dacht voor serieuze onderwerpen werd er 
ook veel gelachen en plezier gemaakt. Een 
hartverwarmende avond, in mijn beleving!

Wiel Hacking, pastoraal werker
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Uitvaartverzorging

‛DE BEVELANDEN’
Johan Hoekman

Geldeloozepad 20, 4463 AJ Goes 

(0113) 311 444 
www.uitvaartzorgcentrum.nl

Voor een zorgzame  begeleiding

Uitvaarten in geheel Midden-Zeeland

Eigen rouwcentrum met aula 
en koffi ekamer

Het ontstaan van  
de Hervorming gedenken

Het jaar 2017 wordt een jaar waarin het 
ontstaan van de Reformatie wordt herdacht. 
In 1517, 500 jaar geleden, werden de 95 
thesen van Maarten Luther in Wittenberg op 
de deur van de slotkerk bevestigd (31 okto-
ber of meer waarschijnlijk 1 november). Het 
betreft kritische bemerkingen bij de rooms 
katholieke aflatenpraktijk. De thesen waren 
eerder bijdragen aan de toenmalige discus-
sie ter zake onder theologen, maar ze von-
den spoedig veel weerklank bij het bredere 
kerkpubliek. Geld laten betalen als middel 
tot vrijmaking van schuld verhulde de zwak-
heid van de toenmalige kerk wat betreft haar 
priesterlijke taak.

De Lutherse kerk (Duitsland) en niet veel 
later de Calvinistische kerk (Frankrijk), 
gevolgd dan weer om andere redenen door 
de Anglicaanse kerk (Engeland) beteken-
den in Europa een kerkhervorming, die de 
heersende rooms –katholieke kerk welis-
waar in verlegenheid bracht door groot-
schalig ledenverlies maar ook stimuleerde 
zelf naar hervorming op zoek te blijven 
gaan (concilie van Trente 1545-1563) en 
door contra-reformatie (actief apostolaat) 
haar positie te verstevigen.

Vermeldenswaard is een gebeurtenis die 
zich afspeelde hier vlakbij in de duinen bij 
Dishoek (vanuit mijn raam op zolder kan ik 
de plek in de verte min of meer zien). In het 
jaar 1566, 450 jaar geleden dus, om pre-
cies te zijn op 30 juni. De reformatie in de 
geest van Calvijn begint vaste grond onder 
de voeten te krijgen in onze contreien via 
Antwerpen, Vlissingen, en Veere. Ik citeer 

nu uit de gedegen studie (600 bladzijden) 
van dr. C. Rooze-Stouthamer, Hervorming in 
Zeeland (ca 1520-1572), bladzijde 208-
209. '….op 30 juni had bij Slobberduin, 
in de duinen van Dishoek onder Koude-
kerke, de eerste grote bijeenkomst van 
hervormden in de openlucht plaats. Het 
betrof een gezamenlijk initiatief van de drie 
Walcherse gemeenten. De schoenmaker 
Adriaan Jeroensz. Obry, predikant van Veere 
– spottend doctor Leest genoemd - leidde 
de samenkomst en vanuit Veere, Vlissingen 
en Middelburg waren toehoorders naar 
Dishoek gekomen….ook enkele Koudeker-
kenaars, nieuwsgierig geworden door de 
talrijke vreemdelingen die in de vroege 
morgen hun dorp passeerden. Deze eerste 
bijeenkomst was uitstekend georganiseerd. 
Zorgvuldig was de plaats, een afgelegen 
duinvallei, gekozen. Wachten werden uit-
gezet om de veiligheid te waarborgen en 
mensen de juiste plaats te wijzen. Zo werd 
Hendrik Jansz. Brabander, een van de 
nieuwsgierige inwoners uit Koudekerke de 
weg gewezen met de woorden: Gaet die 
pat op, daar zal u ’t woert Gods te rechte 
gepredickt worden. ….. 

Toen de Koudekerkenaars – onder wie ook 
pastoor Joris Hamuyt – de duinvallei betra-
den, zagen en hoorden ze daar een menigte 
van ongeveer 300 zingende mensen. Daar-
na hield Obry een preek over de epistole 
ende de evangelie en de bijeenkomst werd 
besloten met het zingen van psalm 118.' 

Paul de Maat, pastoor 
H. Mariaparochie (Walcheren) 
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KIND en OUDERPAGINA
Het is bijna zomervakantie. Wat zijn jullie plannen voor de vakantie? 
Ga je op reis, ga je logeren of blijf je lekker thuis. Hieronder kun je je 
koffer alvast gaan inpakken!

Sommige kinderen gaan misschien een dagje weg. Bijvoorbeeld naar 
het bos, naar een pretpark, een speeltuin of de dierentuin. 
Welke dieren kunnen vliegen? Wie is groot en wie is klein? Weet jij 
ook wie dik of dun is? Wie is lang? Wie zal dat zijn? Welke dieren 
hebben snavels? Wie heeft strepen op zijn vel? Wie heeft vlekken, 
wie heeft veren? Denk er maar eens over na, dat weet je wel! 
Wat een wonder, heel bijzonder. Elk dier kreeg zijn eigen vacht, en zijn 
eigen maat en kleurtje. Wat heeft God dat mooi bedacht!

Je kunt op verschillende manieren reizen, deze kinderen reizen op 
een wel heel bijzondere manier. Trek lijntjes van punt naar punt.

Komende vieringen:
•	10	juli	om	9.30	uur	Kom	maar	in	de	kring-viering	in	Goes	
•	18	september	om	9.30	(?)	uur	Gezinsviering	in	Goes
•		25	 september	 om	 10.30	 uur	 Kom	 maar	 in	 de	 kring-viering	 
in Heinkenszand
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Barmhartigheid binnen je gezin beleven
In het jaar van de Barmhartigheid wordt 
ons als gelovige mensen gevraagd om na te 
denken over de manier waarop we in onze 
wereld deze belangrijke christelijke deugd 
kunnen waarmaken. Niet altijd gemakkelijk! 
Maar dat kan geen aanleiding zijn om er niet 
mee bezig te zijn.

De Stichting Samueladvies heeft (digitaal) 
een tweetal boekjes om binnen de gezinssi-
tuatie bezig te zijn met de werken van barm-
hartigheid. Het eerste geeft tips voor hoe je 
binnen het gezin aandacht kunt hebben voor 
barmhartigheid. Het tweede (zie afbeelding) 

gaat over de zeven lichamelijke en de zeven 
geestelijke werken van barmhartigheid. Bij 
ieder van deze werken hoort een afbeelding, 
enkele tips over hoe je de betreffende vorm 
van barmhartigheid kunt uitvoeren, een 
voorbeeld van iemand die dit heeft gedaan 
een verwijzing naar de Bijbel, en een pas-
send gebed.
Desgewenst gratis te downloaden via: 

http://www.samueladvies.nl/index.
php?option=com_content&view=article&
id=2440:barmhartigheid-binnen-je-gezin-
beleven&catid=1:algemeen 

NIEUWE BOEKEN VOOR OUDER/VERZORGER EN KIND/JONGEREN
Paus Franciscus staat bekend 
om zijn open manier van men-
sen tegemoet treden. Zeker 
met groepen of personen, die 
men niet als eerst vanzelfspre-
kend kent, opent hij wegen tot 
contact en oogst hij waarde-
ring en begrip; niet enkel bij 
katholieken.
In zijn boekje ‘Lieve Paus 

Franciscus’ antwoordt de paus op brieven van kinderen uit de 
hele wereld. De paus geeft kinderen de kans om vragen te stel-
len en waardeert de kinderlijke spirituele diepgang door heel open 
antwoord te geven op de vele vragen van kinderen over de gehele 
wereld. Sommige vragen en antwoorden zijn grappig, of heel serieus. 
Er zijn ook reacties die ontroeren en je hart diep kunnen raken. De 
paus weet die kinderen te betrekken, maar zo ook volwassenen te 
boeien die het verdienen te weten en te voelen dat God hen onvoor-
waardelijk liefheeft.

‘Lieve Paus Franciscus’ , paus Franciscus, 
72 pagina’s , pas verschenen, € 14,90.

‘WAT IS DE ACHTERNAAM VAN GOD?’ 
Dit kinderboek bevat vragen van kinderen 
over de vijf wereldgodsdiensten: islam, pro-
testantisme, boeddhisme, Jodendom en het 
rooms-katholicisme. In het boek komen de 
belangrijkste thema’s uit deze religies aan 
bod. Godsdienstvrijheid, de eeuwigheid,

religieuze gebouwen en andere thema’s worden op een eenvoudige 
manier uitgelegd aan kinderen in de leeftijd van 9-12 jaar.
‘Wat is de achternaam van God?’  
Jane Baer-Krause & Jan van Holleben, 
182 pagina’s , pas verschenen, € 19,99

'GEDOOPT' ALBUM BIJ HET FEEST VAN JE LEVEN
ouders en verzorgers staan bewust langer stil na de geboorte van 
hun kind inzake geloof en doop. Dit 46-pagina’s tellende boekje laat 
weetjes over geloof en de doop op een handige manier samengaan 
met een doopalbum voor katholieke doopouders. Foto’s, kaarten en 
teksten kunnen zo worden afgewisseld en zorgen ervoor dat gebeden 
en waardevolle woorden rond de doop nog meer inhoud en beves-
tiging krijgen.
‘Gedoopt’, geschreven door Marjet de Jong, is pas verschenen en 
kost € 14,95 .

TWITTEREN MET GOD interactief antwoord op jouw vragen over de Oerknal, ram-
pen, bidden, Bijbel, seks, kruistochten, zonden, carrière ...
Dit boek zoekt op eigen wijze samen met de lezers naar antwoorden via twitteren met God 
interactief. Via de gratis te downloaden # TWGOD app en de website www.tweetingwithgod.
com kan men zijn twijfels, vragen en verlangens uiten en bespreken. Deze manier van inter-
actief lezen hoopt zo antwoorden te kunnen geven, zelfs via je eigen smartphone. Het boek 
is verdeeld in 4 hoofdstukken:
1. Tweets over God: begin en einde
2. Tweets over de Kerk; oorsprong en toekomst
3. Tweets over jou en God; bidden en sacramenten
4. Tweets over christelijk leven: geloof en ethiek.
 ‘ Twitteren met God’ uitgegeven door Adveniat; ISBN 978 94 9209 303 5, prijs: € 19,50
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Kindsheidprocessie
Enkele weken geleden werden naar aanleiding van een publicatie 
in het digitale parochieblad van de H. Mariaparochie Walcheren 
(geschreven door emeritus-pastoraal werker Ed Visser) vragen 
gesteld over de zogenaamde ‘kindsheidsprocessies’: een optocht 
van kinderen met wel een heel speciaal karakter. De schrijver ver-
wees met name naar Zuid-Beveland, waar deze optocht decennia 
lang hoogtij vierde. 
In het boek’ een baken van het Roomse leven’ vond ik een verkla-
ring. Het Genootschap der heilige Kindsheid, ten doel hebbende 
het dopen en vrijkopen van ongelovige kinderen in China en andere 
‘afgodische’ landen, waarvan de centrale raad gevestigd was in 
Parijs en dat goedgekeurd door de Heilige Stoel, op lastgeving van 
de Doorluchtige en Hoogwaardige Heer Carolus Belgrado, voormalig 
vice-superior der Hollandsche Zending, op 29 oktober 1848 en 10 
november 1849 in de genoemde Zending is ingevoerd, werden in 
parochies als die van Ovezande en ’s-Heerenhoek (beide behorend 
tot het bisdom Haarlem) eind jaren tachtig van de 19e eeuw eigen 
genootschappen opgericht.
Kinderen konden vanaf hun geboorte tot de Plechtige Communie (of 
uiterlijk tot het twaalfde jaar) lid worden van dit genootschap. Door 
gebeden en offertjes (postzegels of zilverpapier sparen) kon men 
deelnemen aan het missiewerk, onder toezicht van het pauselijk 
missiegenootschap. 

Op veel scholen stond een metalen ‘neger-
jongen’ die de hand ophield. Legde je daar 
een cent of stuiver in en drukte je op een 
knopje, dan knikte hij goedkeurend of stak 
(als ondeugend negertje) zijn tong naar  
je uit.
Elke parochie had op gezette tijden een  
gezongen Heilige Mis voor de Zelatrices en 

leden van de H. Kindsheid met algemene heilige kindercommunie 
en kinderzegen. Later in het jaar was er de zogenaamde kindsheids-
processie: een rondtocht van kinderen, die verkleed als: missionaris, 
missiezuster, Chinees, indiaan, maar ook als paus of kardinaal de 
parochie rondgingen. De keuze welke rol men mocht vervullen, was 
niet vrij. Integendeel! Zo kon men rond de jaren 30 van de vorige 
eeuw voor vijftien cent (vergelijkbaar met de waarde van een heel 
brood) Chinees worden. Men kreeg dan enkel een geel gezicht, een 
platte hoed met een vlecht  en een bescheiden plaats in de optocht. 
Wilde men missionaris zijn dan kostte dat al snel twee gulden vijftig. 

De prijs voor de felbegeerde rol van paus of kardinaal bedroeg rond 
de vijf gulden! Men mag verwachten dat enkel de gegoede burgerij 
van een dorp of stad dit bedrag zonder zuchten op tafel kon leggen. 
Standsverschil was dus zeer zichtbaar, maar dat was op meerdere 

gebieden al veel langer voelbaar.
Familieleden liepen als ordebewaker mee met een kartonnen rol 
in de hand. Je kunt wel begrijpen dat die atheïstische Chinezen en 
negerinnetjes in de gaten gehouden moesten worden. Niemand had 
er bezwaar tegen dat die Chineesjes zelfs afgodsbeelden meedroe-
gen. Ook waren er rollen weggelegd voor kinderen die als herder, 
indiaan, Eskimo of zelfs heidense Noorman verkleed gingen. Meisjes 
droomden van een rol als engeltje, zuster (nonnetje), of de hoofdrol: 
Maria. Plaatselijk bekende en vernoemde heiligen als Theresia of  
Maria Magdalena vielen ook wel in de genade, maar waren duide-
lijk een tweede keus. Elke rol kende letterlijk en figuurlijk een eigen 
prijs. Veel kinderen kwamen tot hun twaalfde jaar nooit meer van 
dat ‘ beeld’ af. 
De meeste kindsheidsprocessies kwijnden voor de Tweede Wereld-
oorlog weg, misschien ook wel door het zoekraken van de attributen 
tijdens het oorlogsgeweld. In sommige dorpen hield deze optocht 
langer stand, maar rond eind jaren vijftig verdween dit – in huidige 
ogen- zeer omstreden fenomeen van de straten. 
 
Bronvermelding: ‘de Parel van ’s-Heerenhoek’ T. Polderdijk/ G. Raas; 
‘een baken van het Roomse leven’, P. Rijk/ A. Schenk, 
‘Memoriale, katholiek leven in Nederland in de twintigste eeuw’,  
H. Pijfers/ J. Roes, ‘de kerk gaat uit’, M.v.d. Plas/ J. Roes.
‘Kindsheidsoptocht’ nieuwsbrief 3 juni H. Mariaparochie, Ed Visser.
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Duidelijk verschil 
in kleding tus-
sen priester met 
kazuifel en dia-
ken met stola

Dit keer staan we stil bij taken en functies binnen de kerk. Wat is 
bijvoorbeeld het verschil tussen een ‘pastoor’ en ‘pastor’?  
Omdat een bisschop (de hoogste rang binnen een bisdom) niet 
overal tegelijk kan zijn, is het bisdom verdeeld in parochies, waaraan 
een priester (de pastoor) verbonden is. De pastoor is de eigen her-
der/leider van een parochie. In elke parochie kan meer één pastoor 
zijn, ook al is de parochie verdeeld in parochiekernen (zoals de Pater 
Damiaanparochie). De pastoor kan ook niet overal tegelijk zijn en 
heeft daarom een pastoraal team om zich heen. In dat team kunnen 
naast de priester, ook diakens en pastoraal werkers zitting hebben. 
Omdat er in de weekends meerdere vieringen tegelijkertijd plaats 
vinden, gaan de leden van het pastoraal team voor in vieringen. 
Komt men dan nog voorgangers tekort, dan worden vrijwilligers, die 
daarvoor geschoold zijn en een opdracht hebben ontvangen, inge-
schakeld. We spreken dan van leden van een liturgische werkgroep.
Een diaken is een theologisch geschoolde man, die zich (vooral 
vroeger) voorbereidde op het ambt van priester. Het woord diaken 
is afgeleid van ‘diaconie’ dat ‘dienst aan de samenleving’ betekent. 
Een diaken mag zelf geen eucharistievieringen leiden (dat is enkel 
toevertrouwd aan priesters) maar mag wel voorgaan in vieringen van 
Woord en Communie. Ook staat hij in eucharistievieringen de pries-
ter bij, door het lezen van het Evangelie, mag hij preken houden en 
assisteert hij aan het altaar. Hij mag  de heilige Communie uitdelen, 
dient dopen toe en mag voorgaan in huwelijksvieringen en uitvaar-
ten. Hij is altijd herkenbaar aan zijn liturgische kleding: de diaken 
draagt een albe (wit kleed) met een stola over de linkerschouder. 
Diakens mogen gehuwd zijn, evenals leden van het pastorale team, 
met uitzondering van de priester. 
Een pastor (pastoraal werker) kennen we sinds het Tweede Vaticaans 
Concilie als beroepskracht binnen het pastoraat. Ze (zowel mannen 
als vrouwen) hebben een theologische en pastorale vorming gehad 
en ontvangen van de bisschop een zending. In liturgische vieringen 
waarin ze mogen voorgaan, dragen ze meestal een liturgisch gewaad 
of albe met een insigne in de liturgische kleur of een kruisje.
Een acoliet (afgeleid van het Griekse akolouthus – volger) 

ondersteunt de priester of diaken tijdens de dienst. Hij mag de hei-
lige Communie uitreiken, zelfs bij mensen thuis en ook de Eucha-
ristie ter verering uitstellen. De officiële aanstelling tot acoliet door 
de bisschop is vaak een voorbereidende stap geweest op weg naar 
diaconaat en priesterschap. Meestal draagt een acoliet een albe of 
toog met superplie. Een misdienaar kan acoliet worden nadat men 
een aantal jaren deze taak heeft vervuld; vaak is sprake van een 
minimumleeftijd van 15 jaar.
Een lector (lezer) is vooral belast met het lezen van Bijbellezingen 
(epistel) en voorbede. In 1972 ging men er nog van uit dat enkel 
mannen deze dienst konden en mochten verrichten, maar gaande-
weg dienden zich ook vrouwen aan. In onze streken draagt de lector/
lectrice geen eigen liturgische kleding. Vaak zit men op het liturgisch 
centrum (priesterkoor) of in sommige gevallen komt de persoon uit 
de kerkbank om zijn taak uit te voeren.

Bronvermelding: ‘in taal en teken’ liturgie in de katholieke kerk, Han 
Akkermans, Roosendaal 2015.

WETENSWAARDIG: 
In onze parochie H. Pater Damiaan is priester Fons van Hees als 
pastoor aangesteld; Jeanine Heezemans, Wiel Hacking, Bernard van 
Lamoen zijn pastoraal werkers (pastores). Egbert Bornhijm is diaken, 
maar maakt geen deel uit van het pastoraal team in het samenwer-
kingsverband ‘Boven de Schelde’. Hij gaat wel als voorganger voor in 
diensten, omdat hij deel uitmaakt van het vicariaat Middelburg, waar 
vicaris/pastoor Paul Verbeek leiding geeft. Momenteel geeft vicaris 
Verbeek ook leiding aan het vicariaat Breda en heeft hij diaken Born-
hijm belast met taken in het vicariaat Middelburg.

De heren Buijssen, Brooijmans en Verdaasdonk zijn allen priester, 
maar vanwege hun leeftijd met emeritaat (gepensioneerd). Ze mogen 
wel voorgaan in eucharistievieringen, maar worden aangeduid met 
‘pastor’ en niet meer met pastoor, omdat zij geen leiding meer geven.  
 

In deze vaste rubriek proberen we telkens uitleg te geven over begrippen, gebruiken of rituelen die 
in de kerk als instituut of kerkgebouwen nog steeds van toepassing zijn of vanuit het verleden hun 
sporen nagelaten hebben.
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Vormselvoorbereiding en – viering in onze Pater Damiaanparochie
Elk jaar vinden in verschillende parochiekernen van onze parochie 
voorbereidingen plaats op het sacrament van het Heilig Vormsel. 
Vaak kiest men voor een roulatiesysteem, waarin leerlingen uit groep 
7 & 8 van de basisschool, na hun doopsel en communie ook dit 
sacrament kunnen ontvangen. Een groot verschil met deze  twee eer-
der genoemde sacramenten is de betrokkenheid van de deelnemer 
zelf. We praten over jongeren, die steeds meer ruimte krijgen om zelf 
keuzes te maken.
De parochiekernen Goes, Heinkenszand en Kwadendamme startten 
in het voorjaar met de lessen uit het project ‘In vuur en vlam’ dat nu 
praktisch overal binnen onze parochie wordt gevolgd.
In zes bijeenkomsten worden de vormelingen op eigentijdse en 
actieve wijze betrokken bij thema’s als: helpen, contact, missie, vuur, 
ik geloof en ‘je geloof uitdragen’. Een bijbehorend werkboek zorgt 
ervoor dat het niet alleen bij woorden blijft.
Naast bijeenkomsten op de eigen locatie wordt er jaarlijks voor de 
vormelingen ook een regionale bijeenkomst gehouden. Meestal is de 
plaats van samenkomst Heinkenszand, omdat hier alle mogelijkhe-
den qua ruimte en inzet vrijwilligers voorhanden zijn.

REGIONALE BIJEENKOMST VAN DE VORMELINGEN OP 13 
APRIL OP DE PASTORIE IN HEINKENSZAND

"Voor het vormsel hebben we met alle kinderen boven de Schelde 
die het vormsel gingen doen een leuke middag in Heinkenszand 
gehad en  heel veel geleerd.

We moesten een net maken en leren op elkaar vertrouwen dat we 
elkaar in dat net niet lieten vallen en dat was gelukt.

We hebben geleerd wat de 7 werken van barmhartigheid zijn en 
met overgebleven melkpakken, ontbijtgraan, dozen etc. Hebben 
we een leuke domino gemaakt. Het was een geslaagde dag "

Met vriendelijke groet,
Daniela Verwilligen

Begeleiders van alle deelnemende parochiekernen werken uiter-
aard samen onder leiding van verantwoordelijk pastor Jeanine 
Heezemans. 
Op de regionale bijeenkomst maken de kinderen niet alleen kennis 
met andere vormelingen, maar krijgen ze ook een indruk wat er bin-
nen zo’n grote groep jongeren leeft.
Op zaterdag 11 juni werden op twee plaatsen vormselvieringen gehou-
den: om 16 uur te Heinkenszand en om 19 uur te Kwadendamme. 

Beide vieringen werden geleid door vormheer/vicaris Paul Verbeek 
en pastoraal werker Jeanine Heezemans.

Naast de verwerking van de lesstof uit het projectboek heeft elke 
groep nog de mogelijkheid een eigen invulling te geven, met name 
bij de zogenaamde ‘vervolgbijeenkomst’. 
In Goes koos men voor een werkbezoek aan ‘de Akkerwinde’ te 
Nisse. Kinderen en begeleiders kwamen in contact met allerlei vor-
men van begeleiding aan deelnemers die extra zorg nodig hebben. 
Door zelf de handen uit de mouwen te steken, bleef het niet alleen 

de vormelingen bijeen op de regionale bijeenkomst 13 april in 
Heinkenszand. 

de vormelingen van Heinkenszand,

vormelingen van Goes en Kwadendamme 

Werkbezoek "de Akkerwinde" door vormelingen uit Goes
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spel 3 - als je iets goeds doet werkt dat net als bij een domino spel
dat werkt aanstekelijk; anderen gaan het ook doen

spel 2 - reddingsbrigade

spel 2 - 2e deel van reddingsbrigade

bij luisteren praten. (zie 
hiervoor ook parochie-
kerndeel Goes).
I n  K w a d e n d a m m e 
maakte men gebruik 
van het parochiehuis 
als verblijfplaats. Alle 
deelnemers blijven een 
nachtje slapen, maar 
vooraf en nadien waren 
a l le r le i  ac t i v i te i ten 
ingepland (zie hiervoor 
nummer 3 Parochie-
nieuws/ eigen parochie-
kerndeel verderop in dit 
blad).
In Heinkenszand kre-
gen  a l l e  vo r me l i n -

gen de gelegenheid kennis te maken met het daar aanwezige 
Jongerenpastoraat.
Op vrijdagavond 17 juni werd hen onder andere een spelactiviteit 
aangeboden, waar een levend strategospel hen kansen bood om 
kennis te maken met ‘figuren’ in de kerk.
De avond werd afgesloten met een gezellige barbecue in de tuin 
van de pastorie, waarbij samenwerken en samen eten uiteraard 
goed kunnen worden gecombineerd in en om de pastorie van 
Heinkenszand. 

"De BBQ met een heleboel andere vormelingen was erg lekker. 
Ook deden we nog levend stratego met kerkfiguren welke heel 
goed verstopt zaten."

Lars de Winter

Voorbereiden van de barbecue

spel 1 - kaartjes met afbeeldingen van de 7 werken van barmhar-
tigheid zoeken in de kerk
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Opmerking vooraf:
Onderstaand artikel werd ons aangereikt door emeritus-pastor Harrie Buijssen. Over de inhoud is vooraf overleg geweest tussen ons redac-
tielid Wiel Hacking (die zitting heeft namens het pastoresteam) en de auteur. Als eindconclusie mag worden vastgesteld dat de zienswijze 
van de auteur niet geheel die van het pastorale team is.

Hoe denkt Rome over het gezin?
Misschien kunt u het zich nog 
herinneren: in 2013 heeft paus 
Franciscus aan alle bisschoppen 
over de hele wereld gevraagd 
een onderzoek in te stellen met 
betrekking tot de vraag: hoe den-
ken de gelovigen in uw bisdom 
aangaande het gezin?
In 2014 werd daarover en bijzon-
dere bisschoppensynode gehou-
den in Rome. Maar de paus zei er 
meteen bij: we nemen nog geen 
besluiten, over een jaar komen we 
terug en dan moeten er besluiten 

worden genomen. In oktober 2015 vond de tweede bijeenkomst 
plaats en toen werden er inderdaad besluiten genomen. Zoals 
gebruikelijk duurde het dan nog een lange tijd voordat deze beslui-
ten gepubliceerd worden. In Nederland verscheen een Nederlandse 
versie daarvan pas kort geleden! (40 bladzijden kleine druk!)
Belangrijk is natuurlijk te weten wat er zoals aan wensen en voorstel-
len naar Rome werd gestuurd. Daarvoor moeten we vooral te rade 
gaan bij bisschop Johan Bonny van Antwerpen. Hij heeft zeer uitge-
breid en geheel op eigen initiatief voorstellen naar Rome gestuurd. 
Hij wijst op een groeiende kloof tussen het morele onderricht van 
de Kerk en het morele inzicht van de gelovigen. We weten dat de 
Kerk nooit goed raad heeft geweten met seksualiteit. De kerkelijke 
leer baseerde zich steeds op de natuurwet. Dat hield in dat iedere 
geslachtsgemeenschap in principe tot vruchtbaarheid moest kunnen 
leiden. Nog in de jaren dertig van de vorige eeuw wees paus Pius XI 
de gehuwden erop dat ze niet langer geslachtelijk verkeer mochten 
hebben, wanneer bleek dat een van de echtelieden onvruchtbaar  
bleek te zijn! Zijn opvolgers hebben een milder standpunt ingeno-
men. De synode maakt zich ook nu zorgen over een sterke daling 
van het geboortecijfer, “die de maatschappelijke structuur verzwakt, 
de betrekking tussen de generaties in gevaar brengt en de blik op 
de toekomst onzekerder maakt”. (Over overbevolking, het eigenlijke 
probleem van deze tijd, geen woord.)

Tijdens het 2e Vaticaans Concilie (1963-1965) hebben de bisschop-
pen zich intensief met het thema: “Over de kerk in deze tijd” bezig 
gehouden. Kort samen gevat: het oordeel over de wenselijkheid om 
een nieuw leven te verwekken behoort in laatste instantie aan de 
ouders, die zich voor God hierover moeten uitspreken. De moderne 
mens hecht groot belang aan de vorming van een persoonlijk en 
gemotiveerd gewetensoordeel.  Na het concilie heeft paus Paulus VI 
in de encycliek “Humane Vitae” veel van het gedachtegoed van het 
concilie terug gedraaid. Zijn beslissing stond haaks op het advies 
van de commissie die hij zelf benoemd had! Begrijpelijk dat bis-
schop Bonny hoopte dat de synode oog zou hebben voor de con-
crete en complexe wekelijkheid van het leven. 
Juist wanneer het gaat over het gezin, moet men beseffen dat de 
inzichten van Afrika en Azië niet parallel lopen met Europa en Noord-
Amerika. Ook tussen  West- en Oost-Europa bestaan belangrijke ver-
schillen. Met name in Nederland eindigt zeker een derde van  huwe-
lijken in echtscheiding.  Vandaar dat de mogelijkheid van een tweede 

kerkelijk huwelijk na echtscheiding op de agenda kwam te staan. De 
Kerk heeft de onverbreekbaarheid van het huwelijk steeds vergeleken 
met de onverbreekbaarheid van Jezus en zijn kerk. Daarom wordt  het 
kerkelijk huwelijk ook als een sacrament beschouwd. 
De synode kreeg de vraag voorgelegd of de vergelijking wel juist is, 
maar een overtuigend antwoord werd niet gegeven. Waarover veel 
mensen graag het (eventueel veranderd) standpunt van de Kerk 
wilden weten, zijn zaken als: euthanasie, geboortebeperking, voorbe-
hoedmiddelen, sterilisatie, abortus, samen wonen vóór het huwelijk, 
kunnen homo’s en lesbiennes een kerkelijk huwelijk aangaan. Al 
deze zaken werden ook nu absoluut afgewezen.
Er werd tijdens de synode over 94 onderwerpen gestemd. De uitsla-
gen van de ze stemmingen werd in een afzonderlijke lijst opgeno-
men. Er waren 265 bisschoppen aanwezig, synode Vaders genoemd. 
Opvallend was dat bijna nooit meer dan ongeveer 10 bisschoppen 
tegen hebben gestemd. Maar bij de onderwerpen  84 en 85 waren er 
72 en 80 tegenstemmers. Niet vreemd. Hier wordt namelijk gespro-
ken over gedoopten die zijn gescheiden en opnieuw een burgerlijk 
huwelijk zijn aangegaan. Zij hoeven zich weliswaar niet als geëxcom-
municeerd te beschouwen, maar dan volgt een zeer mysterieuze zin: 
“…zij kunnen leven en rijpen als levende ledematen van de Kerk en 
haar daarbij als een moeder voelen die hen altijd opvangt, met gene-
genheid voor hen zorgt en hen bemoedigt op de weg naar het evan-
gelie”. (Als u begrijpt wat hier bedoeld wordt, mag u het zeggen!) 
Maar deze mensen, die graag opnieuw in de kerk zouden willen 
trouwen, zullen zich niet kunnen voorstellen, wat ze zich daaronder 
moeten voorstellen. Het kerkelijk huwelijk is immers onontbindbaar, 
dat wordt met grote regelmaat herhaald en tot de deelname aan de 
communie worden ze niet toegelaten. 
Weliswaar houdt de Kerk de mogelijkheid open dat een kerkelijk 
gesloten huwelijk nietig verklaard kan worden. Daarvoor moet men 
zich dan wenden tot de bisschoppelijke rechtbank, maar de recht-
bank gaat er als regel van uit dat de betreffende echtparen niet 
begrepen hadden wat een huwelijk voorstelt.  (Dat lijkt mij geen over-
tuigend argument en zijn er in onze tijd nog zulke domme mensen?)

Slotconclusie: alles overziende kun je 
zeggen: je wordt er niet vrolijk van! Niet 
alleen de inhoud maar ook het inge-
wikkeld en vaak verhullend taalgebruik 
nodigt niet uit deze tekst van  de Bui-
tengewone Synode over het gezin nog 
eens uitvoerig na te lezen. (U kunt de 
tekst overigens via de computer oproe-
pen, RKK).

Nog een vrolijke noot: in Concilium, 
internationaal katholiek theologisch tijdschrift, 52e jaargang, mei 
2016, wordt vermeld dat er tijdens de Synode ook 30 vrouwen en 
één man als toehoorders waren uitgenodigd. Die 30 vrouwen had-
den geen stemrecht, die ene man echter wel, het was een klooster-
broeder! Zolang de Kerk nog voor dergelijke humor weet te zorgen, 
krijgen ze mij de Kerk niet uit! 

Harrie Buijssen, emeritus-pastor.
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Een paar dagen pelgrim
Een beetje pelgrim weet het: wandelen is een goede manier om te 
onthaasten, je te verwonderen en iets van het “onzichtbare” te erva-
ren. Wil je ook eens proeven wat een pelgrimage met je doet, dan 
kun je op stap met “De Wandelmaat. Deze stichting organiseert korte 
pelgrimstochten – van twee tot acht dagen – met overnachtingen in 
een klooster of een ander gastenhuis.
Voor meer informatie: www.dewandelmaat.nl.

Vriendelijke groet, Tiny Kieboom

WJD@home
De WJD@home vindt plaats in 
het weekend van 29-31 juli in 
Delft. Het wordt georganiseerd 
door de bisdommen Breda 
en Rotterdam, maar jongeren 
vanuit het hele land  zijn uit-
genodigd om deel te nemen. 
Het is een geweldige mogelijk-

heid om de WJD sfeer te ervaren in Nederland, om andere jongeren 
vanuit het hele land te ontmoeten en om samen met de paus en 
miljoenen andere katholieke jongeren vanuit de hele wereld het 
geloof te  vieren! Al is het op enkele kilometers afstand van Krakau, 
de verbondenheid is er door dit 
weekend evengoed. Voor meer 
informatie verwijs ik u naar de 
website/ folder is te downloa-
den via http://v.rww.bisdomrot-
terdam.nl/Nieuws /Documents 
/2016/20160518- flyer-wjd at 
home-web.pdf.

Boekbespreking
Als liefhebber van kerkgebouwen werd 
mijn aandacht getrokken door een 
recente uitgave van W-Books: Kerkinte-
rieurs in Nederland’ heet het imposante 
boekwerk, bijna 400 pagina’s dik, maar 
naast een prettig leesbare en informa-
tieve tekst, geschreven onder redactie 
van Marc de Beyer, Albert Reinstra en 
Pia Verhoeven, voorzien van schitterende 
foto’s, gemaakt door Arjan Bronkhort. 
Laten we eerlijk zijn; als je een kerk-
dienst bezoekt, is het minder gepast om 
telkens om je heen en naar boven te kij-
ken. Daarom zijn er mensen die zeggen: ‘ 
ik kom liever in een lege dan in een volle 
kerk. Een lege kerk stemt tot nadenken; 
een volle kerk leidt vooral af’.
We hoeven er niet omheen te draaien: 
kerkgebouwen staan tegenwoordig 
niet alleen vaak leeg, maar zijn ook 
meestal gesloten! De mogelijkheid tot 
openstelling is beperkt, mede vanwege 
de andere opvattingen van een aantal 
bezoekers: kwam men vroeger binnen om een aflaat, tegenwoordig 
moet men toezicht houden om ervoor te zorgen dat men er afblijft! 
Het boek laat de pracht, diversiteit en gaafheid van Kerkinterieurs 
zien. Vaak is de buitenkant/het gebouw aan zich al onbekend; laat 
staan de binnenkant! 
De samenstellers vonden redenen genoeg om die rijkdom aan de 
hand van 100 karakteristieke voorbeelden te tonen. Sfeervol in beeld 
gebracht en deskundig beschreven. Ook zij die niet gehinderd worden 
door enige voorkennis kunnen door de heldere teksten en het beeld-
materiaal kennis maken met dit bijzondere erfgoed vol verhalen. Ach-
terin in het boek zit namelijk een uitvoerige alfabetische woordenlijst 
met verklarende uitleg. 
Katholieke bouwwerken stonden al bekend om hun pracht en praal; 

protestantse gebouwen waren vooral 
bedoeld als bezinningsplaats en kenden 
die – voor sommigen afleidende – kunst 
niet. Ook joodse synagoges zijn in het 
boek opgenomen. In het begeleidende 
overzichtkaartje van Nederland ziet dat 
er ‘maar’ twee plaatsen in Zeeland zijn 
opgenomen in de top 100. De Mariakerk 
van Nisse, is een voorbeeld van bewaar-
de kerkschatten uit de Middeleeuwen 
(waarvan er 18 zijn opgenomen). De 
Oostkerk in Middelburg staat als een 
van de 23 souvenirs uit de zeventiende 
eeuw te boek. 
Natuurlijk kunnen we het ontbreken van 
onze eigen parochiekerken als een gemis 
ervaren. Misschien is het een reden voor 
een ‘eigen’ vervolgdeel, al zullen de kos-
ten van een dergelijk waardevol goed 
ogend boek zeker tegenvallen als men 
geen steun ontvangt van instanties als 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
Tot die tijd van hopelijke uitgifte zullen 

we het moeten doen met onze nog lang te koesteren juweeltjes van 
bouwtechniek. Laat de sluiting van ons jongste kerkgebouw (Rilland) 
een extra reden zijn om zo lang mogelijk te wachten met kerksluitingen, 
laat staan afbraak van cultuurhistorische gebouwen. Ook al hebben ze 
voor de rijksdienst een minder bepalend tijdsbeeld, wij parochianen 
en liefhebbers van openbaar kunstbezit willen ze tot in lengte van 
dagen niet kwijt. 

Richard Gielens,

Bronvermelding: ‘Kerkinterieurs in Nederland’ mede tot stand geko-
men dankzij Museum Catharijneconvent te Utrecht, Donatus kerken-
verzekeraar en het Fentener van Vlissingen Fonds. Prijs: 49,90 euro.
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Mensen die geloven zijn gelukkiger
Uit recent verschenen onderzoeken over religie blijkt dat religieuze 
mensen gelukkiger zijn. Deze mensen gaan makkelijker om met 
negatieve emoties en halen meer voldoening uit het leven, meldde 
‘de Volkskrant’ in een bericht op 9 december 2014. Om een of 
andere reden bewaarde ik het artikel, om er in een nummer van 
Parochienieuws op terug te kunnen komen. Ik acht nu de tijd rijp 
om dat te doen, gezien allerlei spanningen in de wereld, met name 
veroorzaakt door IS.
Wereldwijd zijn zo’n 5,5 miljard mensen religieus. 31,5% hiervan is 
christen. Uit het voorafgaande zou men kunnen afleiden dat heel 
veel mensen gelukkig zijn….of toch niet?
Een geloofsgemeenschap biedt een sociaal vangnet, een hogere 
macht van veiligheid en rituelen geven houvast bij verdriet. Dit is één 
van de vele conclusies die worden getrokken uit Amerikaanse onder-
zoeken. De psycholoog Ed Diener, deed in 2009 onderzoek naar 
geluksgevoelens. Hieruit is gebleken dat gelovige mensen gelukkiger 
zijn dan niet-gelovigen.

DE KERK DE RUG TOEKEREN
Volgens de Volkskrant keren mensen de kerk de rug toe omdat het 
uitmaakt wáár je dan precies gelovig bent. In minder ontwikkelde 
landen zijn gelovigen gelukkiger dan in ontwikkelde landen. Gelovi-
gen in Zimbabwe zijn bijvoorbeeld positiever ingesteld dan ongelo-
vigen. Paul Klep, hoogleraar economische en sociale geschiedenis, 
denkt dat mensen afhankelijk zijn van kerkelijke organisaties als 
vangnet.

RELIGIE HOUDT JE GEZOND
Amerikaanse onderzoekers in het vakblad Journal of Personality 
zeggen dat vaker aan God denken, helpt om junkfood te weerstaan. 
In hun onderzoek hebben ze gekeken naar studenten die een spel 
speelden met verwijzingen naar God. De tweede groep wist later in 
het experiment de verleidingen van ongezond voedsel te weerstaan. 
Dit is volgens de onderzoekers een kwestie van zelfcontrole, die met 
gedachten aan God wordt opgewekt.

RELIGIE IS EEN BRON VAN CONFLICT
Van de christelijke kruistochten tot de opmars van IS: religie is een 
bron van conflict. Toch is er geen verband tussen hoe religieus en 
hoe vredig een land is. Kijk naar Noord-Korea: met stip op 1 van 
meest atheïstische landen, maar het bungelt onderaan de ranglijst 
als het gaat om vrede. Terwijl boeddhistisch Bhutan en het katholieke 

Portugal in de top van vredigste landen verkeren. Religie is boven-
dien zeker niet de belangrijkste bron van conflict. Van de 35 gewa-
pende conflicten in 2013, zo becijferde de Global Peace Index (GPI), 
gold religie in 14 gevallen als een van de oorzaken - maar nooit als 
de enige oorzaak: genderongelijkheid, corruptie en politieke instabi-
liteit zijn belangrijkere verklaringen. 
Wat wel opvalt: een grote verscheidenheid aan religies binnen een 
land lijkt een buffer tegen conflict. Juist in landen met weinig reli-
gieuze diversiteit komt veel religieus geweld voor, zoals in Pakistan, 
Afghanistan, India en Somalië. En hoe meer de overheid religie aan 
banden legt, hoe vaker geweld in de naam van geloof voorkomt en 
hoe vaker religieuze minderheden worden onderdrukt. In de 20ste 
eeuw was het juist het door de staat afgedwongen atheïsme van 
de brute regimes van Stalin, Mao Zedong en Pol Pot dat miljoenen 
burgers het leven kostte.
"Religie kan een bron van machtsmisbruik zijn"
Het komt allemaal neer op machtsverhoudingen, zegt Erin Wilson, 
directeur van het onderzoekscentrum voor Religie, Conflict en het 
Publieke Domein van de Rijksuniversiteit Groningen. 'Religie kan een 
bron van machtsmisbruik zijn, maar ook de bron van verzet tegen 
onderdrukking.' Zo had de katholieke kerk een belangrijke rol in de 
Fluwelen Revolutie waarmee de Sovjet-Unie ten val werd gebracht 
en werd het verzet tegen autoritaire regimes in Latijns Amerika in 
katholieke kringen in gang gezet. 'Ook de strijd van IS komt uiteinde-
lijk voort uit hoe zij de onderdrukking van moslims zien', zegt Wilson. 
'Met religie is het net als met ideologieën: het heeft geen intrinsieke 
logica van gewelddadigheid of vredelievendheid.'
Maar heeft geweld niet stiekem een heroïsche rol in de Koran, ter-
wijl vrede en respect voor leven centraal staat in het boeddhisme? 
'Dat is westerse simplificatie', schrijft Christian Caryl van het Lega-
tum Institute, dat onderzoek doet naar de oorzaken van mondiale 
welvaart en vrijheid. 'Sinds het begin van het boeddhisme deden 
gelovigen in oorlogen mee. Militante monniken vochten zowel voor 
als tegen Chinese leiders en de Japanse Samurai gebruikten de leer 
als argument om te vechten.' Alle religies delen volgens hem een 
sterk groepsgevoel onder hun volgers, de heiligheid van menselijk 
leven en het streven naar beperking van geweld. 'Maar als een groep 
gelovigen voelt dat die waarden bedreigd worden, kunnen ze daarvan 
afwijken.'

Geraadpleegde bron: Volkskrant archief ‘religie’
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Parochienieuws houdt  
parochiekernen op de kaart…

PASTORALE ZORG INZAKE 
SACRAMENT DER ZIEKEN 

EN OVERLIJDEN

06- 53637130

 

Kerkeboomgaardstraat 30 Kwadendamme  
(0113) 644 398 

www.rplusmakelaardij.nl 

TUINONDERHOUD
Johan Boonman

Voor Particulier en bedrijf
Stelsedijk 4

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

Heilig Jaar van de Barmhartigheid
g e l o o f s v o r m i n g  m e t  v o l w a s s e n e n
Pastoraal werker Bernard van Lamoen zal zijn drieluik over het verhaal van de verloren 
zoon en het schilderij dat Rembrandt hierover maakte in augustus opnieuw verzorgen.

EEN REEKS VAN DRIE BIJEENKOMSTEN OVER DE PARABEL  
‘EEN MAN HAD TWEE ZONEN' (LUCAS  15, 11-32

donderdagavond 4 augustus 2016      
19.45 – 21.00 uur: 

verloren zijn
- de jongste zoon

donderdagavond 11 augustus 2016      
19.45 – 21.00 uur: 

verbolgen zijn
- de oudste zoon

donderdagavond 18 augustus 2016      
19.45 – 21.00 uur: 

barmhartig zijn 
- de vader

De bijeenkomsten vinden plaats in Lewedorp.
Inschrijving kan alleen voor de hele reeks van drie keer – het is één geheel. 
Wie zich aanmeldt op b.v.lamoen@rkwalcheren.nl krijgt na 15 juli persoonlijk bericht 
terug. Het minimum is 8 deelnemers, het maximum 12. 

Dus: reageer snel als je mee wilt doen.

Doopregels en doop- communie  
of vormselkosten

In de afgelopen periode kregen we de vraag voorgelegd, of 
er bij een doop kosten worden berekend. Op onze website 
werd daar niets over meegedeeld.
Geld mag geen belemmering vormen voor mensen om 
zichzelf of hun kind te laten dopen. Een parochie maakt 
echter wel kosten; denk maar aan het gebruik van de 
ruimte, het inschakelen van een voorganger/doopheer, het 
maken van een tekstkaart of boekje…enzovoorts. Hoe zit 

dat dan met de kosten?
Het parochiebestuur van de Pater Damiaan stelt zich op het standpunt dat iedereen, die 
dat wil, zich moet kunnen laten dopen. In principe kan een doop niet geweigerd worden om 
financiële redenen. 
Indien men de middelen niet heeft om de kosten van een doopviering te kunnen betalen, 
wordt er in onderling overleg een passende oplossing gezocht. Feitelijk is de parochiebij-
drage (advies bisdom minimaal € 116.- op jaarbasis) de basis voor de bekostiging voor een 
kalenderjaar. Indien men (theoretisch) binnen het gezin een dopeling, communicant en een 
vormeling zou hebben, zou dit bedrag dus ‘dekkend’ zijn voor al die vieringen in dat jaar. 
Bij andere diensten zoals uitvaart, huwelijk of het kerkelijk vieren van een jubileum ligt dat 
anders. Hiervoor zijn tarieven vastgesteld, die echter ook rekening houden met de kerkbijdra-
gen die men de afgelopen jaren heeft gegeven.
Ondertussen is de website www.paterdamiaanparochie.nl op dit punt wel aangepast. Zie 
hiervoor bij veelgestelde vragen onder andere het onderdeel ‘ financiën’.
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school voor  gehandicapte kinderen. En daar 
ging ze mee op schoolreis naar de Akker-
winde die toen nog een gewone boerderij 
was. De kinderen vonden het zo leuk dat 
ze de Zorgboerderij de Akkerwinde hebben 
opgericht. Nu komen de deelnemers van 
maandag tot en met vrijdag daar werken. Ze 
mogen het huis houden doen (schoonma-
ken), koffie zetten, knutselen in het atelier 
en in de tuin werken. (dieren verzorgen, 
moestuintjes verzorgen,...).  

Na de uitleg mochten wij ook in de tuin har-
ken. Dat was heel gezellig. Ik vond het heel 
leuk om die mensen te ontmoeten en het 
was heel  interessant om te ervaren wat die 
mensen dus iedere dag doen

        

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

U I T N O D I G I N G

aan alle vrijwilligers/parochianen van de 
parochiekern Goes 

ZATERDAG 24 SEPTEMBER

Dit jaar willen we vooraf gaand aan de 
opening van het werkjaar
van 16.00 u tot 18.00 u. 

een veiling houden 
en verkoop van spullen. 

De opbrengst is bestemd voor het 
restauratiefonds.

De restauratiewerkzaamheden zijn in  
volle gang, de linkse kruisgewelven zijn al 

schitterend hersteld.

Voor de viering staat er soep klaar  
met een broodje.

Na de viering van 19.00 uur is er een 
gezellig samenzijn met koffie en iets lekkers 

en een drankje en een hapje.
Zeg het voort, geef het door

Van Harte Welkom
graag tot 24 september,

Pastor Jeanine Heezemans
Parochiekern commissie

VORMSELVOORBEREIDING
Kinderen uit groep 7/8 van onze parochie-
kern, die naast het doopsel ook hun eerste 
heilige communie hebben ontvangen, kon-
den deelnemen aan de voorbereidingen 
op het sacrament van het heilig Vormsel. 
Leden van de voorbereidingsgroep maakten 
gebruik van het project ‘in vuur en vlam’ dat 
bijna overal in onze parochie wordt gevolgd.
Met name bij de laatste lessen wordt dieper 
ingegaan op de zeven werken van barmhar-
tigheid en het uitdragen van je geloof; zeker 
als je ‘gevormd’ bent.
Hieronder volgt een verslag van een acti-
viteit die men deed binnen dat kader van 
barmhartigheid.
In het algemeen deel vindt u een overzicht 
van andere vormselvoorbereidingsactivitei-
ten uit onze parochie.

VORMELINGEN UIT GOES OP 
BEZOEK BIJ ...LEERBOERDERIJ ‘DE 
AKKERWINDE’ TE NISSE
Verslag, van Floor Descazeaud en bijpas-
ende foto's van hun bezoek aan ‘de Akker-
winde’ op 22 juni, terugkombijeenkomst van 
de vormelingen uit Goes

Toen we aankwamen bij de Akkerwinde, had 
een mevrouw Marjo een beetje verteld over 
wat daar allemaal te doen is en hoe het is 
opgericht. De boerderij van de Akkerwinde 
is van haar man. Zij was eerst juf op een 

LIEF EN LEED
Overleden
•	Wilhelmina	Maria	Tijbosch,	geboren	op	14	
oktober 1921, overleden op 9 mei, weduwe 
van: Wilhelmus Martinus Kortbeek. De her-
denkingsdienst vond plaats op 13 mei. 
•	Maria	 Johanna	Koens,	geboren	op	5	april	
1927, overleden op 23 mei, weduwe van 
Jan Jozef Uitterhoeve. De uitvaartdienst en 
crematie vonden plaats op 27 mei.
•	 Jan	Alvarus	 Constantijn	 de	Vries,	 geboren	
op 21 september 1931, overleden op 24 
mei, echtgenoot van: Jeanne Paula Mans-
veld. De uitvaartdienst en begrafenis op het 
R.K. gedeelte van de algemene begraaf-
plaats te Goes vonden plaats op 28 mei. 
•	Eduard	Jozef	Casteleijn,	geboren	op	25	juni	
1924, overleden op 9 juni, weduwnaar van: 
Cornelia Anna Oosthoek. De uitvaartdienst 
en begrafenis op het R.K. gedeelte van de 
algemene begraafplaats te Goes vonden 
plaats op 14 juni.  

TOEGETREDEN
In de viering op 2e Paasdag op 28 maart 
is Cecilia Johanna Molenaar toegetreden 
tot de RK kerk. Zij heeft tijdens de viering 
de Eerste Heilige Communie en het Heilig 
Vormsel ontvangen.
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Daniëlsweg 1, 4451 HP  Heinkenszand

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

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

Al 85 jaar familie bedrijf
specialisten in 

• grafgedenkstenen
• aanrechtbladen

• vensterbladen

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

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

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

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

Lia Heijboer
Praktijk “Onderweg” voor persoonlijke 

ontwikkeling en bewustwording. 
Voor psychosociale begeleiding, reiki en 

hypnotherapie. 

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

telnr 0646367997
website: communities.zeelandnet.nl/praktijk

Oud-ovezandseweg 3, 4441TG Ovezande

K
   B
 GOES - Nieuws
De vakantieperiode is weer aangebroken, 
maar dat wil niet zeggen dat er binnen de 
KBO-afdeling Goes niets gebeurt. Integen-
deel! In deze maanden zonder activiteiten 
werken we deze voor het volgende jaar ver-
der uit. Nu wordt er verder gewerkt aan de 
details van een gevarieerd programma. Na 
de vakanties krijgen we o.a. een rondleiding 
in de R.K. Kerk; gaan op reis naar Axel met 
bezoek aan het “Het Warenhuis” museum 
Land van Axel; een lezing presentatie door 
dhr. Meulenbroek over een rechtskundig 
onderwerp; onze Algemene Ledenvergade-
ring / Sinterklaasmiddag; en de Kerstmid-
dag in het Heer Hendrikhuis. Dat zijn maar 
enkele grepen uit het totaal van activiteiten.
Deze contacten helpen in het kader van 
leggen sociale netwerken. Lid worden van 
de KBO betekend ook ‘solidair’ zijn met de 
oudere medemens. Solidair zijn met ande-
ren ofwel naastenliefde. Dat hebben we 
immers vroeger op school geleerd. Waarom 
zouden we het niet in de praktijk brengen 
door lid te worden van de KBO?

En wat krijgt u voor de contributie van  
€ 24,--,- per jaar? Een hele reeks activitei-
ten in de voorlichtende en ontspannende 
sfeer, tien maal per jaar het landelijke 
ledenblad ‘Nestor’, zes maal per jaar ons 
eigen ledenblad ‘Bij de Tijd’ en, indien 
nodig, ook persoonlijke hulp als u op een of 
ander terrein er niet uitkomt.
Ook willen wij u attenderen op onze website 
www.kbogoes.nl waarop vermeld staan de 
rubrieken: Nieuws; Belangenbehartiging; 
Sociale Zaken; Veiligheid; Activiteiten; Her-
senspinsel / Column; Bij de Tijd; Ziek zijn, 
beter worden; Bezoekgroep; etc.
Wilt u nader kennismaken met de KBO? 
Vraag een informatiepakket aan bij: mevr. 
T.C.M. Does - Verdurmen, tel. 216154 en u 
ontvangt het per omgaande, of kijk op onze 
website www.kbogoes.nl

Rest ons nog u allen een goede en gezonde 
vakantieperiode toe te wensen.

Johan van Moorten

OPBRENGST CARITAS COLLECTES
12 – 13 maart 2016:
€ 570,-- Vastenactie 2016
2 – 3 april 2016:
€ 151,18  Cordaid Mensen en Nood
30 april – 1 mei 2016:
€ 256,81  Hospice Het Clarahofje
4 – 5 juni 2016:
€ 147,47  Zondag voor de Diaconie

Hartelijk dank voor uw bijdrage!
Caritaskern Goes



22

gebroeders Rijk (opslag), parochianen uit 
’s-Heerenhoek en directe omgeving, familie, 
vrienden kennissen en uiteraard…kooplusti-
gen lukt dat zeker niet!
Dank, want zo hebben we een basis gelegd 
voor het onderhoud van onze gebrandschil-
derde ramen van onze kerk. 
 

Parochiekerncommissie 

WEBSITE PAROCHIEKERN VERNIEUWD

Een website bouwen is één aspect, maar 
deze goed onderhouden fase 2. Sinds 
langere tijd leefde de wens om deze site 
eens flink onder handen te nemen en te 
actualiseren. 
Welnu: op 1 augustus zal het zover zijn, 
want dan hopen we alle gegevens overgezet 
te hebben. De naam www.rksheerenhoek.nl 
blijft gehandhaafd, want door een ‘simpele’ 
knop om te zetten, hopen we dat het die 
dag lukt. Mochten er technische of andere 
omstandigheden tegenzitten, dan zullen we 
die direct proberen op te lossen. Met name 
KerkTV/ kerkradio-koppelingen zijn belang-
rijk. Dankzij de medewerking van Patrick 
Broodman, die de website een totaal nieuwe 
frisse uitstraling heeft gegeven, hebben we 
er het volste vertrouwen in.

Richard Gielens, secretaris/ belast met 
onderhoud website.

PAROCHIEBIJDRAGE
In dit blad treft u wellicht een bijlage aan, 
met daarin ook een betalingskaart voor uw 
bijdrage voor 2016. Ook degenen, die reeds 
hun bijdrage hebben gestort zullen zo’n 
kaart ontvangen, omdat we bij de bezor-
ging geen onderscheid willen maken tussen 
wel-of-niet of te-laat- of vroeg betalende 
donateurs. 
Mochten we u abusievelijk nog een blad of 
een nota toezenden, waar u niet (meer) op 
zit te wachten, geef dat dan gerust door. Ons 
ledenadministratiesysteem houden we zo 
op peil en daar zitten wij wel op te wachten! 
Stuur uw reactie naar info@rksheerenhoek.nl 
ook voor overige vragen en opmerkingen. Wij 
zullen u netjes en gepast proberen te ant-
woorden, zodat alles weer in balans komt.

KERKKLOKKEN
Vroeger was het de gewoonte om de klok-
ken te laten luiden als er een parochiaan 

uitgebeeld en werkelijk tot stand gebracht, 
dankzij de inzet van hun ouders en pas-
tor Jeanine Heezemans. Pastoor Van Hees 
mocht ze tenslotte hun eerste heilige com-
munie uitreiken. Op zondag 5 juni sloten 
ze hun voorbereidingstijd af en keken ze 
tevreden terug via hun werkboek ‘Blijf dit 
doen’. Een welgemeend dankwoord voor de 
begeleidersgroep, die onmisbaar is bij de 
voorbereiding van dit sacrament.

ACHTER DE SCHERMEN
Al vele jaren is Rinus Franse actief voor onze 
parochiekern. Als grafdelver, medewerker 
onderhoud kerkhof, tuinman, maar ook als 
hulpvaardige man bij de Kerksnuffel. 
Rinus houdt niet van loftuitingen, ‘doe maar 
gewoon’ of ‘ik doe het gewoon’ kun je ook 
van hem zeggen. Een man op de achter-
grond, die vaak achter of naast de kerk 
actief is, maar die we zeker niet mogen ver-
geten. Bij deze ‘dank’ Rinus!

Parochiekerncommissie 

KERKSNUFFEL

De dames van de Kerksnuffel waren de 
afgelopen weken niet bijzonder tevreden 
met het tot dan toe ingeleverde materiaal 
voor de snuffelmarkt op 19 juni. Bijna durf-
den ze er niet aan te beginnen, totdat ze het 
heldere idee kregen om een speciale ‘flyer’ 
zelf op het dorp rond te brengen… Dat heb-
ben ze geweten, zowel de dorpsbewoners, 
als de dames zelf. 
Op zaterdagochtend 18 juni was het bijna 
een volksverhuizing: talloze mensen kwa-
men met hun voorraad huisraad en snuis-
terijen aanzetten. In plaats van een lege 
tent, kregen ze een volle tent verkoopbare 
spullen.
Tijdens de jaarmarkt kregen ze van alle kan-
ten complimenten over de kwaliteit. Annie 
de Jonge-Raas, Corrie Hoondert-Paree, Cor-
rie Vreugdenhil, Jo Martens-Bal en helpers 
Thea van den Dries en Rinus Franse waren 
na afloop zeer tevreden over de verkoopcij-
fers. Maar liefst € 1695,61 was de (voorlo-
pige) opbrengt, want er liggen nog ‘koopjes’ 
te wachten.
Volgend jaar willen ze weer hun slag slaan, 
maar zonder de medewerking van de 

LIEF EN LEED

Gehuwd: 
20 mei: Hanneke van den Dries ( Molendijk 
27) en Pleun Boone ( Borssele).
Overleden: 
16 mei: Adriana Nijsten-Vermue, weduwe 
van Marinus Jozef Nijsten, 94 jaar, laatste 
periode verblijvend in ‘Ter Weel’. Haar uit-
vaartdienst was op zaterdag 21 mei, waarna 
graflegging op ons kerkhof.
19 juni: Piet Remijn, 75 jaar, wonende Ver-
muestraat 13;  in besloten kring  vond de 
crematie plaats op 22 juni te Middelburg.

EERSTE COMMUNIEVIERING 

Op 29 mei werden in de speciale eucha-
ristieviering om 11.30 uur zeven kinderen 
toegelaten tot actieve deelname aan de 
tafeldienst. Martin Dubowski, Lieke Goense, 
Lieke Nieuwdorp, Stijn van Oosten, Noëlle 
Oreel, Joey Remijn en Sterre Sinac begon-
nen de voorbereiding als zonnebloemzaad-
jes en zie…die zondag waren ze uitgegroeid 
tot heuse zonnebloemen, die straalden als 
nooit tevoren. ‘Geloof moet groeien’ werd zo 

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

     PAROCHIEKERN        

      ’S-HEERENHOEK

H. WILLIBRORDUSKERK
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Uitvaartzorg
Van der Hooft  

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

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

Ervaren, vertrouwd
en betrokken

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

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

Richard Ensing

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

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

Richard Ensing

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

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

Richard Ensing

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

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

Richard Ensing

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

PAROCHIEKERN 

HEINKENSZAND

H. BLASIUSKERK

overleden was. Door de centrale melding 
via de uitvaarttelefoon en een andere opvat-
ting bij nabestaanden, doen we dat al jaren 
niet meer. We kunnen ons wel de verbazing 
voorstellen, als de klokken dan op een 
onbewaakt moment toch worden geluid. 
Vaak betreft het dan een test of is er een 
rondleiding in de kerk van gasten. 
Bij de laatste controle merkte de mede-
werker van Koninklijke Eijsbouts Asten op 
dat het mechanisme van de automatische 
klok wel erg verouderd was. Aangezien de 
gemeente Borsele mede-eigenaar is van 
onze kerktoren, moeten we een aanvraag 
indienen om dat verzoek gehonoreerd te 
krijgen.  Wij hopen niet dat we de alarmklok 
daarvoor moeten luiden. 
Wij houden u op de hoogte!

KERKDIENSTEN  
IN DE ZOMERMAANDEN
Onze kerk kent geen vakantieperiode, al 
gaan verschillende medewerkers/ vrijwil-
ligers er de komende periode ‘even’ tussen-
uit.  Op zondagochtend blijven de diensten 
gewoon om 9 uur gehandhaafd. De zater-
dagavondviering in juli en augustus vervalt. 
Op de vierde zaterdag van september star-
ten we weer tot de aanvang van het nieuwe 
kerkdienstenrooster, dat eind november/ 
adventstijd ingaat. 
De koffiehoek op de eerste zondag van de 
maand blijft – ook in de vakantieperiode- 
gehandhaafd. Een trouwe groep vormt de 
basis om dit belangrijke contactpunt vast 
te houden.

PATER DAMIAANVIERING  
& OKTOBERFEEST
In een vorig nummer maakten we melding 

van het feit dat onze kern dit jaar de jaar-
lijkse viering van H. Pater Damiaan was 
toebedeeld. Na overleg met de carnavals-
vereniging bleek echter dat in hetzelfde 
weekend (8-9 oktober) ook hun jaarlijkse 
oktoberfeest in een feesttent (bij de kerk) 
gepland stond. Geen ideale combinatie, 
zelfs niet voor ’s-Heerenhoek, waar veel 
tegelijkertijd mogelijk is… Na overleg met 
het parochiebestuur en parochiekern Ove-
zande is deze kern bereid onze beurt dit 
jaar over te nemen. In 2017 hopen we – na 
goed en tijdig overleg- tot onze Pater Dami-
aanviering te komen in het weekend van 7-8 
oktober 2017. 

parochiekerncommissie

LIEF EN LEED

Gedoopt:
In onze kerk is op 12 juni gedoopt: Koen, 
Franciscus, Pieter van der Linden, zoon van  
Jelcoo van der Linden en Nienke van der 
Linden-Hoondert.
Overleden:
Op 15 mei is overleden Nel Vermue-Core-
mans, echtgenote van Kees Vermue, op de 
leeftijd van 67 jaar. Zij werd in Middelburg 
gecremeerd. 
Op 28 mei is overleden Annie Wens, op de 
leeftijd van 73 jaar. Zij werd in Middelburg 
gecremeerd.
Op 5 juni is overleden Cees Boonman, 
weduwnaar van Nelly Traas, op de leeftijd 
van 83 jaar. Hij werd op 15 juni in Middel-
burg gecremeerd.

VORMSEL

Op 11 juni hebben de volgende kinderen 
hun vormsel gedaan in onze parochiekern: 
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symbolische ‘vlam’ die duidelijk maakt hoe 
enthousiast Addie haar taken altijd heeft 
opgevat. Addie bedankt, maar we weten dat 
we je in en rond de kerk nog veelvuldig zul-
len tegenkomen!

Namens de parochiële werkgroep  
Vormselvoorbereiding Richard Gielens.

GEHEUGENSTEUNTJE
ROMMELMARKT TEN BATE VAN DE 
HEILIG BLASIUSKERK

In het monumentenweekend, 10 en 11 
september, houden de vrijwilligers van 
de Heilige Blasius een rommelmarkt. De 
opbrengst is bestemd voor verschillende 
projecten van de parochie.
Naast een rommelmarkt is er ook kof-
fie, thee, frisdrank, wafels en gebak te 
koop. Ook kunt u er terecht voor Zeeuwse 
babbelaars.
Heeft u spullen op zolder of in de schuur 
staan waar u toch niets meer mee doet en 
waar iemand anders misschien heel blij 
mee is, gooi het dan niet weg, maar breng 
het naar de pastorie op dinsdagavond  23 
of 30 augustus  tussen 18.30 en  19.30. 
Als u niet in de gelegenheid bent om het 
zelf te brengen dan kunnen we een ander 
tijdstip af spreken of we komen het opha-
len. Neem hiervoor contact op met Addie 
Nelen 0113-563333 of Philie Frankevijle 
0113 563612. Mocht u al eerder van uw 
spullen af willen neem dan ook contact op 
met Addie of Philie.

 Liever geen grote dingen zoals kasten, koel-
kasten, matrassen, monitoren enz. i.v.m. 
de opslagruimte. Dus boeken, schilderijen, 
beeldjes, serviesgoed, speelgoed, curiosa 
en net gedragen kleding en schoenen of 
wat u nog meer kwijt wilt wij zijn er blij mee. 
Tot ziens op de rommelmarkt.

De vrijwilligers van de Heilige 
Blasiusparochiekern

KBO AFDELING HEINKENSZAND
In de Nestor die 28 juni verscheen kregen 
de KBO leden drie inlegvellen met informa-
tie en een paar uitnodigingen voor gezellige 
middagen. Jammer, dat u nog geen KBO lid 
bent? Kan opgelost worden als u de moeite 
neemt even te bellen naar het secretariaat, 
tel. 568004. Zo geregeld.
De eerste uitnodiging is voor een leden-
bijeenkomst op 21 juli a.s. Er komt een 
Seniorenorkest spelen voor de leden van 
de KBO. 4 vrouwen en 7 mannen. Dat wordt 
een spektakel waarvoor wij ook de leden 
van de KBO Lewedorp hebben uitgenodigd 
en leden van de PCOB die daar belangstel-
ling voor hebben. Ook natuurlijk om een 
volle zaal te krijgen. Voor een handje vol 
mensen komen spelen is niet leuk voor de 
band. En of we wel in Maranatha passen 
moeten wij dan maar afwachten. Maar dat 
het de moeite waard zal zijn, daar zijn we 
nu al van overtuigd.
De tweede uitnodiging is voor 4 augustus, 
eveneens in Maranatha. Dan komt Jan 
Hamelink ons amuseren. Hij treedt geregeld 
op voor ouderen en zingt en speelt vooral 
Ierse volksmuziek, speelt daarbij op de 
accordeon, vertelt humoristische verhalen 
en anekdotes die altijd in de smaak val-
len. We hopen, dat Heinkenszand deze man 
niet in de kou laat staan en verwachten 
daarom veel van onze leden die wel een 
buurman, vriend/vriendin of goede kennis 
mee mogen nemen. De middag van 21 juli 
kost  u en uw gezelschap € 5,00 p.p. en de 
4 aug. is gratis. Zie je wel, KBO lid zijn heeft 
toch zijn voordelen.
Verder is er nog de gebruikelijke info in de 
Nestor met wetenswaardigheden over het 
KBO gebeuren.

OPBRENGST VAN DE COLLECTES
14 en 15 mei   
Nederlandse missionarissen  € 176,45
28 en 29 mei  
diaconie in eigen parochie.  € 197,40 

Maurice Boonman, Luke Claessens, Beau 
Elstgeest, Sam Geus, Thomas Hoondert,  
Storm Klaasse, Anne Marije Meulblok, Jus-
tin Nieuwenhuyse, Stephen Raas, Joost Rijk, 
Bart Sander, Amber Simonse, Christofher 
van Strien, Fee Tazelaar, Britt Tempelaars, 
Kiana Vasarevic, Larissa Vermue, Floris 
Vermue, Vivian Vermue, Sven Verschueren, 
Maria Verwilligen, Tom van ’t Westeinde.
De dienst werd voorgegaan door vicaris 
Verbeek en pastor Heezemans. Het was een 
hele mooie viering en iedereen heeft ervan 
genoten. De vormelingen kregen aan het 
einde van de viering een sleutelhanger, een 
rozenkrans en een certificaat mee naar huis.
Zie ook Kernzaken, achterkaft van dit blad.

VADERDAGVIERING
Op 18 juni was er in onze parochiekern 
een vaderdagviering. Alle vaders, opa’s  en 
oppasvaders of  -opa’s waren uitgenodigd.  
En er zijn er veel gekomen, de viering werd 
druk bezocht. O.l.v. Juf Eliane en Mirjam 
zong Young Spirit de sterren van de hemel 
en werd het een hele mooie viering.

MEIMAAND MARIA MAAND 
In de maand mei zijn drie Rozenkransvierin-
gen geweest in onze Blasiuskerk.
Steeds op donderdag avond om 19.00 uur.
De muzikale begeleiding werd verzorgd door 
de organist/dirigent van ons mannenkoor.
De mannen zongen mooie bekende Maria-
liedjes zodat de aanwezigen konden mee 
zingen en dat werd ook gedaan. Er waren 
ieder avond 25 tot 30 aanwezigen.
De laatste avond was het na de viering 
gezellig koffie drinken.
In oktober 2016 hopen we dat ons dames-
koor op dinsdagavond  weer de Maria lied-
jes kan verzorgen en in mei 2017 dan weer 
de mannen. Onze dank ook voor de lectoren 
die in de  vieringen zijn voorgegaan.
En zeker onze dank voor de mannen van het 
koor, het was heel mooi. 

Sjaak Priem

AFSCHEID ADDIE NELEN
Jarenlang was Addie Nelen ‘het gezicht’ 
van de parochiekern Heinkenszand als het 
ging om sacramentele voorbereiding van 
Eerste Communie en Heilig Vormsel. Ook op 
andere terreinen zet(te) ze zich volledig in 
en was daardoor veelvuldig in het parochie-
centrum/de pastorie van de kern te vinden.
Addie heeft te kennen gegeven de taken als 
contactpersoon sacramentele voorbereiding 
terug te willen geven. Zij wil meer tijd beste-
den aan haar taak als oma en hiervoor is 
alle begrip. Namens de werkgroep Vormsel-
voorbereiding Pater Damiaanparochie kreeg 
ze uit handen van pastoraal werker Jeanine 
Heezemans een bedankje aangeboden: een 
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Schouwen-Duiveland 
Wilgenstraat 12

4307 DA Oosterland
 0111 402 000

(dag en nacht bereikbaar)

www.uitvaartdevlieger.nl
info@uitvaartdevlieger.nl

Dag en nacht bereikbaar op:

(0111) 45 07 17
www.uitvaartsd.nl

Voor een zorgzame begeleiding 

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

 Uw specialist in rouwbloemen

PAROCHIEKERN 

KWADENDAMME

H. BONIFACIUSKERK

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

of namens de parochiekerncommissie aanwezig 
tussen 9.00 – 12.00 uur.

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

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

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

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

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

LIEF EN LEED

Gehuwd
Op 24 juni was de inzegening van het 
huwelijk van Martijn Zuidhof en Esther 
Allemekinders.
Vanaf deze plek wensen wij het bruidspaar 
veel geluk en Gods zegen toe.

Overleden
Johanna Huibrechtse, weduwe van Pieter 
Johannes Steijn,
Geboren 26 maart 1934, overleden 20 mei 
2016.

VASTI JACKSON WAS HIER 

Vasti (spreek uit ‘Vestaai’) Jackson is niet 
zomaar een muzikant en zelfs niet zomaar 

een professionele muzikant. Hij is met 
muziek opgegroeid en vergroeid; hij is in de 
muziek, en de muziek is in hem. In zijn fami-
lie (van moeders kant, hij schijnt zijn vader 
nooit gekend te hebben) in de Amerikaanse 
staat Mississippi werd hij grootgebracht 
met gospel, blues en rhythm and blues, en 
leerde hij gitaarspelen van zijn beide groot-
ouders. En wat heeft hij een fantastische 
leerschool gehad: op het hele Kwadendam-
se bluesfestival was er niemand die Vasti’s 
gitaarspel kon evenaren. Uit zijn gitaar kwam 
geen gepingel, gejengel of geroffel, er kwam 
enkel muziek uit. En die muziek bracht hij 
met vuur, zoals dat in een pinksterviering 
past (op 15 mei j.l. was het Pinksteren).
Voorganger Jeanine Heezemans voelde dit 
goed aan, want na afloop van de serieuze 
preek over pater Damiaan nodigde zij alle 
kerkbezoekers uit om eens helemaal ‘los’ te 
gaan met swingen en klappen, en dit bleek 
precies waar Vasti Jackson voor gekomen 
was. Ook zijn Nederlandse, tijdelijke bege-
ledingsband kreeg er duidelijk steeds meer 
plezier in, er heerste een goede en ontspan-
nen geest in de kerk. Vasti had een echte 
klik met onze kerk, een kerk die letterlijk 
tot aan de nok toe vol was. Zeshonderd 
bezoekers werden er geteld, er kon werkelijk 
niemand meer bij.

Tenslotte vanaf deze plaats een compliment 
aan Marga van de Plasse, want zij had de 
boodschap te brengen dat Freek de Jonge 
wegens ziekenhuisopname van zijn vrouw 
Hella die dag er niet bij kon zijn. Ze bracht 
deze boodschap dermate zuiver dat er met-
een volop begrip voor was, dat alle bezoe-
kers toch graag de rest van de viering wilden 
meemaken, en Vasti Jackson ontspannen de 
sterren van de hemel kon spelen. 

Hans de Vos, foto Jan Strooband

EERSTE H. COMMUNIEVIERING

Op zondag 22 mei deden Fem Claessens, 
Lieke de Punder, Jochem Verhoef en Joyce 
Govers hun eerste communie; daarover heeft 
u reeds in het vorige nummer van Parochie-
nieuws kunnen lezen. Wat u nog tegoed had, 
is de klassieke groepsfoto. Bij deze.

Hans de Vos, foto Jan Strooband
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einde van de wandeltocht een kaarsje te 
branden bij het Mariabeeld in de sacristie. 
De kaarsjes werden ontstoken vanaf een 
brandende kaars op de credens in de kerk. 
Zie bijgaande foto’s.

Marga van de Plasse

AFSLUITING SCHOOLJAAR – 
PANNENKOEKENZONDAG
Op zondag 17 juli, het einde van het school-
jaar, staan we nog even stil bij alles wat er 
het afgelopen jaar gebeurd is. Meester Ivo, 
adjunct directeur van de Mgr. Heijligers-
school, komt ons bijpraten. Over naar een 
nieuwe klas, geslaagd, goede cijfers of juist 
minder goede, naar een nieuwe school … 
en vakantie. Wat zal deze zomer ons weer 
brengen aan leuke en spannende dingen, of 
misschien juist niet? Kortom, goed om voor 
dit alles nog eens bij elkaar te komen, even 
te danken en te vieren, omdat niet alles zo 
vanzelfsprekend is al het lijkt.
Aan het einde van deze gezinsviering gaan 
we weer pannenkoeken eten op het Bonifa-
ciuspleintje achter het parochiehuis. Vorme-
lingen en communicanten zullen zorgen voor 
de catering. U bent allen, van jong tot oud, 
van harte welkom met ons mee te eten. Dat 
wordt weer smullen!

BUITENVIERING
Bij mooi weer zullen we op zondag 4 sep-
tember weer een viering buiten in de pasto-
rietuin organiseren. In de comfortabele aan-
wezigheid van kantine en muziektent, zijn 
we verzekerd van een sfeervolle ambiance. 
Het weer is natuurlijk altijd een risicofactor. 
Zorg in ieder geval zelf voor een vestje, want 
als het weer het enigszins toelaat, gaat het 
buitenprogramma gewoon door. Maar we 
hopen uiteraard dat de temperatuur goed 
is, zodat het ons gegund is te genieten van 
een mooie openluchtviering. Brassband 
Con Affezzione zorgt vanaf de muziektent 
voor een passende muzikale bijdrage. U 
hoeft zelf geen stoelen mee te nemen. Zoals 
gebruikelijk worden ze van te voren netjes 
voor u klaargezet.

Parochiekerncommissie

kwamen we te spreken over talenten die 
mensen meekrijgen. Al vroeg ontdekte hij bij 
zichzelf het talent te creëren en te boetse-
ren en de drang met dit talent aan de slag 
te gaan. Uiteindelijk resulteerde dit in een 
leven lang bakken: potten, vazen, schalen 
in kunstzinnige vormen. We mochten het 
resultaat in het kleine maar intieme atelier 
aan de Nieuweweg bewonderen. Omdat het 
lang niet vanzelfsprekend is over een derge-
lijk talent te beschikken, borrelde bij Volkert 
het idee op om liturgisch vaatwerk voor onze 
vieringen te vervaardigen: kelk, hostiescha-
len, ampullen voor water en wijn, een water-
bekken en –kruik voor de handenwassing; 
om op deze manier zijn talent beschikbaar 
te stellen. Zo gezegd, zo gedaan. Hij vertelde 
dat het hem goed heeft gedaan te werken 
aan deze bijzondere taak, wetende dat het 
resultaat ervan in onze vieringen daadwer-
kelijk gebruikt zou gaan worden. Hij beleefde 
er hemelse momenten aan.
De pottenbakker had nog een andere reden 
om dit liturgisch vaatwerk aan te bieden. 
Ook Jezus, de eenvoudige man uit Nazareth, 
zal in zijn tijd niet de beschikking hebben 
gehad over kostbare materialen, maar naar 
alle waarschijnlijkheid vaatwerk van gebak-
ken klein hebben gebruikt, zoals dit overi-
gens ook nu nog volop in kloosters wordt 
gedaan. De eenvoud van het materiaal 
benadrukt ook de eenvoud en nederigheid 
van ons samenzijn, aldus de heer Van der 
Willigen. Vanuit die gedachte zullen we het 
aardewerken vaatwerk heel graag in onze 
vieringen gaan gebruiken.
Voor ons was het een hele verrassing en een 
bijzonder geschenk. Pastoor Van Hees heeft 
op zondag 19 juni de nieuwe kelk en de 
hostieschalen gezegend en er daarmee voor 
het eerst de gaven van wijn en brood aan 
God aangeboden. Omdat de groene kleur de 
overhand heeft, zullen kelk en hostieschalen 
gebruikt gaan worden tijdens de gewone 
zondagen door het jaar. De liturgische 
kleur is dan groen. Op de hoogfeestdagen: 
Kerstmis en kersttijd, Pasen en Paastijd, 
Pinksteren, Maria Tenhemelopneming, Aller-
heiligen en andere (Heiligen)feesten, zal het 
klassieke vaatwerk van edelmetaal worden 
gebruikt. Daarmee brengen wij onze eerbied 
tot uitdrukking voor Jezus, de eenvoudige 
man uit Nazareth, die door God, zijn Vader, 
door de verrijzenis met Pasen, hoog verhe-
ven is en daardoor voor ons de Christus is.

Bernard van Lamoen en Marga van  
de Plasse, foto Jan Strooband

EEN KAARSJE BIJ MARIA 
De derde Kwiddamse zomeravondwande-
ling vond plaats op woensdag 22 juni. De 
deelnemers werden uitgenodigd op het 

VORMSELVIERING 2016 

Vijfentwintig vormelingen waren er op zater-
dag de 11e juni; niet alleen uit Kwaden-
damme, maar ook uit de parochiekernen 
Goes en Schouwen-Duiveland. Zij ontvingen 
allen het zegel van de heilige Geest, de gave 
Gods, door vormheer vicaris Paul Verbeek. 
Vicaris Verbeek legde uit dat door die heilige 
Geest de vormelingen net als de leerlingen 
van Jezus de wereld in worden gezonden om 
met woord en daad te getuigen van Gods 
liefde. Hij haalde daarbij de voorbeelden 
aan van pater Damiaan en moeder Theresa, 
maar dat was natuurlijk wel hoog gegre-
pen; de meeste vormelingen doen gewoon 
goed hun best zonder ooit heilig te worden 
verklaard. De vicaris slaagde er overigens 
prima in om de vlam en het vuur van de 
Geest duidelijk over te brengen; het was een 
fijne en mooie viering, ook dankzij de mede-
werking van pastor Jeanine Heezemans en 
zangkoor The singing voices, dat die avond 
heel veel liederen ten gehore bracht. 
Ter voorbereiding volgden de vormelingen 
een uitgebreid en actief programma. Er was 
een regionale bijeenkomst in de pastorie 
van Heinkenszand, een logeerweekend in 
het parochiehuis van Kwadendamme, en 
in een goede samenwerking tussen school 
en kerk volgden de vormelingen het project 
‘in Vuur en Vlam’. Kortom, het sacrament 
van het Vormsel kregen ze niet cadeau, 
daar is heel wat bij komen kijken. De 
Kwadendamse vormelingen waren Bente 
Beulens, Luca Beulens, Nienke Boonman, 
Tess Claessens, Jente Huige, Milou Jas-
perse, Thijmen de Jonge, Sera Kalisvaart, 
Koen Timmerman, Bart Vermeulen, Sanne 
Vermeulen, Gijs de Vos en Lars de Winter.                                                  
Zie ook elders in dit blad.

Hans de Vos en Marga van de Plasse,
foto Jan Strooband

OVER TALENT GESPROKEN

Toen we op bezoek waren bij de Baar-
landse pottenbakker Volkert van der Willigen 
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ZONDAG 29 MEI 2016:  
EERSTE COMMUNIEVIERING
De dag waarop Jens Boonman, Fiona 
Karelse, Carsten en Silvan Adriaens-
sens, Lynn de Jonge en Neline van Stee 
voor het eerst deel mochten nemen 
aan de Eucharistie. Het was de dag 
van hun Eerste Hei l ige Communie.                                                                                                          
Een beetje gespannen waren ze wel, de 
jongens en meisjes maar toen de foto’s 
waren genomen was dat al ver over. Pas-
toor van Hees leidde de dienst op een fijne 
manier en alle kinderen namen het Heilig 
Brood en de Wijn op eerbiedige wijze tot 
zich. Vanaf nu horen ook zij erbij. De span-
ning was helemáál verdwenen toen de 
kinderen aan het eind van de mis, samen 
met Con Dios, “Je mag er zijn… Wie ik?” 
mochten zingen. Het enthousiasme spatte 
ervan af!
Dank aan alle mensen die geholpen heb-
ben er een fijne voorbereiding en een 
prachtige mis van te maken.

Irene de Jonge en Ellie van den Dries

BEZOEK GASTKOOR

Op 17 juli zal het RK gemengd Koor Emma-
us uit Terneuzen in onze kerk komen zingen. 
Het koor staat onder leiding van de dirigent 
Theo van den Berg en de orgelbegeleiding 
is van Kia Wijstra.
Als het koor op volle sterkte is bestaat het 
uit 12 sopranen, 14 alten, 4 tenoren en 5 
bassen. Zij beschikken over een uitgebreid 

repertoire, op 17 juli zullen de vaste 
gezangen uit een driestemmige Duitse mis 
gezongen worden.

Eenmaal per jaar maken zij een koor-
reis met een kerkdienst waarin zij dan 
als gastkoor zingen. Dat zij graag in onze 
kerk willen komen zingen heeft als reden 
dat zij Pastor Tom Brooijmans kennen als 
voorganger in de Emmaüs kerk in Terneu-
zen waar hij vele vieringen voorging. Ook 
in deze viering op 17 juli zal Pastor Tom 
Brooijmans voorgaan.
Wij bevelen deze dienst bijzonder bij u aan 
en hopen op vele kerkgangers.  

OECUMENE

Nu we inmiddels verhuisd zijn, wil ik ieder-
een heel hartelijk bedanken dat ik zo vele 
jaren in goede harmonie heb mogen mee-
werken in de werkgroep oecumene.
Wat hebben we veel goede, leerzame en 
inspirerende bijeenkomsten gehad, met 
respect voor ieders achtergrond en in ver-
bondenheid met dezelfde ene Christus.
Ook bedank ik de pastores, predikanten 
en koren voor de vele fijne voorbereidingen 
van de oecumenische vieringen.
Ik hoop, maar vertrouw erop, dat dit een 
vervolg krijgt. Ik sluit dan ook af, mede 
namens Kees, met een lied :

Nu wij uiteengaan vragen wij God :
ga met uw licht voor ons uit !
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe :
Ga met God !
Vaya con Dios en à Dieu !

Met een hartelijke groet van :

Kees en An Schipper,
Marshallstraat 16 G

4463 CP Goes.

VERGADERINGEN EN 
BIJEENKOMSTEN
In de parochiezaal tenzij anders vermeld.
29 augustus Parochiekernvergadering 
19.30 uur

DIENSTEN IN DE KRAAYERT
Iedere woensdag om 14.00 uur. Zie “kerk-
diensten in de regio” voor in dit blad.

LIEF EN LEED
Op 14 juni werd in besloten kring mevrouw 
Vienerius-Kil op ons kerkhof begraven.
Op 15 juni 2016 is de heer Cornelis Pieter 
Traas overleden. 
De uitvaartdienst met aansluitend de 
begrafenis op ons kerkhof vond plaats op 
21 juni 2016.
 
GROTE SCHOONMAAK KERK

Het zit er weer op! Alles is weer schoon. 
De banken glimmen, de vloeren blinken, 
de spinnen moeten opnieuw een web gaan 
maken. Maar we hebben keihard moeten 
werken met de mensen die er waren. De 
opkomst was namelijk ronduit bedroevend.
Jammer!! Want met veel mensen kun je 
meer doen en kun je alles echt een goede 
poetsbeurt geven.
De mensen die er wel waren, heel erg 
bedankt. We hebben hard gewerkt, had-
den aan het eind van de dag een voldaan 
gevoel en we sloten de deuren achter ons 
van een heerlijk ruikende kerk. 

Erna de Hond

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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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

VIERING EERSTE COMMUNIE
Op zondag 22 mei hebben Noortje Buise, 
Coen van Ee, Stan de Maat, Teun Steen-
blok, Mieke Thissen, Stijn Thissen 1en 
Dorien Voet hun eerste Communie gedaan.

Dit jaar hebben we voor het eerst gewerkt 
met het project “Blijft dit doen”. Het thema 
voor deze viering was: “Ik-zal-er-zijn”. 
Gedichtje uit hun boekje: 
“Al is het zinnetje nog zo kort, de woordjes 
nog zo klein, één ding moet je niet verge-
ten: Ik zal er altijd voor je zijn.”
Het was een mooie viering waar we met 
een goed gevoel op terug kijken.

Werkgroep 1e communie Ovezande

HMMM... TAARTJES!

We hebben met heel het koor ‘Oal In’ op 
28 mei een taartje versierd. Eerst hebben 
we de vulling in het taartje gedaan. Daar 
waren we al bijna mee klaar. Toen moesten 
we naar Tom en Charlotte, de opening van 
hun winkel Delta Succes. Daarna moesten 
we fondant rollen, maar dat lukte niet bij 
iedereen zo goed. Toen we dat hadden 

Iemand die een compliment krijgt, groeit. 
Het is belangrijk om zorgvuldig om te gaan 
met wat je zegt tegen iemand. Daarover zijn 
we aan het werken in groep 5. 
We hebben een mooi gebed gelezen, wat 
past bij het thema. 

God van alle mensen, 
U gaf ons oren om te horen,
ogen om te zien
en een mond om te spreken. 
Zo kunnen we ons verbinden met anderen. 

We kunnen horen 
waarmee iemand het misschien moeilijk 
heeft.
We kunnen zien
of iemand hulp nodig heeft.
We kunnen woorden spreken van troost.

God, help ons te ontdekken
wanneer het goed is om te spreken,
om op te komen voor anderen
en onrecht aan de kaak te stellen. 
Maar laat ons ook zien
wanneer het beter is
om juist niet te spreken, 
om onze lippen op elkaar te houden.

Om te zwijgen als we anderen
anders in gevaar zouden brengen.
Om te zwijgen als we beloofd hebben
een geheim nooit te zullen doorvertellen. 
om te zwijgen als dat beter is voor onszelf.

God, wat is het goed
dat we ons hart
altijd bij u kunnen uitstorten
en dat u weet wat er in ons omgaat.
Want ook als we niet praten, 
weet u wat wij denken.
U kent ons al vanaf ons begin.
Beter dan wie ook.
Dank u wel
dat u altijd bij ons bent.

Groep 5 ICBS De Horizon

LIEF EN LEED
Overleden
Op 4 juni 2016 is Gé Lok, voorzien van het 
Sacrament der Zieken, op 86-jarige leeftijd 
vredig ingeslapen. Op donderdag 9 juni 
2016 hebben we tijdens de uitvaartdienst 
in onze parochiekerk te Hansweert afscheid 
van hem genomen.
Aansluitend vond de begrafenis plaats op 
de R.K.-afdeling van de Algemene Begraaf-
plaats te Hansweert.

OECUMENISCHE BUITENDIENST
Op zondag 28 augustus 2016 zal er om 
10.30 uur een oecumenische openlucht-
dienst worden gehouden. Medewerking 
wordt verleend door het R.K. Zangkoor, de 
contorij en de kindernevendienst van de 
Hervormde Gemeente.
De viering wordt gehouden op het grasveld 
bij het “Jeugdhonk Answest” aan de Binnen-
haven. Graag een stoeltje meenemen. Na 
afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoe-
ten met koffie en thee.

EUCHARISTIEVIERING MARIA-OORD
Op donderdag 21 juli a.s. is er weer een 
eucharistieviering in Maria-Oord. Deze 
begint om 14.30 uur. Pastoor Van Hees zal 
voorgaan in de viering, het RK-zangkoor ver-
leent ook haar medewerking.
Na de viering koffie drinken in het Grand 
Café van Maria-Oord.

SPREKEN IS ZILVER...
In de Bijbel is spreken vanaf het allereer-
ste begin enorm belangrijk. ‘God sprak: 
“Er moet licht komen,” en er was licht. God 
spreekt en er gebeurt ook iets. Zeggen en 
doen horen bij elkaar. Spreken en handelen 
gaan samen. Dat geldt ook voor de mens. 

  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 
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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

PASTOOR PONTENAGEL
Vijfentwintig jaar geleden, op 20 augustus 
1991 overleed de laatste in Ovezande 
woonachtige pastoor Philipp Pontenagel 
op 67 jarige leeftijd. Als frater Gaudentius 
(‘hij die blij is’) werd hij in 1943 lid van 
de congregatie van de paters van de H.H. 
Harten in Bavel en in 1948 tot priester 
gewijd. Na een periode van lesgeven aan 
het groot seminarie in Valkenburg kwam 
hij naar Zeeland. Daar werd hij leraar Duits 
aan de Rooms-Katholieke HBS, later het 
Sint Willibrordcollege. Vanaf het begin van 
zijn Zeeuwse periode was hij zeer betrok-
ken bij de jeugd. Als pastoor van onze 
parochie was hij medeoprichter van ons 
koor ‘Oal In’ waar later ook soos ‘de Klomp’ 
uit voortkwam. Hij was oprichter van kin-
derkamp Borsele, voorzitter van drumband 
en majorettekorps ‘De Fazant’. Daarnaast 
bekleedde hij vele functies op kerkelijk 
en maatschappelijk terrein. In 1977 werd 

gedaan, hebben we een nieuwe kleur geko-
zen, en mochten we het taartje verder ver-
sieren. Na het versieren mochten we hem 
inpakken en hebben we er nog een foto 
van gemaakt toen we allemaal klaar waren. 
We hebben nog lekker friet gegeten en tot 
slot nog gezongen in de kerk.

Jonna den Toonder en  
Eva Hoondert

MISDIENAARS
Er zit weer wat verschuiving in onze misdie-
naars groep. Brechtje en Puck den Toonder 
hebben aangegeven met hun taak als mis-
dienaar te willen stoppen. Wij willen hen 
heel hartelijk bedanken voor hun inzet en 
betrokkenheid in deze groep. Zij willen in het 
vervolg hun steentje bijdragen als hulp bij 
kindernevendienst en crèche. Ook daar zijn 
we heel erg blij mee. Maar gelukkig wordt 
de misdienaars groep ook weer aangevuld, 
in ieder geval door Teun Steenblok, Coen van 
Ee en Dorien Voet. 
Nog een paar andere kinderen willen graag 
een keer komen oefenen, om te kijken of 
misdienaar zijn iets voor hen is. We hopen 
dat ook zij zich als misdienaar bij ons 
aansluiten.

Charlotte den Toonder

MARIA HEMELVAART
Op 15 augustus is het feest van Maria 
Hemelvaart. Maria is de patrones van onze 
parochie. Zoals gebruikelijk vieren wij dit in 
het weekend in de buurt van 15 augustus. 
Dit jaar dus op zondag 14 augustus. Na de 
kerkdienst die uiteraard in het teken van 
Maria zal staan, wandelt ieder die dat wil 
naar onze Mariakapel. Daar zal gebeden en 
gezongen worden. Na afloop staat er daar 
koffie en thee voor u klaar. U bent van harte 
welkom!

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!

* 
Fu

ll 
co

lo
ur

, d
ub

be
lz

ijd
ig

, e
xc

lu
si

ef
 o

nt
w

er
p 

ko
st

en
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e  info@drukkerijdriedijk.nl

Noordland 3
4451 RP  Heinkenszand

drukkerijdriedijk.nl

VIERING EERSTE COMMUNIE
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hebben gedaan. Hopelijk zien we u weer in 
de kerk bij een van die geweldige gezins-
vieringen, die we tezamen met school en 
enthousiaste mensen voorbereiden.

Groetjes Diana en Marion

INZEGENING KUNSTOBJECTEN
Op zondag 12 juni werden twee kunstob-
jecten ingezegend door pastoor Fons van 
Hees. Dit gebeurde tijdens de eucharis-
tieviering van 11.00 uur in de Onze Lieve 
Vrouwe op Zee-kerk van Haamstede. Het 
koor Canto ad Mare onder leiding van 
Elvira Vos zorgde voor een feestelijke 
omlijsting. Na afloop waren er veel lovende 
woorden voor de spontane inzet van het 
kunstenaarsechtpaar, enkele vrijwilligers 
en leden van de werkgroep om de kerk te 
schilderen waardoor de kunstobjecten nog 
beter tot hun recht kwamen.

VOOR UW AGENDA

Zaterdag 16 juli en 20 augustus om 10.00 
uur: Afrikaans Koptische viering in de 
Willibrorduskerk.

RECTIFICATIE VESPER
De vesperviering van zondag 17 juli in  
Zierikzee gaat NIET door.

MARIA TEN HEMELOPNEMING
Op zondag 14  augustus is er om 11.00 
uur een eucharistieviering in de Onze Lieve 
Vrouwe op Zeekerk in Haamstede. Na de 
viering is er koffie met een broodje en 
nadien gaan we in stille tocht naar het 
informatiebord in de duinen waar vroeger 
een kapel heeft gestaan. 

OPEN MONUMENTENDAG
Op zaterdag 10 september zijn onze 
kerkdeuren in Zierikzee geopend van 
10.00-17.00 uur in het kader van Open 
Monumentendag. Tevens is er die dag een 
monumentenconcert door ons eigen Wil-
librorduskoor van 13.30 -14.30 uur. Het 
zal een uur worden met prachtige Latijnse, 
Gregoriaanse en Engelstalige gezangen. 
Komt u ook genieten van deze muzikale 
uitvoering? 
Hartelijk welkom!

van  hun welverdiende vakantie. De kinderen 
mogen op maandag 5 september weer naar 
school.
In die zes weken is de school niet helemaal 
gesloten. Er wordt nog opgeruimd, gepoetst 
en voorbereid voor het komende schooljaar, 
onderhoud gepleegd, op het eind van de 
vakantie zijn er voor de leerkrachten nog stu-
diedagen en de buitenschoolse opvang is er 
natuurlijk ook gewoon.
 

De kerk sluit geluk-
kig niet haar deu-
ren. Integendeel! Zij 
opent elke dinsdag 
van 19 juli t/m 23 
augustus van 10.00-
16.00 uur haar deu-

ren voor toeristen die tijdens hun vakantie 
ons mooie eiland bezoeken.  Zij worden 
in de gelegenheid gesteld om tijdens hun 
bezoek aan Zierikzee onze kerk aan de bin-
nenkant te bekijken. Een aantal parochia-
nen is dan aanwezig om tekst en uitleg te 
geven. Ook kan men natuurlijk een kaarsje 
opsteken en er is tijd en ruimte voor een 
persoonlijk gebed. Namens de Parochie-
kerncommissie wens ik u allen een hele 
prettige vakantie toe.

Erik Steegmans

KINDERNEVENDIENST
Diana en ik hebben afgelopen zondag 
besloten om met de kindernevendiensten 
te stoppen omdat we helaas bij iedere 
viering maar twee of drie kindjes hebben. 
We hadden graag doorgegaan maar dan 
wel met kinderen. Nu er de goed bezochte 
gezinsvieringen zijn, hebben we toch het 
gevoel dat we het niet helemaal als ver-
loren zien.
We hebben het met veel plezier gedaan 
en we hebben hele leuke dingen met de 
kinderen gedaan. Om er een paar te noe-
men: palmpaasstokken maken, prachtige 
koffietafels met allerlei lekkers waar de 
kinderen geweldig hun best deden, we 
hadden mooie verhalen die we de kinderen 
konden vertellen. En niet te vergeten onze 
kinderkerstviering. Allemaal hele mooie 
momenten. Maar bij gebrek aan kinderen 
op de zondagmorgen hebben we helaas 
deze beslissing moeten nemen.
We willen alle kinderen die op zondag bij 
ons waren heel hartelijk bedanken, vooral 
onze trouwe kinderen van de laatste zon-
dagen: Elroy, Marhawi en Samai, dank 
jullie wel.
Lieve mensen, we willen u ook bedanken 
voor het vertrouwen dat u in ons had en 
dat wij met uw kinderen mochten werken 
en de mooie verhalen van onze Heer moch-
ten overbrengen wat we met veel plezier 

LIEF EN LEED
Gedoopt
Door het Heilig Doopsel is op 22 mei in 
onze parochiegemeenschap opgenomen
Djevailey Post uit Dreischor.
Vormsel
Op 11 juni heeft Quinten Nooy uit Zierikzee 
het Heilig Vormsel ontvangen.
   
ZOMERVAKANTIE EN OPEN 
KERKDAGEN

Voor kerk en school is het bijna zomervakan-
tie. De school sluit op vrijdag 22 juli voor de 
kinderen haar deuren. We hopen dat de leer-
lingen en leerkrachten kunnen gaan genieten 

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

de parochievergadering opgericht. Daarin 
liep Ovezande voorop. Op het gebied van 
democratisering was het een flinke stap 
vooruit. Philipp Pontenagel was een mar-
kante man die met ons optrok in periodes 
van blijdschap en droefenis, die met ons 
feestte en rouwde. Hij is van grote beteke-
nis geweest voor parochie en regio. Tijdens 
de viering van zondag 21 augustus willen 
wij hem bijzonder gedenken.

Namens de werkgroep liturgie, 
Kees Boonman
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Kom langs en zie onze speciaalcollectie 
relaxfauteuils met toebehoren en laat een 

stoel aan uw eigen wensen aanpassen. 
Of bel voor een brochure

HEERENSTRAAT 9, ’S-HEERENHOEK
0113-351311

HET ANDERE TELECOMBEDRIJF

PROCES AUTOMATISERING
Advies - Installatie - Onderhoud

24 uurs service

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

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

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

kingen, zink- en koperwerk

Verzorgt de gehele uitvaart

       Tel: 0113 - 63 91 08

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

                Striepseweg 4, 
                       4435 RL  Baarland

                               www.lindavanwingen.nl

Verfhandel Franse

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

de KBO willen wij u hiervoor graag uitnodi-
gen. Voor € 12,50 geniet u van heerlijke 
mosselen en alles wat daarbij hoort;  en 
als u die niet lust kunt u kiezen voor saté. 
Aanmelden graag vóór 23 juli kan bij Anne-
ke Wijsman, tel. 414517  of Henny Verkaart 
tel. 414106, want vol is vol. 
Koffieochtend 
In juli en augustus zijn er in Zierikzee geen 
koffieochtenden, in Brouwershaven alleen 
in de maand juli en wel op woensdag 13 
juli.
Seniorencafé
De KBO wil graag jongere senioren enthou-
siast maken voor  de KBO. Daarom starten 
wij op donderdag 15 september met het 
eerste seniorencafe vanaf 19.30 in het fiZi 
theater. Thema van de avond is: vakantie. 
Nadere informatie hierover volgt.
Vooraankondiging seizoensopening
Op zaterdag 8 oktober is in de Grote Kerk 
in Brouwershaven de jaarlijkse seizoens-
opening door de gezamenlijke ouderen-
bonden. Dit jaar zijn we heel blij met de 
komst van het Trompetterkorps der Cava-
lerie uit Apeldoorn.  Het concert begint om 
14.00 uur en de entree bedraagt € 3,00 
per persoon inclusief consumptie.    

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING

Op 24 juni werd Anne Martens onderschei-
den als lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Burgemeester Rabelink speldde de ver-
sierselen op, die horen bij deze koninklijke 
onderscheiding. Anne werd vooral geprezen 
voor haar inzet voor de aidsweeskinderen 
in Zambia. Hier staat het Palabanadorp, 
waarvan Anne ambassadeur is. Lovende 
woorden en vele boeketten bloemen  van 
de burgemeester, de voorzitter van de Pola 
van der Donckstichting, pastor Verdaas-
donk en een afgevaardigde  van de paro-
chiekern Heilige Willibrordus.

OECUMENE IN DE WESTHOEK 
Windkracht 8 
Ook dit jaar ligt er weer een “Zin in Schou-
wen” op campings, hotels, in de kerken 
en op plaatsen waar veel vakantiegan-
gers komen. Een gratis magazine voor de 
recreant en rustzoeker in de Westhoek van 
Schouwen met boeiende artikelen en nut-
tige informatie over de kerken van 

Windkracht 8.

FIETSPELGRIMSTOCHT 
Op dinsdag 9 augustus is er weer een 
fietspelgrimstocht langs de torens en een 
aantal kerken van Schouwen die u in 
groepsverband kunt meefietsen.
We beginnen om 10.00 uur bij de toren 
van de Jacobuskerk in Renesse. Dan gaan 
we via de Onze Lieve Vrouwe op Zeekerk 
in Burgh-Haamstede (waar we het nieuwe 
kruis en raam kunnen bekijken en een 
kopje koffie drinken) naar de Grote Kerk in 
Burgh-Haamstede aan de Ring en bezoe-
ken daar de expositie "Naar een veilige 
haven" over (vuur)torens. We gebruiken 
daar de lunch die u wordt aangeboden 
door de kerken van "Windkracht 8".
Vervolgens gaan we naar de Plompe Toren 
in Burghsluis / Oliegeultje  en de vuurto-
ren  in Nieuw Haamstede. Tot daar hebben 
we ongeveer 20 km gefietst, maar als we 
daarna naar Renesse terug gaan dan staat 
de teller op 30 km.
In verband met de catering graag aan-
melden bij: Trudi Zuidmeer,  zuidmeersr@
kpnplanet.nl  tel. 671251 of bij  Marijke 
Wessel, wesse342@kpnmail.nl tel. 461407

 
KUNSTSCHOUW
Ook dit jaar exposeerden een aantal kun-
stenaars hun werk op de binnenplaats 
van de Onze Lieve Vrouwe op Zeekerk 
in Haamstede. De kerk was ook open 
en belangstellenden konden het nieuwe 
recent ingezegende kruis en het raam 
bekijken. Hiervoor was behoorlijk veel 
belangstelling en er werd regelmatig een 
kaarsje bij Maria aangestoken. 

KBO
Mosselmaaltijd
Op zaterdag 30 juli organiseren wij onze 
jaarlijkse mosselmaaltijd. Als u lid bent van 
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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
  tel. 06-17598152
  wielhacking@gmail.com
-  Fons van Hees, pastoor
  tel. 06-1328 1235
  avanhees@zeelandnet.nl 
- Jeanine Heezemans, pastoraal werker
  tel. 06-44024841
  jmaheezemans@xs4all.nl
- Bernard van Lamoen, pastoraal werker
  b.v.lamoen@rkwalcheren.nl
  tel. 06-29277011
- Paul de Maat, pastoor
  tel. 0118-467076
  pdemaat@planet.nl
- Ria Mangnus, pastoraal werker
  r.mangnus@rkwalcheren.nl

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

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

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

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

WEBSITE
 www.paterdamiaanparochie.nl

OPLAGE
 6100 exemplaren

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

Parochie- en kernzaken
Activiteiten die een of meer kernen uit onze Pater Damiaanparochie aangaan of raken. Dit keer staan 
we stil bij het geplande bezoek (visitatie) van de bisschop van Breda Mgr. J. Liesen aan de beide 
parochies boven de Schelde op dinsdag 28 juni jl.

Het was alweer drie jaar geleden dat bisschop Liesen 
een bezoek aan de H. Mariaparochie (Walcheren) en 
onze parochie had gebracht. Tijd om ter plaatse zich op 
de hoogte te stellen van de ontwikkelingen en moge-
lijke knelpunten die aanwezig zijn.
Bij aankomst rond 11 uur bleek dat de bisschop afwe-
zig was; door ziekte moest hij verstek laten gaan. Zijn 
beide secondanten (vicaris Paul Verbeek en diaken 
Egbert Bornhijm, vertegenwoordigers van het vicariaat 

Middelburg, waar beide parochies onder vallen) waren wel gekomen. Na kort overleg werd besloten 
het geplande dagprogramma toch te laten doorgaan.
Allereerst volgde een gesprek met het pastoraal team 
van het samenwerkingsverband ‘Boven de Schelde’ 
op het pastoraal centrum te Goes. Met beide pas-
toors (Paul de Maat en Fons van Hees) en aanwezige 
pastoraal werkers: Jeanine Heezemans, Ria Mangnus 
en Wiel Hacking) werd met name gesproken over het 
op te stellen pastoraal plan, dat direct na de zomer 
gepresenteerd zal worden. 
Na een uitgebreide lunch ging het gezelschap richting 
Kwadendamme, waar in het parochiehuis werd gesproken met vertegenwoordigers van katholieke 

basisscholen uit Kwadendamme en Zierikzee. Met 
name de relatie school <> kerk/geloofsgemeenschap 
ter plaatse kwam ter sprake. Elke school drukt zijn 
eigen kernpunten uit in de identiteit en uiteraard zijn 
er ook verschillen merkbaar tussen een geloofsge-
meenschap met een stedelijk of plattelandskarakter. 
Vervolgens reisde het hele gezelschap van vicariaat 
en pastoraal team naar Middelburg, waar in het 
verpleeghuis “Willibrord” werd gesproken met vrij-
willigers die werkzaam zijn in het ouderenpastoraat 

(bezoekwerk, voorbereiden en voorgaan in vieringen in de tehuizen). Ook was er een ontmoeting 
met vertegenwoordigers uit andere parochiekernen die werkzaam zijn met ouderen. Hun ervaringen 
met name als het gaat om de waarde van ‘dienen en 
vieren’ is een bijzonder gesprekspunt. Ook hier is de 
verscheidenheid in vorm en omgang van zorg duidelijk 
merkbaar.
Rond 16.30 uur volgde een gesprek met de beide 
parochiebesturen van het samenwerkingsverband 
in de dagkapel van de HH. Petrus en Pauluskerk van 
Middelburg. Centrale thema hierbij: ‘oecumene’. Hoe 
kunnen en mogen we hieraan vorm geven in een tijd 
waarin christelijke geloofsgemeenschappen samen-
werking zoeken en elkaar nodig hebben? Vicaris Verbeek zegde de aanwezigen toe dat dit gespreks-
punt de volle aandacht heeft van de bisschop en hij hier later in het jaar zeker bereid is hiervoor 
terug te komen. 

Rond 17.45 uur schoven alle genodigden aan voor 
het souper in de pastorie naast de kerk; uiteraard 
werd het aangename en verzorgde eten gecombineerd 
met het zakelijke (verder pratend over geloofszaken in 
beide parochies).
Klokslag 19 uur gingen vicaris Verbeek, geassisteerd 
door beide pastoors en diaken Bornhijm voor in de 
eucharistieviering, die geheel in het teken stond van 
de HH. Petrus en Paulus. Aan de vooravond van hun 
feestdag was dat niet meer dan logisch. In het slot-

woord bedankten de gasten alle aanwezigen in de kerk met een handdruk en een persoonlijk woordje.  
Gastheer De Maat hoopte, na beterschapswensen aan de bisschop, hem binnenkort wederom te 
mogen ontmoeten.

Foto’s: Wiel Hacking


