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RUST ROEST 
Eind augustus maken 
veel vakantiegangers 
de tussenbalans op: 
Wa s  d e  va k a n t i e 
geslaagd? Werkte het 
weer en de omstan-
digheden mee? Is de 
plaats van bestem-
ming voor herhaling 
vatbaar? En... zijn de 
talloze kiekjes van 
smartphone en digi-
tale camera al over 

gezet naar één groot bestand of is er al een heus fotoboek in de 
maak? Kortom…werk aan de winkel!
Hoe anders/rustig was het die weken ervoor niet? Niks moet, alles 
mag? of ‘Laat maar waaien’? Er zijn zelfs mensen die het in de 
vakantie drukker hebben met voorbereidingen en daarop volgende 
nazorg dan in de periode van werk en regelmaat. Het zalig nietsdoen 
is immers niet voor iedereen weggelegd. 
Zelf vind ik het moeilijk om op mijn handen te blijven zitten. Ook 
al ben ik in een levensfase verzeild geraakt, waarin de werkdruk en 
prestatiedrang beduidend minder voelbaar zijn geworden. Tijd speelt 
nog een belangrijke factor in mijn activiteiten, al ga ik bewust en 
sneller een sociaal contact aan met passanten en zeker met mensen 
uit mijn omgeving.

‘Blijf niet staren op wat vroeger was. Sta niet stil in het verleden: 
Ik- zegt Hij- ga iets nieuws beginnen. Het is al begonnen. Merk je 
het niet? (Jesaja 43:18).

Deze tekst is de laatste weken steeds nadrukkelijker bij mij in beeld 
gekomen. Als velen rondom je vakantie hebben/vieren en jij feitelijk 
bijna altijd ‘vrij’ bent, kan dan onbewust gaan knagen aan je eigen-
waarde of zelfbeeld. Nostalgie, oftewel achterom kijken, is prima, als 
het maar geen hang wordt naar het oude, vertrouwde tijdperk van 
scoren, waardering meten, collegialiteit voor alles en ‘zaken gaan 
voor het meisje’. Kom op: naar de toekomst kijken> vooruit!

Ook in kerkelijk Nederland zullen we verder moeten op de weg naar 
‘nieuwe wegen’ en niet blijven steken in oude, vertrouwde denkbeel-
den. Toegegeven: de doorsnee belijdend gelovige heeft niet bepaald 
een jeugdige uitstraling of een swingend profiel, maar een zestig-
plusser hoeft zeker geen uitgebluste indruk achter te laten.
‘Onbekend maakt onbemind’. Sommigen vrezen voor de toekomst 
van onze kerk en ons geloof. Kerksluitingen ten gevolge van secula-
risatie, religieuze verdraagzaamheid en een toenemende onverschil-
ligheid lijken dat in de hand te werken. Onzekerheid over hetgeen 
vroeger zo gewoon en geliefd was, maken diepgelovige mensen bang 
of mistroostig.

Laten we de periode van stilstand (een lange vakantieperiode) een 
moment van bezinning noemen, waardoor we ons meer bewust wor-
den van zaken die er wel of niet toe doen. ‘Handen uit de mouwen’: 
van een bijna slapende, gapende kerk naar een geloofgemeenschap 
die een ‘wakkere’ uitstraling krijgt en oorzaak en gevolg kan kop-
pelen. Na een lange nachtrust is het weer heerlijk om uit je bed te 
kunnen springen.

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.

Parochienieuws nummer 6 bestrijkt de periode oktober tot en met 10 december. 
Het is van groot belang uw aandeel in kopij op tijd te mogen ontvangen.
Sluitingsdatum is zondag 25 september via uw lokale redactie. Stukken van algemene aard kunnen 
via parochienieuws@zeelandnet.nl worden aangeleverd. Op donderdag 6 oktober kan het nieuwe 
blad dan op uw deurmat liggen! 

Het kerstnummer ( PN 7) verschijnt op 1 december; houd rekening met uw planning als het gaat 
om informatie over Adventstijd en kerstperiode. Dit nummer omvat de periode 3 december 2016 
tot en met zondag 29 januari 2017.
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UiTnOdiging PATER dAMiAAnViERing 2016
Het jaarlijkse geza-
menlijke parochiefeest 
van de Pater Dami-
aanparochie wordt dit 
jaar gehouden op zon-
dagochtend 9 oktober 
om 10.00 in de kerk 
te Ovezande. Dit is een 
regionale viering, en in 
andere parochieker-
nen worden dan geen 
diensten gehouden.
De feestdag van de 
heilige Pater Dami-
aan valt eigenlijk op 
10 mei, maar dat is 
midden in de paastijd, 
en de periode waarin 

eerste heilige communie en vormsel gehouden worden. Daarom zijn 
we naar een datum in het najaar gegaan, namelijk dicht bij de 11e 
oktober, de dag van zijn heiligverklaring in 2009.
De viering heeft als thema: Damiaan, een man van muzikale barm-
hartigheid. Hij is een voorbeeld bij uitstek in dit heilige jaar van de 
barmhartigheid. In de melaatsenkolonie in Hawaii waar hij werkte, 

bracht hij vreugde in de harten van de patiënten door met hen een 
fanfare van zelf gemaakte instrumenten op te richten. Door muziek te 
maken heeft hij hen hoop en perspectief gebracht. Er zijn zelfs hand-
schriften bewaard gebleven waarop hij de muziek genoteerd had.
Nu woont er op Ovezande een man, genaamd Mark Nijssen, die 
iets soortgelijks doet voor kinderen in moeilijke omstandigheden 
in Bolivia en Brazilië. Hij leert ze om van afval muziekinstrumenten 
te maken en die te bespelen. Hij maakt deel uit van een Belgische 
band die Timmerwerk heet, en die muziek maakt op dergelijke instru-
menten. Met hun optredens zamelen ze geld in voor die kinderen in 
Latijns-Amerika. Mark zal tijdens en na de Damiaanviering ook een 
paar voorbeelden van zijn muziek laten zien en horen. Tijdens de 
viering wordt er een collecte gehouden voor de Stichting Child Aid, 
waarvoor Timmerwerk giften inzamelt.
Muziek genoeg, want ook het parochiekoor Pius X verzorgt met ver-
sterking van zangers uit andere koren de vaste misgezangen. Zo kunt 
u al luisterende kennis maken met de nieuwe tekst van het Onze 
Vader. De kerk wordt stemmig versierd door diverse voorstellingen 
van Pater Damiaan letterlijk in de bloemen te zetten. Voor kinderen 
valt er genoeg te beleven tijdens de viering, maar voor de allerklein-
sten is er een crèche. Na afloop is ieder welkom om koffie of thee 
te blijven drinken, en nog wat naar de originele muziek te luisteren.

Marinus Bierens

ROJK
ROJK staat voor Regionaal Overleg Jongeren Koren. Deze naam past 
niet meer bij de meeste koorleden die in de koren Con Dios, Free 
Spirit, Missicanto en Oal In zingen. Daarom zijn we op zoek naar een 
nieuwe naam. Op zondag 16 oktober om 10.45 uur verzorgen we 
een viering in de H. Bonifaciuskerk te Kwadendamme.

Het thema van de viering is: ONDERWEG 
Er is door enthousiaste koorleden aan gewerkt om er een mooie 
viering van te maken.
De koorleden komen uit verschillende parochiekernen. 
We hopen erop dat de Eucharistieviering die zondag te Kwaden-
damme door vele mensen uit alle parochiekernen van de H. Pater 
Damiaan wordt bezocht en natuurlijk zijn ook mensen van buiten de 
H. Pater Damiaanparochie van harte welkom.
Laat ons zien dat het de moeite waard is om onze energie met 
enthousiasme en vreugde aan themavieringen te besteden. Met pas-
toor Van Hees als voorganger, Suus Peeters als dirigente en Jurgen 
Franse achter de toetsen belooft het een mooie viering te worden.

Werkgroep voorbereiding ‘Onderweg-viering’

Oproep gastleden voor 
Bevelands kerstkoor 2016
Nu september alweer in zicht komt gaat het bestuur van het BEVE-
LANDS KERSTKOOR weer op zoek naar gastleden voor de komende 
kerstoptredens. Woensdag 31 augustus a.s. beginnen de repetities 
voor de kerst. Iedereen die graag zingt is van harte welkom met ons 
mee te zingen op woensdagavond van 19.30 tot 21.30 uur in dorps-
huis Vijverzicht te Borssele. 

Wij oefenen voor de jaarlijkse volkskerstzang op 16 december in de 
Sint Willibrorduskerk te ’s-Heerenhoek en voor nog enkele andere 
optredens.

Onze dirigente is Willy Feijtel-Bout. De kosten bedragen € 30,00 voor 
alle avonden incl. muziek.
Inlichtingen zijn te verkrijgen bij Jeanne van Hekken, secr., tel. 0113-
548520 of e-mail vhekken@telfort.nl.

Misschien tot ziens !
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Kerkdiensten in de regio september
datum+tijd plaats voorganger soort koor en bijzonderheden

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 
16.00 uur Goes eigen voorganger Openluchtviering Hollandse Hoeve, bij slecht weer
    Grote Maria Magdalena
18.00 uur Goes S. Klim Eucharistieviering Poolse viering 
     
dinsdag 6 september     
09.30 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Dagkapel 
     
Woensdag 7 september     
14.00 uur Lewedorp H. Buijssen Eucharistieviering De Kraayert 
     
VriJdag 9 september     
09.00 uur Kwadendamme Liturgie Groep Viering van W en C Dagkapel 
     
Zaterdag 10 september  open monumentendag  
19.00 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Con Amore 
19.00 uur Heinkenszand B. van Lamoen Viering van W en C Free Spirit K
     
Zondag 11 september  ZiekenZondag / open monumentendag 24e Zondag dh Jaar  
09.00 uur ś-Heerenhoek H. Buijssen Eucharistieviering Herenkoor 
09.00 uur Heinkenszand F. van Hees Eucharistieviering Samenzang 
09.15 uur Zierikzee A. Verdaasdonk Eucharistieviering Willibrorduskoor 
09.30 uur Ovezande B. van Lamoen Viering van W en C Pius X K / C
10.30 uur Lewedorp Liturgie Groep Viering van W en C Eligius 
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 Liturgie Groep Viering van W en C Gemengd koor 
     
dinsdag 13 september     
09.30 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Dagkapel 
11.00 uur Rilland B. van Lamoen /  Schoolviering Start schooljaar De Horizon 
  ds. W. Lolkema    
14.30 uur Zierikzee Liturgie Groep Viering van W en C Verpleeghuis Cornelia

Woensdag 14 september     
14.00 uur Lewedorp F. van Hees Eucharistieviering De Kraayert 
14.30 uur 's-Heer-Arendskerke Liturgie Groep Viering van W en C Poelwijck 
     
VriJdag 16 september     
09.00 uur Kwadendamme Liturgie Groep Viering van W en C Dagkapel 
     
Zaterdag 17 september     
10.00 uur Zierikzee Eigen priester Eucharistieviering Eritrese Koptische Gemeenschap 
10.30 uur Rilland B. van Lamoen Huiskamerviering  
19.00 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering L'Esprit 
19.00 uur Heinkenszand J. Heezemans Viering van W en C Dameskoor 
     
Zondag 18 september   VredesZondag    25e Zondag dh Jaar  
09.00 uur 's-Heerenhoek F. van Hees Eucharistieviering Samenzang 
09.00 uur Heinkenszand H. Buijssen Eucharistieviering Herenkoor 

WeekendVieringen en grote Feestdagen   
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Kerkdiensten in de regio sep/okt
datum+tijd plaats voorganger soort koor en bijzonderheden

WeekendVieringen en grote Feestdagen   
09.15 uur Zierikzee A. Verdaasdonk Eucharistieviering Willibrorduskoor 
09.30 uur Ovezande J. Heezemans Viering van W en C Pius X 
10.30 uur Lewedorp H. Buijssen Eucharistieviering Eligius 
11.00 uur Goes J. Heezemans Viering van W en C Gezinsviering, L'Esprit 
11.00 uur Haamstede A. Verdaasdonk Eucharistieviering Samenzang 
11.00 uur Hansweert E. Bornhijm Viering van W en C Gemengd koor 
14.30 uur Lewedorp T. Brooijmans Viering van W en G Doopviering 
16.00 uur Zierikzee F. van Hees Vesper  
     
dinsdag 20 september     
09.30 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Dagkapel 
     
Woensdag 21 september     
14.30 uur Lewedorp J. Heezemans Viering van W en C De Kraayert 
     
VriJdag 23 september     
09.00 uur Kwadendamme Liturgie Groep Viering van W en C Dagkapel 
     
Zaterdag 24 september     
19.00 uur Goes H. Buijssen Eucharistieviering Herenkoor, Con Amore, L'Esprit 
19.00 uur Heinkenszand W. Hacking Viering van W en C Openluchtviering "Laudato si", 
    Free Spirit 
19.00 uur Ovezande F. van Hees Eucharistieviering Oal In, jongerenviering 
19.00 uur 's-Heerenhoek Liturgie Groep Viering van W en C Missicanto 
     
Zondag 25 september        26e Zondag dh Jaar  
09.00 uur 's-Heerenhoek W. Hacking Viering van W en C Dameskoor 
09.00 uur Heinkenszand H. Buijssen Eucharistieviering Dameskoor 
09.15 uur Zierikzee F. van Hees Eucharistieviering Willibrorduskoor 
10.30 uur Heinkenszand W. Hacking Viering van W en G Kom maar in de kring-viering, Samenzang 
10.30 uur Lewedorp T. Brooijmans Eucharistieviering Con Dios K / C
10.45 uur Kwadendamme Liturgie Groep Viering van W en C Singing Voices 
11.00 uur Goes Pater Yan Asa Eucharistieviering  Gastkoor Jubilate Deo in Laetitia, Den Haag 
11.00 uur Haamstede F. van Hees Eucharistieviering Samenzang 
11.00 uur Hansweert H. Buijssen Eucharistieviering Gemengd koor 
13.00 uur Goes F. van Hees Viering van W en G Doopviering
14.00 uur Goes W. Hacking Viering van W en G Doopviering 
     
dinsdag 27 september     
09.30 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Dagkapel 
     
Woensdag 28 september     
14.00 uur Lewedorp H. Buijssen Eucharistieviering De Kraayert 
     
VriJdag 30 september      
09.00 uur Kwadendamme Liturgie Groep Viering van W en C Dagkapel 
     
Zaterdag 1 oktober      
16.00 uur Haamstede H. Buijssen Viering van W en G Doopviering 
19.00 uur Goes H. Buijssen Eucharistieviering Herenkoor 
19.00 uur Heinkenszand F. van Hees Eucharistieviering Dameskoor 
     
Zondag 2 oktober        27e Zondag dh Jaar  
09.00 uur 's-Heerenhoek H. Buijssen Eucharistieviering Dameskoor 
09.00 uur Heinkenszand Liturgie Groep Viering van W en C Samenzang 
09.30 uur  Ovezande E. Bornhijm Viering van W en C Pius X, dierendagviering K / C
10.00 uur Zierikzee Bisschop J. Liesen / Eucharistieviering 60 jaar priesterjubileum,
  A. Verdaasdonk /   Willibrorduskoor 
  Pater J. Munsters / F. van Hees   
10.30 uur Lewedorp H. Buijssen Eucharistieviering Con Dios K / C
10.45 uur Kwadendamme L. Peeters Eucharistieviering St. Caecilia 
11.00 uur Goes T. Brooijmans Eucharistieviering Herenkoor 
11.00 uur Haamstede geen viering   
11.00 uur Hansweert E. Bornhijm Viering van W en C Gemengd koor 
18.00 uur Goes S. Klim Eucharistieviering Poolse viering 
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Kerkdiensten in de regio oktober
datum+tijd plaats voorganger soort koor en bijzonderheden

WeekendVieringen en grote Feestdagen   
dinsdag 4 oktober      
09.30 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Dagkapel 
19.00 uur Heinkenszand Liturgie Groep Rozenkransviering Dameskoor 
     
Woensdag 5 oktober      
14.00 uur Lewedorp Ds. M. Wisse Viering van W en G De Kraayert 
19.00 uur Zierikzee Liturgie Groep Rozenhoedje  
     
donderdag 6 oktober     
09.00 uur 's-Heerenhoek J. Heezemans Schoolviering RK-kerk 
10.00 uur Goes W. Hacking Viering van W en C Ter Valcke 
     
VriJdag 7 oktober     
09.00 uur Kwadendamme Liturgie Groep Viering van W en C Dagkapel 
19.00 uur Zierikzee F. van Hees  Eucharistieviering  
     
Zaterdag 8 oktober     
19.00 uur  Goes W. Hacking Viering van W en C Con Amore 
19.00 uur Heinkenszand F. van Hees Eucharistieviering Free Spirit 
     
Zondag 9 oktober pater damiaan     28e Zondag dh Jaar  
09.00 uur ś-Heerenhoek geen viering   
09.00 uur Heinkenszand geen viering   
09.15 uur Zierikzee geen viering   
10.00 uur Ovezande Pastoraal team Eucharistieviering Damiaanviering m.m.v. koren 
    Pater Damiaanparochie 
10.30 uur Lewedorp geen viering   
10.45 uur Kwadendamme geen viering   
11.00 uur Goes geen viering   
11.00 uur Haamstede geen viering   
11.00 uur Hansweert geen viering   
     
dinsdag 11 oktober     
09.30 uur Goes H. Buijssen Eucharistieviering Dagkapel 
19.00 uur Heinkenszand Liturgie Groep Rozenkransviering Dameskoor
19.00 uur 's-Heerenhoek Liturgie Groep Marieviering Dameskoor 
     
Woensdag 12 oktober     
14.00 uur Lewedorp F. van Hees Eucharistieviering De Kraayert 
14.30 uur 's-Heer-Arendskerke Liturgie Groep Viering van W en C Poelwijck 
19.00 uur Zierikzee Liturgie Groep Rozenhoedje  
     
VriJdag 14 oktober     
09.00 uur Kwadendamme Liturgie Groep Viering van W en C Dagkapel 
     
Zaterdag 15 oktober     
10.00 uur Zierikzee Eigen priester Eucharistieviering Eritrese Koptische Gemeenschap 
19.00 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Herenkoor 
19.00 uur Heinkenszand B. van Lamoen Viering van W en C Gezinsviering, Young Spirit 
    Thema "Maria" 

Zondag 16 oktober       29e Zondag dh Jaar  
09.00 uur ś-Heerenhoek F. van Hees Eucharistieviering Samenzang 
09.00 uur Heinkenszand H. Buijssen Eucharistieviering Herenkoor 
09.30 uur Ovezande Liturgie Groep Viering van W en C Pius X 
10.00 uur Goes J. Heezemans Viering van W en G Kom maar in de kring, Samenzang 
10.00 uur Goes M. van Roekel Viering van W en G Admiraal De Ruyter Ziekenhuis 
10.00 uur Zierikzee Liturgie Groep Viering van W en C Gezinsviering, Thema "Kijken en 
    (zonne)brillen" 
10.30 uur Lewedorp H. Buijssen Eucharistieviering Eligiuskoor 
10.45 uur Goes T. Brooijmans Viering van W en G Ter Weel / St. Maarten in de Groe 
10.45 uur Kwadendamme F. van Hees Eucharistieviering ROJK, Thema "Onderweg" 
11.00 uur Goes J. Heezemans Viering van W en C Herenkoor 
11.00 uur Haamstede A. Verdaasdonk Eucharistieviering Samenzang 
11.00 uur Hansweert B. van Lamoen Viering van W en C Gemengd koor 
16.00 uur Zierikzee F. van Hees Vesper 
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SHV goes
Tijdens de laatste Caritas vergadering, hadden wij als gastspreker de 
heer Rien Heiboer, van SHV Goes, wij vragen dan ook uw aandacht 
voor dit mooie initiatief. Namens de Caritas Pater Damiaanparochie, 
William Harthoorn, voorzitter.

Wie zijn wij
Onze naam staat voor SchuldHulpVrijwilligers. Wij vormen met elkaar 
een enthousiaste groep van vrijwilligers die zich graag in wil zetten 
voor mensen in financiële nood. Op initiatief van het Leger des Heils 
in Goes zijn wij in samenwerking met andere kerken in 2013 klein-
schalig gestart. Sindsdien is het aantal hulpvragers enorm gegroeid. 
Niet alleen de gemeente verwijst mensen naar ons door, ook andere 
instellingen en de hulpvragers zelf weten ons te vinden. We zijn 
erg blij dat ook het aantal vrijwilligers is gegroeid zodat we op dit 
moment geen wachtlijst hebben. Ons werkgebied strekt zich inmid-
dels uit over de 5 gemeenten in de De Bevelanden.

Wat doen we 
We bieden schuldhulpbegeleiding en administratieve ondersteuning. 
Onze vrijwilligers zijn getraind om mensen met financiële zorgen zo 
goed mogelijk te helpen en bij te staan. Daarbij wordt allereerst 
geluisterd naar het verhaal achter het probleem. Vervolgens wordt 
gekeken hoe de situatie zo snel mogelijk gestabiliseerd en verbeterd 
kan worden.
Aan onze dienstverlening zijn geen kosten voor de hulpvrager(s) 
verbonden. In principe begeleiden wij de hulpvrager(s) gedurende 
het hele traject van schuldhulpverlening zodat zij ná die periode niet 
in een financieel ‘gat’ vallen. Het vergt namelijk veel discipline en 

doorzettingsvermogen om de financiën weer helemaal zelfstandig op 
de rails te houden. Daarom ondersteunen wij zolang als dat nodig is.

Vrijwilligers 
De groep van zo’n 40 vrijwilligers is afkomstig uit het Leger des 
Heils, de kerken in de regio maar ook van buiten de kerken. Allemaal 
mensen die graag iets willen doen voor de ander met financiële en 
andere problemen. Alle vrijwilligers volgen diverse trainingen op het 
gebied van ‘signaleren en waarnemen’, de ‘wereld van de schuld-
hulpverlening’ en de omgang met hulpvragers ‘de dramadriehoek’. 
Daarnaast zijn er regelmatig terugkombijeenkomsten waar de vrijwil-
ligers ervaringen kunnen uitwisselen en er diverse sprekers zijn met 
een inhoudelijk thema. Recent hebben vrijwel al onze vrijwilligers 
de Nibud-training (e-learning) ‘helpen met de thuisadministratie’ 
gevolgd. 
Ook zijn er vrijwilligers die ondersteunende activiteiten doen zoals 
gebruiksklaar maken van computers, vervoer naar ziekenhuis en 
diverse andere hand en spandiensten.  

Hulpvragers  
We ondersteunen gemiddeld zo’n 60 hulpvragers (personen en 
gezinnen). In de loop van 2015 zijn er circa 40 hulpvragers weer 
uitgestroomd. De reden kan zijn dat zij een bewindvoerder hebben 
gekregen of weer zonder hulp hun financiële zaken willen regelen. Bij 
vrijwel alle hulpvragers spelen er meer dan alleen financiële proble-
men. Dit kan zijn op psychosociaal gebied, een lichte verstandelijke 
beperking, psychiatrische problemen of in de opvoeding van de 
kinderen. Veel hulpvragers hebben een uitkering van de gemeente.  

Aanvullende hulp
Als Leger des Heils zijn we in staat om in samenwerking met andere 
kerken onze hulpvragers aanvullende hulp te bieden. 
Twee maal per jaar kunnen onze hulpvragers voor een bepaald 
bedrag gratis komen winkelen in onze kledingwinkel. Een levensmid-
delenpakket met Pasen en Kerst en indien nodig verstrekking van 
meubels of andere huisraad. Bijeenkomsten voor (veel eenouder-) 
gezinnen rond de Pasen en Kerst, een kerstmaaltijd voor iedereen. 
Een aantal hulpvragers heeft deelgenomen aan de sociale vakanties 
in Lunteren. Via het steunfonds maatschappelijke dienstverlening 
kunnen we incidenteel aan mensen in moeilijke situaties extra 
ondersteuning bieden. 

Stuurgroep
Een stuurgroep van vier personen zorgt voor de continuïteit van deze 
dienstverlening. Er is een coördinator die de match tussen hulpvra-
ger en vrijwilliger regelt en de vrijwilligers in hun werkzaamheden 
begeleidt. Een andere coördinator doet de intake van de vrijwilligers 
en de contacten met de gemeenten. 

Vrijwilliger worden of heeft u een hulpvraag?
Voor meer informatie kijk op onze website: www.shvgoes.nl 
Of bel naar 06-41393689 of 06-51534947

Rien Heijboer
Leger des Heils/ SHV Goes
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VERniEUWingEn …niet van gisteren..
De roep om vernieuwing en modernisering binnen de katholieke kerk 
is beslist niet iets van de laatste decennia.  In onderstaande bijdra-
ge kan men bespeuren dat stappen voorwaarts makkelijk ongedaan 
kunnen worden  gemaakt door behoudende groepen, die vinden dat 
het allemaal veel te snel gaat…

De Rooms-katholieke Kerk heeft verscheidene liturgische bewegin-
gen (een streven naar een bevordering van de liturgie, zowel door 
studie als door praktische maatregelen) gekend. Aan het eind van 
de Middeleeuwen ontstond er voornamelijk in de Noordelijke Neder-
landen een liturgische beweging, toen er een vervreemding van de 
liturgie was ontstaan die de ontbinding van de maatschappij en het 
wegkwijnen van het christelijk gemeenschapsleven tot gevolg had. 
Zij had tot doel om de liturgie in haar oude eer te herstellen en de 
gelovigen, door de liturgie te verklaren en in de volkstaal te vertalen 
(volksmissaaltjes), meer met haar vertrouwd te doen geraken. Voor-
beelden hiervan zijn: Geert Grote, Radolphus de Rivo, Windesheim, 
Sint-Petrus Canisius, Door de godsdienstige en politieke onrust in de 
16e eeuw kon zij zich echter niet verder ontwikkelen.

De meest recente liturgische beweging waren de diverse initiatieven, 
vanaf halverwege de 19e eeuw, maar op grote schaal vanaf het begin 
van de twintigste eeuw, tot aan het Tweede Vaticaans Concilie, gericht 
op de actieve deelname van gelovigen aan de liturgie van de Rooms-
katholieke Kerk. De liturgievernieuwing van het concilie berust vooral 
op het werk van die Liturgische Beweging. Omdat deze beweging van 
veel grotere invloed is geweest dan die van de Middeleeuwen, wordt 
zij veelal de ‘Liturgiebeweging’ genoemd.

Paus Pius X (1903-1914) hield een warm pleidooi voor de gregori-
aanse volkszang en voor de actieve deelname van de gelovigen aan 
de liturgie. De liturgie moest gedemocratiseerd worden. Hij wilde, 
met andere woorden, de liturgie maken tot een aangelegenheid van 
geheel het gelovige volk. Om gelovigen de liturgie te leren ontdekken 
en meebeleven, moesten hun in de eerste plaats liturgische teksten 
in vertaling ter hand worden gegeven. Men begon met de uitgave van 
misboekjes en later zondagsmissalen...

Men kreeg oog voor de verschillende historische lagen. Men ontdek-
te dat de Romeinse liturgie geen massief rotsblok was, maar in de 
loop van de geschiedenis in diverse stadia was gegroeid. Deze studie 
werd tot vast fundament voor de vernieuwing van de eredienst.

De Liturgische Beweging nam een grote vlucht, maar er kwam ook 
oppositie op gang. Door de inzet van een nieuwe generatie priesters 
werd de Liturgische Beweging nog meer een pastorale beweging. Het 
idee vatte post dat veel van de toenmalige liturgie niet zo bevorderlijk 

was voor een liturgische pastoraal. Dat werkte de neiging in de hand 
om eigenmachtig veranderingen aan te brengen in de pastorale 
praktijk. Een oppositiebeweging kwam op gang, welke leidde tot 
een crisis..

In 1943 reageerde het Vaticaan op de situatie in Duitsland. De 
eigenmachtig doorgevoerde veranderingen werden veroordeeld. Toch 
kwam er ook enige bevestiging voor de Liturgische Beweging .Ener-
zijds toonde paus Pius XII (1939-1958) zich bezorgd over alles wat 
er in de liturgie gaande was, maar anderzijds verdedigde hij tegelijk 
de vernieuwing ervan, als deze maar verantwoord was en onder lei-
ding van het leergezag zou plaats hebben. De Liturgische Beweging 
begroette het streven naar een actieve deelname van lekengelovigen 
aan de liturgie.
Vooral in de jaren vijftig brak een nieuwe en beslissende periode 
aan. Via verschillende bisschoppenconferenties legden zij hun wen-
sen voor aan de Romeinse instanties. Tijdens deze congressen werd 
de basis gelegd voor de liturgievernieuwing van het Tweede Vaticaans 
Concilie.

Men maakte zich in de jaren vijftig nadrukkelijk los van de voorzich-
tige leer van Pius XII en ondanks waarschuwingen zette die ontwik-
kelingen zich toch door. 

Het zou tot Paus Paulus VI (1963-1978) duren totdat de meest ken-
merkende eigenschappen van de zogenaamde ‘Nieuwe Liturgie’ kon-
den doorbreken. De rol van de leken in de eucharistie kreeg een aan-
zienlijke kracht ten koste van de gewijde priesters. Verontwaardiging 
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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

kon niet uitblijven, maar met name in Nederland vonden er al vanaf 1963 vele liturgische 
experimenten plaats. De liturgie in de volkstaal werd als een van speerpunten van de 
vernieuwing beschouwd die het Tweede Vaticaans Concilie voorstond. Vele leken verlieten 
ongelukkig - ja, wanhopig - met de liturgische vernieuwingen, die niet als een herbronning 
aangevoeld werden, maar als een vernieling, de Kerk. Tegelijkertijd kwam er op initiatief van 
behoudende liturgisten, leken en seminaristen een tegenbeweging op gang die zich inzette 
voor een herbronning op basis van de oude Romeinse liturgie zoals tot 1969 officieel in 
gebruik: de zogenaamde Tridentijnse ritus (vastgesteld door paus Pius V in 1570!). 

Deze oude misorde (Ordo Missae) van paus Pius V werd namelijk gedurende de jaren 60 - 
Tweede Vaticaans Concilie- aangepast, en in 1970 grotendeels vervangen door een nieuwe 
misorde (Novus Ordo Missae) als liturgie voor het gebied van de Romeinse ritus, en in de 
praktijk voor het gehele Latijnse deel van de Katholieke Kerk, dat wil zeggen bijna alle katho-
lieke kerken buiten Oost-Europa en het Midden-Oosten.  

De Tridentijnse mis werd echter nooit formeel afgeschaft en zelfs op 7 juli 2007 in ere 
hersteld door middel van een besluit uit eigen beweging van Paus Benedictus XVI  (2005-
2013). Sindsdien wordt de Tridentijnse mis, in de editie 1962 van het Romeinse misboek 

(Missale Romanum, van paus Johannes XXIII) (1958 – 1963), beschouwd als de buitenge-
wone vorm van de Latijnse ritus, terwijl het Missale Romanum van 1970 (Novus Ordo Missae 
van paus Paulus VI) de gewone vorm of uitdrukking is. 

Het staat nu dus alle priesters van de Latijnse ritus (Romeinse ritus) weer vrij om volgens het 
Romeins misboek van 1962 te celebreren, zowel privé als publiek. De bisschoppen wordt 
nadrukkelijk verzocht om te voldoen aan de wensen van een groep van gelovigen die de Tri-
dentijnse liturgie aanhangen. Ook de nieuwe ritus in het Latijn en gevierd met Gregoriaanse 
gezangen kent in Nederland een voorzichtige opleving, mede door de inzet van de Vereniging 
voor Latijnse Liturgie en vergelijkbare organisaties in het buitenland.

Richard Gielens      
bron: Wikepedia

Meer weten over de Tridentijnse liturgie? 
Bekijk dan onze website www.paterdamiaanparochie.nl
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KINDERPAGINA

Hoe vaak hoor je niet dat ‘bidden’ iets is uit voorbije Jaren? Dit boek pakt het op een heel eigen 
wijze aan. Gebeden uit de grote godsdiensten. Bidden is geen verloren tijd. Het is stilstaan bij het 
leven van elke dag. Je verhaal vertellen in enkele woorden. Eventjes je hart luchten bij God. Dit boek 
helpt kinderen om spontaan te bidden.

 ‘Naar goede gewoonte’ Bob Rabijns, € 13,50

Ook voor jonge kinderen is er volop leesvoer dat niet enkel vult, maar ook voedt op godsdienstig 
terrein. Dit boek is uitermate geschikt als rouwverwerking.
Een klein verhaal over grote kindervragen.Pip stelt graag vragen over de belangrijke dingen in het 
leven. Over God en over de hemel. Soms luistert Pip naar de antwoorden van zijn moeder, maar 
meestal bedenkt hij ze gewoon zelf!Een ontroerend boekje over grote kindervragen.'Mama, is de 
hemel onzichtbaar?' vroeg Pip. Maar voor mama iets kon zeggen, zei Pip: 'Ik denk dat de hemel 
verstopt is achter de dingen die we kunnen zien. Misschien kunnen we soms, als we héél goed 
kijken, de hemel er een beetje doorheen zien.

Elizabeth Liddle, ‘Pip en het randje van de hemel’  € 8,50.

Kinderen twijfelen over geloof; zeker als ouders/verzorgers daar 
open over praten of….er het zwijgen over toedoen. Hoe ga je op 
deze manier van praten of zwijgen in?
Het werk van Rita Verschuur (Tornqvist) is veel geprezen om 
de stijl, de zorgvuldig gekozen woorden en de humor. Rita 
beschouwt zichzelf als heiden, maar moet een jaar lang elke 
zondag naar de jeugdkapel. Het staat haar zo tegen dat ze af en 
toe spijbelt. Ze is echter bezeten van de kinderbijbel en wil van 
haar vriendje precies weten hoe het toegaat in zijn kerk, met dat 
biechten en zo. Ondertussen piekert ze zoveel dat ze in de knoop 
raakt met God, hoewel ze niet gelooft.

Rita Verschuur (Torqvist) ‘Moeder en God en ik’  € 13,95

De kinderen hebben inmiddels het grootste deel van de zomervakantie achter de rug. Allemaal al leuke dingen gedaan in de zomervakan-
tie? Dagjes weg, kamperen, of lekker naar het strand. Het kon allemaal!
Om lekker in de stemming te blijven een kleurplaat over de zomer en het strand!
 
Als je op weg gaat is het fijn als er niets gebeurt, hieronder een 
gedicht over op weg gaan. 

Ga op weg
Ga op weg, over de paden van het leven,
Denk aan Mij op al je wegen
Kijk niet om, want dat paadje opzij,
Is de weg van verleiding, en trekt je weg van Mij
Ga op weg, volg de rechte wegen,
Want dat is het juiste pad, vol rijke zegen.
Zal je ooit verdwalen, en de weg kwijt raken,
Denk dan aan Mij, en Ik zal jouw pad weer recht maken.

Spreuken 3:6 Denk aan Hem op al uw wegen, 
en Hij zal uw paden effenen 



11

Jaarplanning Kring- en gezinsvieringen  
goes en Heinkenszand

Sinds enige tijd is in de Pater 
Damiaanparochie de Werkgroep 
Jonge Gezinnen actief. Wij richten 
ons op initiatieven om de religieuze 
beleving van gezinnen met jonge 
kinderen te activeren. Vanzelfspre-
kend doen wij dat vanuit onze 
katholieke achtergrond en inspi-

ratie, maar we willen openstaan voor alle jonge gezinnen die in de 
wereld van vandaag op zoek zijn naar (religieuze) zingeving.
Om dit te realiseren ontwikkelen we een aanbod van enerzijds 
gezinsvieringen, bedoeld voor alle kinderen die de basisschool 
bezoeken en hun ouders, en anderzijds 'Kom maar in de kring'-vie-
ringen, die speciaal gericht zijn op jongere kinderen tot ongeveer acht 
jaar samen met hun ouders. De gezinsvieringen sluiten wat betreft 
de vorm grotendeels aan bij de gebruikelijke vieringen op zaterdag 
en zondag. De 'Kom maar in der kring'-vieringen zijn relatief kort van 
duur en zeer laagdrempelig.
Hoewel de Pater Damiaanparochie een groter bereik heeft dan het 
bijgaande overzicht doet vermoeden, richten wij ons wat betreft de 
boven genoemde twee soorten veringen voornamelijk op de hei-
lige Maria Magdalenakerk in Goes en en de heilige Blasiuskerk in 
Heinkenszand.

Daarom vindt u hieronder het overzicht van de vieringen 2016-2017:
Jaarplanning Heinkenszand:
25 september 2016  Kom maar in de kring
15 oktober 2016   Gezinsviering Maria
24 december 2016  Gezinsviering Kerstmis
12 februari 2017   Kom maar in de kring
16 april 2017   Gezinsviering Pasen
7 mei 2017   Kom maar in de kring
2 juli 2017   Kom maar in de kring
8 juli 2017   Gezinsviering

Jaarplanning goes:
18 september 2016  Gezinsviering
16 oktober 2016   Kom maar in de kring
12 november 2016   Gezinsviering Sint Maarten
24 december 2016  Gezinsviering Kerstmis
29 januari 2017   Kom maar in de kring
…  maart 2017    Gezinsviering met presenta-

tie communicanten
16 april 2017   Kom maar in de kring Pasen
25 juni 2017   Kom maar in de kring
Voor de aanvangstijden raadplege men:
www.paterdamiaanparochie.nl/kerkdiensten-liturgische-kalender/

nieuw schooljaar = nieuwe thema’s trefwoord
Op veel basisscholen wordt deze levensbeschouwelijke methode 
gebruikt. Om u een indruk te geven van de lesthema’s volgt hier een 
algemeen overzicht.

WEEK 36 (zuid): Startweek  Inhoud: Samen een goede start 
maken in het nieuwe schooljaar.  Bijbel: Het licht onder de 
korenmaat (Matteüs 5, 1-16). 
Week 36: In de war (wisselthema)  Inhoud: Eenduidigheid en 
veelheid.  Bijbel: De toren van Babel (Genesis 9 t/m 11).
Week 37 t/m 39 (12 t/m 30 september): In beweging  Inhoud: 
In beweging zijn, openstaan voor veranderingen, wat mensen 

motiveert.  Bijbel: De belofte aan 
Abraham; Abraham en Lot (Genesis 
11 t/m 15).
Week 40 en 41 (3 t/m 14 oktober/ 
HERFSTVAKANTIE ):  Inhoud: Een 
plek innemen, je plek verliezen. Over 
concurrentie, competitie en jaloezie. 
Over je plek afstaan en elkaar de 
ruimte gunnen.  Bijbel: Abraham, 
Sara en Hagar; Ismaël en Isaak 
(Genesis 16 t/m 21).

Voor alle jongeren uit de Pater damiaanparochie
Op onderstaande data (altijd op vrijdagavond vanaf 20 uur op de zolder van de pastorie te Heinkenszand) nodigen wij jullie uit om samen 
te komen:

16 september  9 december   14 april
14 oktober  20 januari   19 mei
11 november  17 februari  16 juni
   17 maart

Je ontvangt per mail een uitnodiging maar deze data kun je 
alvast in je agenda zetten!

Charisma, Anneke, Jeanine

Jongerenpastoraat
     agenDa                     
        2016 - 2017 
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Bruggen bouwen

De film The Tree of Life gaat over de moeizame verhouding van Jack 
O'Brien met zijn vader, die een harde, bijna dictatoriale opvoeding 
voorstaat. De worsteling om met zijn vader in het reine te komen 
loopt – na veel twijfel en eenzaamheid – uit op een scène, waarin 
een verzoening tot stand komt. En de film eindigt met het beeld van 
een brug, die twee verre oevers van een rivier met elkaar verbindt.
 

De brug als symbool van verbinding. Het is een beeld dat hoop geeft, 
verwijst naar nieuwe mogelijkheden, mensen bijeen brengt en barriè-
res overwint. Het is daarom met instemming dat ik Hillary Clinton, in 
de aanloop naar de presidentsverkiezingen in Amerika, haar running 
mate Bernie Sanders hoorde presenteren als iemand die bruggen 
bouwt in plaats van muren. Deze laatste woorden zijn een indirecte, 
maar duidelijke verwijzing naar de politiek die haar opponent Donald 
Trump voorstaat.
 Het bouwen van bruggen kan een riskante zaak zijn. Want 
over een brug kunnen ook minder gewenste elementen je land of je 

leven binnen komen. De vraag is dan, hoe je daarop wilt inspelen. 
Er zijn mensen die, uit angst om hun gemoedsrust of welvaart te ver-
liezen, liefst een strenge controle bij de brug willen instellen. Alleen 
wie jou welgezind is, mag dan de brug oversteken. Er zijn – aan de 
andere zijde van het spectrum – ook mensen die controle aan de 
brug vrijwel geheel overbodig vinden. Iedereen die bereid is zich 
aan te passen aan de zeden en gewoonten van de eigen inwoners, 
iedereen die bereid is een bijdrage te leveren aan de opbouw van de 
samenleving aan deze zijde van de brug, mag binnenkomen. Maar 
garanties, dat ook iedere nieuwkomer aan deze voorwaarden voldoet 
(kan voldoen, wil voldoen), heb je niet. Bepaalde risico's zul je altijd 
blijven houden.
 Toch is er veel voor te zeggen om eerder bruggen dan 
muren te bouwen. Waar dit bewust gebeurt, daar kunnen mensen 
tot ontplooiing komen. Dat vraagt echter om veel geduld en groot 
vertrouwen. Want eerst moet je de ander, de nieuwkomer, leren 
verstaan. En dat is wederzijds: hij moet ook jou leren begrijpen. Het 
overwinnen van een taalbarrière en het gaan begrijpen van andere 
gewoonten en gebruiken, het wegwijs maken van de ander in de 
nieuwe samenleving: het zijn processen die niet van de ene dag op 
de andere tot een goed einde zullen komen. Maar wie zich ermee 
inlaat, zal merken dat – natuurlijk: met vallen en opstaan – het over-
bruggen van de verschillen tot een grote verrijking kan leiden.
 Wie eerder geneigd is om muren op te trekken, doet dat 
(zo vermoed ik) vaak uit een bepaalde vorm van angst. Angst om de 
eigen identiteit te verliezen? Om de eigen welvaart kwijt te raken? 
Om de voorrang op de wachtlijst voor een woning te zien verdam-
pen? Om de eigen gemoedsrust te verspelen? Sommige van deze 
angsten zijn reëel, daar moeten we niet te licht aan voorbijgaan. 
Door ze serieus te nemen, kunnen ze wellicht ook bespreekbaar 
worden.
 En tegelijk kan ook gekeken worden naar wat er naast deze 
angsten nog aan moois kan ontstaan. Want wellicht kunnen ze naast 
elkaar bestaan: de angsten en de nieuwe kansen, de onzekerheden 
en de onverwachte verrijking. Wie dat avontuur aandurft, die heeft 
begrepen wat Jezus bedoelde toen hij zei: 'Als iemand achter Mij aan 
wil komen, laat hij dan met zichzelf breken, zijn kruis opnemen en 
Mij volgen. Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Wie zijn 
leven verliest vanwege Mij en de goede boodschap, zal het redden.' 
(Matteüs 8, 34b-35)

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

Waarom moeten kerkgangers tijdens een dienst telkens wisselen van houding? 
Staan, zitten, knielen, buigen…?

Vorig jaar introduceerde het pastoresteam een andere vorm van 
deelname aan vieringen. Heel de mens (geest, ziel en lichaam) 
worden als het ware aangezet om deel te nemen aan de liturgie. 
De eredienst moet ‘actief’ beleefd kunnen worden en dat niet alleen 
door kijken en luisteren. Je moet door lichaam en ziel ‘geraakt’ kun-
nen worden.

Kruisteken maken: een heel 
oud gebruik; een teken dat 
men maakt om aan te geven 
dat men bij Christus wil beho-
ren. We ondersteunen dit 
teken vaak door het gebruik 
van de woorden ‘in de naam 
van de Vader en de Zoon en 
de heilige Geest’ en indien 
mogelijk wordt wijwater aan-
gewend. Kruistekens zijn er in 
vele vormen en die past men 
toe bij dopelingen (kruisje op 
hoofd), drievoudig (kruis op 

hoofd, lippen en borst) of de meest bekende vorm: het grote kruis-
teken van voorhoofd tot borst en van linker- naar rechterschouder). 
In de huidige viering maken we een kruisteken aan het begin en op 
het eind van de viering. 

Staan: rechtop staan is een vorm van eerbied en aandacht; denk 
aan de intrede van de priester/voorganger bij aanvang van de dienst, 
bij lezing van het Evangelie, het uitspreken van de geloofsbelijdenis, 
het Eucharistisch Gebed en het einde van de dienst bij zegen en 
verlaten van de liturgische ruimte.

Buigen: het buigen van het hoofd is ook een teken van respect, al 
hebben we steeds meer moeite die handeling te verrichten. Het heeft 
iets onderdanigs en dat willen we niet meer! Toch wordt gevraagd 
dit gebaar te verrichten (veelal door de voorganger) uit respect voor 

hetgeen mensen te boven gaat. Als de mens zich voor God neerbuigt, 
zijn gestalte klein maakt, betuigt hij afhankelijkheid. Moslims hebben 
hier geen enkele moeite mee. Wij voelen ons al ‘klein’ als we het 
altaar groeten of de zegen willen ontvangen.

Zitten: wellicht een houding die ons het beste bevalt; lekker mak-
kelijk! In het Evangelie horen we echter dat Jezus zijn leerlingen 
bewust liet zitten om hen te kunnen toespreken. In de oudste chris-
telijke kerken stonden de mensen en waren er geen baken of stoelen 
aanwezig. Pas in de 16e eeuw kwamen kerkbanken in zwang, mede 
onder invloed van de Hervorming. Wie goed zit, kan goed luisteren!

Knielen: weer zo’n vorm die weerstand oproept; door de knieën gaan 
wordt als niet prettig ervaren. Toch wordt gevraagd bij de schuldbelij-
denis, bij de voorbede en bij het Eucharistisch Gebed zo mogelijk (!) 
te knielen. We benadrukken dan de tegenwoordigheid van Christus in 
de Eucharistie. De priester knielt veelvuldig tijdens de dienst bij de 
‘instellingwoorden’ en alvorens zelf te communiceren. Ook voor het 
tabernakel wordt geknield.   

Volgend keer meer over gevouwen en open handen, handoplegging 
en handwassing.

Richard Gielens.

Bronvermelding: "In taal & teken" Liturgie in de katholieke kerk,
Han Akkermans, Roosendaal 2015
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de aarde, ons gemeenschappelijk huis
Veel mensen worden enthousi-
ast door het optreden van paus 
Franciscus. Op het gebied van 
rechtvaardige verhoudingen, van 
barmhartig oordelen en van zorg-
zaam omgaan met onze aarde 
weet hij de harten van velen te 
beroeren. In de encycliek Laudato 
Si (2015) vraagt de paus aan-

dacht – en hij doet dat op gedreven wijze – voor de manier waarop 
wij omgaan met de aarde die wij bewonen. Hij beschouwt de aarde 
als ons gemeenschappelijk huis, waar wij gezamenlijk aansprakelijk 
voor zijn. Dat betekent ook, dat wij een verantwoordelijkheid heb-
ben naar elkaar (vooral naar de meeste kwetsbare mensen op deze 
wereld) en naar de komende generaties. Anders gezegd: er is een 
direct verband tussen onze ecologische verantwoordelijkheid en het 
christelijke appel om sociale rechtvaardigheid te bevorderen.
 Om de betekenis van Laudato Si beter te begrijpen en om 
te zien of wij als kerkmensen mogelijkheden hebben die verantwoor-
delijkheid waar te maken, wil de Caritasinstelling van de Pater Dami-
aanparochie een bijeenkomst organiseren. Die staat gepland op

zaterdag 24 september 2016
van 14.30 tot 18.30 uur
met aansluitend een openluchtviering

Plaats van samenkomst is de heilige Blasiuskerk te Heinkenszand.
Het programma bestaat uit een toelichting op de betekenis van 
de encycliek en een onderlinge gedachtewisseling daarover. Verder 

wordt er een wandeling in de omgeving gemaakt om te zien welke 
milieuaspecten onze aandacht nodig hebben, en wat wij kunnen 
bijdragen aan het verantwoord omgaan met onze leefomgeving. Na 
een eenvoudige maaltijd zullen we de bijeenkomst afsluiten met een 
viering in de open lucht (bij slecht weer in de kerk).
 Voor de maaltijd wordt aan de deelnemers gevraagd om 
hun eigen broodpakketje mee te nemen. Het zou leuk zijn om alle 
pakketjes op een tafel bijeen te leggen en onderling te delen. Zo 
laten we elkaar zien dat onze verantwoordelijkheid voor elkaar echt 
willen waarmaken. Voor koffie/thee wordt gezorgd.

We hopen op een ruime belangstelling. Aanmelden voor de bijeen-
komst is wenselijk. Dat kan via wielhacking@gmail.com. Liefst voor 
22 september.
 
 Carpoolen – hoe kan het anders! – wordt aanbevolen. Neem daartoe 
contact op met de eigen caritaskern:
•	 Goes:	Riet	Hopmans	rhopmans@zeelandnet.nl	
•	 Hansweert:	Lydie	Rijsdijk	ljwrijsdijk@zeelandnet.nl	
•	 	's-Heerenhoek:	Ilona	Vermue	hubertenilonavermue@planet.nl	
•	 	Heinkenszand:	Jean-Paul	de	Jonge	jpmdejonge@gmail.com	
•	 Kwadendamme:	Anita	Remijn	anita.remijn@gmail.com	
•	 Lewedorp:	Joke	Vermue	rijovermue@hetnet.nl	
•	 Ovezande:	William	Harthoorn	wharthoorn@zeelandnet.nl	
•	 Zierikzee:	Carine	Neijzen	cadi2001@planet.nl	

Namens de Caritasinstelling pater Damiaanparochie,
William Harthoorn, voorzitter

Wiel Hacking, pastoraal werker

OECUMEniSCHE BiEEÊnKOMST
Op zondag 18 september is er een ‘oecumenische bieeênkomst’ 
in ’t Kerkje van Ellesdiek (Ellewoutsdijk). Na een zomerstop van 
twee maanden beginnen we weer met de oecumenische bij-
eenkomsten in een Zeeuwse streektaal. Ook de liederen voor 
deze middag worden in het Zeeuws vertaald en gezongen. De 
overdenking wordt dit keer verzorgd door Frans van de Heijde uit 
Zoutelande. Het thema is ‘Jie ei een nul’. Aan deze bijeenkomst 
zal ook Theo van Teijlingen meewerken (zie foto).
De bijeenkomst begint om 14.30 uur. De toegang is gratis, 
er wordt gecollecteerd voor Amecet en voor de onkosten van  
’t Kerkje. Later is deze bijeenkomst te herbeluisteren op 
www.ellesdiek.nl (onder het kopje Oecumene).

Jan Minnaard, Oecumenische Werkgroep Ellesdiek
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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]

LEZing MAnU KEiRSE
 JE LEEFT MAAR ÉÉn KEER, JE STERFT MAAR ÉÉn KEER…

Nadenken over een waardig levensein-
de. Je voorbereiden op het afscheid van 
het leven. Mensen bijstaan die zich op 
het einde van hun leven voorbereiden
Hierover zal Manu Keirse spreken.  
Hij is klinisch psycholoog (Katho-
lieke Universiteit Leuven), doctor in de 
geneeskunde en deeltijds hoogleraar 
aan de faculteit Geneeskunde van K.U. 
Leuven.
Hij is gespecialiseerd  in  patiën-
tenbegeleiding, palliatieve zorg  en 
rouwverwerking.

dE LEZing HEEFT PLAATS OP:
- 26 september
- inloop vanaf 14.00 uur, aanvang lezing: 14.30 uur
- plaats: de Jeugdhoeve,  ’s -Heerenhoek
- opgave: via het pastoraal centrum: tel  0113  - 218610
 e-mail: pastorteam@zeelandnet.nl
Alle medewerk(st)ers in het Ouderenpastoraat én alle belangstellenden zijn van harte 
uitgenodigd!

Lieve mensen,
Willen jullie allemaal zoveel mogelijk stem-
men vergaren voor mijn goede doel.
Wij kunnen via de goededoelenaktie van 
de NCRV, een mooie prijs/donatie voor 
het Palabanadorp voor aidsweeskinderen 
winnen.
U kunt stemmen door op onderstaande 
link te klikken en daarna via de mail te 
bevestigen.

Stuur de link a.u.b. ook door aan familie, vrienden, collega's, scholen of clubs zodat 
ook zij kunnen meedoen.
Steun met Uw stem onze aidsweeskinderen in Zambia, zij hebben onze hulp nodig!
Dank en vriendelijke groet,

Anne Martens

website; www.polavanderdonck.nl.  www.facebook.com/palabanachildrensvillage.
pagina: http://www.ncrv.nl/geven/pola-van-der-donckstichting



16

Luisteren naar het onhoorbare  
de paus over huwelijk en gezin

Er mensen zijn die zich – niet geheel zonder reden – zorgen maken over 
de toekomst van het gezin. We kennen allemaal de realiteit van (v)
echtscheiding, van gebroken dan wel samengestelde gezinnen en van 
de moeilijkheden die dit meebrengt voor kinderen die deze gebroken-
heid ervaren. Te midden van deze soms schrijnende realiteit heeft paus 
Franciscus in het voorjaar een lijvige exhortatie (letterlijk: aansporing, 
ook wel 'zendbrief') gepubliceerd. Daarin brengt hij 'De vreugde van de 
liefde' (Amoris laetitia, AL) naar voren. De exhortatie is een uitwerking 
van de twee bisschoppensynodes in oktober 2014 en oktober 2015 
over huwelijk en gezin.
 Je moet er wel eens goed voor gaan zitten om het document 
van 200 pagina's in zijn geheel door te nemen. En je moet – door de 
soms moeilijke en ook wel eens wollige taal heen – vooral gaan zien, 
dat de paus in essentie een wervend verhaal op tafel legt. Daarin toont 
hij enerzijds de vreugdevolle en inspirerende aspecten van het leven als 
huwelijkspaar en als gezin. De wederzijdse en edelmoedige liefde tus-
sen man en vrouw zijn een weerspiegeling van Gods liefde voor mensen. 
Anderzijds heeft de paus ook oog voor de soms levensgrote problemen 
waarmee partners onderling of ook ouders met hun kinderen gecon-
fronteerd kunnen worden.

BALAnS
Ik ben geneigd te denken, dat de paus een delicate balans zoekt tus-
sen aan de ene kant het kerkelijke ideaal omtrent het huwelijk en aan 
de andere kant de pastorale bewogenheid inzake de geleefde (soms 
rauwe, hartverscheurende) realiteit. Zo citeert de paus met instem-
ming een uitspraak van de Internationale Theologische Commissie: 'De 
natuurwet mag niet voorgesteld worden als een reeds bestaand geheel 
van regels die a priori op een moreel onderwerp toegepast worden, 
maar eerder als een objectieve inspiratiebron voor het hoogst persoon-
lijke beslissingsproces.' (AL 305) Daarmee ontstaat er ruimte voor de 
eigen, gewetensvolle benadering van het ethisch denken over huwelijk, 
gezin en seksualiteit.
 Dat alles betekent, dat de lat van het huwelijksideaal weliswaar hoog 
gelegd wordt, maar dat de barmhartigheid het fundament moet zijn voor 
elk spreken en oordelen van de kerk en van haar bedienaren. Het is 
de goddelijke barmhartigheid zelf, die ons uitnodigt 'tot een pastorale 
onderscheiding, vervuld van barmhartige liefde die altijd probeert te 
begrijpen, vergeven, begeleiden, wachten en vooral integreren.' (AL 312)

SPiRiTUELE AAnSPORing
In deze context moet de exhortatie eerder worden begrepen als een 
spirituele dan als een morele aansporing. Centraal en fundamenteel 
in de verbintenis tussen de huwelijkspartners is immers de liefde zelf. 
De liefde is erop gericht – in trouw, edelmoedigheid en offerbereidheid 
– het beste in de partner, in kinderen, in anderen die een beroep doen 
op het paar, naar boven te halen. 'Liefde is een intuïtie die kan luisteren 

naar het onhoorbare en het onzichtbare kan zien.' (AL 255) Wat mij 
betreft is dit een gedachte die het verdient om twee of zelfs meerdere 
keren gelezen te worden.
 Daarom ook heeft de meditatie van de paus bij het hooglied van de 
liefde (1 Korinte 13, 4-7) mij bijzonder getroffen (AL 90-119). Ik geef 
enkele voorbeelden (sommige woorden zijn door mij in cursief gezet om 
hun betekenis te benadrukken). 'De liefde leidt ons naar een oprechte 
waardering van iedere mens door de erkenning van zijn recht op geluk.' 
(AL 96) 'Het gezin moet altijd een plek zijn waar gezinsleden weten dat 
als ze iets goeds bereiken in het leven, dit samen gevierd wordt.' (AL 
110) Verder haalt de paus het inzicht van de apostel Paulus aan dat de 
liefde alles verdraagt, gelooft, hoopt en verduurt (1 Korinte 13, 7). Zo 
wijst paus Franciscus ons erop dat daarmee 'de nadruk wordt gelegd 
op de krachtige dynamiek van de tegencultuur van de liefde die in staat 
is alles te trotseren wat haar kan bedreigen.' (AL 111) Tegencultuur van 
de liefde: ook weer zo'n gedachte die telkens weer te overwegen valt.

gEWETEn
De paus is daarnaast reëel genoeg om in het kerkelijke denken de zelf-
kritiek niet uit de weg te gaan. Het doel van het huwelijk, namelijk 'de 
roeping om te groeien in liefde en het ideaal van de wederzijdse onder-
steuning, werd overschaduwd door een bijna exclusief benadrukken van 
de plicht tot voortplanting.' (AL 36) De seksuele eenwording van man 
en vrouw kan immers ook 'begrepen worden als de bekwaamheid om 
liefde uit te drukken, die liefde waarin de mens als persoon een gave 
wordt.' (AL 151) Paus Franciscus benadrukt, 'dat ware liefde bekwaam 
moet zijn om de ander te ontvangen, om zichzelf te aanvaarden als 
kwetsbaar en behoeftig, om … de lichamelijke uitdrukking van liefde te 
verwelkomen in een knuffel, omhelzing, kus en seksuele eenwording.' 
(AL 157)
 Het is, aldus de paus, daarom van groot belang 'om ruimte te geven 
aan het geweten van de gelovigen die vaak naar beste vermogen, met 
hun beperkingen, het Evangelie beantwoorden.' (AL 37) 'Daarom dient 
men, bij het duidelijk weergeven van de kerkelijke leer, te vermijden 
een oordeel te vellen dat geen rekening houdt met de complexiteit van 
verschillende situaties en het is ook noodzakelijk aandacht te hebben 
voor de wijze waarop mensen leven en lijden onder hun situatie.' (AL 
79) Het is duidelijk dat de paus eerder de nuance zoekt dan de harde 
opstelling.

VERLAngEn
In de exhortatie worden verder enkele hoofdstukken gewijd aan pasto-
rale perspectieven, aan de opvoeding van de kinderen, aan het bege-
leiden van paren die enkel burgerlijk trouwen of samenwonen. Bij de 
begeleiding van gescheiden, maar hertrouwde mensen moet volgens 
de paus steeds een zorgvuldige balans wordt gezocht tussen 'leer' van 
de kerk en 'leven' van concrete mensen. Amoris laetitia sluit af met een 
hoofdstuk dat gaat over de spiritualiteit van huwelijk en gezin.
 Die strekking van de exhortatie wordt kernachtig verwoord in de 
openingspassage: 'De vreugde van de liefde die beleefd wordt in gez-
innen is ook de blijdschap van de Kerk. Zoals de synodevaders het 
opmerkten "leeft het verlangen naar een gezin, vooral bij jongeren", 
ondanks de vele signalen die wijzen op een crisis van het huwelijk, "en 
dit is een uitdaging voor de Kerk".' (AL 1) Al met al is Amoris laetitia 
weliswaar geen eenvoudig, maar zeker een bemoedigend schrijven, 
waarin de nodige inspiratie te ontdekken valt.

Wiel Hacking, pastoraal werker
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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

De opbrengst is bestemd voor de restauratie 
van de kruisgewelven.
Vanaf 17.30 uur staat er tegen een kleine 
vergoeding een kopje soep en een broodje 
klaar. 
De veiling is van 16.45 tot 17.15 uur! 
Behalve Brocante zijn er oliebollen, bloem-
stukjes, kaarten, boeken, speelgoed te koop,  
is er orgelspel, een rondleiding, een grabbel-
ton en een activiteit voor de kinderen.
Om 19.00 uur begint de eucharistie, de drie 
koren verzorgen samen de muziek.

Als u mooie spullen heeft voor de veiling/
verkoop (geen grote meubels),
kunt u vanaf vandaag contact opnemen 
met Jan van den Hondel 
tel nr. 0113 – 22 36 08
Als u op deze dag wilt helpen laat het per 
mail even weten aan Els Heijers.
els@zeelandnet.nl

namens de werkgroep Opening Werkjaar,
Jeanine Heezemans

“VEERTig JAAR OndERWEg…VEERTig 
JAAR TROUBAdOUR”
Theo van Te i j l ingen v ier t  40 jar ig 
troubadourschap.
“ goes geeft thuis..!”

Op vrijdag 7 oktober wordt het een fees-
telijke avond in theater de Mythe te Goes.  
Daar is weer een “Goes geeft thuis..” bene-
fietconcert, wat helemaal in het teken staat 

LiEF En LEEd
Overleden:
Petrus Augustinus Marinus Polfliet, geboren 
op 3 februari 1934, overleden op 29 juni, 
weduwnaar van: Paula Maria van der Vloet. 
De uitvaartdienst en crematie vonden plaats 
op 4 juli. 
Susanna Pieternella Johanna Capello, 
geboren op 24 december 1923,overleden 
op 1 juli, weduwe van: Jan Beenhouwer. De 
uitvaartdienst en crematie vonden plaats 
op 7 juli.
Wouter Johan van Wijnen, geboren op 7 
februari 1942, overleden op 23 juli, echtge-
noot van: Sonja Emelie Paulina van Vooren. 
De uitvaartdienst en crematie vonden plaats 
op 28 juli. 
Maria Mathilda Adriana van den Burg, 
geboren op 3 maart 1929, overleden op 9 
augustus, weduwe van: de heer C. de Gier. 
De uitvaartdienst en crematie vonden plaats 
op 13 augustus.

OPEning VAn HET niEUWE WERKJAAR
OP ZATERdAg 24 SEPTEMBER
met ’s middags van 14.30 tot 18.30 uur 
achter in de kerk een Veiling/Verkoop van 
spullen.

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



18

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

     parochiekerN        

      ’s-heereNhoek

h. Willibrorduskerk

LiEF En LEEd
Overleden:
15 juli: Miny (Jacomina Anthonia) de Jonge, 
echtgenote van Charles Spelier, 78 jaar, 
wonende Werrilaan 9. Afscheidsdienst vond 
plaats op dinsdag 19 juli  in onze kerk, 
waarna crematie te Middelburg.

MOnUMEnTEnZORg

In 2014 vierden we op gepaste wijze het 
140 jarig bestaan van onze Willibrorduskerk 
en gaven toen aan dat we graag ook in 
2024 het 150 jarig bestaan wilden vieren. 
Zonder zorg en goed onderhoud zal ons 
monumentaal gebouw er zonder scheuren 
niet af komen en daarom zijn we als kern-
commissie bijzonder blij dat vele parochia-
nen en dorpsgenoten, die zich op enigerlei 
wijze verbonden voelen met de kerk, hun 
geldelijke bijdrage overmaken.
Onze kerk heeft niet alleen als rijksmonu-
ment een aparte status verworven; we zijn 

mevrouw Pasma, die komt ons vertellen over 
het Jodendom. (dit was door onvoorziene 
omstandigheden vorig seizoen niet door 
gegaan)  Donderdag 20 oktober worden we 
om 14.00 uur verwacht in Kwadendamme 
voor een heerlijke High Tea. U gaat toch ook 
mee? Vergeet het niet op te geven bij de 
bekende adressen. Kent u iemand die ken-
nis wilt maken met ons, neem die na overleg 
met het bestuur, eens mee naar een avond. 
Inlichtingen worden graag verstrekt door Ardi 
Zweedijk tel. 228099 of Denise Bouman tel. 
312665. De boekjes die u heeft ontvangen 
en de website zijn weer verzorgd door Els 
van Es. Kijkt u ook eens op 
www.vrouwengildegoes.nl.
Houd u alvast 16 november vrij? Dan is 
onze gezellige theatermiddag. Meer hier-
over in het volgende nummer van Paro-
chienieuws. Ik hoop u allen weer te mogen 
begroeten en zeg tot ziens !

Dien Janssen

JUBiLATE dEO in LAETiTiA
Zondag 25 september a.s. om 11.00 uur 
komt het mannenkoor “Jubilate Deo in Lae-
titia”, verbonden aan de St Agnesparochie-
kerk in Den Haag, zingen in Goes.
De Agneskerk  bestaat sinds 1899. Dat is 
ook het jaar waarin dit mannenkoor werd 
opgericht.
Het koor heeft prachtige jaren gekend. Met 
meer dan 50 leden in de zeventiger jaren 
werden grote meerstemmige missen inge-
studeerd en uitgevoerd. Denk daarbij aan 
missen van Mozart, Goudnod, Haydn, enz. 
Het is een genot om lid te zijn van dit koor, 
niet alleen voor het zingen maar ook voor 
de gezelligheid.
In 1966 is er ook een dameskoor opgericht. 
Vroeger mochten de dames niet eens op 
de koorzolder komen. Maar de tijden zijn 
veranderd
De werkwijze is nu zo dat de ene zondag 
de mannen zingen, de volgende zondag de 
dames en daarna zingen we gemengd. Een 
zondag per maand zijn we dus vrij.
Op 25 september zingen wij “Missa 
Simplex”en het “Laudate Dominum” van 
Joop Schouten. Hij was in het verre verleden 
organist van ons koor.
Wij zullen u gaarne na de mis ontmoeten.
Frans van der Kruk (sinds 1962 lid van het 
koor)

van jubilea. Theo van Teijlingen viert zijn 40 
jaar troubadourschap en de opbrengst van 
dit benefietconcert gaat naar het 15 jarige 
Amecetwerk in Soroti, Oeganda. Daar leidt 
Els van Teijlingen, zus van Theo, een opvang-
huis voor kinderen met aids. Aan het concert 
wordt o.a. meegewerkt door Elly & Rikkert 
Zuiderveld en zijn beide muzikale zonen, 
Benjamin uit Leipzig (speelt in Knifefight 
maar solo zingend onder de naam “Jens 
Borgaard”) en Christoffer uit Utrecht (dan 
ex-John Coffey en solo zingend onder de 
naam Borgaard). Ter gelegenheid van dit 
concert wordt er een speciaal nieuw boekje 
van Theo uitgegeven met daarin een nieuwe 
CD. In beide zal er oud- én nieuw werk te 
vinden zijn. Kaarten zijn te bestellen bij de 
Mythe en kosten €  12,-- (www.theaterde-
mythe.nl of 0113-213213) De avond begint 
om 20.00 uur.

K.V.g. niEUWS
De vakantie zit er voor velen van u weer 
op en wij zijn volop bezig geweest met het 
nieuwe programma. Ook in de vakantie 
zijn er door de dames Tineke en Dimphy 
verschillende bezoeken afgelegd of een 
kaartje bezorgd namens Lief en Leed. We 
starten deze keer met de inloopsoos op 7 
september, een gezellige middag met spel-
letjes, een praatje, sjoelen enz. Dit alles 
onder het genot van een kopje koffie of 
thee met koek. U bent welkom vanaf 14.00 
uur en de  kosten zijn  € 1,50 incl. koffie of 
thee.  De inloopsoos  wordt iedere eerste 
en derde woensdag van de maand gehou-
den. Donderdag 8 september komt de heer 
De Dreu samen met mevrouw Maurice ons 
onder andere vertellen over klederdrachten. 
Ze doen dit in Zeeuwse kleding, aanvang 
19.30 uur in de Magdalenazaal. Dan gaan 
we op 20 september een bezoek brengen 
aan de pompoenwinkel in Geersdijk. We 
krijgen er een rondleiding en horen alles 
over de kweek van pompoenen, natuurlijk 
ontbreekt ook de koffie niet. Op woensdag 
21 september is er weer een inloopsoos om 
14.00 uur. Dinsdag 4 oktober ontvangen we 
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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
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Voor, tijdens en  
na de uitvaart.

Richard Ensing

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

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

Richard Ensing

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

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

Richard Ensing

ook verplicht om deze kerk met haar rijke 
verleden voor de toekomst te bewaren. Via 
een zogenaamde BRIM-subsidie (BRIM: 
Beschermd Rijksmonument) die is toege-
kend, stimuleert de overheid regelmatig 
onderhoud van het monument. 
In de afgelopen jaren is de eigen bijdrage 
stelselmatig verhoogd, zodat we voor elke 
te ontvangen euro er een ‘eigen’ euro tegen-
over moeten zetten om iets te kunnen uit-
voeren. Maximaal kunnen we in zes jaar tijd 
een bedrag van € 100.000.- tegemoet zien, 
als we ons houden aan gestelde voorwaar-
den en restauratie-eisen.
In samenspraak met andere parochiekernen 
heeft de Pater Damiaanparochie een plan 
opgesteld waarbij alle gebouwen via een 
scan doorgelicht zijn op verbeterpunten. 
We kunnen dus niet zomaar ‘laten klussen’. 
Onder toezicht van de Stichting Cultureel 
Erfgoed Zeeland en de Monumentenwacht 
Zeeland vinden regelmatige inspecties 
plaats.
Wellicht heeft u bij tijd en wijle het bekende 
busje bij onze kerk gezien. Via berichten in 
dit blad en ‘Rond de Kerk’ proberen wij u 
inzicht te geven over hetgeen met uw geld en 
rijkssubsidies gebeurt. De grootste onder-
houdsbeurten vinden pas in de komende 
jaren plaats.

Parochiekerncommissie.

ACHTER dE SCHERMEn

In deze rubriek proberen we u een indruk 
te geven van hetgeen vrijwilligers in en rond 
de kerk doen. Meestal willen ze niet op de 
voorgrond treden, maar vinden wij dat ze 
‘even’ wat meer aandacht en waardering 
verdienen.

In onze parochiekern is al tientallen jaren 
een liturgische werkgroep actief, die zich 
met name richt op het verzorgen van en 
assisteren bij eucharistievieringen en vierin-
gen van Woord en Communie. 
Mede op initiatief van wijlen pastoor  
C. Kroon kwamen vrijwilligers begin negen-
tiger jaren van de vorige eeuw bijeen om 
kennis op te doen om vieringen te kunnen 
begeleiden. Pastoor Kroon had zelf al een 
voorgevoel dat hij die komende jaren niet 
alles meer alleen ‘af’ kon en graag een 
helpende hand (in het begin op de ach-
tergrond) toeliet. Geleidelijk aan kreeg de 

groep meer ‘de vrije hand’ en het kwam zelfs 
voor dat de pastoor in de kerk zat en toezag 
op de voortgang en verantwoording van een 
goede dienst. Na het overlijden van pas-
toor Kroon in september 1996 groeide de 
bijdrage en het belang van deze werkgroep 
Liturgie zienderogen.
Momenteel bestaat de groep uit vijf leden, 
die op toerbeurt elk weekend  een lector 
leveren of ook zelfstandig voorgaan in vie-
ringen van Woord en Communie, als er geen 
pastor beschikbaar is. 
Denk niet dat er lichtvaardig met deze taak 
wordt omgegaan: de toegezonden tek-
sten voor het weekend worden zorgvuldig 
bestudeerd en doorgesproken in reguliere 
vergaderingen. 
Ook het verzorgen van Mariavieringen in 
mei en oktober en de Kruiswegviering in de 
Goede Week behoren tot hun takenpakket.
De parochiekerncommissie is bijzonder 
gelukkig deze enthousiaste mensen te 
mogen ondersteunen.

KERKKLOKKEn

In het vorige nummer gaven we aan dat bij 
een controle door de firma Eijsbouts uit 
Asten was vastgesteld dat onze automa-
tisch klokkenluidsysteem wel erg verouderd 
was. Een verzoek tot vernieuwing werd bij 
de gemeente Borsele ingediend en goedge-
keurd. Wellicht gaat de vervanging van het 
systeem nog in augustus plaats vinden en 
kunnen we nog meer ‘bij de tijd’ de klokken 
laten klinken als het nodig is. 
Dank aan de gemeente voor hun bijdrage, 
die hopelijk klinkt als een klok!

Parochiekerncommissie.

OPEn MOnUMEnTEndAgEn;  
10-11 SEPTEMBER
Twee dagen per jaar staan onze monu-
menten uitnodigend open; ook voor hen 
die niet komen voor gebed of een moment 
van bezinning. Dit jaar zijn de landelijke 
Open Monumentendagen op zaterdag 10 
en zondag 11 september. In onze kern zijn 
we enkel op zaterdag ‘open’ van 13.00 tot 
17.00 uur.
Vanwege het thema ‘Iconen & Symbolen’ zal 
dit jaar eenmalig ook het mortuarium haar 
deuren openstellen. De reden ligt in het feit 
dat het interieur volledig is opgeknapt en we 
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Naast een vlooienmarkt 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 
augustus 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 
ophalen. Neem hiervoor contact op met 
Addie Nelen 0113-563333 of Philie Fran-
kevijle 0113 563612. Mocht u al eerder 
van uw spullen af willen neem dan ook con-
tact op met Addie of Philie.

Liever geen grote dingen zoals kasten, 
koelkasten enz. i.v.m. de opslagruimte. Dus 
boeken, schilderijen, beeldjes, serviesgoed, 
nette kleding, speelgoed en curiosa of wat 
u nog meer kwijt wilt. Wij zijn er blij mee. 
We zoeken nog mensen die willen helpen 
op deze dagen en achter een kraam willen 
staan om de spullen te verkopen. Ziet u dat 
wel zitten neem dan contact op met Addie 
of Philie. U hoeft niet allebei de dagen te 
helpen een dag of een paar uur mag ook. 
We zijn blij met alle hulp die we krijgen.

De rommelmarkt is op zaterdag 
10 september van 13.00 tot 16.00 uur en 
op zondag 11 september van 10.00 
tot 16.00 uur.

Tot ziens op de rommelmarkt.

De vrijwilligers van de Heilige 
Blasiusparochiekern.

KBO
Omdat ik de INFO voor de Nestor, het lijf-
blad van de KBO, op een later tijdstip moet 
schrijven, zal de inbreng voor het Parochie-
nieuws in het licht staan van gedane zaken 
van de afgelopen periode.
Op 21 juli kregen wij het Seniorenorkest op 
bezoek. Daar zat een behoorlijk zware voor-
bereiding aan vast. Gelukkig voor mij dat 
ons nieuwe bestuurslid, Mientje Aely, daar 
haar bijdrage aan leverde. Zij heeft de eer-
ste telefoontjes gepleegd met de leiding van 
het orkest, dat uit 12 personen bestond. Zij 
komen allemaal uit Zeeuws-Vlaanderen. en 
met zoveel personen kun je best een flink 
kabaal maken.. Daar hoef je in de zaal van 
Maranatha overigens toch al niet veel moei-
te voor te doen. Gelukkig was de opkomst 
aardig op peil. Dat was wel mijn vrees 
vooraf. Je kunt toch niet 12 personen laten 
optreden voor een 15 tal mensen? Maar we 

LiEF En LEEd
Overleden:
Op 2 juli is overleden Jo Priem-Raas, Land-
weg 6, ’s-Heer Arendskerke op de leeftijd 
van 85 jaar. Zij werd in stilte gecremeerd.

TWEEdAAgSE VLOOiEnMARKT TEn 
BATE VAn dE HEiLig BLASiUSKERK
In het monumentenweekend, 10 en 11 sep-
tember, houden de vrijwilligers van de Hei-
lige Blasius een rommelmarkt. De opbrengst 
is bestemd voor Stichting Roemenië, Stich-
ting Netherlands Sri Lanka en de Heilige 
Blasiuskerk

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

hadden goed gegokt om voor deze uitvoe-
ring de KBO van Lewedorp uit te nodigen en 
de leden van de PCOB, die daar belangstel-
ling voor hadden. Met circa 40 personen  
hebben wij genoten van een stortvloed 
aan leuke deuntjes. Echte meezingers die 
bovendien opgeschreven stonden in een 
catalogus. Handig voor de meezingers. Na 
de pauze speelden zij verzoeknummers, 
die wij konden kiezen uit de catalogus. Dat 
begon met “de klok van Arnemuiden” en ze 
sloten af met “het Zeeuwse Volkslied” . Het 
Seniorenorkest droeg de naam “De Jeugd 
van Toen”. Ze waren allen even enthousiast 
en kregen dan ook een daverend applaus.
Op 4 augustus al hadden wij de volgende 
bijeenkomst, Jan Hamelink, ook uit Zeeuws-
Vlaanderen., nl. Axel. Hij bracht ons zeer 
geanimeerd in de ban van Ierland. Met 
ernst, leuke lichtbeelden en humoristische 
verhalen voer hij ons door Ierland. Geregeld  
zong hij hierbij een lied en speelde Ierse 
muziek. Zo mooi en interessant, dat aan 
het einde van de middag sommigen zeiden: 
Naar Ierland zou ik ook wel eens toe willen.  
Wilt u meer weten over deze bijeenkom-
sten? Ik kan alleen maar zeggen: “Probeer 
mij eens te bereiken." Tel. 568004.

Mina van ’t Westeinde – van den Dries.

COLLECTES PERiOdE 3 JUni T/M  
10 JULi 2016

eigen kerk :
3/6 t/m 10/7 
Collecte t.b.v. eigen kerk € 987,88
doop Koen van de Linden € 21,30
totaal eigen kerk € 1.009,18

Caritas: 
3 en 4 juni
week van de Diaconie € 103,00
18 en 19 juni
Sri Lanka € 67,00
Sri Lanka € 43,50
2 en 3 juli 
Diaconie in eigen parochie Caritas € 71,00 
totaal Diaconie € 284,50

u drempelvrij hiervoor ruimte bieden. Dank-
zij de opbrengst van de Kerksnuffel 2015 en 
een royale gift van een parochiaan konden 
we alle wensen tot verbetering ineens laten 
uitvoeren!
Uiteraard moet deze ruimte wel ‘vrij’ zijn, 
want onvoorziene omstandigheden kunnen 
deze openstelling uiteraard beïnvloeden. 
Een informatief gidsje leidt u zelfstandig 
door beide ruimten, indien u daar prijs op 
stelt.

Richard Gielens, contactpersoon
Open Monumentendag ’s-Heerenhoek. 
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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.

KERKRESTAURATiE

Het restauratieplan van de kerk moet uitge-
voerd worden in een periode van zes jaar, 
te weten vanaf 2011 tot en met 2016. De 
eerste restauratiefase van de kerk is enkele 
jaren terug afgerond. Die had voornamelijk 
betrekking op de restauratie van de ramen 
van het priesterkoor en het vernieuwen van 
de zuid-oostelijke dakvlakken (gedeelte 
koor, sacristie en noord-transept). De 
tweede fase heeft voornamelijk betrekking 
op het vernieuwen van de zuid-westelijke 
dakvlakken (gedeelte koor, bijsacristie en 
zuid-transept); ook wordt er nu herstelwerk 
uitgevoerd aan de binnenzijde van de toren. 
In beiden fasen zijn of worden op een aan-
tal plaatsen het metselwerk, de goten en 
roestvorming aangepakt en schilderwerk 
uitgevoerd.
De betrokken (hoofd)aannemers zijn Bouw-
groep Peeters BV en Jobse BV, beide uit 
Middelburg, en Schildersbedrijf Franse 
uit Kwadendamme. Het totaal aan kosten 

is becijferd op ruim € 431.000,-. Geluk-
kig komen overheden ons in de kosten 
tegemoet. Het Rijk doet dit met een sub-
sidie van € 280.000,-, de provincie met  
€ 25.000,- en de gemeente Borsele met  
€ 15.000,-. Uiteindelijk resteert voor de kerk 
een uitgave van ca. € 111.000,-. Twee paro-
chianen hebben ieder de restauratie van 
een raam van het priesterkoor geadopteerd 
voor een totaal bedrag van € 32.000,-, een 
zeer gewaardeerde geste!
Na afronding van het karwei kan met recht 
gesproken worden van een goed onder-
houden, fraai kerkgebouw. De begeleidend 
architect van het werk, de heer Frank van der 
Linden van Breda, laat weten dat het één 
van de best onderhouden kerkgebouwen in 
het bisdom is. Het lijkt dus alsof wij voorlo-
pig op onze lauweren kunnen rusten, maar 
niets is minder waar. Inmiddels is een nieuw 
restauratieplan opgesteld en ter subsidiëring 
voorgedragen. Spijtig is echter dat inmiddels 
de subsidiepercentages door genoemde 
overheden aanzienlijk zijn verlaagd. Overi-
gens is het de vraag of überhaupt gerekend 
kan worden op subsidietoezeggingen.

OPEn MOnUMEnTEndAg
Terwijl onze kerk de laatste jaren tijdens 
het open monumentenweekend zowel op 
zaterdag als op zondag was geopend, is 
er dit jaar voor gekozen om de kerk alleen 
op zaterdag open te stellen. We volgen 
daarmee het programma van de gemeente 
Borsele. Dit betekent dus dat alle geïnte-
resseerden van harte welkom zijn op 10 
september van 13.00-17.00 uur. Rode 
draad tijdens deze open dag is het thema 
Symbolen, en daaraan is geen gebrek in 
onze rijk versierde kerk. De kerkgidsen zullen 
u graag ontvangen en vertellen van al het 
moois dat ons monument aan symboliek te 
bieden heeft.

POOLSE AnnEX PLUKViERing
Met medewerking van AB Werkt wordt op 
zondag 18 september in de H. Bonifaci-
uskerk van Kwadendamme wederom een 
speciale eucharistieviering georganiseerd 
voor de Poolse gasten die in onze regio aan 
het werk zijn. Tijdens deze viering worden 
de teksten zoveel mogelijk in de Poolse 
taal gesproken. Het zangkoor zingt de vaste 
gezangen in het Gregoriaans. Dit is met uit-
zondering van het lied “Zwarte Madonna”; 
dat wordt in een mooie uitvoering in de 
Poolse taal ten gehore gebracht. Voorganger 
is pastoor Fons van Hees. Aanvang 10.45 
uur. Na afloop is er volop gelegenheid om 
elkaar te ontmoeten onder het genot van 
koffie en appeltaart.

Parochiekerncommissie
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in het dorp. Er zijn binnen de parochie 
Kwadendamme de laatste jaren heel veel 
leuke dingen gebeurd, zoals een verbouwde 
kastanjeboom, een sacramentsprocessie, 
Hubertusvieringen met ‘hubkes’. En een 
heuse Bed & Breakfast, een jaarlijks terug-
kerende carnavalsviering, de bluesviering, 
Bonifaciusbier, en nog andere vieringen. Dit 
was allemaal in tegenstelling tot wat men 
in 2002 tegen mij vertelde, dat het trekken 
was aan een dood paard! Ik ben ervan over-
tuigd dat we in Kwadendamme door moeten 
gaan om in samenwerking met omliggende 
parochiekernen op een positieve manier de 
boodschap van Jezus levend te houden. Als 
we allemaal samen onze schouders eronder 
zetten, komt het zeker goed. De pen geef ik 
door aan ... (ziet u vanzelf in het volgende 
nummer, red).

Ad Remijn

EEn nAAM VOOR MARiA
Het is de bedoeling dat de Maria die in 
het kapelletje op het kerkhof komt een 
naam gaat krijgen. Bij de afgelopen Maria- 
tentoonstelling in onze kerk bleek al dat 
Maria heel veel namen heeft, maar voor 
deze Maria willen we een prijsvraag uit-
schrijven voor nog een nieuwe en originele, 
Kwadendamse naam. Daartoe doen we bij 
deze een oproep. Overigens is het tevens 
de bedoeling dat deze Maria voortaan wordt 
meegedragen in de sacramentsprocessie.
Om u op weg te helpen, doen we bij deze 
alvast enkele suggesties. Het mogen Zeeuw-
se namen zijn, maar dat hoeft natuurlijk 
niet. Te denken valt bijvoorbeeld aan “Maria 
van op ’t durp” of “Maria, liefste moeder”. Er 
zijn vast nog veel andere namen denkbaar, 
en we zijn benieuwd naar uw suggesties. U 
kunt deze mondeling of telefonisch of per 
e-mail doorgeven aan het parochiehuis, of 
aan de plaatselijke redactie van dit blad.

Marga van de Plasse en Hans de Vos

JUBiLEUM Singing VOiCES
Zangkoor Singing 
Voices bestaat dit 
jaar 20 jaar. Een 
mooi moment om 
terug te kijken en 
te constateren dat 

er veel veranderd is: de hele samenleving, 
ook binnen de kerk en dus ook binnen ons 
koor. Maar we zijn er nog steeds en zijn van 
plan nog een hele poos door te gaan!
In 1996 zijn we begonnen met een flinke 
groep, met kinderen erbij. We zongen in eer-
ste instantie alleen bij bijzondere vieringen, 
maar later werd dit structureel. Het koor 
is inmiddels een beetje kleiner geworden, 
helaas hebben de kinderen het opgegeven 
en zijn we geen jongerenkoor meer. Maar 
we zijn nu een koor met een jongeren-
repertoire. Wat niet veranderd is, is onze 
inzet en plezier om de vieringen muzikaal 
te ondersteunen. Dat doen we graag en in 
volle overtuiging, met hulp van Suus Peeters 
en Jurgen Franse.
Het jubileum vieren we, op gepaste wijze, 
tijdens de regionale themaviering op 16 
oktober. Deze viering wordt georganiseerd 
door het ROJK, u leest er elders in deze 
Parochienieuws meer over. Net zoals vorig 
jaar wil Singing Voices geld verzamelen voor 
een speciaal doel. Deze keer hebben we 
gekozen voor de revisie van het keyboard 
van Jurgen. Als u Singing Voices een warm 
hart toedraagt, kunt u ons een groot plezier 
doen door aanwezig te zijn in de viering op 
16 oktober. Daarna kunt u in het kraampje 
van Singing Voices, achterin de kerk, een 
kijkje nemen en eventueel een aankoop 
doen. We bieden leuke opgeknapte snuiste-
rijen aan, dus vergeet uw portemonnee niet. 
Singing Voices trakteert dan ook op koffie en 
een lekkernij. Hopelijk kunnen we rekenen 
op uw komst.

Rita Audenaerd

gEEF dE PEn dOOR (9)
Na een gedegen opleiding in Lewedorp bij 
pastoor Brooijmans ben ik samen met Miel 
Meulblok in 2002 toegetreden tot het paro-
chiebestuur te Kwadendamme. Er was in 

die tijd in de 
kerk veel ver-
anderd sinds 
ik in 1976 in 
Kwadendam-
me samen met 
Leont ine de 

bakkerij van Rinus Kempe had overge-
nomen. We hadden toen nog pastoor De 
Munck en kapelaan Van Bilzen; de parochie 
had zelfs een huishoudster en een vaste 
koster. Er was ook nog veel middenstand 

iREnE dE JOngE

Irene heeft aangegeven te gaan stoppen 
met de voorbereidingen voor de Eerste Hei-
lige Communie. Wij respecteren haar besluit 
en zijn dankbaar dat zij dit zo vele jaren 
heeft gedaan. Altijd heeft ze dit met veel 
toewijding en plezier gedaan, vele kinderen 
binnen onze parochiekern hebben hier zeer 
goede herinneringen aan. Ook de pastores 
waar mee ze in goed overleg de voorberei-
dingen deed zullen haar zeker gaan missen 
net zoals wij dit als kern gaan doen. Jammer 
dat zij dit besluit genomen heeft, maar aan 
alles komt een eind. 
Nu nog steeds zijn we op zoek naar iemand 
die deze taak van haar zou willen overne-
men. Dus wil je graag iets doen voor de 
kerk en ben je graag met kinderen bezig 
dan is dit misschien iets voor jou! Ben je 
geïnteresseerd en wil je wat informatie, dan 
kun je contact opnemen met iemand van 
de parochiekerncommisie of met Irene zelf. 
Nogmaals namens onze parochiekern Irene 
bedankt!

REACTiE OP OnS SCHRiJVEn
Onze parochiekern heeft laatst enkele 

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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KERKKAMP 2016

Van zaterdag 16 op zondag 17 juli had-
den de kindernevendienstgroepen van 
de gezamenlijke kerken van Lewedorp en  
Nieuwdorp hun jaarlijkse nachtje over voor 
de kinderen. Twee van de kinderen hebben 
hieronder hun belevenissen beschreven.

Ik vond het heel leuk om te kamperen op 
de camping. De bingo was heel leuk. We 
hadden in de avond nog een spel gedaan 
en je moest er armbandjes zoeken die licht 
gaven.We lagen heel laat op bed. De vol-
gende morgen gingen we nog naar de kerk 
en er werd een kindje gedoopt. Ik hoop dat 
het volgend jaar weer is!
 

Groetjes Jens Boonman
 
Toen we aankwamen moesten we onze tent 
opzetten en daarna gingen we een spel 
spelen en toen gingen we spelen en daarna 
gingen we eten en na het eten (barbecue) 
gingen we een kleine viering doen en na 
de viering gingen we bingo doen en daarna 
marshmallows smelten en toen gingen de 
kinderen van groep 1 2 en3 naar bed en de 
anderen gingen het breaklight spel bij de 

Weel spelen en daarna gingen we ook naar 
bed. Toen was het ochtend en we werden 
wakker en toen iedereen aangekleed was 
gingen we ontbijten. 
Toen gingen we wandelend naar de protes-
tantse kerk voor een doopviering daarna 
wandelde we weer terug en gingen we spe-
len en de ouders kwamen de spullen oprui-
men en koffie drinken. Het was weer erg 
leuk en ik hoop dat het volgend jaar weer is.

Groetjes, Lynn de Jonge
 
START KindERnEVEndiEnSTEn
De zomervakantie zit er weer bijna op. Vanaf 
zondag 4 september beginnen we weer 
met de kindernevendiensten. Iedere eerste 
zondag van de maand staan wij weer voor 
jullie klaar om tijdens de kerkdienst in de 
parochiezaal er een leuke, gezellige en leer-
zame kinderviering van te maken. Hopelijk 
zien wij iedereen in september weer terug.

Vind jij het als ouder leuk om ons te hel-
pen bij de voorbereidingen en/of crèche/
kindernevendienst? 
Spreek één van ons aan. Wij kunnen altijd 
wel een paar extra handen gebruiken.
Groeten,

Het kinderpastoraat:  
Mirjam van den Dries, Petra Goetheer en

Jessica de Jonge

VERgAdERingEn En BiJEEnKOMSTEn
In de parochiezaal tenzij anders vermeld.
29 augustus Parochiekernvergadering 
19.30 uur
19 september Caritas 20.00 uur
26 september Parochiekernvergadering 
19.30 uur

diEnSTEn in dE KRAAYERT
Iedere woensdag om 14.00 uur. Zie “kerk-
diensten in de regio” voor in dit blad.

parochianen aangeschreven over het lezen 
van het parochieblad en de parochiebij-
drage. Van een aantal hebben wij inmid-
dels een reactie gehad, waarvoor dank. 
Van anderen hebben wij helaas nog niets 
vernomen. Met dit stukje willen we u nog-
maals attenderen om ons een reactie te 
geven mocht u dat nog niet gedaan heb-
ben. Krijgen wij geen reactie dan zijn wij 
genoodzaakt de bezorging van ons paro-
chieblad aan u stop te zetten met ingang 
van het nieuwe kalenderjaar. Mocht u hier 
nog vragen over hebben dan kunt u mailen  
eligiuslwd@zeelandnet.nl of bellen met 
iemand van de parochiekerncommisie.

gEMEngd KOOR EMMAüS 
Onze koorreis naar Lewedorp en daarna 
naar het Watersnoodmuseum en Zierikzee
is alweer geschiedenis. We hebben goede 
herinneringen aan de dienst in de karakte-
ristieke H. Eligiuskerk waar we de Eucharis-
tieviering muzikaal mochten ondersteunen 
met de mis van Schubert. 
Het zonnige zomerse weer zat ons verder die 
dag gelukkig mee zodat we mochten genie-
ten van de weidse Zeeuwse vergezichten. 
Het Watersnoodmuseum sprak de koorleden 
erg aan en het bezoek aan Zierikzee met 
culinaire afsluiting beviel uitstekend. 

Rond kwart voor tien 's avonds waren we 
weer in Terneuzen. Ook de dames die voor 
de koffie en thee gezorgd hebben na de 
dienst (en de afwas!) ook hen bedanken wij 
natuurlijk voor hun inzet.

Nogmaals bedankt dat we de koorreis dit 
jaar mochten beginnen met de dienst in de 
H. Eligiuskerk.
Zomerse groeten,

Piet de Smet, voorzitter 
Gemengd Koor Emmaüs Terneuzen.
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deze avond daarop betrekking zullen heb-
ben. We hopen in ieder geval op een mooie 
opkomst en op – weer – een geslaagde avond. 
Opgeven (uiterlijk woensdag 28 september) bij 
ondergetekende.

Wiel Hacking, pastoraal werker  
T 06–17598152, E wielhacking@gmail.com

WiE BEn JE?
Stel je voor, dat iemand jou vraagt: “Wie ben 
je?” Wat zou je dan over jezelf vertellen? 
Natuurlijk kun je meteen al zeggen, hoe je 
heet. Maar er is meer: Wat vind je een mooie 
karaktereigenschap van jezelf? Wat vind je een 
minder mooie karaktereigenschap van jezelf? 
Welke woorden passen bij jou: afwachtend, 
besluiteloos, voorzichtig, enthousiast, onze-
ker, onbesuisd, te aardig om nee te zeggen, 
nadenkend, weigerachtig, uitstellerig,… Wie je 
bent, ontdek je gaandeweg in het leven. Het 
gezin, waarin je bent opgegroeid, is niet alles 
bepalend. Wat je meemaakt, hoe je omgaat 
met emoties, problemen en vriendschappen: 
dat zegt iets over je ware ik.  Onderweg naar 
Ninevé belandt Jona (misschien wel door zijn 
eigen schuld) in een lastig parket. Gered uit de 
kolkende zee en opgeslokt door een grote vis, 
wordt Jona helemaal teruggeworpen op zich-
zelf. In zijn wanhoop zoekt hij naar God.
Net als Jona krijgt iedereen vroeg of laat Grote 
Vragen op zijn bordje: - wat is rechtvaardig? 
- hoe zit het met God? - wat is mijn plek hier 
op aarde? - wie ben ik? Op al deze vragen is 
nooit een laatste antwoord te bedenken, want 
je bent constant in ontwikkeling!

diT BEn iK!
Je herkent me aan mijn ogen,
aan mijn neus en aan mijn haar.
De manier waarop ik loop
en hoe ik in de verte staar.

Je herkent mij aan mijn houding,
mijn gebaren, mijn gedrag,
hoe ik fluit tijdens het douchen,
hoe ik praat en hoe ik lach.

Je herkent mij aan mijn kleren,
aan mijn schoenen, aan mijn jas.
aan mijn fiets en mijn horloge
aan de boeken in mijn tas

Aan de rommel op mijn kamer,
aan het eten dat ik eet,
aan de doodgewone dingen,
die ik zelf misschien niet weet…

Ik ben ik, ik mag er wezen!
Mijn ideeën, mijn muziek.
Jij en ik, wij zijn bijzonder,
wij zijn allemaal uniek!

Groep 6, IBS de Horizon Rilland

LiEF En LEEd
Overleden
Op 20 juni 2016 is Leny Suij- de Winter, 
weduwe van Eduard Suij, op 97-jarige leeftijd 
te Goes overleden.  De afscheidsbijeenkomst 
is op zaterdag 25 juni 2016 gehouden in 
ontmoetingscentrum ‘Het Hoofdkwartier’ te 
Bergen op Zoom.

BLOEMEnPOT
De bloemenpot heeft in de maand juni  
€ 30,55 en in de maand juli € 29,80 opge-
bracht. Namens de bloemengroep hartelijk 
dank.

OPEn MOnUMEnTEndAg
Onze parochiekerk te Hansweert doet dit jaar 
weer mee aan de jaarlijkse Open Monumen-
tendag op zaterdag 10 september 2016. Het 
thema van dit jaar is “Iconen en Symbolen”. 
De Open Monumentendag begint om 10.00 
uur en zal eindigen om 16.00 uur.

Een traditie in ere houden:
57PLUS-AVOnd
Vele jaren was het een goede gewoonte om de 
katholieke bewoners (en ook enkele andere 
belangstellenden) eens per jaar een gezellige 
avond aan te bieden. De avond was bedoeld 
voor mensen van 57 jaar en ouder. Een stem-
mige viering, koffie met iets lekkers, een boei-
ende spreker, een rondje bingo en een drankje 
met een hapje: dat waren de vaste ingrediën-
ten voor wat veelal een geslaagde avond werd.
De Werkgroep Rilland wil – samen met enkele 
enthousiaste mensen – deze traditie in ere 
houden. Op dinsdag 4 oktober zal er in de ont-
moetingsruimte van De Levensbron opnieuw 
een 57plus-avond worden gehouden. Omdat 
het de feestdag van Sint Franciscus is kunt 
u wel inschatten, dat enkele elementen van 

  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 

RHETORiCAgiLdE  
”dE WiJngAERdRAnCKE”.
Twee maal per jaar is er een speciale viering 
voor het Rhetoricagilde “de Wijngaerdrancke” 
in de parochiekerk te Hansweert. Veel parochi-
anen hebben mij gevraagd om uitleg over dit 
Gilde. Hierbij de eerste aflevering.

1508: Het Gilde is opgericht te Kapelle door 
den Edelen en Welgeboren Hendrik van 
Bruelis. 
1555: Er werd een huishoudelijk reglement 
vastgesteld door de Soevereine Kamer van 
Reimerswaal.
1561: In dat jaar was er te Antwerpen een 
uitzonderlijk groot feest. Op 3 augustus 1561 
hielden de Rederijkers hun intocht te paard 
met 1426 man sterk. Heel de Schelde-
stad kwam kijken naar deze grootse intocht 
bestaande uit 23 speelwagens en bovendien 
nog 197 andere voertuigen. Ook leden van 
het Rhetoricagilde waren daarbij waarschijnlijk 
aanwezig. 
1565: Het gilde werd aangeklaagd voor het 
toneelstuk dat zij had opgevoerd op vasten-
avond. Daarna was het enige tijd stil. Het was 
toentertijd ook een zeer rumoerige tijd.
1595: Er werd weer wat gehoord van het Gilde. 
Het Reglement en de artikelen werden her-
schreven door Jan Jost Fijnland als Prince en 
Marinus Jacob Stein “Stadhouder”.
1667: Het Gilde speelde voor het Handboog-
gilde te Kapelle. (Toch was dit in een moeilijke 
tijd, dat blijkt o.a. dat tussen 1666- 1670 
slechts zeven katholieke huwelijken gesloten 
zijn te Kapelle-Biezelinge-Eversdijk).
1686: In dat jaar was het Gilde weer actief. 
Het vaandel en de zilveren drinkbeker zijn daar 
overtuigende bewijsstukken van. Dit is ook te 
verklaren, omdat er op dat moment weer een 
parochie en kerk te Kapelle waren. Het Gilde 
kon dus ook weer actief zijn.
1697: De schuilkerk te Kapelle, zoals meer-
dere schuilkerken op Zuid-Beveland, werd 
verwoest.
1700: Samenkomsten van katholieken wor-
den weer oogluikend toegestaan.
1728: Het Rhetoricagilde koopt een weide te 
Kapelle.
1797: Er was weer een parochie en kerk te 
Kapelle.
1804: Het Reglement en de artikelen worden 
wederom herschreven door Frans Verschrage 
te Kloetinge.
1821-1833: Slechts éénmaal per jaar een 
Heilige Mis te Kapelle vanuit Goes.
1839: De noodkerk te Kapelle verkocht.
1868: Eerste bijeenkomst te Hansweert 
(‘Het Paviljoen”-L. Luijks)

Wordt vervolgd in het komende parochienieuws.

John Jansen
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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

we ook deze opknapbeurt weer helemaal 
rond gekregen. Zo konden we gezamenlijk 
een toost uitbrengen op het welslagen van 
deze actie.

Marinus Bierens

 

Foto: Wiel Hacking

diEREndAgViERing 2 OKTOBER
Werelddierendag wordt gevierd op 4 okto-
ber, de sterfdag van de grote dierenvriend 
Franciscus. Omdat hij zo vol van Gods liefde 
was brandde hij van liefde voor mens en 
dier en heel de natuur. Franciscus leert ons 
dat de schepselen in de natuur er niet aller-
eerst zijn om geëxploiteerd te worden, maar 
dat ze naar God verwijzen.
Op zondag 2 oktober wordt wegens de feest-
dag van St. Franciscus in onze kerk weer 
een dierendagviering gehouden. Er mogen 
kleine huisdieren worden meegebracht in 
een kooitje en hondjes aangelijnd. De die-
ren krijgen weer een zegening zodat ze er 
opnieuw een jaar tegen kunnen. Ook mogen 
de kinderen hun knuffeltje meebrengen. Het 
is een mooie traditie om de dag van Francis-
cus te vieren. Wij hopen weer op een goede 
opkomst van mens en dier. Paarden en 
andere grote dieren mogen in de tuin op het 
gras staan. De viering begint om 9.30 uur.

Corrie de Baar

PATER dAMiAAnViERing 9 OKTOBER
Op zondagochtend  9 oktober wordt in onze 
kerk op Ovezande de jaarlijkse regionale 
Pater Damiaanviering gehouden. Die is ieder 
jaar in een andere parochiekern. Dit jaar 
zijn wij aan de beurt om parochianen uit de 
Bevelanden en Schouwen-Duiveland te ont-
vangen. De viering begint later dan anders: 
om 10.00 uur. In het algemene gedeelte van 
deze aflevering van ‘Parochienieuws’ vindt 
u nadere toelichting over deze feestelijke 
gebeurtenis.

LiEF En LEEd
gedoopt
Op zondag 14 augustus is Ben Danker van 
Loenhoud gedoopt. Hij is op 16 januari dit 
jaar geboren als zoon van Niek Dankert van 
Loenhoud en Anna Barbara Manka.

KERK UiT dE STEigERS
Ter gelegenheid van de afronding van de 
kerkrestauratie, kregen de vrijwilligers die 
meegeholpen hebben, op maandagavond 
4 juli een heus concert. De parochiekern-
commissie had de fanfare Sint Caecilia uit 
’s-Heerenhoek uitgenodigd om in de dorps-
tuin naast de kerk een uitvoering te komen 
geven. Het was veelzijdige en vrolijke muziek, 
waar heel het dorp van mee genieten kon. 
Er waren klassiekers bij maar ook Franse 
liedjes en nummers van het nog altijd onver-
minderd populaire Abba. De overtuigende 
dirigent, Judith van Boven, gaf tussen ieder 
blok een enthousiaste toelichting. Hoewel er 
geen versterking was, hoefde niemand daar 
een woord van te missen. Het concert sloeg 
aan bij de aanwezigen. We hadden natuurlijk 
ook ontzaglijk geluk dat het in deze wissel-
vallige zomer een enigszins frisse, maar toch 
droge avond was.
Ad Schenk, voorzitter van de parochiekern-
commissie, hield een toespraak waarin hij 
er nog eens op terugkwam hoeveel we als 
geloofsgemeenschap samen met mensen 
van heel het dorp bereikt hebben. De stei-
gers voor de gevel waren weg, en het gevaar 
van vallend gesteente was geweken. Er 
moest nog een kleinigheid gebeuren, maar 
dat kon zonder steigers. Financieel hebben 

drukkerij  en 
ontwerpstudio

1000 
A4 flyers*
voor maar
95 euro

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

Noordland 3
4451 RP  Heinkenszand

drukkerijdriedijk.nl

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
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CARiTAS
Het Caritas bestuur heeft als regioproject 
gekozen voor het Palabana kinderdorp in 
Zambia. Dit betekent dat alle caritaskernen 
dit project steunen met de collecte voor het 
regioproject in november. Hieronder alvast 
wat informatie over dit project van Anne 
Martens:
Alles is vergankelijk, alleen de liefde is 
waarachtig.
Tot mijn grote vreugde, heeft de Caritas 
besloten om de aidsweeskinderen van het 
Palabana kinderdorp in Zambia de hel-
pende hand te reiken. Deze kinderen ken-
nen geen ouderlijke  liefde, alleen de liefde 
van ons, vreemde en onbekende mensen 
uit een ver vreemd land! Al 10 jaar worden 
in dit dorp, direct in de bush, aidsweeskin-
deren opgevangen. Kinderen die hun ouders 
verloren aan hiv/aids. Vereenzaamd en 
zwervend, bedelend of stelend en als lastige 
vliegen overal verjaagd.
Na het bouwen van drie hospices en de uit-
breiding van een groot weeshuis dacht Pola 
van der Donck in een slapeloze nacht aan 
deze kinderen. Wat kan ik voor hen doen? 
We moeten nu toch echt bij de kinderen 
beginnen voor deze hele generatie verloren 
zal gaan! De andere dag sprak zij de voor 
mij legendarische woorden: Ik ga een dorp 
bouwen voor deze kinderen; dat moet toch 
kunnen? 
En het kon inderdaad! Het Palabana kinder-
dorp is er gekomen dankzij heel hard werken 
en natuurlijk de donaties van vele liefde-
volle mensen in Nederland. Nu de meeste 
kinderen die wij 11 jaar geleden opnamen 
klaar zijn voor het middelbaar- of vervolg-
onderwijs, wordt het financieel zwaar om 
hen alles te geven wat hiervoor nodig is en 
wat hun toch eigenlijk ook toekomt. U moet 
dan denken aan b.v. schoolgeld, uniformen, 
boeken, laptops en alles wat er nog meer 
in deze periode bij komt kijken. Vorig jaar 
tijdens mijn bezoek aan de kinderen consta-
teerden wij als stichting ook dat het sanitair 
in een erbarmelijke toestand verkeert en 
dat de huisjes dringend een opknapbeurt 
nodig hebben.
De Liefde geeft ons steeds de kracht om 
door te gaan, want de liefde overwint alles. 
In het jaar van de Barmhartigheid roept 
Paus Franciscus ons op om vooral te zorgen 
voor de kwetsbare en behoeftige mensen. 
Er is voor ons niets mooier dan in te gaan 
op zijn oproep.

Anne Martens
Pola van der Donckstichting

KBO
Koffieochtend Zierikzee
Op dinsdag 6 september starten we weer 
met de gezellige koffieochtenden. Na een 

De bisschop van Breda, Mgr. Dr. Johannes 
Liesen zal hoofdcelebrant zijn in deze fees-
telijke viering in concelebratie met pastoor-
Ton Verdaasdonk ss.cc., de overste van de 
congregatie van de H.H. Harten, pater J.F.M. 
Munsters ss.cc. en pastoor Van Hees.
Na afloop van deze viering is er gelegenheid 
elkaar te ontmoeten, onder het genot van 
een feestelijk aangekleed kopje koffie en 
een drankje en kunt u de jubilaris feliciteren.
Namens: 

Parochiekern H. Willibrordus
Schouwen-Duiveland.Pastoor Fons van Hees.

CORnELiA
Op dinsdag 13 september is er om 14.30 
uur een woord- en communieviering in ver-
pleeghuis Cornelia.

VESPERViERing
Op zondag 18 september is er om 16.00 
uur een vesperviering in de Willibrorduskerk

gEZinSViERing
Het duurt nog even maar dan heeft u wat 
om naar uit te kijken…..op 16 oktober om 
10.00 uur is er weer een gezinsviering in 
Zierikzee. Het thema van deze viering heeft 
van alles te maken met kijken en (zonne)
brillen. Na de zomervakantie gaat Els weer 
aan de slag met het koor Eigen Wijs om alle 
liedjes in te studeren en we kunnen ook 
alvast verklappen dat er een mooi lied van 
Marco Borsato in de viering voorbij komt. 
Iedereen, van jong tot oud, is van harte uit-
genodigd voor deze gezinsviering! Neem een 
bril of zonnebril mee, want die komt vast van 
pas deze ochtend!
 Wilt u op de hoogte gehouden worden van 
de data van de toekomstige gezinsvierin-
gen, mailt u dan naar judithatoudbrabers@
gmail.com of bezoek onze facebookpagina 
Gezinsviering H. Willibrorduskerk Zierikzee.
Graag tot ziens op 16 oktober!

LiEF En LEEd
gedoopt 
Op 16 juli is Max Staniewski uit Brouwersha-
ven gedoopt.
Ziekenzalving 
Op 14 augustus is de ziekenzalving toege-
diend aan Cor Hilgers uit Zierikzee.
Overleden
Op 10 augustus is Tini Remijn-Vermue uit 
Burgh-Haamstede overleden, zij werd 75 
jaar.
Op 16 augustus Cor Hilgers uit Zierikzee, 
97 jaar.

EERSTE VRiJdAg VAn dE MAAnd
Op de vrijdagen 2 september en 7 oktober 
zijn er om 19.00 uur eucharistievieringen in 
de Willibrorduskerk. 

OPEn MOnUMEnTEndAg 
Op 10 september is het Open Monumenten-
dag, de Willibrorduskerk is die dag geopend 
van 10.00 tot 17.00 uur. In het vorige paro-
chienieuws was vermeld dat het Willibror-
duskoor die middag een mini-concert zou 
geven, maar helaas kan dit niet doorgaan. 
Wel is er van 13.30 tot 14.30 uur prachtig 
orgelspel door organist Theo Faber. Zeker de 
moeite waard om te komen luisteren! 

UiTnOdiging PASTOR VERdAASdOnK 
60 JAAR PRiESTER
30 september is het 60 jaar geleden, dat 
onze emerituspastoor, pater Ton Verdaas-
donk ss.cc in Valkenburg tot priester werd 
gewijd. Dit jubileum vieren we tijdens een 
eucharistieviering op zondag 2 oktober a.s. 
om 10.00 uur in de H. Willibrorduskerk te 
Zierikzee.

U wordt hierbij van harte uitgenodigd.

parochiekerN 

schouWeN-

 duivelaNd

parochiekernsecretariaat: 
Mosselstraat 4 4301 JN Zierikzee; 
tel. 0111-417505
Geopend op dinsdag en donderdag 
van 9.30 – 11.30 uur.
www.rkschouwenduiveland.nl
willibrodus@zeelandnet.nl
adres Heilige Willbrorduskerk 
Hoge Molenstraat 86, Zierikzee
adres onze lieve vrouwe op zee-kerk
Serooskerkseweg 2, Burgh-Haamstede.
Financiele gegevens:
Rabobank NL25RABO0375102485
t.n.v. Pater Damiaanparochie kern Zierikzee
doopcontactpersoon: 
Tiny Kieboom, tel 0111-415238
leden-administratie: 
Erika van Oosten, email scerora@xs4all.nl
kopijadres parochienieuws:
Marijke Clarijs, Kokmeeuwstraat 11
4301 WP  Zierikzee e-mail clarijs@zeelandnet.nl
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Kom langs en zie onze speciaalcollectie relax-
fauteuils met toebehoren en laat een stoel aan 

uw eigen wensen aanpassen. 
Of bel voor een brochure

Heerenstraat 9, ’s-HeerenHoek
0113-351311

het andere telecombedrijf

ProceS aUtomatiSerinG
Advies - Installatie - Onderhoud

24 uurs service

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

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

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

kingen, zink- en koperwerk

Verzorgt de gehele uitvaart

       Tel: 0113 - 63 91 08

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

                Striepseweg 4, 
                       4435 RL  Baarland

                               www.lindavanwingen.nl

Verfhandel Franse

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

FiETSTOCHT MET EEn VLEUgJE 
BEZinning
Een ingezonden reactie
Lieve mensen,
Bedankt voor het organiseren van de fiets-
tocht van Windkracht 8. Ik geniet nog steeds 
na van de mooie en ontspannen dag, met 
meer dan 40 deelnemers zeer geslaagd! 
Iedereen was zo vol aandacht voor wat er 
verteld werd door alle verhalenvertellers. 
En leuk om een keer in rustig tempo in 
een stoet te fietsen. Verrassend wat een 
verschillende mensen allemaal meededen, 
bewoners van de hele Westhoek en (vaste) 
gasten. En de spontane medewerking van 
vrijwilligers die ons op locatie hebben voor-
zien van koffie, thee en lunch. Gilles (klein-
zoon van de vuurtorenwachter) en zijn zus 
konden soepel informatie toevoegen aan de 
verhalen van Rob over de vuurtoren, Coby 
en Johan paraat met de auto, enthousiaste 
spontane leiding van Trudi, wat een fijne 
sfeer! De gasten die ik sprak waren blij met 
de mooie samenwerking tussen onze ker-
ken, er straalde saamhorigheid van uit, en 
zo voelde het ook.
Bedankt, ik moest het even kwijt.  

Ineke
WindKRACHT 8 
Vredeswandeling
Op zaterdag 17 september wordt er in Burgh 
Haamstede een vredeswandeling georga-
niseerd. Verdere bijzonderheden hierover 
zijn bij het ter perse gaan van dit Parochie-
nieuws nog niet bekend.

voor iedereen hopelijk gezellige vakantiepe-
riode pakken we de draad weer op. Op deze 
ochtend kunt u onder het genot van een 
kopje koffie/thee foto's bekijken van een 
aantal voorafgaande aktiviteiten zoals het 
uitje naar Tiengemeten en de mosselavond. 
U bent van harte welkom vanaf 9.30 uur, 
ook niet leden, logees of een buurvrouw, 
waarvan u denkt dat zij wel een gezellige 
ochtend kan gebruiken, is van harte welkom.
Computermiddag
Op woensdagmiddag 7 september bent u 
vanaf 13.30 uur welkom in de Willibrordus-
school voor al uw vragen/probleempjes op 
het gebied van computer, telefoon en lap-
top. Voor zover mogelijk worden uw vragen 
beantwoord.
Koffieochtend Brouwershaven
Op 14 september is weer een koffieochtend 
gepland in het Tonnenmagazijn, ook daar 
bent u van harte welkom vanaf 9.30 uur 
voor een kopje koffie/thee en een gezellig 
praatje en/of spelletje.
Seniorencafé
Op donderdagavond 15 september start de 
KBO een nieuw project met het Senioren-
café. Vanaf 19.30 uur bent u welkom in fiZi 
in Zierikzee, waar een 4-tal gasten een korte 
impressie geeft over het thema “vakantie”. 
Het belooft een inspirerende en gezellige 
avond te worden voor leden en niet-leden 
maar bovenal hopen wij jonge senioren te 
mogen ontmoeten die we enthousiast kun-
nen maken voor de KBO. 
Seizoensopening
Op zaterdag 8 oktober vindt de jaarlijks sei-
zoensopening plaats van de gezamenlijke 
ouderenbonden in de St.Nicolaaskerk in 
Brouwershaven. Dit jaar ontvangen wij het 
Trompetterkorps der Cavalerie uit Apeldoorn. 
Het concert begint om 14.00 uur, inloop 
vanaf 13.30 uur, toegang € 3,00 inclusief 
een kopje koffie/thee. Kaarten zijn binnen-
kort verkrijgbaar bij Anneke Wijsman, tel. 
414517 en Henny Verkaart, tel. 414106. 
Dit concert is toegankelijk voor alle senio-
ren van Schouwen-Duiveland dus ook niet-
leden zijn van harte welkom!

OPBREngST CARiTAS COLLECTES EERSTE HELFT 2016 Bedragen zijn in euro’s
 Zierikzee Haamstede Totaal
3 jan: 115,15 54,25 169,40 voor eigen activiteiten Caritas
7 feb : 66,00  102,98  168,98 voor ondersteuning bezoekgroep
6 mrt:  104,66  152,06  256,72 voor ondersteuning Vastenactie
3 apr: 126,44  101,64   228,08 voor financiële ondersteuning parochianen
1 mei: 97,85   93,55   191,40 voor Manege Balans voor 
    gehandicapte kinderen
5 juni:  171,20  104,67   275,87 voor opvang Syrische vluchtelingen in Jordanië

Onze kasbeheerder Tonny Vaes zorgt ervoor dat de bedragen op de juiste plek terecht komen.
Voor Uw steun Caritas: bankrekening: NL 52 RABO 0143 5823 99
Hartelijke dank voor Uw steun!

Caritaskern commissie Schouwen-Duiveland



colofon
PASTORAAL CENTRUM
Secretariaat/teamassistentie:
Plonie Paree
Ineke Priem
Zusterstraat 4, 4461 JA Goes
tel. 0113-218610
pastor team@zeelandnet.nl
Openingstijden Pastoraal Centrum: 
van di t/m vrij van 10.00 tot 12.00 uur

PASTORAAL TEAM
- Wiel Hacking, pastoraal werker
  tel. 06-17598152
  wielhacking@gmail.com
-  Fons van Hees, pastoor
  tel. 06-1328 1235
  avanhees@zeelandnet.nl 
- Jeanine Heezemans, pastoraal werker
  tel. 06-44024841
  jmaheezemans@xs4all.nl
- Bernard van Lamoen, pastoraal werker
  b.v.lamoen@rkwalcheren.nl
  tel. 06-29277011
- Paul de Maat, pastoor
  tel. 0118-467076
  pdemaat@planet.nl
- Ria Mangnus, pastoraal werker
  r.mangnus@rkwalcheren.nl

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

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

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

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

WEBSITE
 www.paterdamiaanparochie.nl

OPLAGE
 6100 exemplaren

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

Parochie- en kernzaken
PATROOnHEiLigEn
Naar aanleiding van de eerste feestelijke eucharistieviering ter gelegenheid van de ‘feestdag’ van de 
Heilige Maria Magdalena in de katholieke kerk te Goes, deze keer een onderwerp dat alle parochie-
kernen aangaat: ‘Wanneer herdenken we onze patroonheiligen?

03 januari: geboortedag Pater Damiaan. Deze dag wordt (nog) niet gevierd of her-
dacht, maar wellicht kan er op een of andere wijze aandacht aan besteed worden. 
Desnoods vieren we enkel ‘kroonjaren’. Geboren in 1840, zou betekenen dat we 
in 2020 hier meer ruchtbaarheid aan kunnen geven; in combinatie met de eerste 
viering in het nieuwe kalenderjaar, wanneer in alle kernen de Nieuwjaarsviering en 
–toespraak gehouden worden? 
03 februari: H. Blasius wordt jaarlijks zeker in Heinkenszand herdacht; via de zoge-
naamde Blasiuszegen worden we herinnerd aan mogelijke kwalen als keelpijn, kink-
hoest, angina, hik, bof, spruw, astma en bof.  
15 april: sterfdag van Pater Damiaan. In goed overleg werd al snel besloten dat deze 
dag niet ‘groots’ herdacht zou worden; Pasen valt regelmatig in dezelfde periode en 

zou niet passend gecombineerd kunnen worden.
10 mei: naamdag heilige Pater Damiaan. Het eerste bestaansjaar van onze nieuwe parochie werd 
op deze dag aangegrepen om deze naamdag te herdenken. Later bleek deze gekozen datum minder 
gunstig vanwege de meivakantie, waardoor velen zouden kunnen ontbreken. Zie 11 oktober.
05 juni: H. Bonifatius. Wie kent niet het aangrijpende verhaal van zijn dood bij 
Dokkum in 754?  Door zijn beeltenis te verbinden met ‘bier’ kun je ook spreken 
van een feestelijke viering. In de afgelopen jaren werd de sacramentsprocessie 
vaak gecombineerd met zijn naamdag. Een indrukwekkend beeld naast de kerk 
laat de heilige voortleven.

22 juli: H. Maria Magdalena. Deze vrouw uit het dorp Magdala heeft in de loop 
der eeuwen misschien wel moeten vechten voor haar reputatie. Door het 
eerherstel van paus Franciscus in 2016 stijgt ze niet alleen in aanzien, 
maar houdt de parochiekern Goes er een nieuwe feestdag aan over: het 
begin van een rijke traditie?
15 augustus: Maria Tenhemelopneming. Maria heeft vele speciale her-
denkingsdagen in het jaar, maar deze dag wordt in veel landen nog als 
officiële feestdag gevierd. In Ovezande herdenkt men haar sinds 2012 
op of rond deze speciale dag met een viering en een kleine processie 
naar haar kapel aan de Oud Ovezandse weg. 

11 oktober: Heiligverklaring Pater Damiaan. In 2009 werd Damiaan heilig 
verklaard en sinds 2015 is deze dag de officiële feestdag van onze patroon-
heilige.  Dit jaar valt Ovezande de beurt te eer om in gezamenlijkheid als 
parochie hem te eren als beschermheilige voor lepralijders en aidspatiënten.
07 november: H. Willibrordus. In maar liefst twee kernen wordt deze gebo-
ren Engelsman met Ierse kloosteropleiding herdacht. Zowel Zierikzee als ’s-Heerenhoek staan op 
Willibrordzondag stil bij zijn verdiensten als schutspatroon van Nederland. Minder bekend is dat hij 
beschermheilige is tegen epilepsie en aanverwante ziekten.
01 december: H. Eligius. Een Franse goudsmid was hij, geboren in 588, ook wel bekend onder de 
naam Eloy. Lewedorp heeft zich bij de bouw van de katholieke kerk in 1927-1928 feitelijk ontfermd 
over zijn goede werken. Als patroon van smeden en metaalbewerkers leeft hij voort. In de zestiger 
jaren, op de feestdag van de H. Eligius, werd aan de kerk een wandkleed geschonken met de afbeel-
ding van de patroonheilige. Dit kleed hangt vóór in de kerk, het is vervaardigd door de naaldkunste-
nares Hilda Brom – Fischer. Het was een geschenk van edelsmid Brom uit Utrecht, als dank voor de 
vele bestellingen die bij hem waren geplaatst.
08 december: Maria Onbevlekte Ontvangenis. Negen maanden voor Maria Geboorte (8 september) 
wordt herdacht dat dit joodse meisje als enig mensenkind zonder de erfzonde is verwekt en is opge-

voed door haar ouders HH. Anna en Joachim. In 1854 werd dit dogma 
van Onbevlekte Ontvangenis ingesteld door de toenmalige paus; gevolgd 
in 1950 dat van de Tenhemelopneming. Vele eretitels heeft Maria in de 
loop der eeuwen ontvangen, maar Hansweert heeft de eer deze speciale 
benaming levend te houden. Via de beeltenis boven de hoofdingang kan 
iedere voorbijganger haar dagelijks groeten. 
Onze Lieve Vrouwe ter Zee is geen officiele feestdag; deze benaming 
komt in vele varianten voor; de meest bekende is "Stella Maris" (sterre 
der zee).

Richard Gielens


