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QuE sEra sEra 
Herinnert u zich bovenstaande titel van een bekend lied nog? Toe-
gegeven we praten over de jaren vijftig van de vorige eeuw, maar 
toch…  Om te voorkomen dat jongere lezers nu gelijk afhaken: de 
betekenis heeft nog niets van zijn waarde verloren: vrij vertaald: wat 
moet zijn, zal zijn.
 
Herfst komt over ons land met al zijn tekortkomingen en kenmer-
ken: vroeg donker, vocht, spinnenwebdraden in je gezicht, de kachel 
moet aan en die ellendige bladeren overal. Anderen zien vooral de 
kleurenpracht, genieten van de nazomerdagen en maken het in huis 
kneuterig gezellig. Het is wat het is! 

Positief ingestelde mensen hebben het altijd over een glas, dat 
halfvol is, terwijl de somber ingestelde mens het halflege glas vooral 

ziet. Natuurlijk verandert 
er niets als we enkel naar 
dat glas blijven staren. De 
kans dat er dan eerder 
meer vloeistof verdampt 
of vertroebelt is groter, dan 
wanneer we in beweging 
komen. 

Hoe dan? Waarom kan 
het glas niet verder gevuld 
worden? Ontbreekt het aan 
inhoud? Zijn de spreek-
woordelijke bubbeltjes uit 
de fles verdwenen en blijft 

er alleen maar een smakeloos plat plasje water over dat niemand 
meer lust? Dan wordt het tijd om de smaak en de inhoud aan te 
passen. 

Een oude stoel, waarin opa en zelfs vader jarenlang met veel plezier 
gezeten heeft, kun je na verloop van tijd bij het grof vuil zetten: weg-
kieperen en opgeruimd staat netjes! Je kunt er ook over nadenken 
om dit gewaardeerde meubelstuk op te knappen. Toegegeven: dit 
laatste besluit kost meer tijd en moeite dan via internet iets nieuws 
thuis laten bezorgen. Lekker makkelijk en gemak dient de mens… 
toch?

Misschien krijg je meer waardering voor oude zaken als men zich 
in het framewerk verdiept. De basis kan wellicht behouden blijven, 
maar stoffering en vering zijn echt aan vervanging toe. Er wordt soms 
veel van je inzet gevraagd, maar dan is het ‘eigen’ geworden.
Je kunt klagen dat alles zo duur is; de wereld vol slechteriken en 
rampspoed zit, tot aan de gedachte dat de wereld binnenkort wel 
zal vergaan. In kerkzaken geldt deze stelregel ook: wie enkel klaagt 
over leegloop, gebrek aan voorgangers, interesse van jongeren voor 
geloof en kerksluitingen…

Het is, zoals het is. Accepteer het of probeer er zelf iets beters van 
te maken. Tenslotte: de titel van het liedje blijkt nep-Spaans te zijn!

INLEIDEND 
WOORD

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

WOORD
i Welk woord gebruikt u het meest: herfst of najaar?  Najaar heeft voor mij iets treu-

rigs…het is voorbij; we zitten in de nadagen. Niets ervan is in dit nummer merkbaar; 
we maken ons op voor een nieuw kerkelijk jaar.

DaTa ParOCHiENiEuws
Nummer 7 (medio december- januari 2018) verschijnt op 7 december; uw bijdrage moet voor 26 november aange-
leverd worden.
Nummer 8 (jan-febr.) verschijnt op 8 februari 2018; zorg u ervoor dat uw kopij voor 21 januari in ons bezit is?
De redactie behoudt zich het recht om artikelen in te korten of niet te plaatsen indien men zich niet houdt aan 
bovenstaande inleverdata.
Bij voorkeur artikelen aanleveren via mail in Word-bestanden; niet in pdf-versies. Een artikel van maximaal 300 
woorden wordt eerder geplaatst dan stukken met een grotere omvang. Bespreek vooraf uitzonderingen met 
hoofdredactie via parochienieuws@zeelandnet.nl. Stukken van parochiekernen lopen via de lokale redactie; 
artikelen van algemene aard enkel via de hoofdredactie.

 (medio december- januari 2018) verschijnt op 7 december; uw bijdrage moet voor 26 november aange-

Vroeger had je een reclame tegen brandend maagzuur. 
‘Wrijven helpt niet, maar Rennie wel!’ Doe er wat aan en 
stop met enkel klagen.

DiENsTVErBaND iNEkE PriEm
Op 8 september heeft Ineke Priem-Rijk, teamassistente/secreta-
resse pastoraal team,  laten weten dat ze haar dienstverband  op 
27 oktober 2017 wil beëindigen. Ineke is vanaf 8 september 1999 
werkzaam geweest op het Pastoraal Centrum en notuleerde vele ver-
gaderingen en bijeenkomsten in ons pastoraat. Het bestuur van de 
H. Pater Damiaanparochie heeft haar verzoek ingewilligd en zal op 
passende wijze afscheid van haar nemen.

In het volgende nummer van Parochienieuws blikken we samen met 
haar terug op haar lange staat van dienst.
Haar taken worden in eerste instantie opgevangen door haar collega 
Plonie Paree-Oosthoek, die voortaan ook op vrijdag op kantoor zal 
zijn. Riet Hopmans zal op die ochtend haar bijstaan in administra-
tieve taken.

Bestuur H. Pater Damiaanparochie
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HOOP DOET LEVEN
Een goed voorbeeld van inzet, 
vertrouwen in de toekomst en 
vooruitkijken is het digitale 
videokanaal, een initiatief van 
de Nederlandse bisschoppen: 
katholiek leven. Op eigentijdse 
wijze probeer men inhoud te 
geven aan geloof anno NU. Zelf 
noemt men het een ‘vernieuwde 
aanwezigheid’. 
Na het verdwijnen van de 

omroep RKK die menigeen van ons kende van kerkdienstuitzendin-
gen op zondagmorgen, zat men niet stil en startte men in 2016 dit 
kanaal op: film & video’s, chatberichten, facebook, achtergrondinfor-
matie... Alles wat de sociale media mogelijk maken wordt aangegre-
pen om ons katholieke geloof levend te houden. 
KRO/NCRV werken samen op alle Nederlandse Publieke Omroep-
netten, maar kunnen qua zendtijd niet de gehele dag uitzenden. Dit 
videokanaal kan het wel en is 24 uur beschikbaar voor iedereen. 
Kardinaal Eijk, voorzitter van de bisschoppenconferentie, reageert 
verheugd op het initiatief. “De Katholieke Kerk heeft de opdracht om 
Jezus Christus en Zijn Evangelie aan de wereld te verkondigen. Dit 
doet zij op alle mogelijke manieren, in onze tijd ook via de nieuwe 
media. Mensen die in het christelijk geloof geïnteresseerd zijn, ver-
langen vooral een antwoord op de vraag: wat betekent het concreet 
voor mijn leven dat ik in Jezus geloof, hoop op de vrucht van Zijn 
kruis en Hem navolg door God en medemens lief te hebben? Door 
middel van het nieuwe videokanaal ‘Katholiek Leven’ wil de Katho-
lieke Kerk in Nederland laten zien hoe we ons dagelijks leven vorm 
kunnen geven vanuit geloof, hoop en liefde.”

TriDEO 
Met het nieuwe videokanaal volgen de bisschoppen eerdere initia-
tieven. In 2013 startte mediapriester Roderick Vonhögen ‘Katholiek 
24/7’, dat in november 2014 verder ging als Trideo TV. Ook het 
initiatief van Vonhögen wilde de omroep RKK vervangen. Daarnaast 
bestaat Bewust Katholiek met instruerende filmpjes over het rijke 
katholieke geloof. “Trideo lijkt zich wat meer internationaal te ontwik-
kelen, maar is bij ons duidelijk in beeld om mee samen te werken,” 

aldus Daphne van Roosendaal, projectcoördinator. Dat zou bijvoor-
beeld als producent van filmpjes kunnen zijn, zegt ze. “We werken 
nu met camjo’s op het niveau van KRO/RKK en mogelijk breidt zich 
dat in de toekomst uit.”
Trideo werkt samen met Katholiek Leven. Dat zegt mediapriester 
Roderick Vonhögen namens het bestuur en het kernteam: “We heb-
ben tijdens de opbouwfase van Trideo veel met de bisschoppen 
gesproken over online video en social media. Deze gesprekken heb-
ben geleid tot groeiend enthousiasme bij de bisschoppenconferentie 
om op dit vlak zelf initiatieven te ontplooien.”
“Trideo richt zich op evangelisatie en communicatie met mensen die 
door de katholieke kerk nu moeilijk of niet bereikt worden. Dat vraagt 
om een wat andere aanpak en stijl. Trideo heeft een goede band met 
de bisschoppen en is graag bereid tot samenwerking als het gaat 
om de productie van programma’s,” aldus de bekende mediapriester.

GELDwErViNG
De Nederlandse Bisschoppenconferentie startte Katholiek Leven in 
2016 voor drie jaar. Van Roosendaal hoopt dat veel mensen aan-
haken bij het initiatief. Dat kan inhoudelijk zijn, vanuit gebed of via 
geldelijke ondersteuning. “Op de website komt de mogelijkheid om 
het project financieel te steunen. Ik hoop dat mensen het initiatief 
mede mogelijk gaan maken.” Bij de aftiteling van de filmpjes wordt 
ook om steun voor Katholiek Leven gevraagd.

CariTas: aDVENTsaCTiE 2017: Laat het vuur branden
De meeste parochiekernen houden een collecte voor dit regioproject 
in de eigen parochiekernen!
Dit jaar vragen we als Caritas aandacht voor de Adventsactie 2017 
voor de straatkinderen in Kigali, Rwanda. Het is gelukt weer een kraam 
te regelen vóór de Magdalenakerk op de grote Kerstmarkt in Goes op 
vrijdag 8 december vanaf 16.00 uur tot 22.00 uur en op zaterdag 9 
december van 11.00 uur tot 17.00 uur. Deze kraam wordt versierd 
met posters en foto’s van het project en mooie Afrikaanse doeken. 
“Groot denken en klein doen”
Bezoekers van de Kerstmarkt worden gevraagd een kaarsje aan te 
steken bij de kerststal in de kerk en kunnen een (vurige) wens note-
ren op een kleurige papieren kerstbal. Dit alles voor 1 euro! Wij, de 
Caritasleden, vinden het belangrijk dat er aandacht wordt geschonken 
aan de kwetsbare mensen in onze wereld en willen ook onze kerk en 
de Caritas als organisatie met een sociale opdracht in beeld brengen. 
Zoals de heer Johan Compier, campagneleider Adventsactie zegt: ”we 

willen groot denken en klein doen”. De opbrengst zal gaan naar het 
project de straatkinderen van Kigali.
Bezinning in de kerk
Tevens is het mogelijk een moment stilte te genieten en even tot 
bezinning te komen in de kerk. Er zal ondersteuning zijn met muziek 
en het vertellen van het Kerstverhaal. Caritasleden zijn aanwezig voor 
de organisatie, maar ook om een luisterend oor te bieden als mensen 
verhalen, wensen en problemen willen delen.
Ook in Zierikzee!
Op zaterdag 16 dec. van 10.00 uur tot 16.00 uur op de kerstmarkt 
in Zierikzee heeft de Caritas ook een kraam bij de kerststal in de Wil-
librorduskerk en is het ook mogelijk een kaarsje te branden en vurige 
wensen te prikken in de kerstboom. Ook hier zijn Caritasleden aanwe-
zig om een luisterend oor te bieden voor wie daar behoefte aan heeft.
U bent allen van harte welkom! 

Parochiële Caritas Instelling   
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Kerkdiensten in de regio okt/Nov
datum+tijd plaats voorganger soort koor en bijzonderheden

ZATERDAG 28 OKTOBER     
09.00 uur Goes Eigen priester Eucharistieviering Eritrese gemeenschap 
19.00 uur Goes Eigen groep Vespers Herenkoor 
19.00 uur 's-Heerenhoek F. van Hees Eucharistieviering Missicanto 
19.00 uur  Hansweert W. Hacking Viering van W en C Samenzang 
     
ZONDAG 29 OKTOBER     30E ZONDAG DH JAAR  
09.00 uur Heinkenszand F. van Hees Eucharistieviering Herenkoor 
09.15 uur Zierikzee H. Buijssen Eucharistieviering Willibrorduskoor 
09.30 uur Ovezande W. Hacking Viering van W en C Pius X 
10.45 uur Goes L. Schout Viering van W en G Ter Weel / St. Maarten in de Groe 
10.45 uur Lewedorp F. van Hees Eucharistieviering Eligiuskoor 
11.00 uur Goes T. Brooijmans Eucharistieviering Herenkoor 
11.00 uur  Kwadendamme W. Hacking Viering van W en C Singing Voices 
11.00 uur Haamstede H. Buijssen Eucharistieviering Samenzang  
   
DINSDAG 31 OKTOBER     
09.30 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Dagkapel 
     
WOENSDAG 1 NOVEMBER  ALLERHEILIGEN  
14.00 uur Lewedorp F. van Hees / ds. M. Wisse Gedachtenisviering De Kraayert 
19.00 uur Goes H. Buijssen Eucharistieviering Con Amore 
19.00 uur Zierikzee F. van Hees Eucharistieviering Willibrorduskoor 
     
DONDERDAG 2 NOVEMBER  ALLERZIELEN  
10.00 uur  Goes W. Hacking Viering van  W en C Ter Valcke 
19.00 uur Kwadendamme L. Peeters Eucharistieviering Singing Voices 
19.00 uur 's-Heerenhoek H. Buijssen Eucharistieviering Missicanto 
19.00 uur Goes J. Heezemans Viering van W en C Samenzang 
19.00 uur Heinkenszand W. Hacking Viering van W en C Herenkoor 
19.00 uur Zierikzee F. van Hees Eucharistieviering Willibrorduskoor 
     
VRIJDAG 3 NOVEMBER     
09.00 uur Kwadendamme Liturgie Groep Viering van W en C Dagkapel 
19.00 uur Zierikzee F. van Hees Eucharistieviering  
     
ZATERDAG 4 NOVEMBER     
19.00 uur Goes Eigen groep Viering van W en C Con Amore 
19.00 uur Heinkenszand H. Buijssen Eucharistieviering Free Spirit 
19.00 uur  Ovezande F. van Hees Eucharistieviering Oal In, Jongerenviering 
     
ZONDAG 5 NOVEMBER  WILLIBRORDZONDAG 31E ZONDAG DH JAAR  
09.00 uur 's-Heerenhoek H. Buijssen Eucharistieviering Dames- en Herenkoor 
09.15 uur Zierikzee A. Verdaasdonk Eucharistieviering Willibrorduskoor 
09.30 uur Hansweert F. van Hees Eucharistieviering Gemengd koor 
10.45 uur Lewedorp H. Buijssen Eucharistieviering Con Dios K / C
11.00 uur Kwadendamme F. van Hees Eucharistieviering Hubertus, Eerste Zeeuwsch 
    Jachthoornkorps, koffie drinken 
11.00 uur Goes T. Brooijmans Eucharistieviering Con Amore 
14.00 uur Ovezande F. van Hees Allerzielenviering Pius X 
18.00 uur Goes S. Klim Eucharistieviering Poolse viering 
     
DINSDAG 7 NOVEMBER     
09.30 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Dagkapel 
19.00 uur Goes J. Heezemans / ds. H. Catsman Gedachtenisviering Ter Weel / St. Maarten in de Groe  
   
WOENSDAG 8 NOVEMBER     
14.00 uur Lewedorp H. Buijssen Eucharistieviering De Kraayert 
14.30 uur 's-Heer Arendskerke ds. M. Wisse/A. vd Meer Oecumenische viering Poelwijck 
     
VRIJDAG 10 NOVEMBER     
09.00 uur Kwadendamme Liturgie Groep Viering van W en C Dagkapel 
16.00 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Con Amore, Gasthuis 
     
ZATERDAG 11 NOVEMBER     
09.00 uur Goes Eigen priester Eucharistieviering Eritrese gemeenschap 
17.00 uur Haamstede A. Verdaasdonk Eucharistieviering Samenzang 
19.00 uur Goes J .Heezemans Viering van W en C Gezinsviering, Pius X 
19.00 uur Lewedorp F. van Hees Eucharistieviering Eligiuskoor 

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

WEEKENDVIERINGEN EN GROTE FEESTDAGEN   
ZONDAG 12 NOVEMBER   32E ZONDAG DH JAAR  
09.00 uur Heinkenszand F. van Hees Eucharistieviering Dameskoor 
09.15 uur Zierikzee A. Verdaasdonk Eucharistieviering Willibrorduskoor 
09.30 uur Hansweert H. Buijssen Eucharistieviering Gemengd koor 
10.45 uur 's-Heerenhoek F. van Hees Eucharistieviering Dameskoor 
11.00 uur Kwadendamme H. Buijssen Eucharistieviering Herenkoor 
11.00 uur Goes E. Bornhijm Viering van W en C Ĺ Esprit 
     
DINSDAG 14 NOVEMBER     
09.30 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Dagkapel 
     
WOENSDAG 15 NOVEMBER     
14.00 uur Lewedorp F. van Hees Eucharistieviering De Kraayert 
     
VRIJDAG 17 NOVEMBER     
09.00 uur Kwadendamme Liturgie Groep Viering van W en C Dagkapel 
     
ZATERDAG 18 NOVEMBER     
17.00 uur Goes Eigen groep Evensong Herenkoor
17.00 uur Haamstede F. van Hees Eucharistieviering Samenzang 
19.00 juur Hansweert H. Buijssen Eucharistieviering Samenzang 
19.00 uur Heinkenszand Diaken E. Bornhijm Viering van W en C Dameskoor 
     
ZONDAG 19 NOVEMBER   33E ZONDAG DH JAAR  
09.00 uur ś-Heerenhoek J. Heezemans Viering van W en C Missicanto  
09.15 uur Zierikzee F. van Hees Eucharistieviering Feest St. Caeclia, Willibrorduskoor  
09.30 uur Ovezande H. Buijssen Eucharistieviering Pius X 
10.45 uur Lewedorp J. Heezemans Viering van W en C Eligiuskoor 
11.00 uur Kwadendamme T. Brooijmans Eucharistieviering St. Caecilia, koffie drinken    
11.00 uur Goes H. Buijssen Eucharistieviering Menora, Bergen op Zoom 
     
DINSDAG 21 NOVEMBER     
09.30 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Dagkapel 
     
WOENSDAG 22 NOVEMBER     
14.00 uur Lewedorp J. Heezemans Viering van W en C De Kraayert 
     
VRIJDAG 24 NOVEMBER     
09.00 uur Kwadendamme Liturgie Groep Viering van W en C Dagkapel 
     
ZATERDAG 25 NOVEMBER     
09.00 uur Goes Eigen priester Eucharistieviering Eritrese gemeenschap 
17.00 uur Goes eigen groep Stilteviering n.v.t. 
17.00 uur Haamstede A. Verdaasdonk Eucharistieviering Samenzang 
19.00 juur Hansweert F. van Hees Eucharistieviering Samenzang 
19.00 uur ś-Heerenhoek H. Buijssen Eucharistieviering Esperanto 
     
ZONDAG 26 NOVEMBER   CHRISTUS KONING  
09.00 uur Heinkenszand H. Buijssen Eucharistieviering Herenkoor 
09.15 uur Zierikzee A. Verdaasdonk Eucharistieviering Willibrorduskoor 
09.30 uur Ovezande F. van Hees Eucharistieviering Pius X 
10.45 uur Goes L. Schout Viering van W en G Ter Weel / St. Maarten in de Groe
10.45 uur Lewedorp H. Buijssen Eucharistieviering Con Dios 
11.00 uur Kwadendamme F. van Hees Eucharistieviering St. Caecilia 
11.00 uur Goes T. Brooijmans Eucharistieviering Herenkoor 
     
DINSDAG 28 NOVEMBER     
09.30 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Dagkapel 
     
WOENSDAG 29 NOVEMBER     
14.00 uur Lewedorp T. Brooijmans Eucharistieviering De Kraayert 
     
VRIJDAG 1 DECEMBER     
09.00 uur Kwadendamme Liturgie Groep Viering van W en C Dagkapel 
19.00 uur Zierikzee F. van Hees Eucharistieviering  
     
ZATERDAG 2 DECEMBER     
17.00 uur Haamstede F. van Hees Eucharistieviering Samenzang 
19.00 uur Goes Eigen groep Viering van W en C Con Amore 



6

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

WEEKENDVIERINGEN EN GROTE FEESTDAGEN   
19.00 uur Heinkenszand W. Hacking Viering van W en C Free Spirit 
19.00 uur Ovezande H. Buijssen Eucharistieviering Oal In 
     
ZONDAG 3 DECEMBER   1E ZONDAG VD ADVENT  
09.00 uur 's-Heerenhoek W. Hacking Viering van  W en C Dames- en Herenkoor 
09.15 uur Zierikzee F. van Hees Eucharistieviering Willibrorduskoor 
09.30 uur Hansweert H. Buijssen Eucharistieviering Gemengd Koor 
10.45 uur Lewedorp W. Hacking Viering van  W en C Con Dios K / C 
11.00 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Con Amore 
11.00 uur Kwadendamme H. Buijssen Eucharistieviering Herenkoor 
18.00 uur Goes S. Klim Eucharistieviering Poolse viering 
     
DINSDAG 5 DECEMBER     
09.30 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Dagkapel 
     
WOENSDAG 6 DECEMBER     
14.00 uur Lewedorp ds. M. Wisse Viering van W en G De Kraayert 
     
DONDERDAG 7 DECEMBER     
10.00 uur  Goes W. Hacking Viering van  W en C Ter Valcke 
     
VRIJDAG 8 DECEMBER     
09.00 uur Kwadendamme Liturgie Groep Viering van W en C Dagkapel 
     
ZATERDAG 9 DECEMBER     
09.00 uur Goes Eigen priester Eucharistieviering Eritrese gemeenschap 
17.00 uur Haamstede Diaken E. Bornhijm Viering van W en C Samenzang 
19.00 uur Goes n.v.t. geen viering Concert 
19.00 uur Lewedorp F. van Hees Eucharistieviering Eligiuskoor 
19.00 uur Ovezande Liturgie Groep Viering van W en C Pius X 
     
ZONDAG 10 DECEMBER   2E ZONDAG VD ADVENT  
09.00 uur Heinkenszand F. van Hees Eucharistieviering Dameskoor 
09.15 uur Zierikzee Diaken E. Bornhijm Viering van W en C Willibrorduskoor 
09.30 uur Hansweert Liturgie Groep Viering van W en C Gemengd Koor 
10.45 uur 's-Heerenhoek F. van Hees Eucharistieviering Dameskoor 
11.00 uur Goes P. Buijsrogge Eucharistieviering Herenkoor 
11.00 uur Kwadendamme L. Peeters Eucharistieviering Singing Voices 
 

iNTErViEw: met anne martens over Palabana 
kinderdorp in Zambia
“ik keek in de spiegel en wist meteen wat ik moest doen!”
Anne Martens stemde enthousiast in, toen ik vroeg of ik haar mocht 
interviewen over haar werk als bestuurslid van Palabana childrens 
village in Zambia van de Pola van der Donck Stichting. Ze ontvangt 
me hartelijk in haar huis in Burgh-Haamstede. Op mijn vraag hoe ze 
betrokken is geraakt bij dit kinderdorp vertelt ze dat ze rond het jaar 
2000 een documentaire zag van Pola van der Donck over de gevolgen 
van aids in Zambia. Anne: “Het raakte mij enorm. Toen ik de volgende 
ochtend in de spiegel keek wist ik meteen wat ik moest doen!” Sinds 
2001 is Anne onafgebroken bezig met het werven van fondsen voor dit 
kinderdorp in Zambia. Anne herinnert zich nog dat Pola van der Donck 
overleed: “Pola overleed in 2013. Ik werd toen ambassadrice voor dit 
project voor de provincies Zeeland en Brabant. Sindsdien heb ik de 
projecten in Zambia vier keer zelf bezocht.”
Omdat veel mensen aan aids overleden begon Pola met het oprichten 
van 3 hospices in Zambia. Toen ze zag dat kinderen van de patiënten 
in de hospices zonder enige zorg rondliepen, geen thuis hadden en 
aan het bedelen waren sprak ze de woorden: “ik ga een kinderdorp 

beginnen!” Pola is begonnen met 15 weeskinderen, maar inmiddels is 
dat uitgegroeid tot ongeveer 60 kinderen in de leeftijd van 5-18 jaar, 
verdeeld over 8 huisjes. Iedere 8 kinderen hebben een “moeder”, die 
als een gezin met hen leeft. 
Anne vertelt enthousiast: “De kinderen gaan naar de basisschool in 
het dorp, en voor de oudere kinderen zijn er 2 klassen vervolgonder-
wijs. Andere kinderen volgen een schoolopleiding op scholen buiten 
het terrein, wat kostbaar is. De oudste kinderen zijn inmiddels 18 
jaar, en werken buiten schooltijd ook op de boerderij, in de timmer-
werkplaats of als coupeuse. Het is de bedoeling dat het dorp zelf-
voorzienend wordt, maar omdat het inkomen tegenvalt gaat er nu een 
Nederlandse vrouw Juli, met ervaring in Zambia, voor een half jaar naar 
het Palabana dorp. Zij gaat zich bezig houden met een efficiëntere 
ontwikkeling van de huidige commerciële activiteiten als landbouw en 
de verkoop van producten”. 
Anne vervolgt: “tijdens de schoolvakanties gaan de kinderen als het 
mogelijk is naar familie in hun geboorte dorp om de band met de cul-
tuur en het dorp te behouden. Er is nu ook een gemeenschapshuis 
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OmGaaN mET imPErfECTiE Bezinnend artikel namens het pastorale team

De tragische gebeurtenissen rond het zoeken en vinden van het 
lichaam van Anne Faber hebben in de samenleving veel losgemaakt. 
De onzekerheid voor familie en vrienden is schrijnend en immens. 
Door gebeurtenissen als deze wordt nieuwe voeding gegeven aan 
een maatschappelijke discussie, waarin geen eenduidige antwoor-
den te geven zijn. De worsteling over de bewegingsruimte van zeden-
delinquenten legt een pijnpunt bloot in onze samenleving, waarvoor 
geen simpele oplossing beschikbaar is. Het mag duidelijk zijn, 
dat wie schade toebrengt aan individuen of groepen binnen onze 
samenleving, daarvan (zoveel als mogelijk) moet worden weerhou-
den. Of – in geval van reeds berokkende schade – daarvoor moet 
worden bestraft volgens de geldende rechtspraak. En wanneer de 
dader zijn/haar straf heeft uitgezeten, moet er de mogelijkheid zijn 
om op een of andere wijze terug te keren in de samenleving.

maakBaar
Laat mij heel duidelijk zijn. Gedwongen seksuele omgang met kin-
deren of volwassenen, op welke wijze dan ook, keur ik ten stelligste 
af. En tegelijk constateer ik, dat de maatschappelijke onrust, die 
ontstaat wanneer bekend wordt dat een veroordeelde (zeden)delin-
quent vrij komt, een verontrustend signaal is van iets dat veel dieper 
zit. De vraag is immers, hoe wij als samenleving omgaan met het 
imperfecte. Het algemene aanvoelen is: het kwaad dat ooit is aan-
gericht, kan, mag en zal niet meer worden getolereerd. De persoon, 
die dat onheil op zijn geweten heeft, mag op geen enkele wijze de 
kans krijgen terug te vallen in het kwalijke gedrag. Dat willen we niet 
meer zien gebeuren. En dus moet de dader zover mogelijk verwijderd 
worden van waar wij het kwaad zouden kunnen waarnemen. Het is 

deze maatschappelijke onrust die ertoe leidt, dat we een mogelijke 
toekomstige recidivist feitelijk de toegang tot onze samenleving 
ontzeggen.
      Nu wordt angst, die immers het fundament vormt van deze 
maatschappelijke onrust, altijd gezien als een slechte raadgever. 
Daarom is het nodig een andere zienswijze te ontwikkelen over hoe 
wij omgaan met het onvolmaakte in ons leven en samenleven. Want 
dat hebben we in de afgelopen eeuwen steeds meer verleerd. We zijn 
ons leven als maakbaar gaan beschouwen. Allerlei technische, medi-
sche, economische, militaire en politieke middelen hebben meer en 
meer ertoe geleid, dat wij de omstandigheden naar onze hand willen 
zetten. Ook het lijden, het onrecht, het kwaad moet zoveel mogelijk 
worden uitgebannen. Alles wat schade toebrengt aan het leven, alles 
wat afbreuk doet aan ons geluk, alles wat niet of niet geheel voldoet 
aan onze verwachtingen dient bestreden of geweerd te worden. Des-
noods keihard.

BOEmEraNG
Maar precies op dit punt moeten we, meen ik, tegen onszelf in 
verweer komen. Het 'keihard' weren van het kwaad, ons door ande-
ren berokkend, kan zich ook tegen onszelf gaan keren. Deze harde 
opstelling belemmert ons om te zien welk kwaad wij zelf – zij het 
onder andere omstandigheden en misschien in verschillende mate 
– toebrengen aan anderen en aan onze samenleving. En wanneer wij 
niet willen zien, waar onze eigen tekortkomingen liggen (zowel per-
soonlijk als maatschappelijk), moeten wij terughoudend zijn in het 
onbarmhartig beoordelen van andermans falen (vgl. Lc 6, 42). De 
onvolkomenheid van ieder mens, en ook van onze samenleving als 
geheel, doet ons beseffen dat wij niet leven in een perfecte wereld 
– hoe graag we dat ook zouden willen. Imperfectie is een intrinsiek 
deel van het mens-zijn. En het is beter ermee op een adequate 
manier te leren omgaan dan het glashard te willen ontkennen. Niet 
wie zijn eigen beschadigde menselijkheid ontkent, is op de lange 
termijn de sterkste, maar wie bereid is haar onder ogen te zien. Een 
open discussie over deze kwetsbare kant van ons bestaan zou ons, 
in deze en andere kwesties, meer helpen dan de roep om nog meer 
'keiharde' maatregelen. Want het ontkennen van de imperfectie kan 
op den duur ook als een boemerang gaan werken.
      En voor gelovige mensen geldt daarbij nog het besef, dat de uit-
eindelijke voltooiing van ons bestaan niet in onze eigen hand, maar 
in Gods hand ligt.

Wiel Hacking, pastoraal werker

gebouwd om tevens de omgeving te betrekken bij het dorp en de 
mensen zelf meer verantwoordelijk te maken.  Buren uit de omgeving 
kunnen vergaderingen en marktjes houden in dit huis en worden op 
deze manier meer betrokken bij het leven in het dorp! ”Ze spreekt haar 
zorg uit:” Er is nu vooral geld nodig voor de kinderen, die naar de mid-
delbare scholen buiten het dorp gaan. Voor hen zijn zowel schoolgeld, 
uniformen, laptops en boeken nodig. Om vervolgonderwijs in het dorp 
uit te breiden is het aantrekken van 2 nieuwe leraren, hun salaris en 
de aanschaf van nieuw en moderner lesmateriaal nu de grootste prio-
riteit!” Anne hoopt dat de bijdrage van de regiocollectes in alle caritas 
kernen hierbij kan helpen: “Deze kinderen hebben ook recht op een 
thuis en opleiding, anders hebben ze geen kans in het leven!”
Voor donaties:  NL92 INGB 0007 2957 71 
  ten name van Aidsweeskind Burgh Haamstede.

Carine Neijzen, 15 september 2017
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GELOOf BELEVEN: wij doen het samen
wErkDaG VOOr CaTECHEsE
Op zaterdag 25 november is er een inspirerende bijeenkomst voor 
vrijwilligers, leerkrachten en belangstellenden over hoe wij ons geloof 
kunnen overdragen aan de volgende generatie. Deze werkdag begint 
met een boeiende lezing door dr. Stijn Van den Bossche, waarin hij 
ingaat op het thema 'Christen zijn is een keuze'. In de middag wor-
den drie workshops aangeboden: er wordt materiaal besproken dat 
bruikbaar is in het gezin, er wordt nagedacht over de manier waarop 
school en kerk elkaar kunnen ondersteunen en er wordt gekeken 
naar mogelijkheden om op zondagmorgen met het gezin op een 
andere wijze samen kerk te zijn.

Aanmelden voor de workshops: (noodzakelijk vanwege de inde-
ling van de workshops en deelname aan de lunch) graag vóór 22 
november via het Pastoraal Centrum Goes 0113-248610 (di-vr van 
10.00-12.00 uur) of via het formulier op https://goo.gl/kp3ZNV.
De workshops worden aangeboden in twee rondes. Deelnemers 
wordt gevraagd bij aanmelding aan te geven, welke twee workshops 
men wil volgen.

Het dagprogramma ziet er als volgt uit:
09.30 uur: inloop (H. Willibrorduskerk, 's-Heerenhoek)
09.45 uur:  opening
10.00 uur:   inleiding door dr. Stijn Van den Bossche  

over 'Christen zijn is een keuze'
10.45 uur:  gelegenheid tot vragen stellen
11.15 uur:  koffie/thee
11.30 uur:   naar de workshops (Don Boscoschool,
 Deken Tomaslaan 35)
11.45 – 12.45 uur:  1e ronde
12.45 uur:  lunch 
13.30 – 14.30 uur:  2e ronde
14.30 uur:  koffie/thee
14.45 uur:  gebedsmoment
15.00 uur:  sluiten

kErsTkaarTEN VOOr 
jusTiTiEPasTOraaT

Niemand is met kerst graag alleen. Iedereen wil dan graag zijn fami-
lie ontmoeten. De mensen die verblijven in Torentijd missen in die 
dagen heel erg hun geliefden. Met een kaartje kan de band worden 
onderhouden.
De Parochiële Caritasinstelling van de pater Damiaanparochie doet 
een dringende oproep om uw (onbeschreven) kerstkaarten en bij-
behorende postzegels in te leveren in de kerken van iedere paro-
chiekern. Er wordt gezorgd dat de gedetineerden in Torentijd hierover 
kunnen beschikken, zodat ze hun geliefden een mooie kerstgroet 
kunnen sturen.
U kunt uw kaarten inleveren in de kerken voor of na de vieringen in 
de weekenden van 18/19 en 25/25 november. Bij de ingang van de 
kerk vindt u een doos, waarin u kaarten en zegels kunt deponeren. 
Heel hartelijk dank.

u i T N O D i G i N G
iNLEiDiNG OP HET EVaNGELiE VaN marCus     
Op zondag 3 december vieren we de 1e zondag van de Advent Daar-
mee openen we het nieuwe kerkelijke jaar, liturgisch gesproken het 
B – jaar waarin het evangelie van Marcus centraal staat. Ed Visser, 
emeritus ziekenhuispastor houdt deze avond een inleiding over het 
kleinste en oudste evangelie. Als lector krijgt u dan meer zicht op de 
kenmerken en de rode draad van dit evangelie waar u vaak zelf in 
een jaar maar enkele stukken uit leest. Ook voor andere belangstel-
lenden staat deze avond open.

WELKOM! geef u op 
pastorteam@zeelandnet.nl

Op woensdag 
22 november 2017

van 20.00 u. tot 22.00 u.
in de Magdalenazaal te Goes

OECumENisCHE 
BiEEÊNkOmsT
Op zondag 19 november is er weer een ‘oecumenische bieeên-
komst’ in ’t Kerkje van Ellesdiek (Ellewoutsdijk). Elke derde zondag 
van de maand wordt in ’t kerkje zo’n bijeenkomst gehouden in één 
van de Zeeuwse streektalen. Ook de liederen worden op zo’n middag 
in het Zeeuws gezongen.
De overdenking wordt dit keer verzorgd in het Zuid-Bevelands door 
Bas Rentmeester uit Elshout. Het thema is: ‘Over de dulve sprienge’. 
De bekende groep ‘Vier’ zal hieraan muzikale medewerking verlenen. 
De bijeenkomst begint om 14.30 uur. De toegang is gratis. Er wordt 
gecollecteerd voor het werk van pater Jan Beekman in Burkina Faso 
en voor de onkosten van ’t Kerkje. De bijeenkomst is later te herbe-
luisteren via www.ellesdiek.nl, onder het kopje Oecumene.

Jan Minnaard, Oecumenische Werkgroep Ellesdiek
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TEruGBLik OP DE rEGiONaLE misDiENaarsDaG  
VaN ZONDaG 10 sEPTEmBEr

met als thema: Damiaan staat voor samen gaan.
Voor de zevende keer op rij kwamen misdienaars uit heel de Dami-
aanparochie en de Maria Parochie bijeen om er met elkaar een hele 
leuke dag van te maken. Dit jaar waren we te gast in de parochie-
kern Goes!

Alle kinderen zouden de mis mee dienen in de eucharistieviering 
van 11.00 uur, dus toen ze er om 10.15 uur allemaal waren kon het 
oefenen onder leiding van Ernest en Erik beginnen. De taken werden 
verdeeld, de volgorde werd geoefend en hun plaatsen werd aangewe-
zen. Om 11.00 uur was iedereen aangekleed, wel een beetje zenuw-
achtig, maar klaar voor hun taak. In een mooie processie kwamen 
ze binnen, terwijl koor L’Esprit het openingslied zong. We maakten in 
de lezing en in de overweging van pastoor Van Hees kennis met de 
Heilige Tarcisius, beschermheilige van de misdienaars. Het was een 
prachtig gezicht, al die misdienaars rond de altaartafel!
Na de viering stond er een heerlijke pannenkoek-gourmet gereed 
in de Magdalenazaal en konden ze naar hartenlust, pannenkoekjes 
bakken naar eigen smaak, met spek, met kaas, appel of rozijn. Er 
werd gesmuld! En ook de begeleiding kwam niks te kort, van alle 
kanten werden zij getrakteerd op heerlijke baksels en creaties.
Toen de tafel was afgeruimd en de kinderen even buiten met wat 
spelletjes hadden uitgewaaid was het tijd voor het middagpro-
gramma. Wat is er nou leuk om te doen, als je te gast bent in de 
Ganzenstad Goes?
Levend Ganzenbord natuurlijk!! Er was een spelparcours door heel 
de kerk gelegd, ook het koor en de sacristie deden mee. De kinde-
ren gingen in groepjes van opdracht naar opdracht.  Die waren niet 
altijd even makkelijk, maar in de groepjes werd gebruik gemaakt 
van elkaar talenten, zo kon de een goed rekenen, de ander goed 

puzzelen en weer een ander goed papiervouwen. Als alle vragen en 
opdrachten waren gedaan, mochten ze hun antwoordenkaart bij de 
pastoor inleveren en kregen ze voor ieder goed uitgevoerde opdracht 
een puzzelstuk. Deze stukken samen werd de plattegrond van heel 
de Damiaanparochie en de Mariaparochie. Zo konden ze goed zien, 
dat we daar allemaal bij horen!
Om deze middag gezellig met z’n allen af te sluiten, zijn we een heer-
lijk ijsje gaan eten in de stad. We hebben samen gewerkt, gegeten, 
gespeeld, veel plezier gehad en er zijn vriendschapen gesloten, het 
was weer TOP!

 Pastoor Van Hees, Erik, Carlo, Anneke, Charlotte.

Tarcísius was een Romeinse jongeling die stierf voor het christe-
lijk geloof. In de Katholieke Kerk wordt hij vereerd als heilige en 
martelaar. 

Leven
Tarcisius werd in de derde eeuw geboren te Rome. Hij was onder-
weg om de heilige communie te brengen naar de zieken. Daarbij 
werd hij lastiggevallen door niet-christenen die er bij hem op 
aandrongen om de communie te laten zien. Tarcisius weigerde dit. 
Vervolgens werd hij door de heidenen gestenigd, die hem dood 
langs de wegrand lieten liggen. 

Verering
Tarcisius is de patroon van de misdienaars en arbeiders. Hij wordt 
afgebeeld met de Heilige Communie, een palmtak en met stenen 
in zijn hand. Zijn gedachtenis is op 15 augustus. De palmtak is 
het teken van zijn martelaarschap en de stenen verwijzen naar de 
manier waarop hij gestorven is. 
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DAMIAANTJE
VEraNDEriNG
In de herfst verandert de natuur. De groene blaadjes worden geel, rood en bruin. Ze vallen van de bomen. Als je door het bos wandelt, hoor 
je blaadjes knisperen onder je voeten. Wat voelt dat fijn! En wat ziet alles er mooi uit! Niet alleen de blaadjes vallen van de bomen. Je vindt 
ook beukennootjes, kastanjes en eikels op de grond. Dit zijn de zaadjes van de bomen. Zo’n zaadje verandert later in een nieuwe boom. 
Verandering kan heel mooi zijn. Een zaadje dat uitgroeit tot een boom. Een baby die geboren wordt, een nieuwe kleine mens. Een nieuwe 
kamer. Een nieuwe klas. Een rups die verandert in een vlinder. 
Soms is verandering moeilijk. Als je plotseling iemand moet missen. In de herfst, op 2 november, is het Allerzielen. Wij denken dan aan alle 
mensen die we moeten missen. We steken een kaarsje voor hen aan en zullen hen nooit vergeten. 

Hups zei de rups
Hups zei de rups
Hups zei de rups
En uit z’n gaatje
Kwam een draadje
Hups zei de rups
Hups zei de rups
En hij spon en spon
En hij spon 
Een cocon

Hups zei de rups
Hups zei de rups
Wel hier en ginder
Ik ben een vlinder
Hups zei de rups
Hups zei de rups
En hij vloog en vloog
Wat ie kon
Omhoog naar de zon 

Uit ‘Bewaar het in je hart –  Voor de allerkleinsten’. 

ZONDAGOCHTEND ANDERS
Voor alle kinderen van 0 tot 10 met hun ouders en 
grootouders uit de hele Damiaanparochie

29 OKTOBER 2017
van 10.00 u. tot  12.00 u.

 bij de Molen ‘De Blazekop’ Molenweg 3a in Ovezande

WE VIEREN EN 
DANKEN VOOR DE 

OOGST

We luisteren naar een 
verhaal over BROOD.
De kleine en grote 
kinderen gaan iets 

knutselen wat bij het 
verhaal hoort. 

De ouders hebben een 
eigen programma.
we eten samen een 
broodje en soep.

Om 12.00 u gaan we 
weer naar huis! Breng 
vruchten, noten of 

iets anders mee voor 
in de schalen om te 

delen.

Charlotte, Susanne, Richard, Annika, Ria, 
Annemiek, Ellie, Marga, Jeanine,  

voor vragen: jmaheezemans@xs4all.nl
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Er werd stilletjes gehoopt op een tropisch zonnetje, maar we moes-
ten genoegen nemen met vooral een vochtig klimaat. Ondanks dat 
smetje zijn de leden van de werkgroep Parochiefeest 2017 uiterst 
tevreden met het verloop van deze dag:

•	 	Er	kwamen	meer	bezoekers	dan	verwacht:	347	belangstellenden	
en dus moesten we op het eind ‘nee’ verkopen als het ging om 
misboekjes.

•	 	De	corsages	benadrukten	meteen	dat	Damiaan	het	hart	op	de	
goede plaats had.

•	 	De	 Spaanse	 gezangen	 waren	 niet	 alleen	 hartverwarmend	 van	
toon, maar benadrukten eens te meer dat samenwerken loont: 
een bijzonder groot koor, samengesteld uit vele parochiekernen. 
Bijzonder en dankbaar gestemd zijn wij door die inzet van alle 
koorleden.

•	 	De	 tonen	van	de	blaaskapel	klonken	voor	sommigen	anders	 in	
de oren dan verwacht, maar ook dit muzikale deel van ’s-Heeren-
hoek wilde deelnemen: Paerehat houdt van feesten.

•	 	De	deelname	van	de	Don	Boscoschool	in	de	vorm	van	creatieve	
uitingen waren een hartelijke verrassing en gaven een beeld dat 
Damiaan voor groot en klein van betekenis kan zijn.

•	 	De	collecte	voor	het	Leprafonds	was	een	logisch	vervolg	op	het	
werk van deze bescheiden Vlaming op een eiland ver van hier. 
Door de opbrengst die rond de duizend euro uiteindelijk zal 
bedragen liet men merken dat er ook nu nog aandacht is voor 

de zwakkere, zieke medemens.
•	 	De	 nazit	 en	 de	 koffiehoek	 werden	 gewaardeerd;	 het	 onderling	

samenzijn is net zo belangrijk als de viering zelf. Gelukkig namen 
velen de tijd om aandacht aan elkaar te schenken. 

•	 	Samengevat:	 het	was	een	 feest	 om	 te	mogen	organiseren;	het	
was een dag om met plezier op terug te kijken. 

Voorbereidingscommissie Parochiefeest 2017
Foto's Sanne Gielens 

ParOCHiEfEEsT PaTEr DamiaaN 8 OKTOBER ’S-HEERENHOEK
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mariamiDDaG
Op dinsdag 31 oktober 2017  houdt het 
Ouderenpastoraat en KBO-Vlissingen een 
Mariamiddag. In de pastorie, Singel 106 te 
Vlissingen, van 14.30 – 16.30 uur.
Mevrouw Trees Verwilligen verzorgt een lezing 
over Maria in al haar hoedanigheden. Wij 
gaan zingen en onze eigen ervaringen delen.

DOET u mEE?
Meld u zich dan aan vóór 28 oktober 2017:
via secretariaat Vlissingen: tel. 0118-412247
of secretariaat Middelburg: tel. 0118 
-612860 of bij Ria Borgs: tel. 0118-
413292 Wij hopen velen van u te ontmoe-
ten op 31 oktober. Met vriendelijke groet,

Ria Mangnus - pastor - Ouderenpastoraat
Ria Borgs - KBO

N  ieuws van 

uit de kernen 

Correspondentieadres:
Wijngaardstraat 36, 4461 DC Goes
Parochiekernsecretariaat:
Wijngaardstraat 36, 4461 DC Goes
e-mail: rkmagdalena@hotmail.com
Het secretariaat is geopend op dinsdag- en  
donderdagmorgen van 09.30 tot 12.00 uur. 
Telefonisch te bereiken 0113-216754 
Financiële zaken:
ING:  NL73INGB0000382244
 Parochiekern Goes
Spoedzaken:
Koster Ton Perenboom, tel: 06- 49666434
Magdalenazaal:
tel. 0113-252713 (tijdens vergaderingen)
Doopcontactpersonen:
Pastoraal Centrum tel, 0113-218610
Kopij-adres Parochienieuws:
Riet Hopmans
e-mailadres: rhopmans@zeelandnet.nl
Vragen inzake bezorging/adressering 
Parochienieuws
Corné Franse, tel. 0113-270109
E-mail: franse@franse.nl

ParochiekerN Goes

h. Maria 

   MaGdaleNakerk

LiEf EN LEED
Gehuwd:
8 september: Yannick de Potter en Anne de 
Lange. 
Overleden
Gerardus Marinus Schrier, geboren op 14 
januari 1932, overleden op 28 september, 
echtgenoot van: Klazina Johanna Vermeulen. 
De crematiedienst heeft in besloten kring 
plaatsgevonden.

missiEwErkGrOEP
Tijdens mijn kerkwacht op dinsdag 19 sep-
tember, heb ik samen met de koster de 
heer T. Perenboom de muurkluis Missie (bij 
het winkeltje) achter in de kerk geledigd. 
De opbrengst voor de armen was € 88,96. 
Hartelijk dank aan alle goede gevers! Ik heb 
dit bedrag overgemaakt aan pater Wilfried 
Kouijzer SMA in Nigeria. Met vermelding “gift 
voor de armen“. Nigeria is het armste land 
ter wereld, de BOKOHARAM is het leger, dat 
daar nog altijd dood en verderf zaait. 

Namens de missiewerkgroep, Karel Prent.

BEriCHT VaN DE raaD VaN  
kErkEN GOEs
Tijdens de vergadering op 9 oktober jl. is 

kBO
Een bloeiende vereniging met 6000 leden 
in heel Zeeland. De afdelingen Goes, Hein-
kenszand, Kwadendamme, Lewedorp, Ove-
zande ’s-Heerenhoek en Schouwen Duive-
land hebben samen  ruim 1600 leden. 
Iedere afdeling heeft haar eigen activiteiten. 
Steeds vaker doen afdelingen gezamenlijk 
een activiteit of organiseren iets rond een 
bepaald thema. Kortom zij hopen daarmee 
veel mensen te benaderen en een zinvolle 
besteding te geven. Daarnaast behartigen 
daar waar nodig en mogelijk de belangen 
van ouderen. Heel veel activiteiten vinden 
er in de diverse afdelingen plaats. Iedere 

afdeling heeft haar eigen bestuur. Helaas is 
het steeds moeilijker bestuursleden te vin-
den, die voeding geven aan de activiteiten. 
Zo zou de afdeling Lewedorp en Heinkens-
zand graag een aanvulling in het bestuur 
willen. Mensen die met name kundig zijn op 
gebied van computer en financiën.
Voor het ondersteunen van deskundigheid 
staat KBO garant. Iemand die ermee aan de 
slag wil wordt hierin begeleid en wordt zeker 
niet in het diepe gegooid. Mocht je beide afde-
lingen willen ondersteunen, neem dan contact 
op met Kees Rentmeester 06-10170143 of 
mail rentmeester-fr@kpnplanet.nl

Bericht over pastor Bernard van Lamoen
Namens het pastorale team van de heilige 
Pater Damiaanparochie en de heilige Maria-
parochie volgt hieronder een mededeling 
over de gezondheidstoestand van pastor 
Bernard van Lamoen.
Op maandag 5 oktober is hij met aan-
houdende buikklachten opgenomen in het 
ziekenhuis. Er is helaas geconstateerd, dat 
hij lijdt aan kanker in een vergevorderd sta-
dium. De alvleesklier is aangetast en er zijn 
zodanige uitzaaiingen dat behandeling niet 
meer mogelijk is.
Hij zelf schrijft – in een brief, vrij uitvoerig 
zoals we dat van hem gewend zijn heel 
openhartig over zijn situatie. Deze brief kunt 
u downloaden op de website.
In dit document staan ook contactgegevens 
vermeld, voor het geval u hem en zijn gezin 
een bemoedigend woord wilt toesturen per 

post of per e-mail.
Tijdens de voorbeden in de kerkdiensten van 
21 en 22 oktober is een bijzonder gebed 
uitgesproken voor pastor Van Lamoen en zijn 
gezin: Wij willen bidden voor pastor Bernard 
van Lamoen, voor zijn vrouw Arminda en 
voor hun kinderen Joël en Daniële.
Dat zij in deze verdrietige omstandigheden 
elkaar nabij kunnen zijn, en dat zij kracht 
mogen vinden in Gods troostende nabijheid,
ook al voelt het misschien alsof de hemelse 
Vader verder weg is dan ooit.
Wij bidden dat de tijd die hen nog gegeven 
is een tijd mag zijn van onderlinge verbon-
denheid, ook met alle andere mensen die 
hen dierbaar zijn. Geef, God, dat uw genade 
en uw kracht gevoeld wordt door allen 
die zich verbonden weten met pastor Van 
Lamoen en zijn gezin.
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PASTORALE ZORG INZAKE 
SACRAMENT DER ZIEKEN 

EN OVERLIJDEN

06- 53637130

 

Kerkeboomgaardstraat 30 Kwadendamme  
(0113) 644 398 

www.rplusmakelaardij.nl 

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

 

  

 
 

 
	  

Gratis  
advies nodig? 

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

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

en bouwkunde, Duits, Engels,  
bankzaken, testament, 

beleggen, gemeentezaken en  
nog vele andere zaken, staan  

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

 ’t Gilde 
de Bevelanden 
helpt U graag! 

Bel 06-14 53 06 01  
of mail naar 

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

 

 

Heeft u gratis 
advies nodig?

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

archiefonderzoek, boekhouden, 
bouwkunde, financiële zaken, 

geschiedenis, juridische zaken, 
keramiek, metaalbewerking, 

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

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

beschikking.
Kunnen wij u helpen of helpt 

u mee met het geven van 
adviezen?

werken zijn terug te vinden op hun kerst CD 
‘Vrede’. De luisteraar zal niet verveeld raken 
en kan ademloos luisteren naar koor-en 
solozang en instrumentale muziek. 

Details:
Datum: zaterdag 9 december 2017
Locatie: R.K. Maria Magdalenakerk, 
Singelstraat, Goes
Aanvang: 20 .00 uur
Toegang: 17,50. 
Reserveren en online bestellen: 
www.martinmans.nl of t. 06-25391903
Lokale voorverkoop bij: VVV-Goes, 
Singelstraat 11, Goes en Boekhandel 
De Ramshoorn, Lange Vorstraat 21 te Goes. 

kortingsactie:
Lezers van het Parochieblad krijgen op ver-
toon van dit artikel aan de kassa een korting 
van € 5,= en betalen € 12,50 in plaats van 
€ 17,50. (max. 4 pers. per artikel). 
Voor online bestellingen geldt de actiecode: 
RKK912.

Caritascollecten 2017
10 – 11 juni 2017: € 162,95
Stichting Netherlands/
Sri Lanka 1 – 2 juli 2017: € 175,37 
Zondag voor de Diaconie
5 – 6 augustus 2017: € 114,20 
Noodopvang De Bevelanden
3 september 2017: € 142,32 
Elisabethdiaconie
30 september - 1 oktober: € 202,05
Goese Missionarissen
Hartelijk dank voor uw gulle gaven,
Caritaskern Goes

  K
  B
GOES – Nieuws  Dinsdag 26 sep-

tember hebben we met 45 KBO leden een 
bezoek gebracht aan de musical “The Lion 
King”in het AFAS Circustheater te Schevenin-
gen. Het was een geslaagde avond, met een 
theaterervaring die diepe indruk achter laat.  
Donderdag 23 november is de jaarlijkse 
Algemene Ledenvergadering in de Mag-
dalenazaal. We beginnen met een korte 
Algemene Ledenvergadering, daarna zal dhr. 
Paul Colijn, voorzitter Stichting Voedselbank 
de Bevelanden, een toelichting geven op het 
reilen en zeilen binnen de voedselbank de 
Bevelanden. Tot slot spelen we nog 3 rond-
jes bingo waar leuke prijsjes zijn te winnen. 
Op deze middag kunt u zich al opgeven en 
betalen voor de kerstmiddag op 19 decem-
ber a.s. Als u dit alles zou willen meemaken 
en u bent nog geen lid van de KBO, dan kunt 
u zich nu nog opgeven en direct al meedoen 
aan bovengenoemde activiteiten.
Ook willen wij u attenderen op onze website 

met ruime meerderheid besloten om de 
Raad van Kerken Goes e.o. op te heffen. 
Alle aanwezigen waren het erover eens dat 
er geen draagvlak meer is voor de Raad. Er 
is te weinig animo en menskracht om door 
te gaan op de manier zoals dat ruim 20 jaar 
het geval is geweest. De vereniging wordt 
ontbonden, de gelden worden naar het Dia-
conale Noodfonds overgeheveld.  Het Pasto-
resconvent Goes staat hier geheel los van. 
De jaarlijkse kerstzangdienst is eerder al 
afgelast. Voor in januari 2018 wordt er nog 
een oecumenische middagviering voorbe-
reid. In het volgende Parochienieuws meer 
informatie over deze viering. 
Met dank aan allen die zich hebben ingezet 
en de oecumene een warm hart toedragen. 
In het voorjaar van 2018 wordt er nader 
gesproken over hoe de interkerkelijke 
samenwerking in Goes een vervolg/door-
start kan krijgen.
Velen willen blijven samenwerken maar 
dan op een andere manier; eerder uit per-
soonlijke, gelovige betrokkenheid, open en 
dienstbaar naar anderen die verder van ‘de 
kerk ‘ afstaan.
De ontbinding van de Raad betekent niet 
het einde van de oecumene.
U hoort er zeker nog van.

Jan Meeusen 
(demissionair bestuurslid RvK Goes)

mET kOrTiNG Naar kErsTCONCErT 
urkEr maNs fOrmaTiE iN maria 
maGDaLENakErk
Op zaterdag 9 december 2017 geeft de 
Urker MANS Formatie een kerstconcert in 
de R.K. Maria Magdalenakerk in Goes. Deze 
zanggroep uit Urk geniet inmiddels grote 
bekendheid in den lande een professioneel 
muzikaal programma ten gehore. De dirigent 
Martin Mans zorgt voor de stroomlijning in 
het geheel en verzorgt de presentatie. Aan-
sprekende Christmas Carols en klassieke 
kerstarrangementen klinken door de gewel-
ven van de monumentale kerk. 
 De orgel- en pianobegeleiding is in handen 
van Mark Brandwijk. Hij verzorgt bovendien 
enkele virtuoze solo’s. Binnen de forma-
tie bevinden zich enkele solisten die een 
belangrijk aandeel leveren en de solopar-
tijen voor hun rekening nemen.  Bovendien 
bespelen twee van hen, naast hun zang, een 
herdersfluit en een altviool. 
 De mannen komen zingend in processie op 
waarmee de toon is gezet voor een avond 
ontspannen genieten. Het programma wordt 
vervolgd door de tenorsolist Barend Wiltjer 
die een indrukwekkende bewerking van 
‘Stille Nacht’ vertolkt. Voorts komen bekende 
kerstlieden aan bod zoals: ‘Christmastide, 
Ik kniel aan Uwe kribbe neer, When a Child 
is born en How beautiful are the feet.’ Deze 
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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

levensbeschouwelijke lessen ging men uit 
van het huis: voor elk kind een basis van 
bescherming, liefde, warmte, samenzijn. 
Ook in de Bijbel komt het beeld van ‘een 
huis’ vaak voor. Wie kent niet het begrip ‘de 
hoeksteen is Christus’? In de voormalige 
Don Boscoschool was deze spreuk als eer-
ste steenlegging gebruikt, vlak bij de ingang. 
Natuurlijk kijken de kinderen ook vooruit: op 
weg naar een nieuwe toekomst en wat die 
brengen zal, weet nog niemand. 

aLLErZiELEN 
Op donderdag 2 november zullen we onze 
overleden parochianen weer herdenken in 
een speciale dienst die om 19.00 uur in 
onze kerk plaatsvindt. Pastor Harrie Buijs-
sen zal samen met leden van de liturgische 
werkgroep op passende wijze stilstaan bij 
het verlies van hen die het afgelopen jaar 
ons achterlieten, maar ook alle gestorvenen 
waarvan we  in de afgelopen jaren afscheid 
moesten nemen en we zeker niet vergeten 
zijn. Licht en warmte zullen uitdrukking 
geven aan deze leegte en Missicanto zal 
met passende liederen de herinnering aan 
hen versterken. Na de dienst wordt iedereen 
in de gelegenheid gesteld het kerkhof te 
bezoeken en via het uitreiken van een her-
denkingslichtje lichtpuntjes aan te brengen 
op de rustplaats. De collecte in deze dienst 
komt volledig ten goede aan het onderhoud 
van het kerkhof. 
De kerkhofwerkers zullen tot medio novem-
ber nog wekelijks onderhoud uitvoeren, 
waarna ook voor hen de winterstop begint. 
Hun belangeloze werk willen we steunen 
door uw gift, zodat zij met goed en deugde-
lijk materiaal hun belangrijke werk kunnen 
blijven voortzetten. Denkt u er mee aan uw 
planten en bloempotten tijdig te vervangen 
of te ruimen als het winterse weer inzet? 
Onderhoud aan uw graf maakt geen deel 
uit van het werk dat kerkhofwerkers mogen 
doen. Natuurlijk houden zij wel een oogje 
in het zeil als zaken anders lopen dat u 
verwacht.

LiEf EN LEED

Overleden:
6 oktober: Johannes de Jonge, weduwnaar 
van Cornelia Theresia de Baar, 92 jaar; voor-
heen wonend te ’s-Heerenhoek, maar de 
laatste periode verblijvend in ‘de Kraayert’ te 
Lewedorp. De uitvaartdienst vond plaats op 
maandag 16 oktober, waarna graflegging op 
ons kerkhof.

sCHOOLViEriNG/ OPENiNG 
sCHOOLjaar 2017-2018
Op donderdag 21 september kwamen 
onderwijzend personeel, schoolkinde-
ren, ouders en pastoraal werker Jeanine 
Heezemans bijeen in onze kerk om het 
schooljaar via een schoolviering te ope-
nen. Geïnspireerd door verhalen uit de 

www.kbogoes.nl waarop vermeld staan de 
rubrieken: Nieuws; Belangenbehartiging; 
Sociale Zaken; Veiligheid; Activiteiten; Her-
senspinsel / Column; Bij de Tijd; Ziek zijn, 
beter worden; Bezoekgroep; etc.
Wilt u nader kennismaken met de KBO? 
Vraag een informatiepakket aan bij: mevr. 
T.C.M. Does - Verdurmen, tel. 216154 en u 
ontvangt het per omgaande, of kijk op onze 
website www.kbogoes.nl

Johan van Moorten

rOmmELmarkT

Net als vorig jaar was er op zaterdag 30 
september in de kerk een rommelmarkt 
t.b.v. het restauratiefonds. Gelukkig waren 
er weer parochianen, die  voldoende spul-
len voor de verkoop hadden ingeleverd. Er 
waren brocante spulletjes, boeken, speel-
goed, kleding en schoeisel. Er kon dus naar 
hartenlust gesnuffeld worden. De dames van 
de bloemengroep hadden weer hun best 
gedaan met het maken van mooie bloem-
stukjes en er werden ook heerlijke oliebol-
len verkocht. De organisatoren bedanken de 
parochianen voor het aanbod van de spul-
len en bovenal de vrijwilligers voor hun inzet. 
Ondanks het mindere weer was het een 
geslaagde dag met een totale opbrengst 
van € 1157,92. De dag werd afgesloten met 
een viering in verband met de start  van een 
nieuwe werkjaar. De muziek en zang werd 
verzorgd door L’Esprit, Con Amore en het 
herenkoor Sint Caecilia.

k.V.G.NiEuws
Veel heb ik deze keer niet te melden, maar 
ik wil u toch het volgende mee geven.
Vergeet niet onze theatermiddag op 22 
november om 14.00 uur in Het Hendriks-
huis in ‘s-Heer Hendrikskinderen waar ieder-
een kan genieten van het optreden van 50+ 
koor De Zilvermeeuwen. Entree € 5,50 incl. 
koffie, thee of chocolademelk. Dan mag u 
ook niet vergeten om u op te geven voor 
onze Kerstoverdenking op 12 december, 
met aansluitend het Kerstdiner. Deze keer in 
De Bult. Dit wordt weer een sfeervolle avond 
waar we genieten van het Kerstgebeuren, 
elkaar en het lekkere eten. Ik hoop u allen 
daar weer te ontmoeten. Kijk voor meer 
informatie op www.vrouwengildegoes.nl of 
bel met Ardi Zweedijk tel.28099 of met Thea 
van Dijk tel.0618751148.

Graag tot ziens, Dien Janssen
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Uitvaartzorg
Van der Hooft  

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

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

Ervaren, vertrouwd
en betrokken

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

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

Richard Ensing

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

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

Richard Ensing

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

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

Richard Ensing

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

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

Richard Ensing

rondgeleid in onze kerk. Deze vorm van 
oecumene vindt al jarenlang plaats in goede 
harmonie. Kinderen maken kennis met 
andere facetten van het christelijke geloof 
en onze kerk blijkt hier een goed voorbeeld 
in te kunnen zijn. Op deze wijze leert men al 
vroeg elkaar te respecteren in de verschil-
len tussen geloofsgemeenschappen PKN en 
RK-kerken.

aCTiE kErkBaLaNs TussENsTaND
Als bijlage bij uw 
Parochieblad treft 
u  aanvu l l e nde 
informatie aan over 
de actie ‘Kerkba-
lans 2017’. Een 
groot deel (56%) 
heeft de bijdrage 

over 2017 al overgemaakt, maar het reste-
rend deel wacht misschien tot het einde van 
dit kalenderjaar. 
De kasbeheerder wil eind 2017 graag 
een overzicht kunnen overleggen aan het 
parochiebestuur van de Pater Damiaan 
en een goede deelname is van wezenlijk 
belang voor het voortbestaan van onze 
parochiekern.
In veel kernen is het gebruikelijk dat adres-
sen bezocht worden, waarvan men niet 
weet of men (nog) deelneemt of waarvan 
men niet precies weet of er interesse is voor 
kerkelijke deelname. De wet op de privacy 
maakt het niet langer mogelijk alle inwo-
ners te herkennen en gegevens over hun 
levensovertuiging op te slaan. Vroeger kende 
iedereen – iedereen, maar tegenwoordig 
weten soms buren niets van elkaar. Hopelijk 
vindt u deze informatie raadzaam en geeft u 
wijzigingen meteen door.

aCHTEr DE sCHErmEN
Deze keer hebben we aandacht voor een 
bijzondere deelnemer: de gemeente Bor-
sele. Natuurlijk mag een gemeente zich 
niet mengen in kerkelijke zaken, omdat kerk 
en staat gescheiden moeten opereren en 
ieder zijn of haar boontjes doppen moet.  
In voorkomende gevallen kunnen we wel 
een beroep doen als het gaat om onkruid-
bestrijding rondom de kerk, onderhoud van 
openbaar groen en het vlagprotocol bij nati-
onale feestdagen. Ook in onderhoudszaken 
draagt de gemeente Borsele bij als het gaat 
om kerktorens. Feitelijk heeft Borsele veel 

wiLLiBrOrDZONDaG
Op de zondag die 
het dichtst bij zijn 
dag (7 november) 
valt wordt jaar-
lijks in Nederland 
Willibrordzondag 
gevierd. Oorspron-
kelijk werd deze 
dag ingesteld in 
1949 ter onder-

steuning van het werk voor oecumene en 
evangelisatie van de Willibrordvereniging, 
een voorloper van de Katholieke Vereniging 
voor Oecumene. De heilige Willibrord is de 
patroon van de christenen in Nederland, 
katholieken én protestanten dus.
’s-Heerenhoek erkent sinds 1797 het werk 
van deze geloofsverkondiger en eert hem al 
jaren op deze speciale zondag middels een 
bijzondere viering. 
“Hervorming vandaag- Een is onze Meester 
en wij allen zijn broeders en zusters” is het 
thema voor 2017, geïnspireerd door het 
feit dat 500 jaar geleden de Reformatie 
de wereld in rep en roer bracht. Ook in 
’s-Heerenhoek, dat zich later pas als leef-
gemeenschap ontwikkelde, had dit grote 
gevolgen: katholieken en protestanten bin-
nen een klein dorp waren moeilijk te vereni-
gen. De protestantse geloofsgemeenschap 
moest het begin 1900 afleggen tegenover 
de katholieken. Zo ontstond de katholieke 
enclave die tot eind jaren zeventig van de 
vorige eeuw voortduurde. Het historisch 
hervormde kerk verviel tot een armoedig 
schuurtje totdat het Openluchtmuseum In 
Arnhem oog had voor de culturele waarde 
en dit gebouw herstelde tot een eervol 
Godshuis.
Op deze Willibrordzondag willen we vanuit 
verbondenheid in Christus aandacht vragen 
voor de herdenking van de Reformatie, die 
diepe sporen achterliet in ons dorp. We wil-
len dat doen met het oog op de toekomst 
van de Kerk. Niet alleen de Rooms-Katho-
lieke kerk in ons land, maar ook vanuit de 
overtuiging dat het herstel van de eenheid 
de Reformatie van vandaag is.
Op zondag 5 november komen we om 9 uur 
samen om deze wens naar eenheid te her-
denken en te versterken. Tijdens deze vie-
ring zullen we ook aandacht besteden aan 
vrijwilligers die in onze dorpsgemeenschap 
werken aan eenheid en verbondenheid. 
Door middel van het uitreiken van de Willi-
brordusplaquette zetten we jaarlijks mensen 
in het zonnetje. U bent van harte welkom!

rONDLEiDiNG
Op woensdag 8 november tussen 15.30 
uur – 17.30 uur worden kinderen van de 
basiscatechesegroep Kapelle-Biezelinge 
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Daniëlsweg 1, 4451 HP  Heinkenszand

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

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

Al 85 jaar familie bedrijf
specialisten in 

• grafgedenkstenen
• aanrechtbladen

• vensterbladen

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

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

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

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

TUINONDERHOUD
Johan Boonman

Voor Particulier en bedrijf
Stelsedijk 4

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

‘Esperanto’ zal zo mogelijk weer aandacht 
vragen voor hun bedankje van het jaar. Ook 
andere koren krijgen in november deze ruim-
te: Het dames- en herenkoor zullen rond 
22 november/ St. Ceciliadag een speciale 
collecte mogen houden.  

EEN BriEf VaN PaTEr NijsTEN
Pater Marinus Nijsten (oud-’s-Heerenhoe-
kenaar) vertrok vijftig jaar geleden naar 
zijn missiegebied in Suriname. Regelmatig 
stuurde hij aan zijn achterban (donateurs 
via Missiethuisfront) brieven over het reilen 
en zeilen daar. In augustus kwam hij –voor-
goed- terug naar Zeeland. Hij schrijft ons 
eind september het navolgende:
Het is echt even wennen, als je 50 jaar weg 
bent geweest. Natuurlijk ben ik gedurende 
die jaren wel regelmatig in Nederland met 
vakantie geweest, maar toch anders dan 
er weer te wonen. Vijftig jaar heb ik in Suri-
name mogen werken als missionaris. Daar 
heb ik nooit echt in de stad Paramaribo 
gewoond. Met uitzondering van de eerste 
2,5 jaar in Nieuw Nickerie heb ik altijd in 
het binnenland of in het district gewoond. 
Steeds alleen op mezelf.
Ik heb mogen werken onder verschillende 
bevolkingsgroepen. De eerste twee-en-
een-half jaar te Nw. Nickerie. Daar was de 
grootste bevolkingsgroep Hindoestaans. 
Daarna bijna tien jaar te Tamarin aan de 
Cotticarivier tussen de Aukaners. En later 
ongeveer 20 jaar in het district Para en Bro-
kopondomeer bij de Saramacaners en de 
Inheemsen (Arowakken en Caraïben).
Sinds 2000 kreeg ik meer de bediening 
van de kerkgemeenschappen in de omge-
ving van Onverdacht (Billiton) in het district 
Para en toen kreeg ik meer te maken met 
Javanen.
Na vijftig jaar Suriname en bijna altijd alleen 
gewoond te hebben, zit ik nu in Nijmegen 
in het bejaarden- en verzorgingshuis van 
de Pater Jezuïeten “Aqua Viva”. Daar woon 
ik samen met 56 paters en broeders. In 
Suriname heb ik steeds tussen de groene 
bomen gewoond en nu zie ik rondom mij 
stenen gebouwen. Alleen boven de nieuwe 

kerktorens binnen de gemeentegrenzen 
geadopteerd. Als het gaat om kerkverlichting 
en ongediertebestrijding staan adviseurs 
klaar. In bouwkundige zaken zijn we uiter-
aard ook mede afhankelijk van regelingen 
en wetgeving, maar ook hierin verloopt de 
samenwerking in de meeste gevallen erg 
prettig. Een bijzonder onderdeel vormt de 
begeleiding inzake monumentenzorg en 
bescherming Rijksmonument. De komende 
jaren zullen hiervoor grote bedragen moeten 
worden uitgetrokken en ambtenaren kijken 
kritisch maar met veel interesse naar moge-
lijkheden en risico’s. Dank hiervoor.

Parochiekerncommissie.

wErkDaG CaTECHEsE: GELOOf 
BELEVEN, wE 
DOEN HET 
samEN.
Op zaterdag 25 
november zullen 
Willibrorduskerk 

en Don Boscoschool samen weer de uitval-
bases vormen voor een studie-werkdag van 
de Pater Damiaanparochie. In het algemeen 
deel vindt u alle informatie. Wij zijn erg blij 
dat de vorige studiedag blijkbaar in goede 
aarde viel en wellicht de basis vormde voor 
een nieuwe sessie. Onze gastvrouwen van 
Willibrord zullen in samenspraak met de 
Don Boscoschool zorgen voor een gastvrij 
onthaal: iets wat we in ’s-Heerenhoek graag 
over hebben voor anderen.

aDVENTsPEriODE
Het lijkt nog zo ver weg, maar ook in ons 
dorp gaat de tijd sneller dan verwacht.
Op de eerste zondag van november/Wil-
librordzondag 5 november zullen de dames 
van de Kerksnuffel u weer proberen ‘om te 
kopen’ zodat zij de vruchten kunnen plukken 
na een periode van creatief kerst- en nieuw-
jaarskaarten knutselen. Denkt u eraan een 
extra zakcentje mee te nemen, zodat u niet 
onverrichter zaken naar huis moet?
Tijdens de Adventsperiode wordt overwogen 
in gebed bijeen te komen op vrijdagmid-
dagen tussen 15.00- 15.30 uur in onze 
kerk. Meer informatie verneemt u later via 
kerkblad ‘Rond de Kerk’ dat u altijd via onze 
website kunt raadplegen.
De Caritas kern ’s-Heerenhoek zal ook 
deelnemen aan de parochiële actie inzake 
het inzamelen van wenskaarten. Hiertoe zul-
len de ‘kerkcollectebussen’ worden ingezet. 
Tevens wil men in de weken naar Kerst toe 
starten met het inzamelen van levensmid-
delen om kerstpakketten te kunnen samen-
stellen voor doelgroepen binnen onze kern.
Koren bereiden zich al voor op de kerst-
periode; het (relatief kleine) kinderkoor 
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Spreekuur in de pastorie:
Voor vragen over doopsel, huwelijk of anderszins 
kunt u iedere donderdag van 10.00 uur tot 11.00 uur 
terecht in de pastorie, Kerkdreef 4, tel. 561216.
Spoedzaken: 
561756 of 06-53165677 (Sjaak Priem)
Correspondentieadres Parochiekernbestuur:
Kerkdreef 4, 4451 AD Heinkenszand, 
e-mail: administratie@blasius.nl
website: www.blasius.nl
Financiële gegevens:
Rabobank: NL29 RABO 0128502126,  
Pater Damiaanparochie kern Heinkenszand
ING: 286055, Parochiekern Heinkenszand
Doopcontactpersoon:
Karin Oudmaijer, 0113-567270 
e-mail: oudmaijer2@zeelandnet.nl
Inleveren kopij Parochienieuws:
e-mail: addienelen@zeelandnet.nl
Addie Nelen, Stationsweg 30 Heinkenszand

ParochiekerN 

heiNkeNszaNd

h. blasiuskerk

LiEf EN LEED 
Overleden:
Op 30 augustus is overleden Dirk Hendrik 
Guus van der Meer, echtgenoot van Anny Ste-
vering, op de leeftijd van 83 jaar. Als Fries, wat 
nooit onbesproken bleef, vestigde hij zich hier 
en vormde, samen met Anny, een fijn gezin 
met 3 kinderen. Hieruit werden 9 kleinkinde-
ren geboren waarop hij heel trots was. Hij was 
rotsvast in zijn geloof en leefde van dag tot dag 
met  de kerkelijke kalender. Als mede-eigenaar 
van een accountantskantoor was het bijstaan 
van mensen met financieel- en fiscaal advies 
hem op het lijf geschreven. Hij had een groot 
creatief vermogen in woord en pen en zijn 
“epistels” waren een genot voor oog en oor. 
Dat hij een half jaar geleden afscheid moest 
nemen van zoon Bauke viel hem erg zwaar, 
maar toch wist hij nog te genieten van het 
moois dat het leven hem bood. Zijn volheid 
van leven, zijn duidelijke aanwezigheid en de 
wijze waarop hij onze levens kleur gaf, zullen 
we enorm missen.

Op 15 september is overleden Bart Nagel-
kerke op de leeftijd van 33 jaar. Bart was de 
jongste uit het gezin die al snel kon lopen, 
maar minder vlug praten, waardoor het later 
voor hem wel eens moeilijk was om zijn gevoe-
lens te uiten. Hij was PSV-supporter, viste en 
voetbalde graag en hield van uitgaan. Met de 
kinderen van familie en vrienden was hij altijd 
in de weer en hij stond altijd klaar als je hem 
nodig had. Het ging eigenlijk goed met Bart 
en het was dan ook een grote schok dat hij zo 
onverwacht, op veel te jonge leeftijd, overleed.

Op 24 september is overleden Jobina Boon-
man, weduwe van Albrecht Vermue, op de 

Sacramentskerk zie ik nog de toppen van 
een paar bomen. Het zal nog wel even duren 
voordat ik aan dat alles gewend zal zijn en 
de namen van alle bewoners van het huis 
ken. Maar ik moet wel zeggen dat de Hol-
landse kost mij wel goed smaakt. Al verlang 
ik soms nog wel eens naar een echte Suri-
naamse of Javaanse maaltijd. 
Mooie herinneringen heb ik ook aan het 
gouden priesterfeest dat ik daar heb mogen 
vieren en aan het geweldige afscheid dat 
de parochies mij gegeven hebben. Een 
hele groep had zich zelfs verzameld op het 
vliegveld bij mijn vertrek. Dat alles heeft me 
goed gedaan.
Ik mag terugkijken op een mooie tijd die ik 
in Suriname heb mogen doorbrengen. En ik 
ben dankbaar voor alle goedheid en vriend-
schap die ik daar heb mogen genieten. Ook 
ben ik heel dankbaar voor de steun die ik 
steeds vanuit Nederland heb mogen ont-
vangen; onder andere via het Missiethuis-
front ’s-Heerenhoek. Daarmee heb ik toch 
heel wat mensen kunnen helpen en ver-
schillende kerkjes kunnen opknappen. Het 
onderhoud van de gebouwen vraagt in de 
tropen altijd extra veel aandacht. Door de 
grote vochtigheid en de warmte en de vele 
soorten insecten zoals termieten (houtlui-
zen) en kakkerlakken vergaat alles snel als 
het niet goed wordt bijgehouden. Dat heb ik 
heel duidelijk gezien bij mijn laatste bezoek 
aan Tamarin.
Nu zijn voor mij al dit soort van zorgen 
voorbij en mag ik uitzien naar een rustige 
tijd hier in “Aqua Viva” te Nijmegen. Voor het 
eerst in vijftig jaar zal ik weer een herfst en 
winter meemaken. Ik vermoed dat ik dan 
nog wel eens terug zal verlangen naar het 
altijd warme en groene Suriname. Maar de 
wisselingen van de seizoenen heeft ook zijn 
bekoorlijkheden. Ik hoop hier nog een hele 
tijd te mogen genieten van een rustige oude 
dag, wat dichter bij mijn familie.
Pater M. Nijsten, o.m.i.
Met hem eindigt de periode van missio-
narissen uit ons dorp. Het Missiethuisfront 
heeft al eerder besloten dan ook te stoppen 
met haar werkzaamheden als pater Nijsten 
voorgoed terug zou komen. Over de beschik-
bare middelen wordt nog gecommuniceerd 
naar welke goede doelen deze gelden gaan.

Sacramentskerk Nijmegen

Uitvaartverzorging

‛DE BEVELANDEN’
Johan Hoekman

Geldeloozepad 20, 4463 AJ Goes 

(0113) 311 444 
www.uitvaartzorgcentrum.nl

Voor een zorgzame  begeleiding

Uitvaarten in geheel Midden-Zeeland

Eigen rouwcentrum met aula 
en koffi ekamer
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HuBErTusViEriNG mET EEN HuBkE

De aandacht tijdens deze viering op zon-
dag 5 november gaat vooral uit naar onze 
schepping, het evenwicht daarin voor de 
natuur en voor onszelf. De blazers van 
het Eerste Zeeuwsch Jachthoornkorps zor-
gen voor de muzikale omlijsting. Dankzij 
de hulp van onze voormalige bakker Ad 
Remijn en de leerlingen van de school ont-
breken ook deze keer de Hubertusbroodjes 
niet. Tijdens de viering worden deze zgn. 
‘Hubkes’ gezegend, en zoals de mare ver-
telt, zullen ze ons beschermen tegen een al 
te dol bestaan.
In plaats van een Hubertusmaaltijd bieden 
we u na de viering Hubertussoep aan. Hoe 
die zal smaken? Laat u verrassen! Voor 
een bedragje van € 1,- kunt u deze geza-
menlijke maaltijd zeker niet laten staan. En 
voor de liefhebbers is ook de traditionele 
jagersborrel weer voorhanden.

HuLP GEVraaGD
•		Omdat	 we	 door	 het	 overlijden	 van	 Anne-
marie een hele trouwe gastvrouw en 

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
- 1e t/m 4e zondag: 11.00 uur 
- 5e weekend zaterdag: 19.00uur
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.

vrijwilligers. Vriendelijk en hulpvaardig zorgden 
jullie ook dit jaar weer voor de vertrouwde, 
gezellige en ongedwongen sfeer.  Heel veel 
dank daarvoor. Onmisbaar zijn ook de mannen 
van het onderhoud die ons met alles helpen al 
ver voor en lang na de rommelmarkt.
Naast de drie goede doelen hebben we 
door de hoge opbrengst er nog twee aan toe 
kunnen voegen. De opbrengst komt nu ten 
goede aan: Eigen kerk, stichting Tess, stich-
ting Adavoc, steun aan St. Maarten en steun 
voor nieuwe plafonds voor Casa da çrianca 
in Brazilië.
Bedankt ook iedereen die ons alle spullen 
heeft gebracht. Heel veel spullen dit jaar.
Dankzij u en onze kopers kijken wij terug op 
een prachtig resultaat. Lieve mensen we heb-
ben met zijn allen weer gezorgd voor twee 
heerlijke dagen. Met een gerust hart kan ik dus 
zeggen,” Tot volgend jaar dan maar.”

Addie Nelen en Philie Frankevijle

kBO afDELiNG HEiNkENsZaND
Toch wil ik jullie laten weten, dat wij op 10 
oktober de 1e Mariaviering van oktober 
hielden in onze parochiekerk. Ik heb ze niet 
exact geteld (dan bedoel ik de aanwezige 
mede-parochianen), maar ik schat dat er zo’n 
20 à 25 personen aanwezig waren. Dat het 
dameskoor deze viering met Marialiedjes 
ondersteunt is erg gewaardeerd, maar de 
leden van het koor zijn niet meegeteld met het 
aantal aanwezigen. U was er niet of u kon er 
niet zijn? Misschien kan dat in de toekomst 
goed gemaakt worden. Op 24 oktober was 
er weer een Mariaviering. Opbouwend in de 
Mariavieringen zijn zeker de dames van het 
koor. Een welgemeend advies is: Houdt ook 
het mededelingenblad, dat u achter in de kerk 
vindt altijd goed in de gaten. U blijft dan op de 
hoogte van de activiteiten binnen onze kerk. 
Misschien is het voor enkelen van u wel inte-
ressant zelf eens een (korte) inbreng te leveren 
voor het Parochienieuws. Onderwerp zelf bepa-
len en schrijftalent sluimert vast wel onder de 
parochianen. Aanmelding via mijn persoon of 
via de voorzitter van het parochiekernbestuur: 
Kerkdreef 4, 4451 RD Heinkenszand. Mina van 
’t Westeinde-van den Dries, Laan van Barbe-
stein 7, 4451 AH Heinkenszand. Tel. 568004 
email: pm@vantwesteinde.com

COLLECTEs 12 auGusTus T/m 
10 sEPTEmBEr  

Eigen kerk:   
Eigen kerk 12/8 t/m 10/9 € 406,10 
 
Caritas:  
27/8 : MIVA € 68,00
02/9:  diaconie in eigen Parochie € 56,00
totaal Caritas € 124,00 

leeftijd van 91 jaar. Voor haar huwelijk werkte 
Job op de ouderlijke boerderij en in andere 
gezinnen. Ze mopperde zelden en werkte met 
haar man mee op het land en melkte koeien; 
het liefst was ze thuis en in het gewone ritme. 
Toen haar man in 1996 overleed wilde ze naar 
het dorp komen en kocht daar een huis, waar 
ze het al vlug gewend was en het naar haar 
zin had. Ze zocht de gezelligheid op en ging 
graag kaarten. Ook ging ze graag naar haar 
zussen om herinneringen en nieuwtjes uit te 
wisselen. Tot kort voor haar overlijden genoot 
ze van het leven.

Op 2 oktober is overleden Antonie Theodora 
van Steijn, weduwe van dhr. Oudejans, op de 
leeftijd van 93 jaar. Op 5 oktober werd voor 
haar de uitvaartdienst gehouden waarna zij 
aansluitend werd gecremeerd. 

uiTNODiGiNG
Geachte Parochianen,
Graag willen wij u infor-
meren over de viering in 
onze kerk op donderdag 
2 november  “Allerzielen”, 

op deze dag herdenken we onze dierbare 
overledenen.  In onze kerk is er om 19.00 uur 
een Woord- en Communieviering met muzikale 
begeleiding van het Herenkoor; er wordt de 
Requiemmis gregoriaans gezongen.
De viering wordt voorgegaan door pastor Hac-
king. Als het weer het toelaat is er na de viering 
gelegenheid de begraafplaats te bezoeken. 
Deze zal verlicht zijn. Het is bijzonder dat op 
2 november wereldwijd in de katholieke kerk 
mensen samen komen om te herdenken en 
stil te staan bij onze dierbaren die niet meer 
bij ons zijn. Wij hopen u te mogen begroeten 
in de Allerzielenviering donderdag 2 november 
a.s. aanvang 19.00 uur.
 

Parochiekern Heinkenszand, Heilige Blasius

rOmmELmarkT 2017 
Wat was het weer een groot succes. De 
hoogste opbrengst tot nu toe. Maar liefst een 
bedrag van ruim € 4000. We zijn hier natuurlijk 
heel blij mee.
Dankbaar zijn we dan ook voor de enorme 
inzet van heel veel vrijwilligers. Al in de vroege 
ochtend van 9 sept. werden er ondanks de 
stromende regen  tenten en kramen neergezet. 
Vele handen waren er nodig om alles buiten te 
zetten en de kramen in te ruimen.
Om 13.00 uur stroomden onze klanten het 
terrein op. De handel kon beginnen.
De sfeer zat er weer goed in, de regen was 
opgehouden en de koffie met wafels gingen 
er goed in. Ook de hele zondag was het weer 
ons goed gezind. Er was dan ook de hele 
dag aanloop in en buiten de kerk. Waar zou-
den we toch zijn zonder al die enthousiaste 
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ParochiekerN 

leWedorP

h. eliGiuskerk

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

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

LiEf EN LEED
Overleden: 
Op 6 oktober is de heer Johannes de Jonge 
overleden. De uitvaartdienst met aanslui-
tend de begrafenis vond op 16 oktober 
plaats te ‘s-Heerenhoek. 

VrEDEsViEriNG   
Zondag 17 september hebben wij in de 
PC kerk de oecumenische Vredesviering 
gehouden. Traditiegetrouw begonnen we 
voor de viering met koffie. De viering werd 
voorgegaan door pastor Brooijmans. Het 
koor bestond uit leden van de RK en de 
PC kerk. Met recht een oecumenisch koor. 
Alle liederen en gebeden stonden in het 
teken van Vrede. Het thema van deze vre-
desweek was: De kracht van verbeelding, 

koffiedame moeten missen, zijn we per 
direct op zoek naar iemand die het 
groepje komt versterken. Mocht u twijfe-
len: alleen bij bijzondere vieringen wordt 
er voor koffie gezorgd. Dit betekent dat uw 
tijdsinvestering redelijk beperkt is. Net als 
altijd kunt u voor meer informatie in het 
parochiehuis terecht.
•		Ook	 brengen	 we	 graag	 de	 lectorengroep	
terug op sterkte. En die sterkte houdt in 
dat we graag met acht lectoren zijn, terwijl 
de werkgroep vanwege het vertrek van van 
Kathinka Boonman nog uit slechts zeven 
personen bestaat. Een mooie en dankba-
re taak, die niet al te veel tijdsbeslag van 
je vergt. Er wordt hier een korte training 
voor aangeboden.

Parochiekerncommisie 

LiCHT VErLiCHT
Dit is het thema dat Singing Voices heeft 
gekozen voor de viering van zondag 29 
oktober. In deze tijd van het jaar worden 
de dagen korter en lijkt het soms of de 
hele wereld steeds donkerder wordt. We 
verlangen naar licht. Hoe kunnen we een 
lichtje zijn voor elkaar? Wie is ons lichtend 
voorbeeld? We nodigen u van harte uit om 
deze viering met ons mee te vieren. Het zou 
heel fijn zijn om met velen te zijn. 
Ook in praktische zin willen we voor licht 
zorgen. Singing Voices verkoopt na de vie-
ring toepasselijke aardigheidjes, die met 
licht te maken hebben. De opbrengst van 
de actie is dit jaar voor stichting Focus 
2. Deze stichting is u allen vast en zeker 
bekend; al jarenlang brengen Goese oog-
artsen letterlijk en figuurlijk het licht terug 
in de ogen van blinde- en slechtziende 
mensen in Burkina Faso. Middels de ver-
koop van lichtpuntjes helpen wij dit goede 
werk voort te kunnen zetten. Het is, kortom, 
een lichtje in donkere dagen. U bent van 
harte welkom.

Miranda, Marleen, 
Rita, namens Singing Voices
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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

aLLErZiELENViEriNG
Het is een mooie, waardevolle traditie: 
Op de zondagmiddag dichtbij Allerzielen 
komen wij bijeen om onze lieve doden te 
gedenken. Van hen die ons het afgelopen 
jaar ontvielen, worden de namen genoemd 
en wordt een kaars ontstoken. Na afloop 
brengen we gezamenlijk een bezoek aan 
het kerkhof waarbij alle graven gezegend 
zullen worden. De viering is op zondag 5 
november en begint om 14.00 uur. Voor-
ganger is pastoor Van Hees. U bent van 
harte uitgenodigd.

Kees Boonman

 “siNT maarTEN”
Het feest van Sint 
Maar ten wi l len 
we di t  jaar  op 
bijzondere wijze 
vieren. Dit gaan 
we doen in een 
speciale gezins-
viering op zater-
dag 11 november 
om 19.00 uur. 

Alle kinderen, klein en groot, en u vast ook, 
zullen genieten van de verhalen over Sint 
Maarten. We worden allen aan het denken 
gezet en misschien wel uitgedaagd om het 
lichtje van warmte, vriendschap en betrok-
kenheid brandend te houden en door te 
geven. Tussen 18.00 en 18.45 uur kun-
nen er in de pastorie lantaarntjes worden 
versierd. Alle kinderen zijn hiervoor van 

LiEf EN LEED
Overleden
Op 9 oktober 2017 is Marie Vermeire-
Steene op 90-jarige leeftijd overleden. 
We hebben op vrijdag 13 oktober tijdens 
de afscheidsviering in onze parochiekerk 
te Hansweert afscheid van haar genomen, 
waarna de begrafenis plaatsvond op de 
begraafplaats te Hansweert.

BLOEmENPOT
De bloemenpot heeft in de maand augustus 
€ 17,65 en in de maand september 
€ 17,20 opgebracht.

EEN NiEuwE sTarT
Elke dag star-
ten we met 
Trefwoord. Het 
liedje ‘Goede-
morgen dag’ 
wordt gezon-
gen en het 

kalenderblad wordt bekeken. 
Dit staat overigens elke dag tijdens het 
inloopkwartier al klaar op het digibord. 
We luisteren naar een (bijbel)verhaal en/of 
zingen een liedje. Ook zijn we weer gestart 
met de activiteiten samen met de bewoners 
van de Batsen Toren.(zie foto).

Groep 3 heeft gespeeld in de tuin en op 
het terras. Al snel kwamen enkele ouderen 
naar buiten en anderen zwaaiden vanuit de 
woonkamer. Van 2 kinderen bleek hun over-
groot oma daar te wonen. We zongen voor 
een van deze oma’s, die jarig bleek te zijn. 

Groeten, groep 2-3 van 
ICBS ‘de Horizon’ Rilland

  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 

stel je voor dat het ooit zal lukken om vrede 
te stichten, te behouden en door te geven. 
De kinderen hebben er in de kinderneven-
dienst invulling aangegeven, via een regen-
boog en een puzzel. 65 Volwassenen en 10 
kinderen waren aanwezig. 

 Werkgroep Oecumene  

aLLErZiELENViEriNG
Op zondag 5 november zal in onze kern de 
Allerzielenviering plaatsvinden. 
In deze dienst willen wij het leven vieren 
van de overledenen van het afgelopen jaar. 
Om hen blijvend te herinneren zullen we 
hun namen noemen, zoals dit wereldwijd in 
de katholieke kerk rond Allerzielen gebeurt.
Bij het noemen van hun naam zal een 
kaars ontstoken worden zodat we hen niet 
vergeten. Na afloop van de dienst zullen 
de gedachteniskruisjes aan de families 
worden uitgereikt als blijvende herinnering. 
Deze dienst zal worden voorgegaan door 
pastor Harrie Buijssen en zal de zang ver-
zorgd worden door Con Dios.
Als het weer het toelaat gaan we gezamen-
lijk naar het kerkhof om daar alle overlede-
nen gezamenlijk te herdenken; ook zal Con 
Dios een passend lied ten gehore brengen.
We hopen dit met velen te kunnen vieren.

Leo Rentmeester, 
parochiekerncommissie

 

VErGaDEriNGEN EN BijEENkOmsTEN

25-10  Lezing pastoor Van Hees  
“Kerk in nood”

13-11 Caritas 19.30 uur
20-11 Parochiekernvergadering 19.30 uur 
22-11 Caritas Bisdom 19.30 uur 
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Uw adres voor laan- en parkbomen
tevens volop tuinplanten

van november tot mei
Specialiteit: Veredelde noten

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

SCHILDERS- EN

AFWERKINGSBEDRIJF

FRANSE BV
meer dan ‘een kleurtje’

Johan Frisostraat 26
4434 AC Kwadendamme
Telefoon 0113-649361

drukkerij  en 
ontwerpstudio

1000 
A4 flyers*
voor maar
95 euro

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

Noordland 3
4451 RP  Heinkenszand

drukkerijdriedijk.nl

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: 
Janneke Versaevel: jversaevel@zeelandnet.nl
Kopijadres Parochienieuws:
Marijke Clarijs, Kokmeeuwstraat 11
4301 WP  Zierikzee e-mail clarijs@zeelandnet.nl

LiEf EN LEED
Overleden
Op 29 september Fia Tromp-Sutmuller uit 
Zierikzee, 78 jaar.

VOOr uw aGENDa
Woensdag 1 november: eucharistieviering 
Allerheiligen om 19.00 uur.
Donderdag 2 november: eucharistieviering 
Allerzielen om 19.00 uur
Vrijdag 3 november: eucharistieviering 
1e vrijdag van de maand om 19.00 uur
Zondag 5 november: Willibrordzondag, 
eucharistieviering om 9.15 uur met na 
afloop koffie en een drankje in het paro-
chiecentrum. Op deze zondag is er geen 
viering in Haamstede.
Zondag 19 november: vesperviering om 
16.00 uur
Zaterdag 16 december: kerstmarkt van 
10.00-16.00 uur
Zondag 17 december: vesperviering om 
16.00 uur.

kraNsLEGGiNG aLLErZiELEN
Op zondag 29 oktober is de jaarlijkse 
kranslegging op onze begraafplaats St. 
Barbara. Na de viering van 9.15 uur lopen 
we in stille tocht naar het kerkhof, waar een 
korte bijeenkomst zal zijn met gebed en 
zang. Daarna is er voor iedereen de moge-
lijkheid het graf van geliefden te bezoeken 
en een roos, geschonken door de Caritas, 
op het graf te leggen. Na afloop gaan we 
terug naar het parochiecentrum om nog 
even na te praten onder het drinken van 
een kopje koffie of thee. Is het lopen naar 
de begraafplaats te ver voor U, dan kunt U 
voor vervoer contact opnemen met Henny 
Verkaart, tel. 414106.

harte uitgenodigd en kunnen tussen die 
tijd gewoon binnen lopen om te komen 
knutselen. Zodat we met mooi versierde 
lichtjes, dit feest kunnen vieren. Pastor 
Jeanine Heezemans zal samen met de 
werkgroep kindernevendienst voor gaan in 
deze viering.

kErsTsTaLLENTOCHT 2017
Van alle kanten komen de vragen weer bin-
nen “Is het dit jaar kerststallentocht? O, 
leuk! Ik ga het snel in mijn agenda zetten!” 
Het eerste overleg binnen ons werkgroepje 
heeft al plaatsgevonden. We gaan vol 
enthousiasme aan de slag om op zaterdag 
16 december tussen 16.30 uur en 19.30 
uur een leuke, originele en sfeervolle tocht 
voor alle mensen van Ovezande en omstre-
ken in elkaar te zetten. Maar dat kan alleen 
met uw hulp! Zet de deuren van uw huis 
of tuin open en laat mensen genieten van 
uw bijzondere kerstversiering, of mooi ver-
lichte tuin. Bespeelt u een instrument, wilt u 
toneelspelen, een kerstlied zingen of dansen 
voor publiek? Laat dit dan voor 1 december 
aan ons weten, dan kunnen we dat aange-
ven op de route, zodat de mensen ook zeker 
bij u langs komen.
We weten al dat onze parochiekoren Oal In 
en Pius X de tocht muzikaal op zullen luiste-
ren. Fanfare ‘Sint Caecilia’ is al aan het repe-
teren voor een optreden. Naast de kerk zal 
er een levende kerststal te bewonderen zijn, 
met dieren eromheen en een echt kindje in 
de kribbe. In de kerktuin zullen er allerlei 
heerlijkheden te koop zijn, zoals erwten-
soep en broodjes. Ook zullen de vuurkorven 
branden. Om 19.30 uur willen we met allen 
samen zingend afsluiten voor de kerk, bij de 
kerststal, onder begeleiding van de fanfare. 
Wilt u zichzelf of uw groep aanmelden om 
een kerstplaats op de route te zijn, of wilt 
u helpen met allerlei hand- en spandien-
sten vooraf of op de dag zelf, stuur dan een 
berichtje naar:
jeannettevanbeek9@hotmail.com

Werkgroep: 
Jeannette van Beek, Anne-Marie Boone, 

Charlotte den Toonder

OPrOEP
Wij als bloemendames zijn op zoek naar 
iemand die onze bloementafeltjes van de 
kerk wil opknappen. De tafeltjes zijn nog 
goed maar er zitten vochtplekken en wat 
slijtage op. Een beetje opschuren en een 
kwastje erover zou al voldoende zijn. Ben jij 
iemand die zegt: ‘dat lukt mij wel’, of weet je 
misschien iemand die ons wil helpen. Laat 
het even weten.

Jeannette van Beek, 
telefoon: 0113-655773
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soep met een broodje. Onder het genot van 
dit lekkers kunt u even bijkletsen met beken-
den die u zeker weer tegen zult komen. Op 
het pleintje naast de kerk kunt u, zoals ieder 
jaar weer, overheerlijke oliebollen kopen en 
onder het genot van een glaasje glühwein bij 
een knapperend vuurtje plaatsnemen. Het 
belooft weer een mooie dag te worden met 
ontmoetingen en veel gezelligheid. Graag 
zien wij u op de kerstmarkt!

Werkgroep kerstmarkt

CariTas
Opbrengst Caritascollectes
schouwen-Duiveland:
 Zierikzee Haamstede Totaal
3 sept.: €285,16  €50,60  €335,76 
 voor hospice Kaaskenshuis

Caritas heeft € 50,00 bijgedragen aan het 
leprafonds ter ere van Pater Damiaanzon-
dag en € 20,00 voor het organiseren van 
de Adventsactie op kerstmarkten van Goes 
en Zierikzee.
De Caritascollecte van 5 november is 
bestemd voor ons regioproject Palabana 
kinderdorp in Zambia en de Caritascol-
lecte van 3 december is bestemd voor 
de adventsactie straatkinderen in Kigali, 
Rwanda. Onze kasbeheerder Tonny Vaes 
zorgt ervoor dat de bedragen op de juiste 
plek terecht komen.
In het weekend van 19 en 26 november 
komt er een doos achter in de kerk waar 
u nieuwe (kerst)kaarten en postzegels in 
kunt doen voor het gevangenispastoraat van 
Ineke van der Par. Zij geeft deze aan gevan-
genen zodat zij met de feestdagen ook een 
kaart naar huis of vrienden kunnen sturen. 
U mag ze ook afgeven of in de bus doen bij 
Mw. Neijzen, Kiekendiefstraat 20, Zierikzee.
Uw steun Caritas: bankrekening: NL 52 
RABO 0143 5823 99. Hartelijke dank voor 
uw steun, 

Caritaskern commissie 
Schouwen-Duiveland

VErPLEEGHuis COrNELia
Dinsdag 26 september vond er in verpleeg-
huis Cornelia een woord- en communievie-
ring plaats. De bewoners van de Cornelia die 
deze viering bezochten werden opgehaald 
van de diverse afdelingen door een aantal 
vrijwilligers en werden ontvangen in de zaal 
De Boei. Geestelijk verzorger Mevr. Lingen 
heet iedereen welkom, in het bijzonder 
de gasten die voor het eerst deze viering 
bezoeken, waarna de korte viering aanvangt. 
Het thema van deze middag was “De ware 
wijnstok”. Zo’n 6-tal bewoners en hun fami-
lieleden beleefden deze dienst op hun eigen 
manier en er werd aandachtig meegelezen 

van haar opa maar toch doet ze iets tegen 
zijn zin in. Ze wil hem namelijk hoe dan 
ook bewijzen dat zij wel degelijk het nieuwe 
stamhoofd kan worden, ook al is dat tegen 
duizenden jaren van tradities in...
Beide middagen zijn in het parochiecentrum 
van 14.00 – 16.00 uur inclusief een kopje 
koffie en iets lekkers. Aanmelden is niet 
nodig en er zijn geen kosten aan verbonden. 

iNLOOP- Of HuiskamErmiDDaGEN
In november gaan we in Zierikzee beginnen 
met inloop- of huiskamermiddagen. Het 
idee er achter is dat we een kerk zijn waar 
mensen welkom zijn en terecht moeten kun-
nen.  Dit willen we vorm geven door iedereen 
de mogelijkheid te bieden “op bezoek” te 
komen: voor een praatje, een spelletje, een 
kopje koffie of glaasje limonade (tegen een 
kleine vergoeding). Beginnend op donder-
dag 2 november zal het parochiecentrum 
hiervoor iedere donderdagmiddag tussen 
14.00 en 17.00 uur open zijn. Iedereen is 
welkom. Dit initiatief wordt gedragen door 
de ParochieKernCommissie, Caritas en KBO. 
Mocht u ook een keertje gastvrouw of gast-
heer willen zijn, dan kunt u zich melden bij 
E. Steegmans tel. 413931 of via fam.steeg-
mans@kpnmail.nl Tot ziens?

aDVENTsViEriNG sENiOrEN
Op woensdag 13 december vindt de jaar-
lijkse eucharistieviering voor senioren plaats 
in de Willibrorduskerk in Zierikzee. Om 
16.30 uur gaan pastoor van Hees en pastor 
Verdaasdonk voor in deze adventsviering. Na 
de mis gaan we naar het parochiecentrum 
en na een welkomstwoord door de voorzit-
ter van de Caritas, mevr. Carine Neijzen, 
is er een gezellige maaltijd gevolgd door 
het kerstverhaal. Uitnodigingen voor deze 
middag worden begin december aan u ver-
zonden. Graag ontvangen wij de antwoord-
strookjes op tijd van u retour.

kErsTmarkT
Op zaterdag 16 december organiseren wij 
weer een gezellige kerstmarkt in en om de 
Willibrorduskerk van 10.00 – 16.00 uur. Dit 
jaar is er weer een diversiteit aan spulletjes 
te koop zoals sieraden, tassen, cadeau arti-
kelen, zelfgemaakte kaarten, vogeltaarten, 
kaarsen en natuurlijk zijn er ook weer kerst-
stukjes, te veel om allemaal op te noemen.
In de kerk staan weer de goede doelen: bij 
de Caritas kunt u een kaarsje branden en 
even een moment tot bezinning komen bij 
de kerststal. Ook staat de KBO-PCOB er, hier 
wordt verteld wat zij doen voor de leden en 
uiteraard kunt u zich hier aanmelden als lid. 
In het parochiecentrum kunt u weer terecht 
voor een kopje koffie of thee met wat lek-
kers of voor de overheerlijke eigengemaakte 

aLLErZiELEN
Op 2 november in de viering om 19.00 uur 
noemen wij hun namen en delen in het 
gemis, maar ook in het geloof dat zij veilig 
zijn bij God. 
Sinds oktober 2016 tot heden zijn 
overleden:

Pieter Verploeg 83 jaar 26-10-2016
Mevr. Denies 89 jaar 01-11-2016
René de Spirt 55 jaar 06-11-2016
Anna A.A. van Schendel 
  88 jaar 05-04-2017
R.H.M. Lafort-Waelput 
  85 jaar 09-05-2017
Jo W. den Dekker 85 jaar 11-06-2017
Cor Stoel  81 jaar 14-08-2017
Helena Hamers 83 jaar 19-09-2017
Fia M.M. Tromp-Sutmuller 
  78 jaar 29-09-2017

wiLLiBrOrDZONDaG
Zondag 5 november is het Willibrordzondag. 
De Heilige Eucharistie met als thema "De 
Geest die wij nodig hebben" wordt voorge-
gaan door Pastor Verdaasdonk en ons eigen 
Willibrorduskoor zingt de mis van de Heilige 
Geest. De dienst begint om 9.15 uur en na 
afloop wordt iedereen verwacht in het paro-
chiecentrum voor een kopje koffie of thee 
en een drankje met een hapje. De tweede 
collecte in deze viering is voor de aids-
weeskinderen in het kinderdorp Palabana 
in Zambia, het project van de Pola van der 
Donckstichting van Anne Martens.
In Haamstede is er deze zondag geen 
viering.
 

GELOOfsVOrmiNG mET 
VOLwassENEN
Dinsdag 14 november: ‘Christelijke Spiri-
tualiteit beleefd en geleefd’ door mevrouw 
Marjet Verbeek, verbonden aan Spirit in 
Roosendaal. Vanuit haar deskundigheid over 
spiritualiteit en ervaringen tijdens haar werk 
zal zij ons kennis laten maken met aspecten 
van christelijke spiritualiteit.

Dinsdag 12 december: Film Whale Rider 
door Wiel Hacking 
De korte inhoud: Whale Rider is het verhaal 
van een Maori stam in een klein kustplaats-
je in Nieuw-Zeeland. In elke generatie staat 
een man aan het hoofd, genaamd Whale 
Rider. Als een tweeling wordt geboren, over-
lijden moeder en zoon en blijft dochter Pai 
(Keisha Catle-Hughes) in leven. Voor het 
huidige stamhoofd Koro (Rawiri Paratene) is 
het onacceptabel dat een vrouw de nieuwe 
leider zal worden. Hij gaat daarom binnen 
de stam op zoek naar een jongen die deze 
rol op zich kan nemen. Pai houdt zielsveel 
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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

vanaf 19.30 uur in het seniorencafé in de 
foyer van het fiZi theater in Zierikzee. Oud-
burgemeester dhr. J. Asselbergs geeft ons 
een inkijkje over zijn werk als kamerheer 
van ons koninklijk huis. 
klaverjassen 
Op vrijdag 17 november is alweer de tweede 
klaverjasavond van het nieuwe seizoen. Om 
19.30 uur beginnen we met klaverjassen 
en vanaf 19.00 uur bent u welkom in het 
parochiecentrum. De koffie en thee is gratis 
en voor een hapje en drankje wordt gezorgd. 
Inleg is € 3,50. Aanmelden en eventueel 
afzeggen bij Henny Verkaart, tel. 414106 of 
per mail hmverkaart@zeelandnet.nl.
Goud voor Oud
Op donderdag 25 januari 2018 vindt dit 
muziekspektakel weer plaats en het belooft 
weer een geslaagde uitvoering te worden 
met veel bekende artiesten Ook dit jaar 
heeft de KBO weer de beschikking over een 
flink aantal kaarten. 
U kunt zich aanmelden bij Henny Verkaart, 
tel. 414106 of per mail: 
hmverkaart@zeelandnet.nl graag uw naam, 
adres, postcode, plaats en tel. nummer ver-
melden. KBO-leden voorrang hebben boven 
niet-leden omdat het aantal kaarten wellicht 
niet toereikend is voor alle aanmeldingen.

VOOr uw aGENDa
Bijbelquiz 
Dit jaar zal de protestantse gemeente in 
Kerkwerve de organisatie van de bijbelquiz 
op zich nemen op donderdagavond 9 
november. Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 
19.30 uur. Wilt u meedoen of komen kij-
ken/luisteren? Hartelijk welkom! Aanmel-
den kan bij tinykieboom@kpnplanet.nl
maria en jezus in de kunst
door ds. Freek Schipper. Welkom op woens-
dag 29 november om 19.30 uur in de 
Thomaskerk. In de protestantse traditie is 
het beeld van Maria nogal flets. De rooms-
katholieke schildert haar in geuren en 
kleuren. In de loop der eeuwen zijn Maria 
en Jezus op talloze schilderijen samen 
afgebeeld. Willen we onze protestantse of 
rooms-katholiek gekleurde bril afzetten? 
Kan Maria voor ons een moeder of een 
zuster worden?

OP ZOEk Naar EEN 
TaaLHuLPmaaTjE
Heeft u soms een uurtje per week over om 
een buitenlandse mevrouw te bezoeken die 
graag wat beter de Nederlandse taal zou 
willen leren spreken? Het is een dankbaar 
iets om zo iemand wat verder te kunnen 
helpen om zijn of haar plekje te vinden in 
de Nederlandse maatschappij. 
Meld u aan bij tinykieboom@kpnplanet.nl 
of via tel. 415238.

en gezongen. Het is voor ons als vrijwilligers 
altijd een sfeervolle en soms ontroerende 
dienst. Na afloop is er tijd voor een kopje 
koffie of thee en na een gezellig halfuurtje 
worden de bewoners terug naar hun eigen 
plekje gebracht. 
De volgende viering staat gepland op dins-
dag 12 december om 14.30 uur, thema van 
die viering is “Advent”.

GErarDuskaLENDEr
Elke dag een beetje 
spir i t! De Gerardus-
kalender, uitgebracht 
door klooster Wittem, 
is een scheurkalender 
die opbeurt, of aan-
zet tot nadenken. Voor 
meer informatie: Mevr. 

Luijben-den Boer, Rijksweg 16, Oosterland, 
tel. 643390.

Dansavond
Op zaterdag 28 oktober 
organiseert de KBO haar 
eerste dansavond vanaf 

19.45 uur in de Willibrordusschool, via de 
zij ingang. Entree € 4,00 voor KBO-leden 
en niet-leden betalen € 7,00 inclusief 2 
consumptiebonnen. De laatste dans is om 
24.00 uur. Omdat we graag willen weten op 
hoeveel mensen we kunnen rekenen kunt u 
zich opgeven bij Anneke tel. 414517, bij 
Els tel. 413931 of bij Henny tel. 414106.
wandeling
Op de donderdagen 2 en 16 november 
staan er weer wandelingen op het program-
ma. Zo rond de 10 personen gaan twee-
wekelijks op pad onder begeleiding van 
natuurkenner Nico Baart. Als u een keer 
mee wilt: een telefoontje naar 414229 is 
voldoende.  
koffieochtenden Zierikzee
Op dinsdag 7 november is er weer kof-
fieochtend in het parochiecentrum vanaf 
half 10. Deze ochtend helpt Dien Hanse 
ons bij het maken van een herfststukje en 
met een beetje fantasie en vervanging van 
verdorde bloemen tovert u dit om tot een 
echt kerststukje. Voor  € 7,50 kunt u hier-
aan deelnemen. Graag een schaaltje, een 
klein mesje en/of een klein snoeischaartje 
meenemen. Aanmelden kan bij de eerder 
genoemde dames (zie hierboven).
De volgende koffieochtend op dinsdag 5 
december heeft naturlijk een Sint-sfeertje!
Koffieochtend Brouwershaven
Op de woensdagen 8 november en 13 
december vanaf 9.30 uur in het Tonnen-
magazijn. Ook daar bent u natuurlijk een 
graag geziene gast. 
seniorencafé
Op dinsdag 14 november verwachten we u 
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PASTORAAL CENTRUM
Secretariaat/teamassistentie:
Plonie Paree
Ineke Priem
Zusterstraat 4, 4461 JA Goes
tel. 0113-218610
pastor team@zeelandnet.nl
Openingstijden Pastoraal Centrum: 
van di t/m vrij van 10.00 tot 12.00 uur

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

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

ViCARiAAT MiddELBURG
Paul Verbeek, vicaris
Tel: 06-83215322
pverbeek@bisdombreda.nl

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

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

WEBSiTE
 www.paterdamiaanparochie.nl

OPLAGE
 5000 exemplaren

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

Parochie- en kernzaken

Deze keer aandacht voor communicatie in veel facetten. Zijn we als Pater Damiaanparochie 
op de goede weg of lopen we achter feiten aan? Aan u, lezer/parochiaan om dat mee te 
beoordelen.

Sinds de oprichting van de Pater Damiaan-
parochie zijn commissies in alle acht kernen 
druk in de weer om hun parochiekern en 
kerk onder de aandacht te brengen. Veran-
deringen leiden snel tot verwarring; fusie 
van kernen tot één nieuwe parochie kan 
afstandelijkheid veroorzaken. Wie zit daar 
op te wachten?

Veel kernen hebben een eigen parochie-
kerngids, die ze jaarlijks aangepast – actu-
eel- uitgeven. De gids bevat algemene infor-
matie over de organisatie binnen de kern, 
adressen, bereikbaarheid en activiteiten 
over het gehele jaar. Beeldmateriaal ver-
duidelijkt en maakt het leesplezier hopelijk 
groter.

Al 17 jaar wordt het parochieblad ‘Parochie-
nieuws’ uitgegeven; van oorsprong bedoeld 
om de samenhang tussen de verschillende 
(acht) parochies te onderstrepen. Ieder had 
vooral aandacht voor eigen vieringen en acti-
viteiten en het algemene deel zorgde voor 
verbinding en verduidelijking als het ging 
om geloofszaken en actuele thema’s. Toen 
in 2013 de acht fuseerden tot één parochie 
werd de noodzaak tot samen denken en 
samen doen alleen maar groter en belang-
rijker: fuseren is meer dan een optelsom 
van delen. Bijna 5000 adressen krijgen het 
blad thuis bezorgd. Aanvankelijk maande-
lijks in eenvoudige opmaak, geleidelijk aan 
overstappend naar iets meer kleur en een 
lagere frequentie. Achtergrondverhalen bij 
het geloofsleven, diensten en vieringen in de 
gehele parochie; vooruitblikken en terugblik-
ken op parochiegebeurtenissen vormen de 
kopij. Het blad wordt deels betaald door 
adverteerders en bijdragen van parochianen, 
al of niet vrijwillig.

De website doet zijn intrede; aanvankelijk 
een zaak/taak van elke parochie-kern, maar 
geleidelijk aan ontstaat ook hier het besef 
om samen gezamenlijk op te trekken.  Naast 
een digitale versie van Parochienieuws is er 
actuele informatie via digitale nieuwsbrie-
ven, facebook-pagina’s en zo mogelijk een 
eigen mededingenvel per kern voor bezoe-
kers van de kerkdiensten.

Huis-aan-huisbladen op weekbasis brengen 
voor iedere brievenbus die dat toelaat een 
overzicht aan diensten en vieringen en ook 
de provinciale courant wil nog wel eens 
extra informatie verstrekken, als dat via con-
tactpersonen wordt aangereikt.

Voor bijzondere activiteiten worden flyers 
en posters gemaakt, die zoveel mogelijk 
worden verspreid en zichtbaar opgehangen 
binnen en buiten de eigen kern.
Sommige kernen beschikken over kerkra-
dio en/of –TV waardoor de band met de 
lokale kerk wordt versterkt of aangehou-
den, met name als leeftijd en gezondheid 
gaan opspelen. Misboekjes en aanvullende 
informatie worden op papier of digitaal 
aangeleverd.

En toch vragen wij, redactieleden van PN, 
ons af of we zò op de goede weg zijn en 
blijven? Lezers haken af, kerkgang wordt 
minder en ‘zoals de ouden zongen, piepen 
de jongen niet meer’.

Natuurlijk blijven we geloven in de toekomst: 
nieuwe uitdagingen willen we aangaan. In de 
komende periode willen wij u/jou als lezer/
belangstellende in die vernieuwing betrek-
ken. Doe mee, want iedereen wil aandacht 
en gehoord worden.
In het volgende nummer meer aandacht 
hiervoor!

Hallo 
is daar 
iemand?


