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INLEIDEND
WOORD
van de hoofdredacteur

Graag hadden we u een speciaal kerstnummer aangeboden zoals veel winkels in deze
feestmaand gewend zijn te doen. Budget en omzet zijn ‘ongepaste’ begrippen als het om
kerkbezoek gaat. We zijn niet enkel uit op omzetcijfers, maar toch..?
Nu maar hopen dat u tussen al die glanzende tijdschriften ons ‘nuchtere’ parochieblad
kunt vinden.

AFSTEMMEN
STELT U ZICH EENS VOOR:
Je bent een bedrijfsleider van een supermarktketen in Goes en je
baas heeft bedacht dat er een heel jaar acties moeten plaatsvinden
in alle winkels. Uiteraard doe je mee, want dat ben je min of meer
verplicht. De acties lopen als een trein en het hoofdkantoor doet
er nog een schepje bovenop: naast weekacties komen er dagacties: elke dag een ander product in de aanbieding. Aanvoer wordt
centraal geregeld, dus hierover geen problemen. Op donderdag is
‘soep in blik’ van een bekend merk in de aanbieding en vanaf de
opening vliegen de blikken de winkel uit. Om half twaalf piepen de
eerste klanten dat sommige smaken uitverkocht zijn… Rond half drie
opstootjes, omdat de laatste blikken voordeel weggegrist worden…
Bedrijfsleider kan amper de ruzie sussen en verwijten vliegen over
en weer: ‘lokkertjes van niks, schandalig, ik kom hier nooit meer…’.
De manager houdt er een slecht gevoel aan over: soepzootje...?
Wat heeft dat met de kerk te maken? Die werkt toch niet met
aanbiedingen?
Ja en nee. Elke parochiekern probeert met grote regelmaat iets
extra’s aan te bieden, zodat vieringen ook echt gevierd kunnen worden. Koren oefenen speciaal repertoire; gastkoren of solisten worden
uitgenodigd; bloemengroep en liturgiewerkgroep putten zich uit om
‘goed voor de dag’ te komen…Themaboekjes worden gedrukt en uitvoerig vooraf met voorganger, lector, organist en koor doorgenomen.
Alles ligt klaar: de kerkdeur kan open en dan maar hopen dat er
kerkgangers zijn die op het aanbod afkomen..
Succeservaringen leiden vaak tot nieuwe uitdagingen, motivatie en
versterking van samenwerking. Missers werken echter ook lang door:
vrijwilligers haken af, het geloof in iets nieuws uitproberen smelt als
sneeuw voor de zon…

Hoe stem je
vraag en aanbod goed af?
Elke parochiekern doet van
alles om ‘in
actie’ te blijven, maar de
‘klant’ bepaalt. De wekelijkse kerkbezoeker vindt het maar niks dat
‘eendagsvliegen’ de beste plaatsen innemen, of dat een andere
vorm en inhoud enkel verwarring brengt. Deze trouwe parochianen
mijden dan op hun beurt die speciale vieringen en zo blijft elke stap
een gok. Lokkertjes? Op = op (te weinig tekstboekjes) leveren irritaties op; alles uit de kast voor één viering?
Advent en Kerstmis zijn voelbaar in elk kerkgebouw. Bezinning op
wat komen gaat en wat men kan verwachten hebben zo een andere
invulling gekregen. De geboorte van het Kerstkind is een feit, maar
de voorbereidingen lijken verdacht veel op een echte geboorte:
stress: is alles wel op tijd gereed en krijgen we iedereen op de plaats
die we vooraf bedacht hebben? Spoedopnames vermijden!
In elke kerk zit de bedrijfsleiding en het ‘personeel’ te wachten of
hun kerstaanbieding dit jaar in de smaak valt. Omzet betekent ook
hier ‘recht op voortbestaan’ of ‘denken aan reorganisatie’.
Het zalig kerstfeest heeft zo een andere betekenis gekregen: zalig
niets doen en op de ‘automatische piloot draaien’ bestaat niet meer.
Keihard werken op en rond het hoogfeest van Kerstmis levert vooral
overuren op. Laten we hopen dat die inspanning vooral ‘uitbetaald’
mag worden in waardering door echte belangstelling op weg naar
25 december.

OECUMENISCHE BIEEÊNKOMST
Op zondag 10 december
is er weer een eucumeniese bieeênkomst in
’t Kerksje van Ellesdiek
(Ellewoutsdijk). Ook op
deze tweede zondag van de maand december wordt in ’t Kerkje een bijeenkomst
gehouden in een Zeeuwse streektaal; de
liederen voor deze middag worden eveneens

DATA PAROCHIENIEUWS

in het Zeeuws vertaald en gezongen. De
overdenking wordt dit keer verzorgd door
Krijn van der Jagt, geboortig van Tholen.
Het thema is Wieze woorden. Het thema is
gekozen naar aanleiding van het boek ‘Wieze
Woorden’ dat zojuist verschenen is. Hierin
staan teksten, spreuken en gezegdes uit de
Bijbel en andere oude geschriften. Elly van
Hakken zal tijdens de bijeenkomst enkele

liederen zingen. De bijeenkomst begint om
14.30 uur. De toegang is gratis; er wordt
gecollecteerd voor het werk van Jan Beekman in Burkina Faso en voor de onkosten
van ’t Kerkje. Later is deze bijeenkomst te
herbeluisteren op www.ellesdiek.nl onder
het kopje “Oecumene”.
Jan Minnaard,
Oecumenische Werkgroep Ellesdiek

Nummer 8 (februari 2018) verschijnt op donderdag 8 februari en zal het laatste nummer van deze 18e jaargang zijn.
Wilt u bijdragen in tekstvorm aanleveren? Dan moet u deze kopij voor zondagavond 21 januari 2018 zenden via uw
lokale redactie. Stukken van algemene aard kunt u mailen naar parochienieuws@zeelandnet.nl
Levert u kopij aan na deze datum, dan kunnen wij niet meer garanderen of uw berichten geplaatst zullen worden. Bij
voorkeur artikelen aanleveren in Word-bestand en zeker niet in PDF-versie. Een artikel van maximaal 300 woorden
wordt eerder geplaatst dan stukken van een grotere omvang. Bespreek vooraf uitzonderingen met de hoofdredactie
via het algemene adres.
In het volgende nummer vindt u het overzicht van alle nummers voor de 19e jaargang. We streven ernaar meer logica
en regelmaat in deze verschijningsdata aan te brengen.
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KERSTMIS 2017
Vreugde voor de wereld, de Heer is gekomen! Dit schilderij van Carol
Aust (1958) barst van de expressieve energie om uit te roepen dat
‘het ware licht, dat iedereen verlicht, naar de wereld zou komen’
(Johannes 1: 9, ESV).
In het midden zien we Maria haar pasgeboren baby oplichten als het
licht van de wereld. Herders met hun schapen hebben een mix van
reacties. Men reageert verwonderd; de volgende, vragend. Een ander
heeft open handen om het kind te ontvangen. Terwijl een ander figuur
zich afwendt van het tafereel en suggereert dat er niets bijzonders
gebeurt behalve een geboorte in de wereld.
Aust voegt aan het visuele verhaal de aanbidding van de drie koningen toe, die verwonderd kijken naar de pasgeboren baby. Hoewel hij
baadt in het licht dat van het kind stroomt, lijkt de persoon links van
de eerste koning meer onder de indruk te zijn door in de aanwezigheid van koningen te zijn in plaats van de Koning van het Universum.
Dan is er Jozef, met open handen en armen, verwelkomend het kind
van harte, zelfs als hij teder Maria raakt.
Rond de rand helemaal links van het schilderij is een grote figuur vol
angst, terughoudend van betrokken te raken bij de gebeurtenis die
hij aandachtig onderzoekt, zelfs als zijn kleding door de wind in het
centrale drama lijkt te worden geveegd.
De reacties van de deelnemers in het verhaal dienen om ons eraan
te herinneren dat we op verschillende persoonlijke manieren reageren op de geboorte van Jezus, of we ons hiervan bewust zijn of niet.
De redactie van Parochienieuws wenst daarom iedereen een ZALIG,

of FIJN (eigenwijs) KERSTMIS. U viert het immers op eigen wijze en
daar kunnen we u alleen maar veel geluk bij wensen.
Riet Hopmans (Goes), Plonie Paree (’s-Heerenhoek). Addie Nelen
(Heinkenszand), Hans de Vos (Kwadendamme), Tilly van Klooster
(Lewedorp), Jeannet Kievit (Oost-Zuid-Beveland), Marinus Bierens
(Ovezande), Marijke Clarijs (Schouwen-Duiveland), Wiel Hacking
(pastoresteam) en Richard Gielens (Pater Damiaanparochiebestuur).

KERSTMARKTEN
Wie kerstsfeer wil proeven hoeft echt niet naar Antwerpen of een
van de Duitse steden te reizen.. Ook in onze eigen parochie zijn
ze te vinden. Op zaterdag 16 december: Zierikzee, in de Willibrorduskerk van 10.00-16.00 uur. Een diversiteit aan spulletjes te
koop. Uiteraard kunt u ook terecht voor kerststukjes.

Verder treft u er ‘goede doelenacties’ aan, waar ook van alles te
koop is. Bij de stand van Caritas kunt u een kaarsje branden en
even een moment tot bezinning komen.
Koffie en thee, soep, broodjes zijn te koop in het Parochiecentrum.

EERSTE COMMUNIE 2018 H. Pater Damiaanparochie
Goes
Hansweert
's-Heerenhoek
Heinkenszand
Kwadendamme
Lewedorp
Ovezande
Zierikzee

Contactadres
Ria van de Pas
cpas@zeelandnet.nl
Angela Koole
angelak@stipte.nl
Richard Gielens
info@rksHeerenhoek.nl
Eveline van de Reijt
eefraaf@hotmail.com
Marga vd Plasse
h.bonifacius@hetnet.nl
Ellie van den Dries
basvddries@zeelandnet.nl
Charlotte den Toonder
famtoonder@zeelandnet.nl
ideceuster@prisma-scholen.nl

1e ouderavond
Ma 22 januari
De Zandplaat Ovezande
Ma 22 januari
De Zandplaat Ovezande
Ma 22 januari
De Zandplaat Ovezande
Ma. 29 januari
JanvanSchengenschool
Ma. 22 januari
De Zandplaat Ovezande
Ma. 22 januari
De Zandplaat Ovezande
Ma. 22 januari
De Zandplaat Ovezande
Di. 13 februari
Willibrordusschool

Presentatieviering
Zo. 4 maart 11.00 uur

Viering Eerste Communie
Zo. 15 april 11.30 uur

Zo. 18 maart 9.30 uur

22 april 10.30 uur

Zo. 15 april 10.45 uur

Do. 10 mei 11.00 uur

Za. 7 april 19.00 uur

Zo. 13 mei 11.00 uur

Zo. 25 februari 11.00 uur Zo. 8 april 11.00 uur
Za. 14 april 19.00 uur

Zo. 13 mei 9.30 uur

Za. 3 maart 19.00 uur

Zo. 15 april 9.30 uur

Zo. 6 mei 9.15 uur

Zo. 27 mei 11.00 uur

VORMSELVOORBEREIDING
Ook in 2018 vindt in onze parochie de voorbereiding op het sacrament van het Vormsel plaats. De plaats en datum van de vormselviering zijn al bekend: Zaterdag 2 juni om 19.00 uur in de H. Maria Magdalenakerk te Goes. De vormheer is bisschop Johannes Liesen.
Via school en parochiekern ontvangt u direct na Kerst alle data en tijden wanneer de voorbereidingsavonden starten en adressen waar
u zich kunt opgeven.
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GELOOF BELEVEN: WIJ DOEN HET SAMEN
Op zaterdag 25 november kwamen pastores, vrijwilligers van beide
parochies ‘Boven de Schelde’ en andere belangstellenden samen in
de Willibrorduskerk van ’s-Heerenhoek om zich te verdiepen in: de
overdracht van ons geloof aan de volgende generatie. Het programma moest worden aangepast/ingeperkt vanwege het aantal inschrijvingen, maar de aanwezigen kregen in
een tijdsbestek van vier uur toch een
gevarieerd pakket aangeboden.
Pastor Jeanine Heezemans startte in
haar welkomstwoord met een concreet
voorbeeld: Welke waarden krijgen we
mee van onze ouders? Een koffer vol
herinneringen, waarden en normen
werd zo als tastbaar kleinood getoond;
je hebt de vrijheid om eruit te halen wat
er in zit en wat bij je past.
Vervolgens ging dr. Stijn Van den Bossche in op het onderwerp:

CHRISTEN ZIJN/ GELOVEN IS EEN KEUZE OF EEN ROEPING
In een vlammend maar helder betoog
ging hij uitgebreid in op vragen en thema’s die bij iedere aanwezige leefde:
• Onthutsende cijfers van kerkbezoek en
kerkbetrokkenheid. Niet alleen in ons
land, maar ook in België is het aandeel
jongeren bij kerkelijke activiteiten zeer
gering. Doop en kerkelijk huwelijk als
sacrament worden niet meer zo ervaren
als voorheen. De Kerk moet zich aanpassen, wil het niet verworden tot een
molen die draait maar niet meer maalt.
• Accepteer dat betrokkenheid met name jongeren ‘anders’ wordt. Wij
moeten onszelf aanpassen en het geloof opnieuw aanbieden. Een
nieuw type kerkgemeenschap; een nieuwe evangelisatie is ook het
streven van paus Franciscus, die vanuit het Vaticaan ook gevoeld en
gevoed moet worden in elke parochie.
• Een nieuwe wijze van geloven als keuze: Geloof als mentaliteit
vervaagt. Geloof is een echt persoonlijk geloof geworden. God als
persoon? Maar dan moet je Hem wel kunnen en willen ontmoeten!
Geloof overdragen maakt plaats voor de boodschap (kerygma) overdragen> je moet geraakt worden!
• Een nieuwe kerkgemeenschap als geloofsgemeenschap: we worden
niet als christen geboren, maar we kunnen het wel worden. Je moet
het zelf willen, want anders werkt het niet! Deze vorm van geloof en
kerk moet je wel leren accepteren. Een traditie in geloven overdragen,
maakt plaats voor het individuele vertrouwen winnen. Niet thuis zijn
in geloof, maar op weg blijven in geloof. De volkskerk maakt plaats
voor de missionaire kerk. ‘een goede professor blijft altijd student’.
• Naar een nieuwe wijze van geloof doorgeven in het gezin: de rol
van de opvoeders/ouders wordt als bepalend gezien. Respecteer
de ongelovige ouder, want het natuurrecht van de ouders gaat voor.
Een doopviering zonder gelovige ouders werkt niet. Men zou meer
moeten streven naar een doopsel van begeerte. De kinderdoop zou
wellicht vanaf 7 jaar beter kunnen plaatsvinden, omdat het kind
dan zelf de keuze in vrijheid kan maken. Kerkervaring aanbieden is
wel zinvol: laat ouders en kinderen een mooie viering meemaken en
wees terughoudend in geloofslessen vooraf en achteraf zoals vroeger
de catechismus was.
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• Voorlopige conclusies:
- Het gezin is de enige plaats waar nog geloof kan worden doorgegeven aan kleine kinderen.
- Alles hangt af van het geloof van de ouders; geloof is niet een ‘ding’
dat je bij de voordeur afgeeft.
- Het kind en later de jongere moet zelf kiezen en blijven kiezen.
- Doop is niet een bijeenkomst van familieleden op een zondagmiddag, maar vooral een kerkelijke, gezamenlijke samenkomst.
- De Eerste Communie is geen eenmalig familiefeest dat in de kerk
start, maar een start van de zondagsviering voor het gehele gezin.
- Vormsel moet worden omgevormd van lering naar meer kennismaking en verdere ingroei.
- Het huwelijk is een kennismaking met het geloof, dat kan groeien
als men al langer samenwoont. Men kan het voorstellen bij gelegenheid als beiden daarvoor ‘ja’ zeggen.
Tijdens het vragenuurtje gingen aanwezigen en Stijn Van den Bossche uitgebreid in op feiten, meningen en ervaringen uit dit betoog.
Een prima verzorgde lunch was een welkome aanvulling op deze stof
tot nadenken…

WORKSHOP KATRIEN VAN DE WIELE

Katrien is sinds 2012 pastoraal werker in de regio Oost-Zeeuws
Vlaanderen en begeleidt in die hoedanigheid ouders en kinderen.
Geloven: een ontdekkingstocht voor groot en klein/voor jong en oud,
van gisteren via vandaag naar morgen.
Aan de hand van een zeer uitgebreide brochure die een grabbelton

aan activiteiten en methodieken aanbood, liet Katrien
zeer duidelijk vanaf het begin
weten dat geloven je moet
raken. Evenzo het materiaal
waarmee je dat wilt bereiken:
stop geen energie in dingen,
die jezelf niet ziet zitten!
Dat er een veelvoud aan
materialen was, bleek uit de
grote hoeveelheid bijbels,
prentenboeken, methodieken
en achtergrondinformatie die
ze verzameld en meegenomen
had. Naast de opstelling in de

kerk, gaf ze ruim een uur lang uiting aan haar passie: geloof delen met
anderen. Met name de methodieken ‘Licht op ons pad’ en ‘Godly Play’
werden uitgebreid toegelicht en kritisch tegen het licht gehouden. Een
bijzonder handzaam boekje vulde haar ervaringen aan.

Als je iemand moet missen waarvan je zielsveel hebt gehouden,
wordt de grond onder je voeten weggeslagen. Je wereld komt tot
stilstand. Niets gaat meer vanzelf. Alles moet je opnieuw uitvinden.
Gelukkig zijn er dan ook mensen, die je een warm hart toedragen
en er voor je zijn.
En hoe bijzonder is het dan dat je in die moeilijke eerste tijd vanuit
de parochie een oprechte aandacht mag ervaren. In de vorm van
een aantal brieven, waarin je die betrokkenheid direct voelt. Waarin je een hart onder de riem krijgt en er een helpende hand wordt
uitgestoken.
De uitnodiging om deel te nemen aan een tweetal bijeenkomsten,
waarin mensen die een geliefde hebben verloren samen komen,
heeft een tijdje bij mij op de kast gestaan. Aan de ene kant wilde ik
wel, maar aan de andere kant ervoer ik een enorme drempel. Rouwen doe je toch in je eigen vertrouwde omgeving!? Uiteindelijk heb
ik mijn schroom overwonnen en ben ik gegaan en daar heb ik geen
moment spijt van gehad.
Onder de bezielende leiding van Jeanine Heezemans hebben we in

oktober en november rond het feest van Allerzielen - in een groepje
van zo’n 10 lotgenoten (jong en oud) - samen ons verdriet gedeeld.
Hebben we gesproken over hoe onze wereld er nu uitziet, hoe we ons
voelen, waar we moeite mee hebben. Ook liefdevolle herinneringen
kregen een plekje. We luisterden en leerden van elkaar. Zo fijn om
dit met elkaar te delen!!
Een ding is zeker…. rouwen kent geen blauwdruk, er is geen goed of
fout. Alles mag en alles kan, zolang het voor jou goed voelt. Mocht
het jou overkomen, weet dan dat er een parochie is die om jou geeft
en er voor jou is.
Namens de lotgenoten
Anneke
‘Vandaag werd het weer licht.
De vogels fluiten gewoon door.
En ik, ik probeer het te begrijpen.
Mijn verstand zegt, het is goed zo.
Maar wat ik voel is anders.
Om wat er gisteren was en nooit meer terugkomt.’

AFSLUITING:
Tijdens de slotbijeenkomst in de kerk was tijd uitgetrokken om bezig
te zijn met reflectie: de koffer met levenservaringen kwam weer op
tafel en ieder keek op eigen wijze naar mogelijkheden die je zelf
moet zien om verder te kunnen.
Het streven om vaker samen geloof te beleven door samenkomsten
is niet alleen door mij als positief ervaren.
Richard Gielens, deelnemer
Foto’s: Wiel Hacking.

Leven met verlies ……

Inleiding op het Marcus evangelie
Op woensdagavond 22 november hield Ed Visser, emeritus ziekenhuispastor, een inleiding op het oudste en kleinste evangelie. Het
evangelie volgens Marcus, dat start op de eerste zondag van de
advent, begin december. Er werd in het vooruitzicht gesteld dat er
meer zicht op de kenmerken en de rode draad van dit evangelie
geboden zou worden.
Ik was hiervoor ook uitgenodigd en vroeg me af wat ik hiervan zou
kunnen opsteken in mijn functie als lector. Een antwoord had ik niet,
reden genoeg om er maar eens heen te gaan. Met nog 11 andere
geïnteresseerden zat ik dus in de Magdalenazaal in Goes.
Ed Visser hielp ons al snel uit de droom met de mededeling dat er
eigenlijk geen heldere rode draad in het evangelie van Marcus zat.
Er was eerder sprake van twee delen, gescheiden door een ommekeer. Het eerste deel omvat hoofdstuk 1 tot hoofdstuk 8, 26, het
tweede deel 8, 27 tot het einde van het evangelie 16,8. Dat maakte
de toelichting echter niet minder interessant. En het lokte daardoor
waarschijnlijk meer vragen uit dan wanneer er wel een heldere rode
lijn aanwezig was geweest.
Na de algemene uitleg hebben we ons vervolgens verdiept in het
analyseren van een aantal verzen. Dat leverde interessante inzichten
op. Ik zag de beide aanwezige pastoraal werkers al ijverig aantekeningen maken. Let op: daar gaan we wellicht meer van horen tijdens
de overwegingen komend jaar.

Een maatstaf voor de vraag of een bijeenkomst geslaagd genoemd
mag worden is ook of de tijd langzaam of snel gaat. (Dit terwijl de
tijd zich daar over het algemeen niets van aantrekt.) Nou hier vloog
de tijd om. Een vraag op het eind van de avond was daarom: Kunnen
we zo’n soort avond nog eens een keer doen? Er klonk instemming
en dat had zeker ook te maken met de goede sfeer die er was. En
ik? Ik had een fijne avond gehad. Een goede keuze dus.
Bas van den Dries
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Kerkdiensten in de regio
datum+tijd

plaats

voorganger

soort

WEEKENDVIERINGEN EN GROTE FEESTDAGEN
Z ATERDAG 9 DECEMBER
09.00 uur
17.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur

Goes
Haamstede
Goes
Lewedorp
Ovezande

ZONDAG 10 DECEMBER
09.00 uur
09.15 uur
09.30 uur
10.45 uur
11.00 uur
11.00 uur

Heinkenszand
Zierikzee
Hansweert
‘s-Heerenhoek
Goes
Kwadendamme

DINSDAG 12 DECEMBER
09.30 uur Goes
17.00 uur Goes

WOENSDAG 13 DECEMBER
14.00 uur Lewedorp
16.30 uur Zierikzee

DONDERDAG 14 DECEMBER
16.00 uur

‘s-Heerenhoek

VRIJDAG 15 DECEMBER

09.00 uur Kwadendamme

Z ATERDAG 16 DECEMBER
11.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur

Kwadendamme
Goes
Heinkenszand
Hansweert

ZONDAG 17 DECEMBER
09.00 uur
09.15 uur
09.30 uur
10.45 uur
11.00 uur
11.00 uur
11.00 uur
16.00 uur
19.00 uur

´s-Heerenhoek
Zierikzee
Ovezande
Lewedorp
Haamstede
Goes
Kwadendamme
Zierikzee
Hansweert

MAANDAG 18 DECEMBER
14.30 uur

Ovezande

DINSDAG 19 DECEMBER
09.30 uur Goes

Eigen priester
E. Bornhijm

F. van Hees
Buijssen
F. van Hees
E. Bornhijm
H. Buijssen
F. van Hees
P. Buijsrogge
L. Peeters

koor en bijzonderheden

Eucharistieviering
Viering van W en C
geen viering
Eucharistieviering
Eucharistieviering

2E ZONDAG VD ADVENT

Eritrese gemeenschap
Samenzang
Concert
Eligiuskoor
Pius X

Eucharistieviering
Viering van W en C
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering

Dameskoor
Willibrorduskoor
Gemengd Koor
Dames en Herenkoor
Herenkoor
Singing Voices

F. van Hees
J. Heezemans

Eucharistieviering
Adeventsviering

Dagkapel
Vrouwengilde, Magdalenazaal

F. van Hees
F. van Hees / A. Verdaasdonk

Eucharistieviering
Adventsviering

De Kraayert
Senioren, RK Kerk

o.l.v. Maria Bornhijm

Adventsbezinning

In de RK kerk

Liturgie Groep

Viering van W en C

Dagkapel

H. Buijssen
Eigen groep
H. Buijssen
F. van Hees

Kerstviering
Viering van W en C
Eucharistieviering
Eucharistieviering

Senioren, De Burcht
L’Esprit
Dameskoor
Samenzang

3E ZONDAG VD ADVENT

H. Buijssen
A. Verdaasdonk
F. van Hees
Ds. Wisse
A. Verdaasdonk
H. Buijssen
F. van Hees
F. van Hees
W.Hacking en H. Meijer

Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering

Herenkoor
Willibrorduskoor
Pius X
KND/C
Oecumenische Adventsviering Sheborim o.l.v. Marlène Wisse
Eucharistieviering
Samenzang
Eucharistieviering
L’Esprit
Eucharistieviering
St. Caecilia
Vesperviering
Kerstsamenzang
RK kerk. De Cantorij, het R.K. Gemengd
Zangkoor en muziekvereniging
“Scheldegalm”

M. van Dijk

Kerstviering

NieuwSande

i.v.m. Boeteviering in de avond geen dienst in de morgen

14.30 uur s-H Hendrikskinderen J. Heezemans
15.00 uur Lewedorp
T. Brooijmans
19.00 uur Goes
H. Buijssen

Kerstviering
Adventsviering
Boeteviering

KBO Goes, Heer Hendrikshuis
KBO, De Zandlôôper
Herenkoor

F. van Hees

Eucharistieviering

De Kraayert

W.Hacking
H. Buijssen
Maria Bornhijm
W.Hacking
F. van Hees

Kerstviering
Kerstviering
Adventsbezinning
Kerstviering
Boeteviering

De Levensbron
Dames en Herenkoor, KBO ouderen

08.30 uur Lewedorp
09.15 uur Goes

F. van Hees
J. Heezemans

Kerstviering
Kerstviering

09.00 uur Kwadendamme
10.30 uur ‘s- Heerenhoek

Liturgie Groep
E. Bornhijm

Viering van W en C
Kerstviering

Basisschool De Leeuwerik
Basisschool Bisschop Ernst viering in de
kerk
Dagkapel
Dames en Heren koor Theresiahof

WOENSDAG 20 DECEMBER
14.00 uur

Lewedorp

DONDERDAG 21 DECEMBER
11.00 uur
13.00 uur
16.00 uur
17.00 uur
19.00 uur

Rilland
‘s-Heerenhoek
‘s-Heerenhoek
Heinkenszand
Zierikzee

VRIJDAG 22 DECEMBER

Z ATERDAG 23 DECEMBER
16.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
20.00 uur
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Goes
Goes
Zierikzee
Heinkenszand

T.Brooijmans
F. van Hees
W.Hacking

4E ZONDAG VD ADVENT

Oecumenische viering
Eucharistieviering
Herderstocht
Christmas Carols

RK Kerk, Jan van Schengeschool
Willibrorduskoor

Ter Weel/Sint Maarten in de Groe
Herenkoor
vertrek Mosselboomgaard
RK kerk

DEC/JAN

Kerkdiensten in de regio
datum+tijd

plaats

voorganger

soort

koor en bijzonderheden

WEEKENDVIERINGEN EN GROTE FEESTDAGEN
ZONDAG 24 DECEMBER
In de ochtenduren geen vieringen.

ZONDAG 24 DECEMBER
10.00 uur
14.30 uur
17.30 uur

Goes
M. van Roekel
s-Heer Arendskerke Liturgie Groep
Goes
J. Heezemans

18.00 uur
19.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.30 uur
20.30 uur
20.30 uur
20.30 uur
22.00 uur
22.00 uur
23.00 uur

Zierikzee
Heinkenszand
Lewedorp
Kwadendamme
Haamstede
Goes
Hansweert
Ovezande
Zierikzee
´s-Heerenhoek
Heinkenszand
Goes

MAANDAG 25 DECEMBER
09.00 uur
09.00 uur
09.15 uur
09.30 uur
10.45 uur
11.00 uur
11.00 uur

´s-Heerenhoek
Heinkenszand
Zierikzee
Ovezande
Lewedorp
Goes
Kwadendamme

DINSDAG 26 DECEMBER
10.00 uur
11.00 uur

Goes
Heinkenszand

WOENSDAG 27 DECEMBER
14.00 uur

Lewedorp

VRIJDAG 29 DECEMBER

09.00 uur Kwadendamme

Z ATERDAG 30 DECEMBER
09.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur

Goes
Goes
´s-Heerenhoek
Heinkenszand

ZONDAG 31 DECEMBER
09.00 uur
09.00 uur
09.30 uur
10.45 uur
11.00 uur
11.00 uur
11.00 uur
19.00 uur
19.00 uur

´s-Heerenhoek
Heinkenszand
Hansweert
Lewedorp
Kwadendamme
Goes
Haamstede
Ovezande
Zierikzee

MAANDAG 1 JANUARI
10.00 uur

Goes

DINSDAG 2 JANUARI
09.30 uur Goes

WOENSDAG 3 JANUARI
14.00 uur

Lewedorp

DONDERDAG 4 JANUARI
10.00 uur

Goes

VRIJDAG 5 JANUARI

09.00 uur Kwadendamme
19.00 uur Zierikzee

Z ATERDAG 6 JANUARI
19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur

Goes
Heinkenszand
Ovezande

ZONDAG 7 JANUARI

09.00 uur ´s-Heerenhoek
09.15 uur Zierikzee
09.30 uur Hansweert

KERSTNACHT

Eucharistieviering
Kerstmusical
Viering van W en C
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Viering van W en C
Eucharistieviering
Viering van W en C
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering

Admiraal de Ruyterziekenhuis
Poelwijck
Kinderkoor muziekschool
Gezinsviering
Gezinsviering
Young Spirit
Eligius en Con Dios
St. Caecilia
Canto ad Mare o.l.v. mv. Vos-Simons
L’ Esprit
Gemengd koor
Pius X
Willibrorduskoor
Missicanto
Dameskoor
Herenkoor

Viering van W en C
Viering van W en C
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Viering van W en C

Dames en Herenkoor
Free Spirit
Willibrorduskoor
Oal In
Con Dios
Herenkoor
Singing Voices

Eucharistieviering
levende kerststal

Con Amore
Free Spirit

H. Buijssen

Eucharistieviering

De Kraayert

Liturgie Groep

Viering van W en C

Dagkapel

Eigen priester

Eucharistieviering
geen viering
Viering van W en C
Eucharistieviering

Eritrese gemeenschap

F. van Hees
W. Hacking
J. Heezemans
L.Peeters
J. Broeders
W.Hacking
F. van Hees
E. Bornhijm
A. Verdaasdonk
T. Brooijmans
H. Buijssen
F. van Hees

1E KERSTDAG

J. Heezemans
W. Hacking
A. Verdaasdonk
H. Buijssen
T. Brooijmans
F. van Hees / E. Bornhijm
W. Hacking
H. Buijssen
Liturgie Groep

2E KERSTDAG

J. Heezemans
F. van Hees

Viering van W en G
Oecumenische viering
Viering van W en C,

Oudejaarsviering Fanfare en Missicanto
Herenkoor

OUDJAAR FEEST V.D. H.FAMILIE

geen viering
geen viering
F. van Hees
H. Buijssen
J. Heezemans
F. van Hees
A. Verdaasdonk
T. Brooijmans
F. van Hees

Eucharistieviering
Eucharistieviering
Viering van W en C
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Te Deum

Herenkoor
Samenzang
Oal In, Jongerenviering
Willibrorduskoor

Eucharistieviering

Herenkoor

F. van Hees

Eucharistieviering

Dagkapel

ds. Wisse

Viering van W en G

De Kraayert

W. Hacking

Viering van W en C

Ter Valcke

Liturgie Groep
F. van Hees

Viering van W en C
Eucharistieviering

Dagkapel

Eigen groep
F. van Hees
H. Buijssen

Viering van W en C
Eucharistieviering
Eucharistieviering

Con Amore
Free Spirit
Pius X

H. Buijssen

NIEUWJAAR

OPENBARING DES HEREN

F. van Hees
A. Verdaasdonk
H. Buijssen

Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering

Gemengd koor
Eligiuskoor

Herenkoor
Willibrorduskoor
Gemengd koor
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JANUARI

Kerkdiensten in de regio
10.45 uur
11.00 uur
11.00 uur
11.00 uur

Lewedorp
Kwadendamme
Haamstede
Goes

DINSDAG 9 JANUARI
09.30 uur Goes

WOENSDAG 10 JANUARI
14.00 uur

Lewedorp

Z ATERDAG 13 JANUARI
09.00 uur
19.00 uur
19.00 juur
19.00 uur

Goes
Goes
Lewedorp
Ovezande

ZONDAG 14 JANUARI
09.00 uur
09.15 uur
09.30 uur
10.45 uur
11.00 uur
11.00 uur
11.00 uur

Heinkenszand
Zierikzee
Hansweert
´s-Heerenhoek
Kwadendamme
Haamstede
Goes

DINSDAG 16 JANUARI
09.30 uur Goes

WOENSDAG 17 JANUARI
14.00 uur

Lewedorp

VRIJDAG 19 JANUARI
16.00 uur

Goes

Z ATERDAG 20 JANUARI
19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur

Goes
Heinkenszand
Hansweert

ZONDAG 21 JANUARI

F. van Hees
T. Brooijmans
geen viering
H. Buijssen

Eucharistieviering
Eucharistieviering

Con Dios
Mannen

Eucharistieviering

Con Amore

F. van Hees

Eucharistieviering

Dagkapel

H. Buijssen

Eucharistieviering

De Kraayert

Eigen priester
Eigen groep
H. Buijssen
F. van Hees

Eucharistieviering
Vespers
Eucharistieviering
Eucharistieviering

Eritrese gemeenschap
Herenkoor, Dagkapel
Con Dios
Pius X

2E ZONDAG D.H. JAAR

H. Buijssen
A. Verdaasdonk
F. van Hees
T. Brooijmans
F. van Hees
A. Verdaasdonk
H. Buijssen

Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering

Dameskoor
Willibrorduskoor
Gemengd koor
Dames en Herenkoor
Singing Voices
Samenzang
Herenkoor

F. van Hees

Eucharistieviering

Dagkapel

T. Brooijmans

Eucharistieviering

De Kraayert

F. van Hees

Eucharistieviering

Gasthuis

Eigen groep
F. van Hees
H. Buijssen

Viering van W en C
Eucharistieviering
Eucharistieviering

L’ Esperit
Dameskoor
Samenzang

BIDWEEK V.D. EENHEID

3E ZONDAG D.H. JAAR

09.00 uur ‘s-Heerenhoek
09.15 uur Zierikzee
10.00 uur Borssele
10.00 uur Heinkenszand

viering in Borssele
viering in Nieuwe kerk
A. Slabbekoorn en Liturgie Groep Oecumenische viering
J. Heezemans
Zondagochtend anders

10.00 uur

Zierikzee

10.00 uur

Ovezande

W. Hacking, ds. P de Graaf en
Oecumenische viering
ds. F. Schipper
E. Bornhijm en ds. A. van de Maas Oecumenische viering

10.00 uur

Kwadendamme/Nisse H. Buijssen

Oecumenische viering

10.00 uur
10.45 uur
10.45 uur
11.00 uur
11.00 uur
16.00 uur

Scharendijke
Goes
Lewedorp
Haamstede
Goes
Zierikee

Oecumenische viering
Viering van W en G
Oecumenische viering

DINSDAG 23 JANUARI
09.30 uur Goes

WOENSDAG 24 JANUARI
14.00 uur

Lewedorp

Z ATERDAG 27 JANUARI
09.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur

Goes
Goes
Hansweert
´s-Heerenhoek

ZONDAG 28 JANUARI
09.00 uur
09.15 uur
09.30 uur
10.45 uur
11.00 uur
11.00 uur
11.00 uur

Heinkenszand
Zierikzee
Ovezande
Lewedorp
Kwadendamme
Haamstede
Goes

DINSDAG 30 JANUARI
09.30 uur Goes

WOENSDAG 31 JANUARI
14.00 uur
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Lewedorp

K/C

Pastorie van RK kerk te Heinkenszand,
Kerkdreef 4
Thomaskoor Nieuwe Kerk
Pius X en leden van de
Cantorij van Driewegen
K/C
Samenzang
Viering in de Maria kerk te Nisse
m.m.v. Willemien Lemkes
Ter Weel / Sint Maarten in de Groe
Eligiuskoor

ds. B. Boersma en Marijke Wessel
M.Don
ds. Wisse en Liturgie Groep
geen viering
F. van Hees
F. van Hees

Eucharistieviering
Vespers met aanbidding

L’Esprit

F. van Hees

Eucharistieviering

Dagkapel

F. van Hees

Eucharistieviering

De Kraayert

Eigen priester
Eigen groep
W. Hacking
F. van Hees

Eucharistieviering
Vesper
Viering van W en C
Eucharistieviering

Eritrese gemeenschap
Herenkoor, Dagkapel
Samenzang
Missicanto en de Blaaskapel
Carnavalsviering

4E ZONDAG D.H. JAAR

F. van Hees
A. Verdaasdonk
W. Hacking
F. van Hees
W. Hacking
A. Verdaasdonk
H. Buijssen

Eucharistieviering
Eucharistieviering
Viering van W en C
Eucharistieviering
Viering van W en C
Eucharistieviering
Eucharistieviering

Herenkoor
Willibrorduskoor
Pius X
Eligiuskoor
St. Caecilia
Samenzang
Herenkoor

F. van Hees

Eucharistieviering

Dagkapel

J. Heezemans

Viering van W en C

De Kraayert

Graven naar geloof – Voor de mensen
ZEGENINGEN TELLEN

De manier waarop Ineke Priem in het leven staat is mede bepaald
door het gegeven, dat er thuis altijd de zorg was (en nog is) om haar
gehandicapte zus. Rekening houden met anderen, klaar staan voor
wie een beroep op je doet: dat is Ineke om zo te zeggen met de
paplepel ingegeven. ‘Nee’ zeggen gaat haar dus niet gemakkelijk af.
Er kan altijd nog wel een klusje of een taak bij.
Zo ging het ook toen pastor Tom Brooijmans haar in 1999 vroeg
om per week tien uur beschikbaar te willen zijn voor het opzetten van
een parochiekantoor. ‘Dat wilde ik wel doen, maar dan graag samen
met een ander,’ vertelt Ineke. Die ander werd Plonie Paree, die gaandeweg de meeste uren op het kantoor in de Zusterstraat te Goes
aanwezig was. De taken van Ineke verschoven op den duur meer
in de richting van het notuleren van vergaderingen van de besturen
van de Damiaanparochie en (later) van de Mariaparochie. Ook van
de gezamenlijke vergaderingen van de twee besturen werden door
Ineke verslag gemaakt. ‘Mijn ervaring als directiesecretaresse bij een
groot bedrijf in Kapelle kwamen mij bij dat alles goed van pas. En,’
voegt Ineke daaraan toe, ‘het was fijn om dit werk met Plonie samen
te doen. We hebben veel met elkaar gedeeld in deze jaren.’ Ook de
samenwerking met Riet Hopmans de laatste jaren heeft haar met
een glimlach naar het werk doen gaan.

Wie Ineke kent, weet dat zij een bezige bij is. Ze verzorgt met grote
nauwkeurigheid het rooster van de vieringen in Parochienieuws en de
berichtgeving daarover naar de regionale pers. Ze heeft tot 1999 een
termijn vervuld als bestuurslid van de toenmalige parochie van Ovezande. Ze is lid van de Liturgische Commissie, ze fungeert als lector,
verleent hand- en spandiensten in de parochiekern, is actief in de
technische commissie van het jeugdtennis, draait kantinediensten
van de voetbal en sport zelf ook graag (fitness, pilates, hardlopen).
Ze heeft zich onlangs opgegeven voor de wandelmarathon van Terneuzen naar Hulst. Dat ze daarnaast (of eigenlijk vooral) moeder is
van vijf kinderen en samen met haar man een agrarisch bedrijf runt,
mag natuurlijk niet onvermeld blijven. ‘Zeker nu de kinderen opgroeien, is het belangrijk om ook meer tijd voor mijn gezin te hebben. Dat
is mede de aanleiding geweest om mijn werk voor de parochie te
beëindigen.’
De opvoeding in een katholiek gezin – met de handicap van
haar zus – heeft Ineke geleerd om haar zegeningen te tellen. Ze
vindt steun in haar geloof, en van de vieringen in de kerk is er altijd
wel iets, dat ze meepikt voor zichzelf. ‘Het geloof en mijn opvoeding
hebben ervoor gezorgd,’ zegt Ineke, ‘dat ik het dienstbaar-zijn van
huis uit heb mee gekregen. Als je ergens bij hoort – en dat geldt
zeker voor het wonen in een dorpsgemeenschap – dan laat je met je
betrokkenheid in woord en daad zien, dat je iets wilt betekenen voor
de mensen.’

ENERGIE
Het er-willen-zijn voor de ander, dat is Ineke op het lijf geschreven.
Maar zeker laat haar inzet ook zien, dat ze dit alles natuurlijk mede
doet voor haar eigen plezier. ‘Die sociale inslag maakt mij tot wie ik
ben,’ benadrukt ze. ‘Ik kom graag onder de mensen, dat geeft mij
energie.’
Nu Ineke per 31 oktober 2017 haar werkzaamheden voor het
Pastoraal Administratief Centrum heeft beëindigd, komt er meer
ruimte voor haar gezin. En ongetwijfeld ook voor weer andere manieren om zich in te zetten ‘voor de mensen’. Wij (als pastoraal team en
als bestuur) zijn haar dankbaar voor haar enthousiasme en voor de
energie die ze heeft willen steken in de secretariële werkzaamheden
voor de kerk. Tot slot is aan Ineke zelf aan het woord: ‘Via deze weg
wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de fijne jaren en waardevolle
contacten. Tot ziens in de regio.’
Wiel Hacking,
pastoraal werker

VOLKSKERSTZANG DOOR BEVELANDS KERSTKOOR
		
OP VRIJDAG 22 DECEMBER 2017
S T . W I L L I B R O R D U S K KE R K ’S-H E E R E N H O E K
Op vrijdag 22 december a.s. vindt de jaarlijkse VOLKSKERSTZANG
plaats in de Sint Willibrorduskerk te ’s Heerenhoek. Leden en
gastleden van het BEVELANDS KERSTKOOR willen u hiervoor van
harte uitnodigen.
Onze dirigente WILLY FEIJTEL-BOUT heeft een mooi programma
uitgezocht. Ook de luisteraars krijgen gelegenheid tot het zingen
van kerstliederen, begeleid door JOLANDA NAGELKERKE op het
kerkorgel. Een mooie voorbereiding van het naderende kerstfeest.

De koorzang wordt begeleid door Jolanda op piano.
Verder wordt aan deze kerstzang medewerking verleend door
KOPERKWARTET JONGEPIER. Het familiekwartet bestaat uit Christian op trompet, cornet of bugel, Tijmen op bugel of cornet, moeder
Elly op althoorn en vader Ard-Jan op euphonium. Deze familie is
muzikaal zeer actief en heeft al vele optredens verzorgd.
De kerstzang begint om 20.00 uur, toegang gratis. Collecte bij de
uitgang. WIJ HOPEN VELEN VAN U TE MOGEN BEGROETEN !
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BLIK OP DE TOEKOMST
Op zondag 7 oktober vierden we als parochie H. Pater Damiaan het
jaarlijkse parochiefeest in een van de aangesloten parochiekernen.
De centrale figuur was uiteraard Pater Damiaan, die we in deze
viering ‘een klein mens met een groot hart’ noemden. Pastoor Fons
van Hees hield in de overweging van die gezamenlijke viering ons
de vergelijking voor van de evangelielezing ‘de barmhartige Samaritaan’. Op verzoek van het parochiebestuur drukken we deze door
hem geschreven en uitgesproken preek af. Met name de gedachte
dat we als kernen meer zijn dan afzonderlijke delen, moet ons tot
nadenken en nog meer samenwerken stemmen.

01. Stellen wij ons voor – beste medegelovigen – dat wij daar
ook op die veerboot staan. Samen met bisschop Maigret en pater
Damiaan. Zouden wij de aanblik van honderden verminkte mensen
en hun hulpeloze en verwrongen lichamen kunnen verdragen? Wij
zouden misschien eerder de kapitein van de boot vragen de steven
te wenden en weg te varen. Net zoals de priester en de leviet uit
het evangelie de halfdode man uit het evangelie aan zijn lot zouden
overlaten. Maar nee, zo niet Pater Damiaan.
02. Ongetwijfeld zal het verhaal dat Jezus vertelt in het evangelie
over de ‘barmhartige Samaritaan’ door zijn hoofd zijn gegaan. Sterker
nog: het verhaal heeft het hart van Damiaan gevuld. Die kleine mens
Damiaan blijkt een groot hart te hebben. Daar staat hij: oog in oog
met de lepralijders. ‘Wie – vraagt Jezus aan de wetgeleerde – ‘is de
naaste geweest van de man die in handen van de rovers is gevallen?’ Dat is de man die hem barmhartigheid heeft bewezen, zegt de
wetgeleerde. ‘Doe dan voortaan net als hij’, zegt Jezus. En Damiaan
vraagt zich af. Wie is de naaste van déze arme sloebers? Wie zal
hén barmhartigheid bewijzen? En zo vindt Damiaan zijn roeping in
de roeping die hij als priester al had. Die naaste zegt hij in zichzelf:
dat ben ik!
03. De katholieke lepra-patiënten verdringen zich rond bisschop
Maigret en smeken hem een priester te sturen. Zijn aanwezigheid zal
er het teken van zijn dat God hen niet vergeten is, zoals de gezonde
mensen hen wel zijn vergeten. De bisschop vertoont het gedrag van
de priester en de leviet uit het evangelie, hoewel – dat moeten we
toegeven - hij zich bewust is van zijn verantwoordelijkheid voor het
welzijn pater Damiaan. ‘Ongecontroleerde edelmoedigheid’ noemt
de bisschop diens gedrag. Maar uiteindelijk geeft de bisschop toe
en begint Damiaan aan de uitvoering van zijn tweede roeping: pastor
zijn voor de melaatsen.
04. Damiaan brengt al die individuele patiënten – katholiek of
niet katholiek – in een gemeenschap samen op het eiland Molokai.
Ze zijn niet meer aan zichzelf overgeleverd, maar steunen elkaar in
hun ellende en lijden. Ze bouwen met elkaar hun huisjes, delen hun
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verband en geneesmiddelen, delen de groenten die ze verbouwen
en delven zelfs elkaars graven. Ze brengen elkaar vreugde in het
maken van muziek met hun fanfare, zoals we het vorig jaar in Ovezande hebben gezien. En samen vieren ze hun geloof in de kerk die
ze bouwen. En dat alles onder de voortvarende impuls en hulp van
Damiaan, die kleine mens met dat grote hart. Gedreven was hij door
het eerste gebod dat hij in het diepst van zijn hart had geschreven:
Gij zult de Heer uw God liefhebben (-) en uw naaste als uzelf. Per
slot van rekening was dat het juiste antwoord dat de wetgeleerde in
het evangelie van vandaag gaf op de vraag van Jezus: Wat staat er
in de Wet geschreven? Gij zult de Heer uw God liefhebben (-) en uw
naaste als uzelf.
05. Broeders en zusters – beste medegelovigen – Wij vieren hier
samen in ’s Heerenhoek als één parochie van Haamstede tot Rilland
het feest van onze beschermheilige: de heilige Pater Damiaan. Wie
had dat 30 , 40 jaar geleden kunnen denken? De tijd en de omstandigheden zijn ondertussen volledig gekanteld in onze beleving van
kerk en betrokkenheid op de geloofsgemeenschap. Dat vraagt om
een nieuwe visie en betrokkenheid op ons geloofsleven zoals we hier
bij elkaar zitten als een parochie.
06. Weliswaar geeft Jezus de wetgeleerde uit het evangelie gelijk
als hij zegt: Gij zult de Heer uw God beminnen en uw naaste als
uzelf. Maar op het einde van zijn leven geeft Jezus een verdieping
aan dit gebod, waar Hij zegt: ‘Een nieuw gebod geef ik u: gij moet
elkaar liefhebben, zoals ik u heb liefgehad, zo moet ook gij elkaar
liefhebben.’ (Johannes 13, 34) Wij weten hoeveel die liefde voor ons
Jezus gekost heeft: verdriet, eenzaamheid, lijden en sterven. Maar
zijn liefde voor ons was zó sterk en zijn vertrouwen op God zijn Vader
zó diep, dat de dood is doorbroken en zich een nieuwe toekomst
heeft geopend die nooit gesloten wordt: ‘Ziet, ik ben met u alle dagen
tot aan de voleinding der wereld’, zegt Hij. (Matteüs 28, 20) Als blijk
daarvan heeft Hij ons de Heilige Geest geschonken.
07. De heilige Damiaan heeft dit nieuwe gebod van Jezus tot het
uiterste toe geleefd, tot in zijn dood als lepra-patiënt toe. De vraag
aan ons is: hoe gaan wij met dit nieuwe gebod om? De tijden zijn
veranderd en de omstandigheden radicaal gewisseld. Als katholieke
christenen vormen wij in ons land – in tegenstelling tot vroeger – een
minderheid. Dat heeft vele bekende en minder bekende oorzaken.
Maar het diepste wat ons raakt is wellicht dat de grote betrokkenheid van de parochianen is verminderd. En dat confronteert ons
met de vraag: ‘Hoe sta ik er nu zelf in? Maakt het me moedeloos,
frustreert het mij, wordt mijn twijfel zo groot dat ook ik zelf in de verleiding kom om maar af te haken…?
08. Eens namen de mensen aanstoot aan de woorden van Jezus.
‘Ten gevolge hiervan trokken velen van zijn leerlingen zich terug en
verlieten zijn gezelschap. Waarop Jezus aan de Twaalf vroeg: Wilt ook
gij soms heengaan? Eigenlijk vraagt hij hen of ze hetzelfde willen
doen als de priester en de leviet uit het evangelie: met een boog
om hem heen lopen. Simon Petrus antwoordde Hem: ‘Heer, naar
wie zouden wij gaan? Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven’.
Johannes 6, 66-69).
09. Hoe is het dan met ons – zusters en broeders? Willen ook wij
soms heengaan of willen we het nieuwe gebod van Jezus navolgen
waarvan de heilige Damiaan ons zo’n voortreffelijk voorbeeld van
heeft gegeven? Dat nieuwe gebod van liefde dat Jezus ons heeft
gegeven, navolgen met alle pijn, verdriet en heimwee dat dit met zich
meebrengt, maar ook met alle vertrouwen dat de Heer ons leidt en
ons aanspoort te blijven getuigen van de hoop die in ons leeft vgl. 1
Petrus 3, 15).
10. Wat er van ons concreet gevraagd wordt, gezien de veranderde

tijd en de wisselende omstandigheid is dat we op een andere zinvolle manier met onze negen kerkgebouwen omgaan. Zij zullen een
verschillende status krijgen: Ofwel die van parochiekerk – twee, misschien drie, waar op iedere zondag de eucharistie in al zijn volheid
gevierd wordt. Ofwel de status van kerk waar naast de Woord- en
Communievieringen, de eucharistie zo veel als mogelijk gevierd
wordt, ook bij gelegenheid van een uitvaart of huwelijk. Ofwel krijgt
een kerk de status van kapel waar gebedsdiensten in gehouden
kunnen worden. De besluiten hieromtrent moet het bestuur in
2019 gaan nemen. Het bestuur en het pastoresteam bezinnen zich
momenteel hoe we deze besluiten zo goed als mogelijk met u samen

kunnen voorbereiden. Van het sluiten van kerken is vooralsnog geen
sprake.
11. Een voorafbeelding van een toekomstige parochiekerk waar
we samen de eucharistie vieren, beleven we vandaag hier in ’s
Heerenhoek: met meer gelovigen als anders, met koor, acolieten en
misdienaars, lectoren, muziek en zo meer. Wij zijn – als Damiaan allemaal kleine mensen maar we mogen hopen met een groot hart
zoals de heilige Damiaan dat had. Een hart dat het verdraagt dat
tijden en omstandigheden veranderen en dat de kracht geeft om
daar samen als parochie het hoofd aan te bieden. Amen.

Een modern kerstverhaal

In die dagen (2009) leefden, ten tijde van president Mahmoud
Ahmadinejejad, religieus-conservatief, in het zuiden van Iran in de
stad Marvdasht, in de provincie Fars, een man en een vrouw. Hij
(Karim Zare, 34 jaar) werkte als boer, net als zijn jongere broers, op
het vruchtbare land van zijn vader; zij (Fatemek Farhadi, 23 jaar) was
huisvrouw, net als alle andere gehuwde vrouwen.
Beiden droegen een geheim bij zich: ze geloofden in Christus, maar
konden dat in de Islamitische Republiek Iran niet luid verkondigen,
op straffe van vervolging. Stiekem bezoeken ze op verborgen plaatsen bijeenkomsten waar kleine groepen christenen samenkomen
en hun geloof heimelijk vieren. Elkaar sms-en is mogelijk, maar wel
risicovol.
Eind 2009 wordt hun zoon (Arsam) geboren en ze willen hem graag
christelijk laten dopen, maar dat is te gevaarlijk, want hun beider
families zijn moslim. Ze denken lang en diep na hoe ze hun geloof
kunnen laten groeien. In 2013 wordt de gematigd-progressieve Hassan Rohani president. De christelijke minderheid van nog geen 2%
heeft het nog steeds moeilijk tegenover de 98% moslims, die verdeeld zijn in sjiieten en soennieten. Van godsdienstvrijheid is geen
sprake!
In eind 2015 nemen ze een besluit: vluchten; met zijn drieën het
land uit; familie en spullen achterlatend, want iets verkopen of
weggeven zou vragen oproepen. Via omwegen komen ze in WestEuropa terecht, waar ze via Duitsland in januari 2016 ons land
binnenkomen.
Niemand zit echt op hen te wachten: er is eigenlijk geen plaats voor
hen, want het land is al zo vol, zeggen veel Nederlanders. In een
opvangcentrum Ter Apel/Veenhuizen wordt hun levensverhaal opgetekend: vluchtelingen vanwege hun geloofsovertuiging.
Een trektocht door Nederland begint: van asielzoekerscentrum A
naar B, via C en D, waar ze te horen krijgen dat hun verhaal niet sterk
genoeg is om te kunnen blijven. In de tussentijd (december 2016)
wordt hun tweede kind, een meisje (Ernika) geboren: Ze hebben het

er niet makkelijk mee, maar er is geen dag dat ze wanhopen: God is
altijd bij hen en niemand kan hun dat geloof in Jezus afnemen. Pijn,
verdriet en angst horen bij het leven. In het godsdienstvrije Nederland laten ze beide kinderen christelijk dopen: laat de kinderen tot
Jezus komen’ vatten ze zo letterlijk op. Ze worden opgenomen in een
evangelische gemeenschap. Katholiek of christen; dat maakt niet uit.
Elk mens is van nature goed en benaderen ze met respect.
In afwachting van hun tweede statusverzoek komen ze vier maanden
geleden in het AZC Goes aan. Hier zitten veel gezinnen in afwachting
van een nieuwe beschikking. Van alleen maar stilzitten en afwachten
word je niet blij, dus helpt de man mee in het fietsenreparatiegroepje; ze sporten beiden om beurten en hun zoon mag naar school
via de taalactiveringsklas van de Tweemaster in Goes-Noord. In de
avonduren en vooral in het weekend doen ze aan bijbelstudie. Vanuit
de Rafaël evangelische gemeenschap krijgen ze hulp bij Nederlandse les, want die wordt aan deze groep mensen onthouden. Buiten het
AZC spelen is bijna niet mogelijk; voetballen geeft de zoon afleiding.
In het eerste gesprek dat ik met hen heb, valt me, naast het rotsvaste
vertrouwen in God, op dat de vrouw al aardig Nederlands spreekt,
ondanks het gemis van inburgeringslessen. De zoon praat bijna
net zo vlot als een Nederlandse jongen van die leeftijd en hij is erg
bedreven in het opzoeken van Nederlandse filmpjes via ‘NPO gemist’.
Als ik praat over de kans dat ze uitgewezen kunnen worden, wuiven
ze dat bezwaar meteen weg: ‘God zal ons helpen’, zoals Hij ons elke
dag steun geeft’ zeggen beiden, deels in Farsi, deels in een beetje
Nederlands. De zoon vult aan: ook hij leest elke dag verhalen uit
de Bijbel en vindt dat net zo vanzelfsprekend als het eten dat hij
nodig heeft om te kunnen groeien. Elke dag ervaren ze vertrouwen
in God; de hulp van vrijwilligers en de weinige Iranese vluchtelingen
die hier wonen en elkaar als familieleden helpen, is voor mij bijna
niet te bevatten.
Met veel respect voor hun vertrouwen in God, in elkaar en in de
toekomst neem ik hartelijk afscheid. Laten we
hopen dat 2018 ook voor
hen een goed jaar wordt,
waarin vrede, geluk en
gezondheid binnen dit
jonge gezin door God en
ons, mensen, bezegeld
wordt.
Richard Gielens,
maatschappelijk
begeleider
Vluchtelingenwerk
Zuid-West-Nederland/
de Bevelanden/Borsele
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VAN DE BESTUURSTAFEL
en overlegvormen voor en na de fusie tot één parochie bijgewoond
en op uitstekende wijze op schrift gesteld. Bloemen en een cadeau
vormden het sluitstuk na een dankwoord door voorzitter/pastoor
Van Hees.

Op dinsdag 31 oktober kwam het parochiebestuur van de H. Pater
Damiaan samen om de navolgende onderwerpen te bespreken:
Afscheid Ineke Priem: op passende wijze werd bij aanvang van de
vergadering aandacht geschonken aan het vertrek van Ineke Priem.
18 jaar lang heeft zij, mede als notuliste, alle bestuursvergaderingen

• Parochieplan: het bisdom heeft ons gevraagd een visie te ontwikkelen waarin wordt aangegeven hoe wij de toekomst zien van onze
parochie, lopend vanaf 2019, maar ook de weg naar die nieuwe fase toe. Een werkgroep, die met dit plan belast is, praat het
bestuur bij over tussenstappen naar dit definitieve plan.
• Afspraken binnen de parochie: tal van regels werden in het verleden
per (voormalige parochie) zelfstandig vastgesteld. Het bestuur vindt
het van groot belang dat zoveel mogelijk afspraken uniform worden
doorgevoerd om misvattingen te voorkomen.
•O
 peningsuren Pastoraal Centrum: door het vertrek van Ineke
Priem moeten openingsuren en taakomvang opnieuw worden vastgesteld. Plonie Paree gaat per 1 november van dinsdag- tot en met
vrijdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur kantooruren draaien.
Een kleine taakuitbreiding is hiervoor noodzakelijk om alle administratieve handelingen te kunnen verrichten.
•O
 verleg met Caritas en Jacob Timmermanstichting: agenderen
voor begin 2018.
• Terugblik op Pater Damiaanviering 7 oktober: het bestuur stelt
tevreden vast dat vorm, inhoud en belangstelling positief ervaren
werden.
• Centrale aanbesteding onderhoud bliksemafleiders.
• Financiële stukken: enkelvoudige begroting 2018, verdeelsleutel
parochiekernen 2018 en begroting kosten samenwerkingsverband
Boven de Schelde 2018 vaststellen.
• Mogelijke aanpassing parochieledenadministratie.
• Voortgang lopende zaken per parochiekern
• Vaststelling vergaderdata 2018: volgende bijeenkomst op 12
december te ’s-Heerenhoek.

Adventsactie: Straatkinderen terug naar huis in Rwanda
Net als in veel andere landen in Afrika leven in Rwanda veel kinderen op straat. Vaak zijn ze hun gezin ontvlucht vanwege extreme
armoede, ziekte, misbruik of geweld. De organisatie CECYDAR vangt
al sinds 1992 straatkinderen op in de hoofdstad Kigali en plaatst
hen zo snel mogelijk terug in een gezin. Op verzoek van de Rwandese overheid wordt de capaciteit van hun opvangcentrum dit jaar
fors uitgebreid.
De extreme armoede in Rwanda wordt mede veroorzaakt
door de trek van boeren naar de voorsteden, de gevolgen van aids en
de toenemende werkloosheid. Mede hierdoor komen veel kinderen
op straat terecht. In Kigali leven naar schatting 3000 straatkinderen,
voornamelijk jongens. Maatschappelijk werkers van CECYDAR leggen
contact met deze kinderen en proberen hun vertrouwen te winnen.
Als dat is gelukt brengen ze de kinderen naar het opvangcentrum.
Daar krijgen ze voedsel, kleding, medische en psychische zorg en
onderwijs. Na 3-6 maanden volgt in 80% van de gevallen re-integratie in hun eigen gezin, bij familie of eventueel in een pleeggezin. De
Rwandese overheid noemt CEYCYDAR een voorbeeldproject en wil
dat het zijn capaciteit fors uitbreidt.
In 2017 wordt het aantal opgenomen kinderen uitgebreid
naar 180 per jaar, waarvan 100 kinderen door de Rwandese overheid
worden toegewezen. Deze laatste groep komt uit opvangcentra van
de overheid, eigenlijk een soort gevangenissen voor straatkinderen.
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Deze kinderen zijn niet, zoals de anderen, mentaal voorbereid op
opname in het centrum. Voor hen worden twee extra maatschappelijk werkers aangenomen. Om re-integratie in een gezin meer kans
van slagen te geven wordt de hulp aan gezinnen van straatkinderen
uitgebreid. Honderd gezinnen krijgen financiële hulp, bijvoorbeeld
voor medische zorg, het starten van een kleine onderneming/winkel
of het kopen van kleinvee. Ook krijgen ouders vorming aangeboden.
Ze leren bijvoorbeeld wat hun rechten en verantwoordelijkheden zijn,
maar ook hoe ze met weinig middelen een project kunnen starten
dat geld oplevert.
Uw steun aan de Adventsactie is van groot belang. IBAN:
NL89 INGB 065 310 0000

DAMIAANTJE
Kerstmis

De K is van kindje,
Alle kinderen vinden het fijn om te kijken naar
het kleine Kindje in de kribbe.
Alle kinderen willen misschien ook lijken op
dat kindje Jezus, dat zoveel geluk en vrede bracht.

ZONDAGOCHTEND ANDERS” 29 OKTOBER 2017
BIJ DE BLAZEKOP IN OVEZANDE

De E van eenzaam,
Ook is er in deze tijd verdriet en eenzaamheid.
Kerstmis zegt ons: niemand mag in de kou
blijven staan.
De R van rijk.
Je denkt dan meteen aan geld en goed, maar
het kan ook rijk zijn van vreugde en van
vriendschap, rijk, diep in je hart, dat lieten de mensen in de stal
aan iedereen zien
De S van soldaten.
Er zijn er zoveel over de wereld, te veel. Oorlog en vechten!
Waarom? Het Kerstkind leert ons: vrede op aarde voor alle
mensen.
De T van thuis.
thuis is geborgenheid, gezelligheid en saamhorigheid.
dat gunnen we alle kinderen rond de kerststal
De M van Maria, de moeder van Jezus.
Het is ook de M van alle moeders, die zorg hebben voor hun
kinderen. Mogen zij, en natuurlijk ook de vaders,
thuis zorgen voor dezelfde sfeer als in de stal bij het Kindje
Jezus.
De I van iedereen.
Kerstmis is er voor elk van ons.
Je huis en hart open zetten voor iedereen,
want ieder heeft een ander nodig.
De S van stilte en sfeer en slot.
Stil staan bij verdriet en bij vreugde.
Stil worden van geluk, sprakeloos van een wonder.
Het wonder van de geboorte van het Kindje Jezus

Wat een verrassing om met zoveel ouders, grootouders en
kinderen samen te komen rond het thema ‘Danken en Vieren’.
In een omgeving met uitzicht op de omgeploegde akkers waar
uien en aardappelen kort daarvoor waren geoogst, en met
meegebrachte oogst uit de boomgaarden was dat geen grote
opgave! ‘Zondagochtend Anders’ gaat over Ontmoeting, Vieren,
Samen Eten met mensen jong en oud, die hun geloof willen
beleven, die gemeenschap willen ervaren.
Op zondag 21 januari en op zondag 3 juni bent u ook van
harte welkom!
De uitnodigingen worden later toegestuurd, maar u kunt alvast
reageren: stuur uw reactie naar pastorteam@zeelandnet.nl.
Zondag 21 januari 2018 tussen 10.00 – 12.00 uur in de pastorie van Heinkenszand, Kerkdreef 4.

VIERINGEN VOOR GEZINNEN MET JONGE KINDEREN:
• 21 december
• 21 december
• 22 december
• 22 december
• 24 december
• 24 december
• 25 december
• 21 januari 2018

11.00 uur
17.00 uur
8.30 uur
9.15 uur
7.30 uur
19.00 uur
10.45 uur
10.00 uur:

Rilland: viering basisschool De Horizon in De Levensbron
Heinkenszand: viering Jan van Schengenschool in de Blasiuskerk
Lewedorp: kerstviering basisschool De Leeuwerik
Goes: kerstviering basisschool Bisschop Ernst in de Magdalenakerk
Goes: gezinsviering met kinderkoor muziekschool
Heinkenszand: gezinsviering met kerstmusical met Young Spirit
Lewedorp, gezinsviering met Con Dios
‘Zondagochtend anders’ pastorie van Heinkenszand
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HET KLEINE ZOEKEN NAAR VREDE
BEZINNEND ARTIKEL NAMENS HET PASTORALE TEAM
Het verlangen naar licht, naar vrede en
saamhorigheid lijkt ons met Kerstmis meer
te beroeren dan in andere tijden van het jaar.
Misschien komt dat wel door de duisternis
en het gure weer, die in de natuur de overhand hebben. Of deels ook door het schrale
klimaat, dat in onze samenleving van vele
kanten op ons afkomt.
Dat verlangen naar vrede en harmonie
drukt zich tegenwoordig vaak uit in het uitbundige licht, waarmee we onze kerstbomen
of zelfs de buitenkant van ons hele huis
optuigen. Soms denk ik wel eens, dat dit vele
licht in onze straten als een soort bezwering
wordt ingezet om onze tekort aan innerlijk
licht te maskeren. Het verlangen naar harmonie is ook zichtbaar in de behoefte aan het
gezellige samenzijn met familie en vrienden.
Zo zijn er vele manieren om uitdrukking
te geven aan ons verlangen naar vrede.
Wat mij opvalt is, dat de meeste initiatieven
om het verlangen naar vrede vorm te geven
klein beginnen. En ook, dat het verlangen
naar vrede vaak begint met een gevoel van
onvrede. In Goes en in Heinkenszand worden
maaltijden gehouden op Eerste Kerstdag
voor mensen die gezelschap zoeken. Het initiatief kwam – zo’n zeven jaar geleden – van
vier bevlogen mannen en vrouwen, die geen
vrede vonden bij de gedachte dat mensen
juist die dag zonder gezelschap moesten
doorbrengen. Van vijfentwintig gasten in
het eerste jaar te Goes is de belangstelling
inmiddels uitgegroeid tot het dubbele.

HET MOET ANDERS
Het verlangen naar vrede begint vaak met
een gevoel van onvrede. Dat geldt niet alleen
voor de grote conflicten in onze wereld, waarbij diplomaten een veelal onopvallende missie uitvoeren om vrede te bevorderen. Maar
dat is ook het geval in onze eigen, meestal
overzichtelijke maar tegelijk vaak ingewikkelde, leefomgeving. Het verlangen naar vrede
begint klein: waar mensen ervan overtuigd
raken, dat een bepaalde situatie of een
ongewenste gang van zaken anders moet.
Die overtuiging kan zo sterk worden, dat er
gezocht wordt naar creatieve en onvermoede
pogingen tot toenadering of verzoening.
Juist die onverwachte creativiteit kan nieuwe dingen tot stand brengen, kan doodgelopen wegen omzetten naar doorlopende
wegen. Dat nieuwe begin mogen wij als
christenen vieren met Kerstmis. De evangelist Lucas richt onze aandacht op een
gebeurtenis, die totaal niet interessant is
voor de nieuwsberichten van toen. Hij haalt
de logica van de politieke verhoudingen en
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de economische belangen volledig onderuit.
Met de geboorte van een kind – dit kind,
dat geboren werd in een kribbe – wordt een
nieuw begin gemaakt. In de geschiedenis
van mensen is deze geboorte eigenlijk zonder grote betekenis, maar in de geschiedenis
van God-met-de-mensen is dit het nieuwe
begin. Juist in het kwetsbare, het nietige, het
onooglijke, juist in wat niet meetelt in de
grote wereldgeschiedenis, wordt een nieuwe
start aangekondigd. Het is niet een nieuw
begin, zoals mensen dat verzonnen zouden
hebben. Nee, het is het nieuwe begin dat
door God wordt voorgesteld. In de geboorte
van dit kind wil God ons de hand reiken.

BINNEN HANDBEREIK
En daarmee worden wij op weg naar de
vrede gezet. Niet de vrede, die op mondiaal
niveau gerealiseerd moet worden. Dat lijkt
alsmaar niet te lukken, al zijn er soms hoopgevende initiatieven. Maar wij worden op weg
gezet naar de vrede die begint tussen jou en
mij. De vrede die zich afspeelt tussen God
en ons. En de vrede die ik kan proberen te
vinden in mijzelf. Want het begint klein. Ja.
Het. Begint. Klein.
Gelukkig ook maar! Want daarmee komt
de vrede ook binnen handbereik. Ons verlangen naar vrede hoeft niet te blijven steken
in een onvervuld verlangen. Met zijn geboorteverhaal wil Lucas ons laten zien, waar
het werkelijk op aan komt in ons leven. De
grote-mensen-geschiedenis zal altijd invloed
hebben in ons leven, maar wat nou echt
belangrijk is, dat is van een totaal andere
orde. Niet macht en status, niet ons vaak
veel te grote ego, niet een nog weer nieuwere smartphone zouden ons doen en laten
moeten bepalen. Maar we moeten ons laten
gezeggen door alles wat kwetsbaar is in onze
wereld. Al die kleine mensen en schijnbaar
onbeduidende gebeurtenissen halen het
grote nieuws niet. Maar zij laten juist zien
dat oog hebben voor het kwetsbare een grote
kracht kan betekenen. Juist wat onooglijk en
ogenschijnlijk niet belangrijk is, juist waar de
integriteit van mensen wordt geschonden,
juist wanneer mensen achteloos aan de kant
worden gezet – juist daar en dan moeten wij
laten zien wat werkelijk van belang is in onze
dagen. Juist daar en dan kunnen wij zien
waar vrede in ons eigen bestaan – heel concreet – een plaats kan krijgen.
In die zin wens ik u, namens het hele pastorale team, uit de grond van mijn hart een
gezegend Kerstfeest toe. Alsook vrede en alle
goeds.
Wiel Hacking, pastoraal werker

N

ieuws van

uit de kernen
PAROCHIEKERN GOES
H. MARIA
MAGDALENAKERK
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

KERSTDINER

Onze parochiekern organiseert op Eerste
Kerstdag weer een smakelijk en gezellig
kerstdiner. Dit diner is speciaal bedoeld
voor mensen die met Kerst door omstandigheden alleen zijn. Er zijn 40 plaatsen,
waarvan er nog enkele beschikbaar zijn.
De aanvang is 16.00 uur en om 19.30 is
de sluiting. Het diner wordt opgeluisterd
met pianomuziek, kerstliedjes, een kerstverhaal, een klein meerstemmig koortje dat
enkele pareltjes van liedjes komt zingen. Er
werken veel vrijwilligers mee aan het diner.
Het hoofdgerecht wordt verzorgd door Kees

Schrijver Culinair. Het allermooiste is echter
dat de deelnemers alle voorgaande jaren
na afloop hebben gezegd dat ze erg hebben genoten. U kunt zich opgeven bij Ellen
Kramer 06-52107171 (na 18.00 uur) of bij
Willy Martens 06-57575703
Werkgroep Kerstmaaltijd

SERVIAM
Wij, van Serviam (ik zal dienen), vonden het
weer een geweldig jaar, zowel de regionale
misdienaarsdag, als ook het misdienaarsweekend in Oudenbosch op 5 november.
Onder leiding van Erik en Ernest was het
een groot succes. Pastoor Van Hees ging
voor in de viering voorafgaande aan het
diner voor de kinderen tijdens de regionale
misdienaarsdag.
Nu het jaar ten einde loopt hebben we nog
een hobbel te nemen en wel de decembermaand met alle feestdagen. De adventskrans die weer opgehangen en mooi versierd
is, geeft aan dat de advent begonnen is. In
totaal worden er vier kaarsen aangestoken,
elke week een meer.
De groep Serviam, die bestaat uit: aspirant-misdienaars en misdienettes, misdienaars, acolieten en lectors, verzorgt de
meeste vieringen in onze parochie van de
Heilige Maria Magdalena. Wat we ook met
veel genoegen doen, maar omdat er vieringen zijn komen te vervallen wordt het minder
druk voor de groep.
Maar we proberen alle vieringen op te vullen
met onze aanwezigheid en de voorganger bij
te staan en te ondersteunen.
Helaas gaan er twee lectrices mee stoppen
en is er ook een acoliet, om diverse redenen, gestopt, n.l. T. van Egmond, G. van Osta,
en B. Balkenende. Het waren hele goede
krachten en we hebben heel prettig samengewerkt. Ze droegen de viering naar een
hogere sfeer. We danken hen voor hun inzet
en medewerking in onze kerk. We hopen dat
het goed met hen gaat.
Maar gelukkig is er ook weer nieuwe aanwas
voor de misdienaars. We mogen Nicolau
Huistra verwelkomen, die wordt opgeleid
door Erik Traas.
Mocht er interesse zijn om als acoliet of
misdienaar aan de viering mee te werken,
dan kun je contact opnemen met Erik Traas
of Louis Weijmans, tel. 0113-220684 /
0113-228392.

K.V.G.NIEUWS
Nu ik dit schrijf denk ik: “alweer een jaar
voorbij”, een goed jaar voor het KVG, maar
ook met verdrietige momenten. De theatermiddag op 22 november was een groot
succes. Het 50+koor De Zilvermeeuwen

bracht de stemming er goed in met diverse
meezing- en luisterliedjes.
We kijken uit naar de Kerstdagen met de
lichtjes en de gezelligheid.
Voor de meeste mensen het mooiste feest
van het jaar, de geboorte van Christus, het
grote wonder.
Gezellig voor de meeste mensen wel,
anderen zijn alleen en eenzaam. Laten
we ook hen niet vergeten. Een telefoontje,
een kaartje: het hoeft niet veel te zijn om
iemand het idee te geven ”ik hoor er ook
bij”. Denk ook eens aan de mensen die
huis en haard hebben moeten verlaten
omdat er oorlog is. Wat mogen we dan
dankbaar zijn voor de (betrekkelijke) rust
hier bij ons.
Ook onze zieken mogen we niet vergeten. Ik
wens hen, indien mogelijk, beterschap, en
Gods nabijheid en kracht waar nodig.
Onze kerstviering is dit jaar op 12 december. We komen bijeen voor de kerstoverdenking m.m.v. pastor Jeanine Heezemans. Dit
is altijd een heel sfeervol gebeuren, mis
het niet. Els heeft weer een mooi boekje
gemaakt en het samen met Ardi ingevuld.
Na de kerstviering gaan we gezamenlijk aan
het Kerstdiner in Brasserie de Bult.
Let op uw uitnodiging en geef u op tijd op.
Op 20 december maken we een mooi kerststukje. Voor materiaal wordt gezorgd, wel
snoeischaar en mesje meenemen.
Dan kondigt het nieuwe jaar zich weer al
aan: 2018. Ik hoop voor u allen een mooi
en gezond jaar.
Op 3 januari houden we weer onze jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst om iedereen het
beste te wensen en gezellig bij te praten
onder het genot van een hapje en drankje.
Altijd heel gezellig u komt toch ook weer?
Donderdag 18 januari verwachten we de
heer De Kock met een presentatie over het
Nationaalpark Oosterschelde.
Hou 6 februari vrij dan gaan we gezellig
eten bij “Van de Kook”. Let op de uitnodiging, en geef u op tijd op! Datum verstreken
dan kan ik niet meer bijboeken!
Ik wens u allen, ook namens het bestuur:
Gezegende Kerstdagen en een
gezond 2018.
Wilt u meer inlichtingen bel met Ardi
Zweedijk tel. 228099 of Thea van Dijk tel.
0618751148. Ze helpen u graag verder.
Kijk ook eens op onze website
www.vrouwengildegoes.nl
Ik hoop u alle te mogen begroeten.
Dien Janssen

RENOVATIE KERSTSTAL
De kerststal die al jaren dienst doet heeft

een grondige opknapbeurt gekregen. Het
houtwerk bleek gammel en de elektra/
verlichting gedeeltelijk versleten. Enkele
vrijwilligers zijn begin september aan de
slag gegaan. De verbouwing heeft op ‘low
budget‘ wijze plaatsgevonden.
De stal staat nu steviger en er is meer ruimte van binnen.
De 3 Koningen mogen de Aanbidding van
het Christuskind voortaan weer binnen
doen. Ook voor de ‘zwarte bediende‘ is
plaats gemaakt in de stal. Dit laatste kunt u
opvatten als een breder gebaar van erkenning en gastvrijheid voor niet-westerse gelovigen in onze geloofsgemeenschap.
Komt u allen kijken. Het is mooi voor jong
en oud.
Komt allen voor een moment van verwondering over het Geboortemysterie. Met dank
aan Piet en Catharina voor veel inzet. Met
dank aan Corné voor een gulle gift. Met
dank aan Jacky en Ton voor advies en stoffering. Low budget betekent niet ‘kosteloos‘.
Als u komt, zoek dan die ene engel. Die
zal door een gul gebaar u met welbehagen
toeknikken.
Jan Meeusen

KERSTZANGAVOND EN
OECUMENISCHE VIERING
VAN DE RAAD VAN KERKEN
Vanwege het grote aanbod in de kersttijd van zang- en muziekavonden en de
(samenhangende) afname van de belangstelling voor onze aloude kerstzangavond is
in de Raad van kerken Goes e.o. afgesproken voortaan af te zien van het organiseren
van deze zangavond.
In de kerkbladen zal ook de opheffing van
de Raad van Kerken Goes e.o. worden
gemeld. Het diaconaal Noodfonds gaat verder. Er zal begin 2018 worden nagedacht
over een voortzetting van interkerkelijke
activiteiten in Goes.
Er wordt nog wel een oecumenische viering
georganiseerd, n.l. op zondag 21 januari
2018. Aanvang 16.00 uur in de korpszaal
van het Leger des Heils. Korpsstaflid Rien
Heijboer is gastheer en leidt de liturgie. Ds.
Marie Thérèse Reichman van PKN Wilhelminadorp verzorgt de predicatie. De Maria
Magdalenacantorij werkt o.l.v. Rutger Mauritz mee aan de liturgie.
Het thema van de oecumenische viering
is ‘Recht door zee’. Het materiaal werd dit
jaar verzorgd door de gezamenlijke kerken
uit het Caribisch gebied. Als uitgangspunt
namen zij het lied in Exodus 15 dat Mozes
en Mirjam samen met de Israëlieten zongen. Gods rechterhand had het volk Israël
recht door de Rode zee geleid. Daarmee
deed God het volk recht, dat jarenlang
onderdrukt was door de Egyptenaren.
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de tweede collecteschaal.
Op 25 november, tijdens Christus Koning
kregen de leden van kinderkoor Esperanto
een bedankje. Als prinsessen stonden ze er
gekroond bij en zongen als parels bijpassende liederen. Met de opbrengst van de
bijzondere collecte kunnen ze in 2018 een
dagje uit.
In december zullen dames- en herenkoor
ook via een speciale collecte een bedankje
verwachten.
Tijdens de kerstvieringen vragen we
aandacht voor het onderhoud van ons
kerkgebouw.
De eindejaarsviering heeft een speciale
schaal voor de bloemengroep, als dank voor
hun trouwe opfleurdienst 2017.
Op de eerste viering in het nieuwe jaar
(zondag 7 januari) zullen we uiteraard God
bedanken voor alle zorg en aandacht die we
van Hem mochten ontvangen in het afgelopen jaar. Hopelijk met veel getuigen, die
na afloop van deze dienst elkaar het beste
wensen onder het genot van koffie, thee en
het afsluitende glaasje.

PAROCHIEKERN
’S-HEERENHOEK
H. WILLIBRORDUSKERK
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.

LIEF EN LEED
Overleden:
9 november: Cornelia (Corrie) Petronella
Smits-Verdonk, weduwe van Daniel Smits,
86 jaar; de laatste periode verblijvend in Ter
Valcke Goes, voorheen ’s-Heerenhoeksedijk.
Haar afscheidsdienst vond plaats op dinsdag 14 november, waarna graflegging op
ons kerkhof.
Gedoopt
3 december: Maarten Pieter Roelof Kroes,
geboren 5 oktober 2015, Bo Noah Kroes,
geboren 10 december 2009, Jaimy Roelof
Kroes, geboren 9 maart 2007, Kinderen van
Tamara Kroes

MISSICANTO BUITEN DE KERKDEUREN

huiskamerconcert. Zowel voor luisteraars als
zangers een dankbaar gevoel om dat voor
elkaar te mogen betekenen.

WILLIBRORDZONDAG
Op zondag 5 november werd onze patroonheilige Willibrordus herdacht met een speciale viering. Sinds 2014 wordt aan het eind
van deze dienst aandacht gevraagd voor de
bijzondere inzet van vrijwilligers. Ook dit jaar
mochten we weer twee mensen onverwacht
in het zonnetje zetten. Na jaren waarin enkel
mannen de boventoon voerden, waren de
dames nu 100 % aan zet: Mary de Jonge
en Nel de Winter-Roks beheren al jarenlang de collecteopbrengsten. Bijzonder
accuraat en plichtsgetrouw vormen ze altijd
een duo dat samen optrekt en verantwoording aflegt. Alle opbrengsten worden ook
persoonlijk door hen bij de bank gestort.
Beiden van harte gefeliciteerd! Na afloop
van deze dienst gingen ze gewoon verder
met het werk waarvoor ze al jaren in touw
zijn. Chapeau!

DANKDIENSTEN
Leden van Missicanto gaven al langer aan
ook wel eens ‘buiten de kerkdeur’ te willen
zingen. Op zondag 22 oktober werd met een
kleine delegatie van het koor een bezoek
gebracht aan hospice ‘Clara’s hofje’ in Goes,
alwaar invulling werd gegeven aan een
16

November, maar bijzonder in december
staan we stil bij iedereen die hand- en
spandiensten verricht voor onze parochiekern. Een kerk zonder actieve parochianen
is geen levende kerk. We willen zeker geen
kerkmuseum worden!
Op 2 november kreeg de werkgroep Kerkhofbeheer en Onderhoud een extra gift via

ADVENT- EN KERSTVIERINGEN
Vanaf de Eerste Adventszondag (3 december) zal de liturgische kleur paars prominent aanwezig zijn in onze kerk. Dankzij
vrijwillige hulpvaardige handen zijn banieren,
altaardwaal en ambokleden nu uniform
afgestemd.
Op elke donderdagmiddag in de Advent is er
gelegenheid tot bezinning; vanaf 16.00 uur
tot 16.30 uur vinden achter in de kerk (H.
Hartbeeld) gebedsmomenten plaats, onder
leiding van Maria Bornhijm. Eventueel is er
op donderdag 21 december gelegenheid tot
biecht. U wordt hierover nader geïnformeerd.
De Kerstnachtviering is op zondagavond 24
december om 22.00 uur: pastor Brooijmans
gaat voor en Missicanto zingt. Op zaterdagavond 23 december en zondagmorgen 24

december zijn er dan GEEN vieringen in
onze kerk. Eerste Kerstdag 25 december is
er een viering van Woord en Communie met
pastor Heezemans en zang van dames- en
herenkoor.
Dinsdag 26 december is er gelegenheid tot
bezoek aan de kerststal tussen 14.00- 16.00
uur.
Ook rond Nieuwjaar een aangepast rooster:
op zaterdag 30 december de Oudejaarsviering om 19.00 uur (en dus niet op zondag 31
december zoals voorgaande jaren). Missicanto verzorgt ook dan de gezangen. Op maandag 1 januari is er geen viering in onze kerk.

KIELTJESMIS
Vanaf de elfde van de elfde begint de
carnavalskoorts weer toe te slaan. Na de
kerkelijke feestdagen zullen geleidelijk aan
steeds meer rode neuzen en bolle wangen
zichtbaar zijn in ons dorp.
Oliebollenactie en een middag voor ouderen
zijn traditioneel vaste items.
Ook ons kerkgebouw doet aan carnaval en
vanaf half januari wordt de verlichte toren
weer gebruikt als carnavalszuil.
Het motto zal in de Kieltjesmis van zaterdag
27 januari weer volop klinken in zang en
gebed. ‘Oog hebben voor een ander, behalve
jezelf’ is vanzelfsprekend een onderwerp dat
ter sprake gebracht zal worden door prins
Rinus en zijn gevolg.
Twee weken later zijn de echte dolle dagen
en zal de rondom de kerk een drukte van
belang uitbreken.

aangehouden, zodat elke eerste en derde
zondag de vieringen starten om 9.00 uur;
de tweede zondag om 10.45 uur een viering kent en het vierde weekend we enkel
een zaterdagavondviering kennen om 19.00
uur. In het aflopende jaar mochten we
zeker niet ontevreden zijn over opkomst en
medewerking.
In samenwerking met Don Bosco zal na de
kerstvakantie weer gestart worden met de
opgave van kandidaat-communicanten.
De jaargids 2018 zullen we in beperkte
oplage klaar leggen vanaf 7 januari; de digitale versie verschijnt dan ook op de website.

Heeft u gratis
advies nodig?

Wij geven o.a. adviezen op
het gebied van	
   administratie,
archiefonderzoek, boekhouden,
Gratis
bouwkunde,
financiële zaken,
geschiedenis, juridische zaken,
advies
nodig?
keramiek, metaalbewerking,
Als u een probleem hebt
notariële
zaken,
ICT problemen,
met b.v. uw computer,
schaken,
tuinieren,
internet, tablet, TV, vertalen,
camera,
taxaties,
en nog veel
meer.bouw
Er staan
administratie,
archief,
en bouwkunde,
Duits, Engels,
meer
dan 70 vrijwilligers
tot uw
bankzaken,
testament,
beschikking.
beleggen, gemeentezaken en
Kunnen
u helpen
ofstaan
helpt
nog
vele wij
andere
zaken,
u meedan
met
geven van
meer
70het
adviseurs
op
allerlei gebied
voor u klaar
adviezen?
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

De actie Kerkbalans zal vanaf januari prominent in beeld worden gebracht, omdat
ook onze geloofsgemeenschap niet enkel
van collectes kan leven. Gelukkig is het
aantal donateurs sinds vorig jaar gestegen,
maar ons streven is dat minimaal 50% van
onze parochianen blijft deelnemen, zodat
de kosten niet langer de inkomsten blijven
overstijgen.

Kerkeboomgaardstraat 30 Kwadendamme
(0113) 644 398
www.rplusmakelaardij.nl

Verder worden er plannen gemaakt voor een
ingrijpende restauratie van gebreken aan
ons monumentale gebouw. De Monumentenwacht Zeeland brengt jaarlijks rapporten
uit, waarin de staat van onze kerk goed
wordt bewaakt. Aanbevelingen moeten geen
papieren tijgers worden, maar omgezet worden in daadkracht. Via extra subsidies verplichten we ons de kosten voor minimaal de
helft voor eigen rekening te nemen. (meer
informatie via het inlegvel in uw blad).

WAT STAAT ONS TE WACHTEN?
De parochiekerncommissie heeft in overleg met pastoraal team en werkgroepen
een dienstenschema gemaakt voor 2018,
waarin zoveel mogelijk vieringen, diensten, collectes en andere activiteiten zijn
opgenomen. Het schema van 2017 wordt

Samenwerking met geloofsgemeenschappen rondom ons dorp krijgt ook een impuls
via de start in de Bidweek voor de Eenheid. Op zondag 21 januari zijn we te gast
bij onze geloofsbroeders en –zusters te
Borssele. ‘Recht door zee’ is een karaktereigenschap die veel Zeeuwen bekend in de
oren klinkt. Met wederzijds respect zullen we
elkaar dan in de Catharinakerk ontmoeten
om 10.00 uur. Voorgangers vindt u in het
dienstenrooster voorin dit blad.

PASTORALE ZORG INZAKE
SACRAMENT DER ZIEKEN
EN OVERLIJDEN

06- 53637130
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PAROCHIEKERN
HEINKENSZAND
H. BLASIUSKERK
Spreekuur in de pastorie:
Voor vragen over doopsel, huwelijk of anderszins
kunt u iedere donderdag van 10.00 uur tot 11.00 uur
terecht in de pastorie, Kerkdreef 4, tel. 561216.
Spoedzaken:
561756 of 06-53165677 (Sjaak Priem)
Correspondentieadres Parochiekernbestuur:
Kerkdreef 4, 4451 AD Heinkenszand,
e-mail: administratie@blasius.nl
website: www.blasius.nl
Financiële gegevens:
Rabobank: NL29 RABO 0128502126,		
Pater Damiaanparochie kern Heinkenszand
ING: 286055, Parochiekern Heinkenszand
Doopcontactpersoon:
Karin Oudmaijer, 0113-567270
e-mail: oudmaijer2@zeelandnet.nl
Inleveren kopij Parochienieuws:
e-mail: addienelen@zeelandnet.nl
Addie Nelen, Stationsweg 30 Heinkenszand

LIEF EN LEED
Overleden:
Op 15 oktober is overleden Bastiaan Maria
Rijk, weduwnaar van Cornelia Martina Vermue, op de leeftijd van 99 jaar. Bas werd
in Ovezande en na een lang, werkzaam
leven op de boerderij, hetgeen zijn lust en
zijn leven was, overleed hij uiteindelijk in
de Kraayert.
Op 16 oktober is overleden Adriana Vermeulen-Schrieks, op de leeftijd van 78 jaar.
Ze werd in Middelburg gecremeerd.
Op 29 oktober is overleden Johannes van
den Dries, echtgenoot van Jacomina van
den Dries, op de leeftijd van 83 jaar. Al op
14 jarige leeftijd ging Jan werken op het
land, en volgde hij nog twee jaar avond-tuinbouwonderwijs. In 1958 trouwde hij met
Maria en gingen zij wonen op een boerderijtje net buiten Heinkenszand. Jan heeft de
meeste jaren in de wegenbouw gewerkt. In
1982 verhuisden zij naar het dorp, waar
Jan een leuk sociaal leven op bouwde en
met genoegen zijn vele hobby’s uitoefende,
waaronder ook het onderhoud van de tuin
van onze kerk en van zijn kinderen. Hij was
gek op zijn kleinkinderen en erg geïnteresseerd in hun studies en hobby’s. Dat hij
moge rusten in vrede.
Op 12 november is overleden Jaap Courtin,
op de leeftijd van 89 jaar. Jaap was de 11e
uit een gezin van 13 kinderen. Vrijwel zijn
gehele leven heeft hij met zijn broer Jan op
de boerderij aan de Oude Zanddijk gewerkt.
Hij was vrijgezel en is daarom bij zijn moeder
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gebleven, die hij in de laatste jaren van haar
leven heeft verzorgd. Hij liet nooit verstek
gaan bij het mannenkoor van onze kerk en
verdiende er zelfs een erediploma van Sint
Gregorius mee. Ook bij vv Luctor konden
ze altijd op hem rekenen. Hij was er ruim
40 jaar erg bij betrokken als bestuurslid,
waarvan 23 jaar als secretaris. Dat deed hij
met verve; hij deed het nauwkeurig en goed.
Als waardering hiervoor werd hij benoemd
als lid van verdienste van de KNVB. Op zijn
tijd genoot hij van buitenlandse vakanties,
totdat hij in 1995 door een hersenbloeding
werd getroffen en in een rolstoel belandde.
Na 20 jaar in de Kraayert, maakte hij in
2015 nog de overstap naar de Rietzanger in
zijn geboortedorp. Hij heeft er nog een paar
mooie jaren mogen beleven.

OVERLEDEN 1 NOVEMBER 2016
TOT 31 OKTOBER 2017
12-11-2016 Betsie Geus-Priem 71 jaar
15-11-2016 Job Koens
88 jaar
16-11-2016	Marie Steenbakkervan de Waart
93 jaar
21-11-2016	Adriana AllemekindersPieterse 
99 jaar
22-12-2016 Jan Vermuë
87 jaar
31-12-2016 Fons de Maat
85 jaar
05-01-2017 Jan Courtin
86 jaar
08-01-2017 Gerardus Goense
77 jaar
17-01-2017 Tannetje Franse-Oosthoek
	
98 jaar
29-01-2017 Apolonia Traas-Verbart88 jaar
30-01-2017 Mattie Priem
76 jaar
02-02-2017 Bauke van der Meer 47 jaar
04-02-2017 Pieternella Jansen-Valck		

74 jaar
06-02-2017 Catrien Vermuë-Geus 84 jaar
13-02-2017 Cornelis Rijk
93 jaar
08-03-2017 Jacoba Courtin-Rijk 93 jaar
16-03-2017 Dorothea Kaas-Koens93 jaar
11-04-2017 Cornelia Boudens-Verkaart

74 jaar
12-04-2017 Petrus Priem
89 jaar
14-04-2017 Cornelia Koens-van
Steenbergen	
91 jaar
10-05-2017 Christiaan Reijerse 72 jaar
23-05-2017	Apolonia van de
Swaluw-Faes	
89 jaar
06-06-2017 Naud Ausems	
62 jaar
13-06-2017 Maria Schipper-Boudens		

89 jaar
21-07-2017 Kees Traas
83 jaar
28-07-2017	Johanna van Kruijssende Jonge
93 jaar
06-08-2017 Johanna Priem-Schuerman
	
96 Jaar
23-08-2017 Cornelia de Jong
74 jaar
30-08-2017 Dirk van der Meer 83 jaar
15-09-2017 Bart Nagelkerke
33 jaar
24-09-2017 Jobina Vermuë-Boonman

91 jaar

02-10-2017 Antonia Oudejans-van Steijn

93 jaar
15-10-2017 Bastiaan Maria Rijk 99 jaar
16-10-2017 Adriana Vermeulen-Schrieks
	
78 jaar
29-10-2017 Johannes van den Dries		

83 jaar

BIJZONDERE VIERINGEN
23 december
Dan vindt weer het Festival of Lessons and
Carols plaats in onze kerk, met medewerking van het vocaal ensemble Musica Cordis. Deze traditie heeft zijn oorsprong in de
anglicaanse kerk in Engeland. Via liederen,
afgewisseld met lezingen uit het Oude en
Nieuwe Testament, wordt het kerstverhaal
gezongen en verteld. Christmas Carols
door Musica Cordis. Tijdstip: 20.00 uur.
Plaats: RK H. Blasiuskerk te Heinkenszand
24 december
Op kerstavond is er weer een viering speciaal voor de kinderen. Het kerstverhaal wordt
uitgebeeld door de kinderen van groep 7 van
de Jan van Schengenschool en daarna volgt
er een korte viering. Young Spirit o.l.v. juf Eliane zorgt voor de begeleiding. We hopen dat
het weer een fijne viering wordt.
26 december

Voor de 29e keer wordt het kerstverhaal uitgebeeld door diverse vrijwilligers. Er zijn weer
echte schapen, herders, engeltjes, koningen,
Maria, Jozef en een kindje en natuurlijk de
os en de ezel. Na afloop van het verhaal
mag iedereen naar de kerststal komen om
de mensen en dieren te bekijken. En bij het
uitgaan van de kerk krijgen de kinderen nog
een kleine attentie mee naar huis.

COLLECTES
Caritas:
30/9 diaconie eigen parochie
€ 77,20
7/10 wereldmissiedag
€ 102,80
15/10 missiezondag
€ 52,00
21/10 Caritas: missie zondag
€ 33,25
4/11 Katholieke Ver. vd. Oecumene€ 45,00
Eigen kerk:
collectes eigen kerk 
2/11 Allerzielen/
onderhoud kerkhof
6/11 zangochtend
12/11 Caritas voor eigen kerk
Overig eigen kerk:	

€ 478,04
€ 407,36
€ 46,50
€ 66,00
€ 128,96

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 1e vrijdagmorgen na de viering
koffiedrinken 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.

dat alle stoeltje in de dagkapel bezet waren,
maar van lieverlee vielen er mensen af, veelal door overlijden, of doordat de gezondheid
dusdanig achteruit ging dat het bijwonen
van een viering onmogelijk werd. Maar de
vaste kern bleef, was enorm trouw. Met pijn
in het hart zien we nu al een tijd lang dat
vraag en aanbod ook voor de werkgroep in
onbalans zijn geraakt. Dit spijt ons, maar
zeker ook het kleine clubje bezoekers dat
nog over is. In overleg met hen is nu besloten vanaf heden alleen nog op de eerste
vrijdag van de maand een viering van woord
en communie aan te bieden, met koffie
uiteraard.
Maar de klok kan altijd worden teruggedraaid. Blijkt er toch meer belangstelling te
zijn, dan laten we de klok van Kwadendamme graag weer iedere vrijdagmorgen een
welkom luiden. Het is aan u.

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

Piet Beulens, Corrie Franse,
Marga van de Plasse-Nagelkerke

GEEF DE PEN DOOR (18)

LIEF EN LEED
Overleden
Gerardus Johannes Nagelkerke, echtgenoot van Jozina Nagelkerke-van Eijkeren,
geboren 7 oktober 1926, overleden 14
november 2017.

VRIJDAGMORGENVIERINGEN
Iedere vrijdagmorgen luidt om 09.45 uur de
torenklok van Kwadendamme. Ze roept de
mensen een welkom toe, een welkom voor
de vrijdagmorgenviering die al sinds jaar en
dag in de dagkapel plaatsvindt. Aanvankelijk
was het een eucharistieviering waarin één
van de leden van het pastoresteam voorging, maar dan spreken we nu over twintig
jaar geleden. Toen de animo terugliep en
de pastores besloten dat vraag en aanbod
in onbalans raakten en derhalve op vrijdagmorgen niet meer naar Kwadendamme
afreisden, is ter plekke besloten voortaan
met vrijwilligers een viering van woord en
communie te organiseren. Met een kleine
werkgroep organiseerden we steevast een
eenvoudige viering op de vrijdagmorgen.
Hoewel: eenvoudig? Aanvankelijk werd er
nooit gezongen, maar de lekenvoorgangers
wisten de mensen over te halen om samen
niet alleen te bidden, maar ook te zingen,
met veel enthousiasme zelfs. Bovendien
was het op de eerste vrijdag van de maand
nog gezelliger dan op de gewone vrijdagen,
want dan was er na afloop koffie in het
Parochiehuis.
In het begin was de bezetting nog zodanig

Helaas werd de rondgang van de pen onderbroken door het plotseling wegvallen van
Annemarie Verbeek. Ze stond op het punt
haar bijdrage te schrijven, en ze had mij al
gepolst of ik de pen van haar wilde overnemen. Het blijft triest dat we de inbreng
van Annemarie moeten missen, maar ik wil
graag de voortzetting verzorgen.
Ik ben afkomstig uit Middelburg, waar ik de
lagere school tegenover de katholieke kerk
Monuta Richard Ensing
doorliep. Daarna ging ik, naar goed kathoKantooradres (op afspraak)
lieke traditie, door naar het Sint WillibrordFluitekruidstraat 8, 4461 MH Goes
college in Goes. In 1990 verhuisde ik met
T: 0113-783 993 E: rensing@monuta.nl
I: www.monutarichardensing.nl
mijn vrouw Marianne naar ’s-Gravenpolder,
waar ons gezin werd uitgebreid met dochters
Anselma, Estella en Gerlinde. Toen dit drietal
naar de basisschool in Kwadendamme
Monutaging,
Richard Ensing
Kantooradres
raakte onsMonuta
hele gezin
betrokken
dit dorp. (op afspraak)
Richard
Ensingbij
Fluitekruidstraat 8, 4461 MH Goes
Kantooradres
(opbij
afspraak)
Zo ging Marianne
zingen
Singing
Voices,
T:MH
0113-783
993 E: rensing@monuta.nl
Fluitekruidstraat
8,
4461
Goes
maar deed daarnaast nog veel andere
dinI: www.monutarichardensing.nl
T: 0113-783 993 E: rensing@monuta.nl
gen voor de parochie en de Mgr. HeyligersI: www.monutarichardensing.nl
school. Samen met Annemarie en Nellie
Steenbakker zorgde ze voor koffie bij diverse
Monuta Richard Ensing
vieringen. Meestal hielp ik daarbij, zodat het
Kantooradres (op afspraak)
Fluitekruidstraat 8, 4461 MH Goes
werk wat verdeeld kon worden. En zo werd
T: 0113-783 993 E: rensing@monuta.nl
ik zelf ook steeds meer betrokken bij de
I: www.monutarichardensing.nl
parochie. Na het overlijden van Marianne in

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

zijnu.er voor u.
Wij zijn erWij
voor
Voor,en
tijdens en Richard
Voor, tijdens
na de uitvaart.
na de uitvaart.
Wij zijn er voor
Voor,
Richardtijdens
Ensing en
Richard Ensing
na de uitvaart.

Richard
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TUINONDERHOUD
Johan Boonman
Voor Particulier en bedrijf
Stelsedijk 4
4434 PR Kwadendamme
Tel 0113-649661
[06-22031343]

2014 ben ik blijven doorgaan met het assisteren van de koffieploeg. Voor mij is dit een
prettige afleiding, en het geeft het gevoel
dat ik een bescheiden bijdrage mag leveren
aan de levendigheid van de geloofsgemeenschap. En zo nu en dan maak ik op verzoek
foto’s van bijzondere gebeurtenissen in en
rond de kerk.
De vrijwillig(st)er die de pen van mij wil
overnemen, is Corrie Franse.
Jan Strooband

OMMETJE H. BONIFACIUS GEOPEND

Al 85 jaar familie bedrijf
specialisten in
• grafgedenkstenen
• aanrechtbladen
• vensterbladen
In natuursteen 1e soort materialen,
alles op maat gemaakt. Vraag vrijblijvend 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

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
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Omdat het ommetje de naam van onze
Kwadendamse patroonheilige draagt, lag
het voor de hand om de opening te doen
vanuit de kerk, of liever: vanuit het Parochiehuis. Na de mis aten we daar verse broodjes
van bakker Sjors, en werden de eerste twee
exemplaren van de routefolder overhandigd
aan de vertegenwoordigsters van de Kwadendamse wandelgroep, waarna we met
een groep van twintig personen vol goede
moed vertrokken naar het startpaneel op de
parkeerplaats bij supermarkt Verbeek. De
buienradar had voor het komende uur geen
of weinig regen voorspeld, dus zou het juist
lang genoeg droog blijven om het ommetje
te voltooien. Helaas ging het al snel regenen en werd het natter en natter; we besloten halverwege, na de eerste ‘lus van de
acht’ (de route heeft de vorm van het cijfer
acht), terug te gaan naar het Parochiehuis.
Maar we hadden onderweg best wel wat
gezien: de Kwade dam, een kerkhoeve, een
Mariakapel, een kerkepad, en het historisch
dorpshart. Uiteindelijk konden we onder het
genot van een smakelijk Bonifaciusbiertje
toch terugkijken op een leuke wandeltocht,
en uitzien naar de tweede helft van die tocht
bij beter weer. De routefolders zijn inmiddels
voor iedereen beschikbaar.

Tekst: Hans de Vos,
foto’s: Jan Strooband en
Arthur Stijns (SLZ)
Eindelijk was het dan zover: op zondag 22
oktober kon het Kwadendamse ‘Ommetje
H. Bonfacius’ officieel worden geopend.
De totstandkoming ervan heeft toch meer
voeten in de aarde gehad dan vooraf werd
gedacht. Er moet voor zoiets niet alleen een
route worden bedacht en een folder met
een routekaartje en een beschrijving worden gemaakt, ook moet zo’n route onderweg duidelijk zijn bewegwijzerd met pijlen
en een eigen logo, er hoort een startpaneel
bij en enkele informatieborden onderweg,
en het moet een officieel ‘ommetje’ worden, wat wil zeggen dat het bestaan ervan
algemeen erkend en bekend is. Vooral voor
de laatstgenoemde zaken zijn we veel dank
verschuldigd aan de Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) die er met name voor
heeft gezorgd dat het ommetje aansluit
op het wandelnetwerk door de zak van
Zuid-Beveland.

KERSTBIJEENKOMST KBO
De KBO organiseert op zaterdag 16 december haar jaarlijkse kerstbijeenkomst. Zoals
gebruikelijk wordt begonnen met een
kerstviering, die in tegenstelling tot andere
jaren niet in het dorpshuis maar in de kerk
zal worden gehouden; aanvang 11.00 uur.
Daarna is er een gezamenlijke maaltijd en
worden de middaguurtjes gevuld met een
stukje entertainment.
Marga van de Plasse-Nagelkerke

JAARLIJKSE KERSTCOLLECTE
Beste allen, ook dit jaar vragen we tijdens
de kerstdagen uw aandacht voor een goed
doel. Dit jaar willen we uw gaven bestemmen voor Stichting Samenwerking Vlissingen
Ambon. De SSVA werkt binnen het kader
van de stedenband Vlissingen-Ambon, en
is verantwoordelijk voor de uitvoering van

diverse projecten.
De stichting heeft
zich de volgende
doelen gesteld:
het ontwikkelen,
ondersteunen en
uitvoeren van ontwikkelingsprojecten
in de gemeente
Ambon, het organiseren van uitwisselingen en contacten
tussen Vlissingen
en Ambon, en het
creëren en uitbreiden van draagvlak
voor de bestaande
stedenband.
Wat doet de SSVA zoal? Diverse Medische
OperatieTeams Vlissingen-Ambon (MOTVA)
worden uitgezonden om gratis operaties te
verrichten bij de allerarmsten. Er worden
staaroperaties, urologische en plastisch-chirurgische ingrepen uitgevoerd. Daarnaast is
de bouw van een oogkliniek gestart. Ook
werkt een team van experts samen met
Ambon om op alle scholen Milieueducatie
in te voeren. De SSVA werkt al vele jaren op
de Molukken, en heeft intussen lokaal veel
kennis en contacten opgebouwd. Hierdoor
kan zij bijvoorbeeld ondernemers helpen die
willen gaan ondernemen op de Molukken.
Om alle activiteiten en projecten te kunnen blijven uitvoeren en te begeleiden is
geld nodig. Helaas is een groot deel van
de financiële ondersteuning weggevallen
vanwege het veranderend beleid bij de
overheden. SSVA kan dus uw bijdrage en/of
donatie goed gebruiken. Van harte bevelen
wij bovenstaande stichting bij u aan voor
onze kerstgaven. Hopelijk mogen we weer
rekenen op uw gulle steun.
Namens de parochiekerncaritas,
Theo Audenaerd

KERSTMIS 2017
Hij ligt daar in een kribbe neer,
Jezus, onze lieve Heer.
Hij, die vrede geeft
aan elk die op aarde leeft.

25 december om 11.00 uur met pastor Wiel
Hacking en zangkoor Singing Voices.

DRIEKONINGEN 2018
We vieren het feest van Driekoningen op
zondag 7 januari. Het is een feest dat erg tot
de verbeelding spreekt: drie wijzen komen
van verre om Jezus te begroeten; zij brengen
kostbare geschenken mee: goud, wierook
en mirre omdat zij in de sterren lazen dat er
een bijzonder kind, een koningskind geboren was. En dan kun je niet met lege handen
op bezoek komen.
Dit geldt eigenlijk ook voor ons. Ook wij
brengen in deze donkere dagen een bezoek
aan het kind in de kribbe, ook voor ons is
het een bijzonder kind. We stellen daarom voor dat ook wij niet met lege handen
komen, en op zondag 7 januari wat meenemen voor mensen die het minder goed
hebben. Breng gewoon wat levensmiddelen
mee. Als we dit allemaal doen, kunnen we
vanuit onze ontmoeting met de kleine Jezus
in de stal een groots gebaar maken, net
zoals de drie wijzen. In samenwerking met
stichting Vluchtelingenwerk Borsele wordt
ervoor gezorgd dat de pakketten op goede
adressen terecht komen.
Aansluitend aan deze Driekoningenviering
is de traditionele nieuwjaarsreceptie. Met
de voorzitter van de kerncommissie, Sjaak
Uitterhoeve, kijken we even terug, en vooral
vooruit op wat het nieuwe jaar ons brengen
zal. Na de viering brengen we een gezamenlijke toost uit op het Nieuwe Jaar, en we
doen dit achterin de kerk.

OECUMENISCHE VIERING
In de week van de eenheid vieren we op
zondag 21 januari samen met de kerken van
Hoedekenskerke, ’s-Heer Abtskerke en Nisse
wat ons samenbindt, namelijk het geloof in
Jezus Christus. In een oecumenische relatie
als deze, weten we ons gezegende mensen.
Het is boeiend om van elkaar te leren en
met elkaar op te trekken. In de loop der
jaren hebben we een band met elkaar
opgebouwd die we koesteren en door willen geven. De werkgroep heeft besloten het
landelijke thema te volgen: Recht door zee.

Uitvaartverzorging

‛DE BEVELANDEN’
Johan Hoekman

Parochiekerncommissie
Wees welkom
tijdens de kerstvieringen: op 24
december om
20.00 uur met
pastor Leo Peeters, zangkoor
St. Caecilia en
brassbands Con
Amore en Con
Affezzione, op

Voor een zorgzame begeleiding
Uitvaarten in geheel Midden-Zeeland
Eigen rouwcentrum met aula
en kofﬁekamer

Geldeloozepad 20, 4463 AJ Goes

(0113) 311 444
www.uitvaartzorgcentrum.nl
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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

ZONDAG GAUDETE
O p 1 7 d e c e m b e r,
zondag Gaudete, roze
zondag , de derde
zondag van de adventsperiode, houden wij
weer een oecumenische dienst in de
RK kerk. Aanvang 10.45 uur. Van tevoren
is er gelegenheid koffie te drinken in het
parochiezaaltje. De dienst wordt muzikaal
opgeluisterd door het koor, Sheborim, o.l.v.
Marlène Wisse.
Er is ook ruimte voor samenzang met
orgelbegeleiding.
De tweede collecte is bestemd voor de bisschoppelijke adventsactie: Groot denken,
klein doen.
Tevens is er kindernevendienst. Wij hopen
velen van u te kunnen begroeten op deze
muzikale ochtend.

GEZINSVIERING EERSTE KERSTDAG

Eerste kerstdag willen we samen met voorganger T. Brooijmans en koor Con Dios een
mooie gezinsviering voor u verzorgen. De viering is voor iedereen van groot tot klein en
van jong tot oud. Komt u ook? Natuurlijk! En
22

vraag iedereen mee! Wat is er mooier dan
de dag te beginnen met het vieren van de
geboorte van Jezus.
Bent u benieuwd wat wij voor u op eerste
kerstdag in petto hebben? Kom en geniet!
De viering begint om 10.45 uur.

een van de kerncommissieleden.
Ook zijn we nog op zoek naar iemand die
wil assisteren bij de voorbereiding van de
Eerste Heilige Communie ook hiervoor kunt
informatie krijgen bij de kerncommissie.

ZONDAG 21 JANUARI

Werkgroep kindernevendienst

NIEUWJAARSRECEPTIE

Op zondag 7 januari zal na de viering van
10.45 uur de nieuwjaarsreceptie plaats
vinden in de parochiezaal. U bent welkom
om iedereen een Zalig Nieuwjaar te wensen onder het genot van een hapje en ’n
drankje.
De parochiekerncommissie
Lewedorp

PAROCHIEKERNCOMMISSIE

Na enkele jaren met een onderbezetting
te hebben moeten werken zijn we blij dat
het gelukt is om een enthousiast iemand
te vinden om de commissie weer compleet
te krijgen.
Twee jaar geleden stopte een lid en onze
kasbeheerster Astrid de Theye had bijna
twee jaar geleden al aangegeven haar
functie te willen beëindigen omdat ze deze
met haar eigen drukke werkzaamheden niet
meer kon verenigen.
Gelukkig was ze bereid aan te blijven tot we
vervanging gevonden hadden waarvoor we
haar zeer dankbaar zijn.
Per 1 januari zal de functie van kasbeheerder worden overgenomen door Corrie
Traas-Rijk waar we erg blij mee zijn. Astrid
zal gelukkig de kerncommissie niet verlaten
en zal als lid aanblijven. Astrid heel hartelijk
bedankt voor alles wat je vele jaren voor de
kerk gedaan hebt op financieel gebied en
Corrie van harte welkom!
Nog steeds zijn we op zoek naar iemand
die toe wil treden tot het Damiaanbestuur.
Mocht er iemand zijn die daar zich toe
geroepen voelt dan kunt u zich melden bij

De week van gebed voor de eenheid van de
christenen, vieren we op zondag 21 januari
2018, om 10.45 uur in de RK kerk, samen
met de leden van de PC kerk.
Traditiegetrouw drinken we vooraf een kopje
koffie in de parochiezaal en is er kindernevendienst en crèche.
Thema voor deze viering: recht door zee
Gods rechterhand leidde het volk Israël
recht door zee. Daarmee deed Hij het volk
recht, dat jarenlang onderdrukt was door de
Egyptenaren.
De werkgroep oecumene hoopt op uw
aanwezigheid.

CARNAVALSMIS H. ELIGIUSKERK
KRAAIENIST
Het gaat weer gebeuren; de jaarlijkse
carnavalsmis en ditmaal op vrijdag 9 februari 2018!
Vorig jaar was de vuurdoop voor Prins Marcel om aan te treden als Hoofdman in het
Kraaienist en dus ook in de carnavalsmis.
Dat ging hem goed af; hij trok letterlijk ‘Oalles uut de kaste’ om een gloedvol betoog te
houden over carnaval in de regio en alles
wat erbij komt kijken.
Ditmaal is het motto:
HEEF TER MÈ UN SLINGER AN!
Ditmaal zal pastoraal werker Wiel Hacking
voorgaan; na de laatste jaren met pastoor
Van Hees, nu dus een viering van Woord en
Communie.
Evenals pastoor Fons van Hees is ook
Wiel Hacking is geboren en getogen in
Zuid-Limburg en als zodanig opgegroeid

met carnaval. Er stroomt dus onmiskenbaar
carnavalsbloed door zijn aderen.
Hij houdt van gezelligheid en muziek
en dat komt goed van pas tijdens een
carnavalsmis!
Onze muzikale vrienden uit Paerehat; Blaaskapel de Koenkelpot en ons eigen, onvolprezen koor Con Dios zullen ook weer vol
energie en enthousiasme het feestweekend
gaan inluiden.
Een bezoek aan de carnavalsviering in de
kerk is een prima start van een weekend vol
feestelijkheden; iedereen is welkom; temeer
daar er ook weer een collecte zal zijn, ten
bate van een goed doel.
Dit keer is de keus gevallen op de stichting
Metakids.
Deze stichting financiert onderzoek om
metabole ziekten (ook wel stofwisselingsziekten genoemd) bij kinderen behandelbaar te maken. Wederom een prachtig mooi
goed doel en we hopen uiteraard op een top
opbrengst. (Kijkt u maar eens op de site:
www.metakids.nl)
We hopen, net als voorgaande jaren, weer
op een goedgevulde kerk. Ook parochianen
uit andere omringende plaatsen worden
van harte uitgenodigd om de viering bij
te wonen; het is een kleurrijke, sfeervolle,
betrokken viering en u steunt tevens de
stichting Metakids.
Prins Marcel en zijn gevolg; pastor Wiel Hacking, Blaaskapel de Koenkelpot en Con Dios
heten u van harte welkom en hopelijk zien
wij u op carnavalsvrijdag om 19.30.
HEEF TER MÈ UN SLINGER AN!

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

LIEF EN LEED
Gedoopt
Op 22 oktober 2017 is Max, zoon van Tom
van de Wouw en Kasia Samula, in de parochiekerk te Hansweert gedoopt.
Op 26 november 2017 is Rafael Matos
Marinheiro, zoon van Joao en Tania Matos
Marinheiro en uit Yerseke in de parochiekerk
te Hansweert gedoopt.

BLOEMENPOT
De bloemenpot heeft in de maand oktober
€ 15,00 opgebracht.

Uw specialist in rouwbloemen

Voor een zorgzame begeleiding

Dag en nacht bereikbaar op:

(0111) 45 07 17
www.uitvaartsd.nl

KERSTSAMENZANG
Op zondagavond 17 december 2017 vindt
om 19.00 uur in samenwerking met de
Hervormde gemeente Hansweert/Schore,
de cantorij, het R.K. Gemengd Zangkoor en
muziekvereniging “Scheldegalm” weer de
jaarlijkse Kerstsamenzang plaats in onze
parochiekerk te Hansweert.
Voorgangers zijn Wiel Hacking en Hans
Meijer.

DE 10 WOORDEN VAN GOD

Schouwen-Duiveland
Wilgenstraat 12
4307 DA Oosterland
0111 402 000

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN
3 januari
Nieuwjaarsreceptie Lewedorp
Lewedorpse Vrouwen Vereniging LVV
15.00 - 17.00 uur
8 januari
Parochiekernvergadering 19.30 uur
16 januari
Regionaal overleg lectoren
20.00 – 22.00 uur

(dag en nacht bereikbaar)

In groep 4 ging het bij Trefwoord over de 10
woorden van God.
Samen hebben we daar 10 klassenregels
bij gemaakt.
Hoe ga je om met elkaar en zorgen we ervoor

info@uitvaartdevlieger.nl

www.uitvaartdevlieger.nl
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dat er een gezellige sfeer in de klas is.
Lief: we zijn lief voor elkaar
Leef: we leven samen met elkaar op school
Vrij: we laten elkaar vrij
Trouw: we zijn trouw aan elkaar
Goed: we luisteren goed naar elkaar
Genoeg: als iemand zegt: ‘het is genoeg’
dan stop je
Rust: we zijn rustig op school
Eerlijk: we zijn eerlijk tegen elkaar
Zorg: we zorgen goed voor onze spulletjes
Tevreden: je bent tevreden met wat je hebt
Groep 4 ICBS ‘de Horizon’Rilland

BRANDVEILIGHEID
In de afgelopen weken is een controle uitgevoerd door de Brandweer om de brandveiligheid van onze kerk te beoordelen. Resultaat
hiervan is dat er op korte termijn een aantal
voorzieningen moeten worden getroffen om
te voldoen aan de heersende regelgeving.
De belangrijkste ingreep betreft het aanbrengen van noodverlichting in de kerk, die
ervoor moet zorgen dat bij stroomuitval toch
een duidelijke vluchtroute zichtbaar is. We
hebben inmiddels een offerte ontvangen
van Reijnhout Electro om dit werk uit te voeren en zullen dat op korte termijn realiseren.
Daarnaast zijn er enkele minder ingrijpende punten die we moeten opvolgen. Dit
betreft het aanbrengen van een blusdeken
achter in de kerk bij de kaarsen voor het
Mariabeeld, het opstellen van een vluchtplan bij calamiteiten en het aanbrengen
van draaiknopcilinders op uitgang van het
parochiecentrum.
We gaan ervoor zorgen dat deze aanpassingen in de komende weken worden doorgevoerd zodat we ook in de toekomst veilig
de vieringen in onze kerk kunnen bijwonen.
Eddy van Daele

PAROCHIEKERN
OVEZANDE
O.L.V. HEMELVAART-KERK
Kerkgebouw
Onze Lieve Vrouw Hemelvaart,
Hoofdstraat 60, Ovezande
Contactadressen
Secretariaat: pastorie Hoofdstraat 58,
4441 AE Ovezande tel.: 0113-655214
internet: www.rkovezande.nl
e-mail: rk.ovezande@zeelandnet.nl
Financiële zaken
Bankrekening: NL27 RABO 0346008948
Pater Damiaanparochie parochiekern Ovezande
Misintenties, uitvaarten, huwelijken,
jubileumvieringen e.d.:
Mevr. Oostdijk-Uitterhoeve, tel.: 0113-655675
of Mevr. Harthoorn-Capello, tel.: 0113-655157
Doopcontactpersoon:
Nicolien de Jonge, tel.: 0113-655868
Kindernevendienst
Elke tweede zondag van de maand (behalve de
zomervakantie)
Inleveren kopij ‘Parochienieuws’
Dhr. M. Bierens, Constantijnstraat 4, 4441 BB
Ovezande, tel. : 0113-655520,
e-mail: mbierens0@gmail.com
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Overleden
Op 25 oktober overleed Jan Verbart, in de
leeftijd van 64 jaar. Hij groeide op in een
hard werkend maar blij gezin aan de Noldijk. Hij trouwde met Marietje de Punder.
Ze gingen op Ovezande wonen en kregen
twee zoons. Jan was vrachtwagenchauffeur
bij Traveo op Oudelande. Zijn werk deed
hij met hart en ziel, maar hij was ook een
zorgzame vader en grootvader. Hij werkte
graag in de tuin. In november 2015 werd hij
ernstig ziek. De afscheidsdienst vond plaat
op 30 oktober in de parochiekerk van O.L.V.
Hemelvaart, waarna de begrafenis op de
Algemene Begraafplaats plaats vond.

en geniet, laat uw hart verwarmen door
alle gastvrijheid en gezelligheid. Zo verlichten we samen, in deze adventstijd, de weg
naar kerstmis. We hopen er met uw hulp:
als kerstplaats, opbouwer, muzikant of als
bezoeker weer een tocht van te maken waar
we nog lang van nagenieten!
De werkgroep:
Jeannette, Anne-Marie, Charlotte

CARITAS- KERSTATTENTIEADVENTSACTIE
De bezoekgroep heeft zorgvuldig een lijst
samengesteld van zieken en ouderen,
waar voor de kerst een attentie zal worden
bezorgd.
Adventsactie: “groot denken, klein doen”. Dit
jaar is er gekozen voor het project straatkinderen in Kigali in Rwanda. Ter ondersteuning
van de opvang van straatkinderen. Na de
genocide zijn velen wees geworden. Ze
worden nu opgevangen en krijgen onderwijs,
aandacht en liefde. En het heeft succes.
Er zijn er die inmiddels een studie hebben
afgerond en bouwen aan nieuw Rwanda.
Alvast bedankt voor u gift.
Namens Caritas kern Ovezande.

KERSTSTALLENTOCHT

NIEUWJAARSTOESPRAAK EN
-RECEPTIE

Op zaterdag 16 december kunnen we voor
de derde keer genieten van een bijzondere kerststallentocht door Ovezande. Vanaf
16.30 uur kunt u voor €1,00 bij de kerk een
plattegrond kopen. Hierop staan alle kerstplaatsen aangeven waar u welkom bent.
Laat u verrassen of verwonderen, zing mee
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Zaterdag 6 januari 2018 is het weer zover.
Tijdens de viering van 19.00 uur mag ik, als
voorzitter van parochiekern O.L.V. Hemelvaart Ovezande, de jaarlijkse nieuwjaarstoespraak houden. Dit jaar zullen we samen
terug kijken op het vijfde jaar als parochiekern van de Pater Damiaanparochie. Er
waren in 2017 weer een heleboel mooie
activiteiten in en rond de kerk en in de grote
parochie. Goed om daar samen nog even bij
stil te staan. Natuurlijk blikken we ook vooruit. Wat gaat 2018 voor onze parochiekern
en parochie brengen?

Wat blijft, is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van onze
parochiekern, ook op financieel terrein.
Binnen de Pater Damiaan parochie hebben
we als parochiekern bestaansrecht zolang
we vitaal en zelfdragend zijn. Dan hebben
we het over activiteiten en inzet van vrijwilligers. Maar ook financieel moeten we zelf
‘onze broek’ op houden. Uw inzet en steun
blijven hard nodig om als geloofsgemeenschap O.L.V. Hemelvaart ons bestaansrecht
veilig te stellen. Gaat ons dat ook in 2018
lukken? Blijft onze parochiekern vitaal en
zelfdragend? Hoe ontwikkelt het kerkbezoek
zich? Mogen we van het bisdom Breda ook
voor de langere termijn blijven gaan voor
deze visie van de parochie? Of krijgt ook
onze regio te maken met vele gedwongen
kerksluitingen of andere toewijzingen als de
kapelfunctie? Houden het parochiebestuur
en pastoraal team vast aan de bij de fusie
afgesproken lijn?
Gesprekstof genoeg voor de nieuwjaarstoespraak. De parochiekerncommissie hoopt
op uw aanwezigheid in de viering van zaterdag 6 januari en bij het informele samenzijn
na de viering in de pastorie. Daar staat voor
u koffie of thee klaar. Ook kinderen zijn
zeer welkom. Graag willen we daarna met u
toosten op 2018 en op een goede toekomst
voor onze bloeiende parochiekern.
Ad Schenk
PAROCHIEKERN
SCHOUWENDUIVELAND
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

adventsviering voor de oudere parochianen. Iedereen is van harte uitgenodigd
tot het bijwonen van de Eucharistieviering
om 16.30 uur in onze Willibrorduskerk in
Zierikzee. De collecte tijdens deze viering
is voor parochianen die wel een extraatje
kunnen gebruiken in deze dure maand.
Het samenzijn en de maaltijd is voor de
oudere parochianen die daar inmiddels
een uitnodiging voor ontvingen. Tot en met
8 december kunt u het daarvoor bestemde
strookje inleveren op de bekende adressen.

KERSTMARKT
Welkom op de kerstmarkt op zaterdag 16
december van 10.00 - 16.00 uur. Er is
weer van alles te koop en te eten en te
drinken, dus hopen we velen van u weer te
mogen begroeten.
Als u voor de verkoop nog tweedehands
kerstspullen heeft dan kunt u deze inleveren op dinsdag- en donderdagochtend tussen 9.30 en 11.30 uur in het secretariaat.
De Caritas staat hier weer met verkoop van
tweedehands boeken (opbrengst voor Caritas) en ook met verkoop van kaarsjes en
papieren kerstballen om vurige wensen te
noteren (opbrengst voor de adventsactie).

SCHILDERS- EN
AFWERKINGSBEDRIJF

FRANSE BV
meer dan ‘een kleurtje’
Johan Frisostraat 26
4434 AC Kwadendamme
Telefoon 0113-649361

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

Uw adres voor laan- en parkbomen
tevens volop tuinplanten
van november tot mei
Specialiteit: Veredelde noten

VESPERVIERINGEN
Op de zondagen 17 december en 21 januari zijn er om 16.00 uur vespervieringen in
de Willibrorduskerk.

HERDERSTOCHT
Wij lopen op zaterdag 23 december onze
jaarlijkse herderstocht. Deze tocht van ca.
8 km lopen we op Schouwen-Duiveland.
Vertrekplaats Mosselboomgaard om 19.00
uur. Meedoen kost € 3,50 p.p. en opgeven kan bij Janine Doeswijk tel. 414108
of bij J. Verkaart, tel. 416112. Of via
Herderstocht@hotmail.com

VOLKSKERSTZANG
Op zondag 24 december is er om 19.30
uur een volkskerstzang in de Nieuwe Kerk
in Zierikzee. Het thema is “Het kerstkind
wordt thuis bezorgd”, voorganger is ds. Freek
Schipper. Met medewerking van Koninklijke
Harmonie “Kunst en Eer” met zang van Petra
Warnar. Deze kerstzang wordt rechtstreeks
uitgezonden via Radio Schouwen-Duiveland.

drukkerij en
ontwerpstudio

Een veelzijdige drukker voor bedrijven, verenigingen en
particulieren. Als gedreven professionals met een pass
voor papier, drukwerk en ontwerp stellen wij ons als do
om u zo goed mogelijk te helpen op het gebied van uw
drukwerk. Hierbij staat betrouwbaarheid, een goede be
leiding, kwaliteit en scherpe prijs hoog in het vaandel!
Ook bij een beperkt budget denken we graag met u me

Overleden
Henk ten Rouwelaar uit Zierikzee, 59 jaar.

CARITAS ADVENTSVIERING
Op woensdag 13 december is de jaarlijkse

drukkerijdriedijk.nl
Noordland 3
4451 RP Heinkenszand

t 0113 56 19 42
e info@drukkerijdriedijk.nl
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CARITAS INLOOPMIDDAG

CECILIAVIERING

Na een geslaagde primeur vorig jaar is
besloten een vervolg te geven aan de
inloopmiddag op 2e Kerstdag. Van 14.00
tot 17.00 uur is iedereen, dus van jong tot
ouder, van harte welkom in het parochiecentrum voor een kop koffie, een gesprekje, kerstliedjes en/of spelletjes. Aanmelden
is niet nodig, we zien u graag verschijnen.

SAMEN VIEREN IN DE WESTHOEK
Aan het begin van de Week voor de Eenheid van de Christenen zal op zondag 21
januari in de Bethlehemkerk in Scharendijke om 10.00 uur een oecumenische viering gehouden worden. Voorgangers zijn ds.
Bertie Boersma en Marijke Wessel m.m.v.
Willemien Lemkes. U bent van harte welkom in deze dienst. Na de viering wordt u
een kopje koffie of thee aangeboden.

CARITAS COLLECTES
Zierikzee Haamstede Totaal
1 okt
€ 125,81 € 64,95 € 190,76
voor adventsviering ouderen
4 nov
€ 266,70		
--€ 266,70
voor regioproject Palabana kinderdorp

GEEN VIERING

Op 24 september € 70,-- in envelopje ontvangen voor adventsviering ouderen.
Caritas heeft € 150,00 ontvangen van
loterij Paaskaars op Willibrordzondag,
opbrengst boekenkast € 71,--.
De Caritascollecte van 7 januari is
bestemd voor eigen activiteiten van de
Caritas. Onze kasbeheerder Tonny Vaes
zorgt ervoor dat de bedragen op de juiste
plek terecht komen.
Veel dank voor de vele kerstkaarten en
postzegels voor het gevangenispastoraat
van Ineke van de Par. Wij zorgen ervoor dat
ze bij Ineke komen. Zij geeft deze aan de
gevangenen, zodat zij met de feestdagen
ook een kaart naar huis of vrienden kunnen
sturen. Uw steun Caritas: bankrekening:
NL 52 RABO 0143 5823 99.
Hartelijke dank voor Uw steun.

Op zondag 21 januari vieren we de Eenheidszondag in de Nieuwe Kerk, aanvang
10.00 uur.
Het thema is: “Recht door zee!” uit Exodus 15:1-21. De kerken uit het Caribisch
Gebied hebben de liturgie aangereikt.
Voorgangers zijn ds. Piet de Graaf, ds. Freek
Schipper en pastoraal werker Wiel Hacking.
Na afloop is er koffie/thee en ontmoeting. Rechtstreekse uitzending door radio
Schouwen-Duiveland. Hartelijk welkom!

Caritaskern commissie
Schouwen-Duiveland

NIEUWJAARSRECEPTIE
Na de viering van zondag 7 januari van
9.15 uur bent u hartelijk welkom voor koffie en een drankje in het parochiecentrum
en om elkaar een goed nieuwjaar toe te
wensen.

GROTE SCHOONMAAK
Zoals bekend bij velen kon de grote
schoonmaak in september geen doorgang
vinden omdat er mogelijk toen geen stroom
was. We gaan het opnieuw proberen en wel
op woensdag 17 januari. Iedereen heeft
dan de drukte van de feestdagen achter
de rug en gaan we er met frisse moed
weer tegenaan. Mensen waarvan wij het
e-mailadres hebben krijgen tegen die tijd
uiteraard nog een persoonlijke uitnodiging.
Wij wensen u allen hele goede feestdagen
toe en een voorspoedig 2018.
Met vriendelijke groet,
Thea Blommaert en
Rian Duinhouwer
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Op zondag 21 januari is er geen viering in
Zierikzee i.v.m. de viering van Eenheidszondag in de Nieuwe Kerk, aanvang 10.00 uur.

EENHEIDSZONDAG

Op zondag 19 november werd de feestelijke viering voorgegaan door Pastoor F. van
Hees waarbij het koor de mis “The Prince
of Peace“ van Lloyd Webber zong en na de
communie het mooie lied van Thoma Tallis
het “If Ye Love Me”. Daarna werden de jubilarissen door pastoor van Hees gevraagd
om naar het altaar te komen, te weten:
Mevr. Rina van Maanen-Bouwman 40 jaar
koorlid en Mevr. Wilma van Hout – Bär 10
jaar koorlid
Pastoor Van Hees prees hen voor de fijne
samenwerking en inzet voor het koor en
overhandigde aan de jubilarissen, ook
namens de parochiekerncommissie, een
mooie kaars. Hierna volgde een spontaan
applaus en werden de jubilarissen gefeliciteerd door de aanwezige parochianen.
Aansluitend een samenkomen in het parochiecentrum waarbij ook de kinderen en
familie van de jubilarissen waren en pastoor Van Hees en pastor Verdaasdonk en
een afvaardiging van de parochiekerncommissie aanwezig zijn.
De voorzitter van het koor, Johan van de
Waart, had weer een mooi openingswoord
waarbij hij de jubilarissen lovende woorden
toesprak en de toepasselijke onderscheiding opspeldde voor 40 jaar koorlid van
Rina van Maanen de gouden medaille en
oorkonde van de Sint Gregorius Vereniging.
Wilma van Hout kreeg een mooie bos bloemen voor 10 jaar koorlid.
Na de koffie en de borrel was er de traditionele verloting en een sfeervolle lunch.
Ook al wordt het koor wat kleiner, de sfeer
blijft uitstekend goed, en het was nog lang
gezellig onder elkaar. We kijken terug op
een zeer geslaagde Ceciliazondag.
Peter Verkaart
secretaris Willibrorduskoor

VOOR UW AGENDA
Vrijdag 8 december om 20.15 uur in de
Nieuwe Kerk: kerstconcert van Trijntje Oosterhuis. Isabel Provoost, bekend van de The
Voice of Holland, zal hier ook optreden.
Zaterdag 16 december om 16.00 én 20.00
uur in de Nieuwe Kerk: Weihnachtsoratorium BWV 248 van Bach door koor “Luscinia” en Barokorkest Florilegium Musicum.
Een concert in 2 delen: matineeconcert om
16.00 uur cantate 1 en 2 en avondconcert
om 20.00 uur cantate 3 t/m 6. Voor meer
informatie: www.lusciniaconsort.nl
Woensdag 20 december om 20.15 uur in
de Nieuwe Kerk: optreden Kiev Koor.
Vrijdag 22 december om 20.00 uur in de
Nieuwe Kerk: Christmas Carols
Woensdag 31 januari om 19.30 uur in
de Nieuwe Kerk: De gezamenlijke kerken
op Schouwen-Duiveland gedenken dat
65 jaar geleden op 1 februari 1953 de
dijken doorbraken en het water het eiland
overstroomd. Veel slachtoffers en verwoestingen waren het gevolg. De opbouw, het
nu en de toekomst worden belicht. Er is
muziek, verhalen over de ramp, gebed en
samenzang. Diverse voorgangers werken
hierin samen. De kerk is open vanaf 19.00
uur.

WOORDJE WILLIBRORDZONDAG
Op de feestdag van de Heilige Willibrord
kijken we altijd naar onze eigen vrijwilligers
in onze kerk. Ook dit jaar hebben we dat

weer gedaan. Dan valt het op dat het aantal vrijwilligers behoorlijk stabiel blijft, maar
dat nieuwe aanwas hierin niet erg groot
is. Eigenlijk zou je alle vrijwilligers willen
bedanken met een kleinigheid, maar dan
zou deze bijeenkomst wel heel erg lang
duren. Dus beperken we ons tot maar een
paar en misschien moeten we het komende jaar maar weer eens een feest geven
voor alle vrijwilligers.
Twee mensen hebben dit jaar te kennen
gegeven te willen stoppen met hun werkzaamheden voor de Parochiekern Commissie. Als eerste Erika van Leeuwen. Zij
heeft zich vele jaren als secretaresse ingezet voor onze parochie. Ook buiten deze
werkzaamheden kon je altijd een beroep
op haar doen. Omdat Erika duidelijk heeft
aangegeven geen Willibrordmedaille te willen, bedankt de PKC haar op gepaste wijze
voor haar inzet. Jacolien de Meij heeft haar
taken overgenomen en is inmiddels ook al
bij velen een bekend gezicht.
Een tweede persoon die gemeend heeft
haar taak neer te moeten leggen is Henny
Wichgers. Henny draait ook al jaren mee
als vrijwilligster in onze parochie. Vele
voorgangers heeft zij zien komen en met
vele heeft zij nog contact. Henny was het
lid van de PKC met de meeste rondvragen.
Die waren ook allemaal heel belangrijk en
de moeite waard om te bespreken. Het
behandelen hiervan ging wel af van de
nazit. Aangezien Henny al een Willibrordmedaille heeft, krijgt zij nu een bloemetje
en nemen we als PKC ook van haar nog op
gepaste wijze afscheid. Nico van de Berg
uit Haamstede is haar opgevolgd.
Inmiddels zijn er, zo ver ik terug kan gaan,
al sinds 1990 minstens 83 medailles uitgereikt. Als je in 1990 een medaille hebt
gehad heeft het geen zin om er een aantal
jaren later nog een te geven aan iemand
die het eigenlijk wel verdient. We hebben
dus besloten om vanaf volgend jaar niet
persé de Willibrordmedaille uit te reiken,
maar dat kan ook een ander aardigheidje
zijn.
Dit jaar willen wij toch nog iemand een
medaille geven en wel iemand die vooral
in Haamstede heel veel werk heeft verricht
aan de gebouwen, en dit heeft gedaan
met bijzonder veel toewijding. Geen klus
was hem te veel. Hij heeft die toewijding
niet alleen voor zijn kerk, maar ook voor
zijn vrouw. Hij kwam haar zelfs ophalen op
de fiets in Zierikzee als wij hier ’s avonds
vergaderden.
Mijn pet af voor zoveel toewijding,
Ben Wichgers.
Erik Steegmans

KBO
Koffieochtend
Op de eerste dinsdag van het nieuwe jaar
(2 januari) is er de gebruikelijke koffieochtend in het parochiecentrum waar we
het jaar beginnen met elkaar een gezond
en liefdevol nieuwjaar te wensen. Dit alles
onder het genot van een hapje en een
drankje. Voor iedereen staat de deur van
harte open.
Goud van oud
Op donderdag 25 januari staat het jaarlijks
muziekfeest in Kraaijestein in Burgh-Haamsede op het programma. Hiervoor zijn nog
wat kaarten beschikbaar en u kunt zich
nog opgeven bij H. Verkaart tel. 414106 of
per mail: hmverkaart@zeelandnet.nl Bij
opgave graag naam, adres, postcode en
telefoonnummer vermelden.
10-jarig jubileum
Zoals u ongetwijfeld al gelezen hebt
bestaat onze KBO afdeling Schouwen Duiveland op 10 maart 10 jaar. Dit heugelijke
feit moet natuurlijk gevierd worden. Onze
leden hebben bij het laatste magazine via
onze nieuwsbrief een uitnodiging ontvangen met daarbij het verzoek aan te geven
of u daar wel of niet bij aanwezig wilt zijn.
Aanmelden graag bij K. Verkaart, Caustraat
18 a, tel. 06-51478446 of per mail:
kverkaart@gmail.com

Verfhandel

Franse

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

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, dakbedekkingen, 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
Kom langs en zie onze speciaalcollectie
relaxfauteuils met toebehoren en laat een stoel
aan uw eigen wensen aanpassen.
Of bel voor een brochure

LUSTRUM WESTHOEKZANGERS
Zondag 22 oktober vierden de Westhoekzangers hun 15 jarig jubileum in de O. L. V.
op Zee kerk in Haamstede.
Het repertoire was feestelijk en gevarieerd
met afwisselend optreden van het duo
Folie a Deux.
Na het concert klonk een daverend
applaus en werd Elvira Vos-Simons door
de voorzitter van het koor in het zonnetje
gezet, maar ook Marina en Monty van Folie
a Deux werden niet vergeten.
Onder het genot van een kopje koffie met
versnapering werd de gezellige middag
afgesloten.

BEDANKJE
Alle bezorgers hartelijk dank voor het rondbrengen van het parochienieuws en voor
allen goede kerstdagen en een hoopvol
nieuwjaar gewenst!

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
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colofon
PASTORAAL CENTRUM
Secretariaat/teamassistentie:
Plonie Paree
Zusterstraat 4, 4461 JA Goes
tel. 0113-218610
pastorteam@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
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Parochie- en kernzaken
aandacht voor zaken die elke parochiekern en dus ook onze Pater Damiaanparochie raken.
Deze keer: Afstemming zoeken is makkelijker gezegd dan gedaan.

FINETUNEN:
zitten we op dezelfde golflengte, of zenden
we allemaal op eigen frequentie uit?
Jongeren tussen 12-40 jaar kunnen het zich
nog nauwelijks voorstellen: een radio- of
televisietoestel met draaiknoppen. Het was
een hele toer om de zender naar keuze te
vinden en (nog belangrijker!) die zender vast
te houden... Omdat radiosignalen in een
overgangsgebied tussen twee zendmasten
elkaar gaan dwarszitten, kunnen signalen
elkaar dan storen.
Middengolven volgen het aardoppervlak,
waardoor een zender in principe overal
kan komen, ware het niet dat signalen op
bepaalde afstand onbruikbaar zwak worden.
Zenders op de korte golf worden omhoog
uitgestraald en door hogere luchtlagen teruggekaatst: zo ontstond ooit de Wereldomroep,
die overal ter wereld te volgen was.
FM/Ultra korte golven (frequentiemodulatie) zijn hoogfrequent maar gaan gewoon
rechtdoor, zodat een zendmast niet verder
reikt dan zijn horizon, vandaar dat overal in
het landschap zendmasten staan: zoals die
omroepmast in Goes.

Dit stukje verouderde wetenschap kwam
bij mij naar boven toen ik het concept
Pastoraal plan Pater Damiaanparochie aan
het lezen was. Hoe moeilijk vinden wij,
parochiekernen, het om samen EEN geluid
te laten horen? Sterker nog: willen we wel
dat ene geluid uitstralen, of geven we er op
momenten (dat het ons uitkomt) een eigen
draai aan?
Toen de voormalige negen parochies (Rilland bestond nog) vanaf 2009 merkten dat
het zenderbereik van elke los zendstation
(kerkgebouw) steeds moeilijker en kostbaarder werd, gingen de leden van de Interparochiële Vereniging (IPV) op weg om samen
één sterkere zendinstallatie te bouwen. In
2013 noemde men dat ‘station’ Pater Damiaan, maar elke zendmast had de mogelijkheid om het eigen geluid zoveel mogelijk
uit te laten stralen: hoge kerktorens, grote
kerken, veel parochianen, dicht- of dunner
bevolkt ontvangstgebied.., alles speelde een
rol om grote zendmast of steunzender te
kunnen worden.
Geldzaken waren een gevoelig onderwerp:
behoudt elke zendmast zijn eigen inkomsten,
of gaan de parochiebijdragen in één grote
omroeppot? Op tal van punten werd, dankzij
de inzet van al die IPV-leden, grote winst

geboekt. Op 1 januari 2013 veranderde
het omroepbestel en kon kerkzender Pater
Damiaan integraal beginnen.
Ruim drie jaar later ziet het medialandschap
er weer heel anders uit: radio Rilland is uit
de lucht en in overleg heeft men in clusterverband drie zendtijden onderling afgesproken waarbinnen op zaterdagavond en
zondagmorgen kerkdiensten (uitzendingen)
gehouden worden. Dat binnen elk cluster dat
anders verloopt is begrijpelijk, maar de wil
tot samenwerking en afstemming is gelegd.
Vanuit het bisdom (omroepbaas?) komt de
vraag of dit omroepland een toekomstplan
wil maken dat langer meegaat dan het huidige bestel (looptijd tot 2019). Sommige
zenders zien de bui al hangen: hoe lang
mogen ze nog zelfstandig blijven binnen
het verband van elkaar-steun-zenders of
komt de tijd nabij dat zenders uit de lucht
gehaald worden? Het aantal luisteraars
wordt immers minder en jongeren hebben
hun eigen weg gevonden via nieuwe sociale
media, waarbij amper nog direct geluisterd
wordt naar uitzendingen.
Het is nu de hoogste tijd om nog meer naar
elkaars geluid te luisteren en te streven
naar meer uniformiteit in programmering en
zenderaanbod. ‘Ieder voor zich en God voor
ons allen’ is binnen dit kader geen verstandige keus. De keuze van de drie musketiers
lijkt mij raadzamer: ‘Een voor allen, allen
voor één’. Opkomen voor de zwakkere in
de samenleving is een groot goed binnen
ons geloof. ‘Eendracht maakt macht’ en ‘ in
harmonie‘ zijn sleutelwoorden om de wens
tot zoveel mogelijk aanbod in eigen geluid te
garanderen in de komende jaren. Groot denken, zonder vaste luisteraars tekort te doen
is moeilijk, maar wijsheid komt met de jaren;
ook in Pater Damiaan.
Richard Gielens

