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Onze parochie heeft ook een eigen website www.paterdamiaanparochie.nl.
Hier vindt u alle actuele informatie en aanvullingen op artikelen van dit blad.

van de hoofdredacteur

Hartverscheurende beelden
Velen van u hebben thuis foto’s hangen van dierbaren, hun naaste
familie- of gezinsleden. Geen mens zou het in zijn hoofd moeten
halen die foto van de muur te rukken, of deze voor uw voeten te
gooien! De relatie met de eigenaar van die foto zou voorgoed aan
diggelen liggen. En dan zo’n grote poster van Christus voor een groot
miljoenenpubliek op primetime (rond 20 uur, wanneer velen afstemmen op het nieuws) versnipperen? Alsof gelovigen het tegenwoordig
al niet moeilijk genoeg hebben?
We zijn de afgelopen jaren als kijker aan heel veel gewend geraakt:
bommeldingen, IS-aanslagen, supportersrellen, agressieve vloggers rond een winkelcentrum…Dichtbij of veraf; het maakt eigenlijk
niet zoveel uit. Geweld ligt overal op de loer, of het nu (schijnbaar
onschuldige) vloekpartijen zijn rond een Bevelands voetbalveld, of
een ‘uit de hand gelopen’ studentenbijeenkomst in de Randstad.
Hoe beelden, in de meest letterlijke zin, kunnen verrassen bleek de
afgelopen weken. Bij onze publieke omroep (NPO 1-2-3) verschenen
tussen de programma’s door ‘spotjes’ van de protestantse organisatie ‘Kerk in Actie’. De eerste keren dat ik ze zag, moest ik even
gissen wat de gedachte achter die actie was: ‘Was hier een andersdenkende een protestactie gestart tegen het christendom? Mogen
we in Nederland niet meer in Jezus geloven?’ Naarmate de tijd verstreek – richting Pasen- werden de uitingen wat meer uitgesproken:
het verscheuren van de Christusafbeelding wees ons erop dat Jezus
zijn leven deelde en dat wij daarom ook moeten delen: daden van
naastenliefde moeten doen.
Helaas, maar ook begrijpelijk, voor veel kijkers bleven de eerste
seconden van de uiting in hun geheugen hangen. ‘Waarom dit op
zo’n manier en dat vooral rond het hoogfeest van Pasen?

De diepere gedachte- volgens onze protestantse broeders en zusters- lag volledig anders:
• De poster van Jezus kan vergeleken worden met de afdruk op de
doek van Veronica. De doek waarin Christus zijn gelaat afdrukte, als
een soort fotokopie tijdens zijn weg naar het kruis.
• Het scheuren veroorzaakt delen; stukjes van zijn afbeelding dwarrelen over het scherm naar verschillende werelddelen, waar van alles
aan de hand is. Door hun lot te delen en te helpen zouden we meer
begrip kunnen opbrengen en in actie kunnen komen.
• Jezus deelde brood bij het Laatste Avondmaal en doelde daarbij
op zijn lichaam als gift aan de mensen. In de eucharistie breekt de
voorganger het Brood en deelt het uit aan de medegelovigen.
Het komt vaker voor dat acties anders worden uitgelegd dan de
bedenker oorspronkelijk heeft bedoeld. We zijn meester in het verdraaien of het uitlichten van zinsneden zodat we iemand iets in de
mond leggen dat men nooit heeft gezegd, laat staan bedoeld heeft.
Onze protestantse vrienden zijn er zeker in geslaagd rond Pasen
een ‘opstand’ te scheppen rond de gedachten van ‘geloof moet je
delen’. Gevoel en verstand blijven zaken die je goed van elkaar moet
kunnen scheiden: wat in het hart verscheurd wordt, kan vaak in het
hoofd niet op sympathie rekenen!

Regionale Hemelvaartsviering op 25 mei
Op donderdag 25 mei, vieren we Hemelvaartsdag in de regio.
De Protestante kerken en de RK kerken komen bijeen in Lewedorp.
We beginnen met een wandeling van ongeveer 5 km rondom
Lewedorp. We verzamelen bij de PC kerk in de Zandkreekstraat
om 8.30 uur. Onderweg plukken we bloemen ter versiering
van het altaar. Bij terugkomst worden we opgewacht met koffie. Hierna gaan we naar de RK kerk voor de Hemelvaartsviering.
De dienst begint om 10.00 uur. Degenen die niet mee gaan

wandelen kunnen rechtstreeks naar de RK kerk komen aan de Burg.
Lewestraat 11 te Lewedorp. De voorgangers in deze dienst zijn dominee Marjo Wisse en pastor Harrie Buijssen. De collecte is bestemd
voor de Voedselbank in Goes.
Na afloop van de dienst is er een gezellig samenzijn, onder het
genot van koffie/thee. Wij hopen velen van u te kunnen ontmoeten,
op deze dag.

data PaRocHienieUws 2017-2018
Nr 3 ( juni-juli) ....................................................kopij inleveren voor zondag 4 juni/Pinksteren ................................. bezorging: 15 juni
Nr 4 (juli-aug) .....................................................kopij inleveren voor zondag 16 juli (vakantie) ................................ bezorging: 27 juli
Nr.5 ( sept-okt) ...................................................kopij inleveren voor zondag 03 sept. .............................................Bezorging: 14 sept
Nr.6 (okt-nov.) ..................................................kopij inleveren voor zondag 15 okt.................................................. Bezorging: 26 okt.
Nr.7 (dec-jan.) ....................................................kopij inleveren voor zondag 26 nov. ................................................. Bezorging: 7 dec.
Nr.8 (febr-mrt) ....................................................kopij inleveren voor 21 jan. 2018 .................................................... bezorging: 8 febr.
De redactie kan – indien stukken te laat of in omvang te groot worden aangeleverd- besluiten ze niet of in gewijzigde vorm te plaatsen.
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Beeldvorming
Binnen ons katholieke geloof zijn we opgegroeid met afbeeldingen
en beelden van heiligen. Onze kerken staan er vol mee, of hebben
helaas tijdens de laatste Beeldenstorm (eind jaren zestig van de
vorige eeuw) een andere plaats en status gekregen.
In andere geloven lag het afbeelden altijd al moeilijker en gevoeliger.
De Beeldenstorm van 1566 in de Nederlanden maakte duidelijk dat
de Reformatie niets van die uiterlijke schijn moest hebben. ‘Alleen
datgene wat de Bijbel ons letterlijk oplegt, dat mogen en moeten wij
doen’. Al de rest moet uit de liturgie en de gebouwen worden verwijderd en volgers van Calvijn deden dat met strakke hand. Orgels,
beelden, altaren en schilderijen vielen ten prooi aan vernielzucht
(volgens onze hedendaags ogen, gezien binnen geschiedkundig perspectief). Zij noemden het vooral wildgroei die in de late Middeleeuwen was ontstaan en duidelijk een halt moest worden toegeroepen.
Zie het voorbeeld/afbeelding van de Dom van Utrecht.
In dat opzicht zien we nu de Taliban of IS hetzelfde nastreven. Zonder
aanzien en besef van historische waarden of respect voor andersdenkenden worden eeuwenoude beelden en gebouwen opgeofferd
en met de grond gelijk gemaakt.
Wie herinnert zich niet de rellen die ontstaan zijn door het afbeelden
van Mohamed? Het is nog erger dan vloeken in de kerk! Wij westerlingen zijn wellicht vergeten dat zo’n 450 jaar geleden deze orkaan
ook door ons land raasde….

Luther, de eerste reformator, was hierin veel milder. Hij hanteerde
de leus: Alles wat de bijbel niet expliciet verbiedt, mag blijven. Volgens Luther verbood de bijbel niet het maken van beelden op zich,
maar enkel het aanbidden ervan. De Lutherse kerken hebben geen
beeldenstorm gekend. Een Mariabeeld is er in een historische kathedraal gemakkelijk te vinden en een kruisbeeld vind je in vrijwel elke
Lutherse kerk.

Heelt de tijd alle wonden?
Calvinistische kerken (ook wel hervormde of gereformeerde kerken genoemd) en de meeste vrije kerken (methodisten, baptisten,
evangelische kerken en pinkstergemeenten), zijn meestal kaal en
de liturgie is heel sober (in onze ogen), maar het orgel klinkt zeker
in de protestantse kerken elke zondag voluit als instrument en als
begeleiding van de gemeentezang. J. S. Bach heeft een ereplaats
binnen de protestantse muziekcultuur en in de kerk! Onder invloed
van de oecumene is er nu meer aandacht voor een verzorgde liturgie.
Kruisbeelden, kaarsen, banieren, gebrandschilderde ramen… we zien
ze ook hier: er komt meer ‘kleur’ in hun kerk.

de Dom van Utrecht.

Verspijkerd en verzaagd
werd versoberd , waarna veel heiligenbeelden letterlijk aan de straat
werden gezet. Diverse generaties kunstenaars hebben de afgedankte
heiligen verspijkerd en verzaagd en zo getransformeerd tot kunstwerken. Betekenen ze nog iets? Worden ze misbruikt of gekoesterd?

Uniek fenomeen of?

Hergebruik van heiligenbeelden in de Nederlandse beeldhouwkunst
Tentoonstelling Noord-Brabants Museum Den Bosch: 18 februari
t/m 5 juni 2017
Tot ver in de jaren zestig van de twintigste eeuw sierden veel gipsen,
massaal gemaakte heiligenbeelden en devotieobjecten de Nederlandse rooms-katholieke kerken en huizen. De ontkerkelijking, maar
ook het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) hadden echter
grote gevolgen voor deze beelden. Het rooms-katholieke kerkinterieur

Dit unieke fenomeen was niet eerder onderwerp van een tentoonstelling en publicatie. In totaal zijn circa 40 werken uit diverse Nederlandse collecties bijeengebracht die samen een overzicht vormen
van vijf decennia hergebruik van heiligenbeelden in de Nederlandse
beeldhouwkunst. Ze vertellen veel over onze veranderde kijk op het
christendom in de laatste vijftig jaar.
Niet iedereen zal deze tentoonstelling op ‘waarde’ kunnen schatten. Sommigen zullen bewust dit museum erom mijden of er zelfs
schande van spreken dat dit ooit mogelijk werd. Heiligschennis of
kunst? U mag het hardop of fluisterend zeggen.
"De kunst mag heilzame verwarring stichten. Mensen mogen worden uitgedaagd."
Monseigneur dr. Gerard de Korte, bisschop van ’s-Hertogenbosch
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Mei

Kerkdiensten in de regio
datum+tijd

plaats

voorganger

soort

WEEKENDVIERINGEN EN GROTE FEESTDAGEN
Z ATERDAG 6 MEI
10.30 uur
19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur

Rilland
Heinkenszand
Ovezande
Goes

ZONDAG 7 MEI

09.00 uur
09.15 uur
09.30 uur
10.30 uur
10.45 uur
11.00 uur
11.00 uur
11.00 uur
18.00 uur

's-Heerenhoek
Zierikzee
Hansweert
Heinkenszand
Lewedorp
Kwadendamme
Goes
Haamstede
Goes

DINSDAG 9 MEI

09.30 uur Goes

WOENSDAG 10 MEI
14.00 uur
19.00 uur

Lewedorp
Zierikzee

VRIJDAG 12 MEI

09.00 uur Kwadendamme

Z ATERDAG 13 MEI
19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur

Goes
Lewedorp
Ovezande

ZONDAG 14 MEI
09.00 uur
09.30 uur
09.30 uur
10.45 uur
10.45 uur
11.00 uur
11.00 uur
11.00 uur
11.30 uur

Heinkenszand
Ovezande
Hansweert
's-Heerenhoek
Goes
Goes
Kwadendamme
Haamstede
Zierikzee

DINSDAG 16 MEI

09.30 uur Goes
19.00 uur 's-Heerenhoek

WOENSDAG 17 MEI
14.00 uur
19.00 uur

Lewedorp
Zierikzee

VRIJDAG 19 MEI

09.00 uur Kwadendamme

Z ATERDAG 20 MEI
19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur

Goes
Heinkenszand
Hansweert

ZONDAG 21 MEI
09.15 uur
09.30 uur
09.30 uur
11.00 uur
11.00 uur
11.00 uur
11.30 uur
16.00 uur

Zierikzee
's-Heerenhoek
Ovezande
Kwadendamme
Haamstede
Goes
Lewedorp
Zierikzee

DINSDAG 23 MEI
09.30 uur Goes

WOENSDAG 24 MEI
14.00 uur
14.30 uur
19.00 uur
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W. Hacking
H. Buijssen
F. van Hees
eigen groep

koor en bijzonderheden

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

Huiskamerviering
Free Spirit
Jongerenviering, Oal In
Con Amore

K

H. Buijssen
A. Verdaasdonk
F. van Hees
W. Hacking
H. Buijssen
F. van Hees
T. Brooijmans
A. Verdaasdonk
S. Klim

Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Viering van W en G
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering

Herenkoor
Willibrorduskoor
Gemengd koor
Kom-maar-in-de-kring
Con Dios
Singing Voices
Con Amore
Samenzang
Poolse viering

K/C

F. van Hees

Eucharistieviering

Dagkapel

T. Brooijmans
Liturgie Groep

Eucharistieviering
Rozenkransgebed

De Kraayert

Liturgie Groep

Viering van W en C

Dagkapel

eigen groep
J. Heezemans
geen viering

Vespers
Viering van W en C

Herenkoor
Eligiuskoor

J. Heezemans
F. van Hees
H. Buijssen
Liturgie Groep
T. Brooijmans
H. Buijssen
J. Heezemans
Liturgie Groep
F. van Hees

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

Dameskoor
1e Heilige Communie, Oal In
C
Gemengd koor
Dameskoor
Ter Weel / St. Maarten in de Groe
Herenkoor
Bluesviering, koffie drinken
Samenzang
1e Heilige Communie, Willibrorduskoor

F. van Hees
Liturgie Groep

Eucharistieviering
Mariaviering

Dagkapel
Dameskoor

J. Heezemans
Liturgie Groep

Viering van W en C
Rozenkransgebed

De Kraayert

Liturgie Groep

Viering van W en C

Dagkapel

eigen groep
F. van Hees
H. Buijssen

Viering van W en C
Eucharistieviering
Eucharistieviering

L' Esprit
Dameskoor
Samenzang

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

Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Vespers

Willibrorduskoor
1e Heilige Communie, Esperanto
Pius X
St. Caecilia, doop
Samenzang
L' Esprit, doop
1e Heilige Communie, Con Dios

F. van Hees

Eucharistieviering

Dagkapel

Eucharistieviering
Viering van W en C
Rozenkransgebed

De Kraayert
Poelwijck

4E ZONDAG VAN PASEN

5E ZONDAG VAN PASEN

6E ZONDAG VAN PASEN

Lewedorp
H. Buijssen
's-Heer-Arendskerke Liturgie Groep
Zierikzee
Liturgie Groep

Mei/JuNi

Kerkdiensten in de regio
datum+tijd

plaats

voorganger

soort

koor en bijzonderheden

WEEKENDVIERINGEN EN GROTE FEESTDAGEN
DONDERDAG 25 MEI

HEMELVAART

09.15 uur
10.00 uur

Zierikzee
Lewedorp

A. Verdaasdonk
H. Buijssen/N. Roggeband

Eucharistieviering
Oecumenische viering

11.00 uur

Goes

F. van Hees

Eucharistieviering

Willibrorduskoor
aanvang wandeling 08.30 uur PC-kerk
viering RK-kerk, koor olv K. vd Wouw
Con Amore

Liturgie Groep

Viering van W en C

Dagkapel

Koorconcert
F. van Hees
H. Buijssen

Aziëjaar
Eucharistieviering
Eucharistieviering

Grote kerk
Samenzang
Dameskoor

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

Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering

Herenkoor
Willibrorduskoor
Festivaltent Klompop, Pius X
Eligiuskoor
Singing Voices
Herenkoor
Samenzang

F. van Hees

Eucharistieviering

Dagkapel

F. van Hees
Liturgie Groep

Eucharistieviering
Rozenkransgebed

De Kraayert

W. Hacking

Viering van W en C

Ter Valcke

Liturgie Groep
W. Hacking / ds. W. Lolkema
F. van Hees

Viering van W en C
Schoolviering
Eucharistieviering

Dagkapel
De Levensbron, thema "Pinksteren"

VRIJDAG 26 MEI

09.00 uur Kwadendamme

Z ATERDAG 27 MEI
19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur

Goes
Hansweert
's-Heerenhoek

ZONDAG 28 MEI
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
Goes
Haamstede

DINSDAG 30 MEI
09.30 uur Goes

WOENSDAG 31 MEI
14.00 uur
19.00 uur

Lewedorp
Zierikzee

DONDERDAG 1 JUNI
10.00 uur

Goes

VRIJDAG 2 JUNI

09.00 uur Kwadendamme
11.00 uur Rilland
19.00 uur Zierikzee

Z ATERDAG 3 JUNI
19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur

Heinkenszand
Ovezande
Goes

ZONDAG 4 JUNI

09.00 uur
09.15 uur
09.30 uur
10.00 uur
10.45 uur
11.00 uur
11.00 uur
11.00 uur
18.00 uur

's-Heerenhoek
Zierikzee
Hansweert
Goes
Lewedorp
Kwadendamme
Goes
Haamstede
Goes

MAANDAG 5 JUNI
10.00 uur

Goes

DINSDAG 6 JUNI

09.30 uur Goes

WOENSDAG 7 JUNI
14.00 uur

Lewedorp

VRIJDAG 9 JUNI

09.00 uur Kwadendamme

Z ATERDAG 10 JUNI
19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur

Ovezande
Goes
Lewedorp

ZONDAG 11 JUNI

09.15 uur Zierikzee
09.30 uur Hansweert
09.30 uur Heinkenszand

7E ZONDAG VAN PASEN

W. Hacking
Viering van W en C
Vicaris W. Wiertz / J. Heezemans Eucharistieviering
eigen groep
Viering van W en C

PINKSTEREN

W. Hacking
F. van Hees
H. Buijssen
M. van Roekel
W. Hacking
H. Buijssen
F. van Hees
A. Verdaasdonk
S. Klim

Free Spirit
Regionale vormselviering, Oal In
Con Amore

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

Dameskoor
Willibrorduskoor
Gemengd koor
Admiraal De Ruyter Ziekenbuis
Con Dios
Samenzang
Herenkoor
Samenzang
Poolse viering

H. Buijssen

Eucharistieviering

Con Amore

F. van Hees

Eucharistieviering

Dagkapel

ds. M. Wisse

Viering van W en G

De Kraayert

Liturgie Groep

Viering van W en C

Dagkapel

W. Hacking
eigen groep
F. van Hees

Viering van W en C
Vespers
Eucharistieviering

Pius X
Herenkoor
Eligiuskoor

TWEEDE PINKSTERDAG

F. van Hees
W. Hacking
F. van Hees

H. DRIE-EENHEID

Eucharistieviering
Viering van W en C
Eucharistieviering

K/C

Pres. 1e H. Communie, Willibrorduskoor
Gemengd koor
1e Heilige Communie, Young Spirit
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JuNi

Kerkdiensten in de regio
datum+tijd

plaats

voorganger

soort

koor en bijzonderheden

WEEKENDVIERINGEN EN GROTE FEESTDAGEN
10.45 uur
10.45 uur
11.00 uur
11.00 uur
11.30 uur

's-Heerenhoek
Goes
Kwadendamme
Haamstede
Goes

DINSDAG 13 JUNI
09.30 uur Goes

WOENSDAG 14 JUNI
14.00 uur

Lewedorp

DONDERDAG 15 JUNI
17.00 uur

Goes

VRIJDAG 16 JUNI

09.00 uur Kwadendamme

Z ATERDAG 17 JUNI
19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur

Goes
Heinkenszand
Hansweert

ZONDAG 18 JUNI
09.00 uur
09.15 uur
09.30 uur
10.00 uur
10.30 uur

's-Heerenhoek
Zierikzee
Ovezande
Goes
Lewedorp

11.00 uur Goes
11.00 uur Haamstede
13.30 uur Kwadendamme

DINSDAG 20 JUNI
09.30 uur Goes

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

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

Herenkoor
Ter Weel / St. Maarten in de Groe
Koor "Vlissingers"
Samenzang
1e Heilige Communie, L'Esprit

F. van Hees

Eucharistieviering

Dagkapel

F. van Hees

Eucharistieviering

De Kraayert

F. van Hees

Gebedsestafette

Vespers met aanbidding met zang

Liturgie Groep

Viering van W en C

Dagkapel

eigen groep
H. Buijssen
F. van Hees

Viering van W en C
Eucharistieviering
Eucharistieviering

L'Esprit
Afrika Inga koor
Samenzang

H. Buijssen
A. Verdaasdonk
F. van Hees

Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Viering van W en G
Oecumenische
openluchtviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Sacramentsprocessie

Dameskoor
Willibrorduskoor
Pius X, terugkomviering dopelingen
Admiraal De Ruyter Ziekenhuis
Camping Buitenhof, Dekkersweg 3,
Con Dios, koffie drinken
Herenkoor
Afrika Inga koor
koffie drinken

F. van Hees

Eucharistieviering

Dagkapel

Eucharistieviering
Viering van W en C

De Kraayert
Poelwijck

Liturgie Groep

Viering van W en C

Dagkapel

eigen groep
F. van Hees
H. Buijssen

Evensong
Eucharistieviering
Eucharistieviering

Herenkoor
Missicanto
Samenzang

diaken E. Bornhijm
Verdaasdonk
H. Buijssen
J. Heezemans
diaken E. Bornhijm
H. Buijssen
F. van Hees
Liturgie Groep

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

Herenkoor
Willibrorduskoor
Pius X
Kom-maar-in-de-kring
Eligiuskoor
St. Caecilia
Herenkoor
Samenzang

F. van Hees

Eucharistieviering

Dagkapel

H. Buijssen

Eucharistieviering

De Kraayert

Liturgie Groep

Viering van W en C

Dagkapel

SACRAMENTSZONDAG

H. Buijssen
Verdaasdonk
F. van Hees
M. van Roekel
T. Brooijmans/N. Roggeband

WOENSDAG 21 JUNI
14.00 uur
14.30 uur

Lewedorp
T. Brooijmans
's-Heer-Arendskerke Liturgie Groep

VRIJDAG 23 JUNI

09.00 uur Kwadendamme

Z ATERDAG 24 JUNI
19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur

Goes
's-Heerenhoek
Hansweert

ZONDAG 25 JUNI
09.00 uur
09.15 uur
09.30 uur
10.00 uur
10.45 uur
11.00 uur
11.00 uur
11.00 uur

Heinkenszand
Zierikzee
Ovezande
Goes
Lewedorp
Kwadendamme
Goes
Haamstede

DINSDAG 27 JUNI
09.30 uur Goes

WOENSDAG 28 JUNI
14.00 uur

Lewedorp

VRIJDAG 30 JUNI

09.00 uur Kwadendamme
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de wissel is (met vertraging) genomen
Het was een zeer
turbulent einde
van 2016 en
begin van 2017
voor mij.
Uitgerekend
op de dag dat
ik de nieuwe
arbeidscontracten tekende in
Roosendaal, half
december, voelde ik eind van
de middag een duizeling tijdens het wandelen. In de nacht die daarop
volgde kreeg ik een zware aanval van wat later bleek (gelukkig slechts!)
een ontsteking in het evenwichtsorgaan te zijn. Het maakte dat ik plotseling in het ziekenhuis lag en de drukke opruim- en inpakwerkzaamheden
moest staken.
Wéér in de ziektewet (pfff) met een stille overgang van de oude naar de
nieuwe werkgever… De nieuwe baan was ik zo graag anders begonnen,
voor mijn gevoel begon het dus niet! Ternauwernood kon mijn reeds
geplande afscheid, half januari, toch doorgang vinden.
Maar ik was (nog) moe en kon mijn lezing (waaraan ik uiteraard al in
november begonnen was) wel kon inkorten, maar niet meer opnieuw
kritisch nakijken (op herhalingen bijvoorbeeld), blij als ik was dat ik het
allemaal net rond had gekregen. Ik wilde nog één keer mijn ei leggen en dat mocht.
Er waren heel veel mensen gekomen, maar die hadden (denk ik toch)
wat anders verwacht. Wie nog verder moest die middag, vertrok weer
zonder mij de hand te kunnen schudden (sorry daarvoor…). Ik praatte
maar, en praatte maar en ging mijn hele PowerPoint door over ‘EEN GOD
DIE ONS LIEFHEEFT’. De kern van het geloof dat ik hier ruim 19 jaar had
mogen delen met zovelen.
Het was echt heel fijn voor mij, maar ietsje minder voor degenen die in
de kerk zaten en wél merkten dat de kachel al gestopt was – zelf voelde
ik dat pas toen ik uiteindelijk ging zitten om te worden toegesproken.
Dank jullie allemaal! Dank voor het komen, dank voor het weglopen (en
je presentje aan een ander meegeven), dank voor die brief, dat mailtje,
die kaart als je niet kon komen, onverwachte dingen, dank voor het blijven tot het eind en voor de grote, grote hartelijkheid en welwillendheid
en overdadige goedheid die daarmee over mij werd uitgestort. Dat alles
koester ik.
Twee weken geleden verhuisde ik mijn werkkamer op de pastorie van
Middelburg naar Roosendaal.
Vorige week is de olijfboom die ik cadeau kreeg in zijn nieuwe pot (ook
cadeau) geplant op ons balkon.

Vandaag las ik in een van mijn nieuwe boeken (ja, ook nog boekenbonnen gekregen…) over LOSLATEN EN THUISKOMEN. Om mijn eigen woorden hier in te beperken, neem ik daaruit een gedeelte over:
VERHUIZEN
Waarde bisschop,
Loslaten is steeds een beetje sterven. (…) Daar moest ik allemaal
aan denken toen ik las dat bij u alles in het teken staat van verhuizen.
Zelf vind ik het moeilijk om spullen die je dierbaar zijn geworden te
selecteren en vaak ook weg te gooien.
Toen we vorig jaar op het werk de overgang meemaakten naar een
flexibele organisatie die geen vaste plekken meer kent,
moest ik afscheid nemen van mijn kamer (…). Toen dat allemaal door
mijn handen ging, had ik het gevoel dat mijn leven in sneltreinvaart
aan mij voorbij trok. Ik werd daar weemoedig van, ook al was er meer
dan de nostalgie en het vervagen van de herinneringen. Ik denk dat
er bij het loslaten van spullen ook iets anders gebeurt.
Mijn oude kamer op mijn werk was als een tweede huis. Een mens
heeft blijkbaar een veilige en herkenbare buitenkant nodig
om bij de binnenkant van de ziel te komen. Zonder uiterlijke bescherming kan er geen innerlijke bron stromen.
Daarom had ik het zo moeilijk met die verhuizing op het werk.
Leo Fijen, brief 2
Goede Leo,
Verhuizen betekent loslaten van een goed thuis en dierbare mensen
en dat is inderdaad een beetje sterven. De afgelopen weken heb ik
ook momenten van weemoed en nostalgie gekend. Het bekende is
goed en het onbekende moet nog goed worden. De komende verhuizing doet mij opnieuw beseffen dat wij mensen, als wij onze maskers
wegdoen, uitermate kwetsbaar zijn. Ik kan mij dan ook herkennen in
jouw spreken over hulpeloosheid en angst. Verhuizen en een nieuwe
baan staan niet voor niets hoog op de stresslijst. Toch voel ik mij op
dit moment redelijk sterk.
Mgr. Gerard de Korte, brief 2
Uit: Mgr. De Korte en Leo Fijen, Loslaten en thuiskomen - een bewogen jaar
in brieven. Uitgeverij Adveniat, Baarn 2016 (bladzijde 25/32)

Zinnen die ik zo letterlijk na kan zeggen, die mij raken omdat ze goed
verwoorden waar ik doorheen ben gegaan. Inmiddels ben ik (eerst een
tijd gedeeltelijk, maar nu volop) bezig in mijn twee Roosendaalse banen.
Ik heb er zin in. Alle eerste contacten zijn fijne ontmoetingen. Dat belooft
(weer) wat!
Bernard van Lamoen, pastoraal werker

oecumenische Bieeênkomst
Op zondag 21 mei is er weer een ‘oecumenische bieeênkomst’ in
’t Kerkje van Ellesdiek (Ellewoutsdijk). Op deze derde zondag van
de maand mei wordt in ’t Kerkje een bijeenkomst gehouden in een
Zeeuwse streektaal. Ook de liederen voor deze middag worden in het
Zeeuws vertaald en gezongen.
De overdenking wordt dit keer verzorgd door Ko Sent, legerpredikant. Het thema is: “Mensenkinders nog an toe ”. Ook het

ensemble Padovana zal aan deze bijeenkomst meewerken. De
bijeenkomst begint om 14.30 uur. De toegang is gratis. Er wordt
gecollecteerd voor projecten in Nepal en voor de onkosten van
’t Kerkje. De bijeenkomst is later te herbeluisteren via
www.ellesdiek.nl, onder het kopje Oecumene.
Jan Minnaard, Oecumenische Werkgroep Ellesdiek
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Vijfhonderd jaar Reformatie
De plannen om de herdenking van
vijfhonderd jaar Reformatie in te
vullen, krijgen steeds meer vorm.
Eerder werd gemeld, dat we in mei
een spreker van landelijk formaat
zouden uitnodigen om ons te laten
delen in zijn gedachten omtrent
deze herdenking. Als datum stond
in het vorige nummer van Parochienieuws vermeld, dat dit zou gebeuren op 16 mei. Maar de spreker
die we op het oog hadden, was
alleen beschikbaar op maandag
29 mei. Op die avond vanaf 19.30 uur bent u van harte welkom
om te luisteren naar de inleiding van prof. dr. Peter Nissen, die ons
zal meenemen in zijn gedachten over 500 jaar Reformatie. En hoe
nu verder? Locatie: Verenigingsgebouw Rond Inn, Hoofdstraat 77A
te Kruiningen.

Peter Nissen (foto) is hoogleraar aan de Universiteit van
Nijmegen, waar hij cultuurgeschiedenis van de religiositeit doceerde
tot 2012 en daarna de geschiedenis van de spiritualiteit. Van huis
uit katholiek is hij enkele jaren geleden overgestapt naar de Remonstrantse kerk, waar hij tevens een functie als deeltijd-predikant vervult.
Op zaterdag 28 oktober brengen we van 13.30 tot 17.00
uur een bezoek aan de zusters Benedictinessen in Oosterhout. We
wonen het middaggebed bij, krijgen een inleiding over de geschiedenis en het toekomstideaal van de Benedictinessen, en er is gelegenheid om 'rond te neuzen' in het winkeltje waar ansichtkaarten,
boekjes en producten van het Kunstatelier aangeschaft kunnen
worden. Bij gunstig weer kan er een wandeling worden gemaakt in
de wijngaard, de moestuin, de kruidentuin, de fruittuin en langs de
bijenkasten. Kosten (los van vervoer) € 12,50 per persoon.
Wiel Hacking, pastoraal werker

‘Niet langer het geloof veronderstellen, maar het geloof
voorstellen’

Nog niet zo lang komen een achttal pastores van het bisdom Breda
bij elkaar, waar ik namens ons team aan deelneem. Belangrijkste
doel van dit overleg is om samen een visie te ontwikkelen, ervaringen
en materiaal te delen dat gericht is op pastoraat aan gezinnen met
jonge kinderen.
We hebben in ons werk allemaal te maken met het sterk teruglopend
aantal ouders dat ervoor kiest om hun kind te laten dopen, de 1e
communie te laten doen en het vormsel te ontvangen. Het zijn de
drie sacramenten waarmee kinderen aan de hand van hun ouders
het geloof en de geloofsgemeenschap worden binnengeleid (initiatie
sacramenten). Dit is een ontwikkeling die in heel katholiek Nederland zichtbaar is, dus ook in onze Zeeuwse parochies. Een gelovige
opvoeding van kinderen is een uitzondering geworden. Het christelijk
geloof wordt niet meer van generatie op generatie doorgegeven. Kinderen raken niet meer spelenderwijs vertrouwd met de traditie van
de kerk, zij groeien niet meer op in een omgeving waarin zij onbewust
veel van het geloof meekrijgen. Dat betekent ook dat vertrouwdheid
met God niet meer wordt overgedragen.
De theoloog Stijn van den Bossche, die advies geeft aan de Belgische bisschoppen over catechese, zegt “we moeten niet langer het
geloof veronderstellen, maar voortaan het geloof voorstellen”. We
kunnen het ook anders zeggen, we worden niet meer als christen
geboren, maar we worden christen door ons te laten roepen.
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Hij hield een inspirerende en tegelijkertijd confronterende uiteenzetting tijdens een studieochtend op het bisdom, over hoe in deze tijd
geloof kan worden doorgegeven aan gezinnen met jonge kinderen.
Hij onderstreept dat de houding van ouders het fundament van de
geloofsopvoeding vormt ‘Wanneer een kind zijn ouders ziet leven,
liefhebben, vergeven … leert het leven, liefhebben en vergeven.’ Dit
is ook de (enige) weg waarlangs ouders hun geloof overdragen. Als
kinderen hun ouders zien bidden, naar de kerk gaan, leren kinderen
bidden en hun geloof vieren.
De plaatselijke geloofsgemeenschap en de katholieke school hebben daarin een eigen verantwoordelijkheid, maar het fundament van
het geloof kan, nogmaals gezegd, enkel door ouders worden overgedragen. Dat doen ze niet door geloofsinzichten door te geven, maar
door kinderen het geloof voor te leven. En precies daar stokt het. De
ouders moeten net als hun kinderen opnieuw vertrouwd raken met
God, opnieuw leerling worden.
Familiecatechese is een model waarin ouders en kinderen samen
betrokken worden bij de voorbereiding op de doop, 1e communie,
vormsel. Op sommige plaatsen in ons bisdom is een begin gemaakt
om zo te werken.
Het zal veel vragen – geloof, hoop en liefde! - om met alle betrokkenen kleine stappen te zetten om deze nieuwe weg in te slaan.
Een voorbeeld zijn de vieringen voor ouders met jonge kinderen
en hun grootouders (kringvieringen). Deze vieringen scheppen een
gelegenheid door samen te bidden, te zingen te luisteren naar een
verhaal uit de bijbel om gemeenschap te ervaren. We vormen met
elkaar een bedding, waarin vertrouwen op God kan worden gevoed
en beleefd.
We delen als pastores in het bisdom de zorgen die we hebben. We
inspireren en bemoedigen elkaar.
In Genesis 12, 1- 9 staat dat God Abraham roept op weg te gaan,
Ga op weg, heb vertrouwen, kome wat komt. Vertrouwen in de toekomst wens ik ons toe, met het geloof voorop.
Jeanine Heezemans

Verslag vergadering Parochiebestuur maart 2017
Mededelingen:
- Het bestuur onderzoekt het beleid in de parochiekernen m.b.t. de
verspreiding van Parochienieuws.
- Het werkplan “ouderenpastoraat” wordt onder dankzegging aan
pastoraal medewerker Ria Mangnus goedgekeurd. Het bestuur
zal een verzoek tot ondersteuning richten aan het bestuur van de
Stichting Jacob Timmerman.

Financiën:
- De jaarrekening 2016 is goedgekeurd en wordt door de penningmeester naar het bisdom verzonden.

Gebouwen/gronden:
- De onderhoudsplannen (SCEZ-rapportage) zullen voor wat betreft
de functionele gebreken door de parochiekernen gevolgd worden.
Wel wordt eerst de uitkomst van het gesprek met het bisdom over
het nieuwe pastoraal plan afgewacht. Dit plan staat in relatie met
het gebouwenplan.
- Het gesprek dat met de vertegenwoordigers van de PKN-kerken
uit de gemeente Borsele op 21 februari heeft plaats gevonden
heeft geresulteerd in een vervolggesprek met de gemeente Borsele op 7 april. Doel is om met de gemeente een verkenning uit

te voeren m.b.t. eventuele hulp bij toekomstig onderhoud aan
kerktorens.

Pastoresteam/Vicariaat/Besturenoverleg:
- Het bisdom heeft nog geen kandidaat voorgedragen voor de in
het pastoresteam aanwezige vacature. Het bestuur hoopt op een
snelle benoeming door het bisdom. Dit is van groot belang om het
nieuwe pastoraal plan uit te kunnen voeren.
- Er wordt afgesproken om tijdens iedere bestuursvergadering één
aspect van de bestuurlijke aandachtspunten uit het pastoraal
plan te behandelen. In deze vergadering bespreken we “leiding
geven aan het gehele gebied BdS”.(Boven de Schelde)
Het pastoraal team heeft dit onderwerp besproken en stellen voor
om pastoor Fons van Hees als moderator aan te stellen. Pastoor
Paul de Maat geeft hier ook de voorkeur aan. Het bestuur van de H.
Pater Damiaanparochie gaat akkoord dat de pastoor van de H. Pater
Damiaanparochie als moderator wordt benoemd en daarbij tevens de
voorzitter van het besturenoverleg wordt.
Binnen het pastoraal team ligt de nadrukkelijke wens om het proces
naar samenwerking met de Mariaparochie te bevorderen. Tevens
vindt men het van belang dat aan de uitvoering van het pastoraal
plan meer ‘body’ wordt gegeven.

AFRIKAVIERING

Jubilerend Afrika Engakoor komt naar Haamstede en Heinkenszand.
Voor de 3e keer komt het beroemde koor naar Haamstede om op
zondag 18 juni om 11.00 uur de eucharistieviering in de Onze Lieve
Vrouwe op Zee Kerk op Afrikaanse wijze met ons te vieren. Eveneens
komt het koor op zaterdagavond 17 juni om 19.00 uur de viering in
de H. Blasiuskerk in Heinkenszand opluisteren. Zij doen dit ten bate
van het Palabanakinderdorp voor aidsweeskinderen dat in 2005 door
Pola van der Donck in Zambia werd opgericht.
De uitdagingen zijn groot, het dorp heeft een zeer moeilijke periode
doorstaan en het einde is nog niet helemaal in zicht. Zo was er grote
droogte waardoor de oogsten in het dorp mislukten en de kinderen
zelfs voor een korte periode slechts 2 maaltijden per dag kregen. Toen
het bestuur dit ter ore kwam, werd er onmiddellijk extra voedsel vanuit
Lusaka naar Palabana getransporteerd. Ook de elektriciteitsvoorziening is moeizaam. Gelukkig krijgen de kinderen nu wel 3 maaltijden

per dag, maar snoep, chips of limonade is er praktisch nooit bij. De
kinderen kijken 1 maal per week gezamenlijk t.v. en hebben geen
mobieltjes. Toch zijn zij altijd vrolijk en tevreden met wat zij wel hebben, de liefde van zovele mensen uit een ver vreemd land die voor
hen blijven zorgen.
De politieke en economische situatie in Zambia is verslechterd en de
geldontwaarding zeer hoog. Een en ander is voor ons als bestuur een
grote zorg. Hulp is zeker hard nodig. Graag willen wij de innigste wens
van de inmiddels overleden Pola van der Donck vervullen: deze kwetsbare kinderen een goede toekomst geven en zorgen voor een opleiding en vakkennis waardoor ze later op eigen benen kunnen staan.
Elk kind in deze wereld heeft toch recht op onderwijs? Het Palabana
kinderdorp is een plek met geborgenheid en warmte waar zij kunnen
opgroeien tot jong volwassenen die de uitdaging van de toekomst aan
kunnen en hun land van dienst kunnen zijn.
De komende twee jaren wordt het project eveneens gesteund door
alle Caritaskernen als regioproject wat natuurlijk meer dan welkom is!
Het Afrika Engakoor komt geheel belangeloos onze kerken vullen met
hun boeiende en inspirerende klanken en … IEDEREEN IS WELKOM!
Mocht U niet in de gelegenheid zijn om de kerkdienst te bezoeken en
wilt U graag iets voor de aidsweeskinderen doen, dan kunt U ons steunen door een donatie op onderstaand rekeningnummer.
Anne Martens – Pola van der Donckstichting.
Reknr. NL92 INGB 0007 295771 t.n.v. Aidsweeskind Burgh
Haamstede.

Theater in de kerk voor jongeren
We hebben jullie talenten hard nodig, om een geweldige voorstelling neer te zetten 's avonds, en natuurlijk is het ook voor hun heel leuk en
leerzaam :) Ik krijg deze informatie niet goed op mijn scherm; kun jij die eruit halen en in het artikel verwerken?
Thema is 'It's Up To You'!! aanvang: 10.00 uur. Programma duurt de gehele dag; ’s avonds vanaf 19.00 uur is de voorstelling.
Deelnemers kunnen zich nog opgeven, via een email naar: theaterindekerk@outlook.com.
Hopelijk zien we velen van hen op 13e mei in Chaam (en jullie zijn natuurlijk allemaal van harte welkom om te komen kijken)!
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DAMIAANTJE
Ons verzoek om een ‘eigen’ naam heeft succes gehad. Pastoraal werker Jeanine Heezemans tipte ons
met ‘DAMIAANTJE’ en na intern overleg is besloten die naam voortaan te voeren. Damiaan was als
kleine jongen op zijn eigen manier met ‘geloof’ bezig. Niemand dacht er toen al aan dat hij ooit ‘heilig’
zou worden. Heiligen zijn mensen die de blijde boodschap van Jezus proberen na te volgen, niet alleen
in woorden, maar vooral in daden. Een Heilige is een voorbeeld voor alle andere mensen een bron van
inspiratie is en elke mens aanmoedigt om zelf goed te zijn voor de medemensen.

Stripverhaal over Pater Damiaan

1.	Jozef de Veuster woont met zijn mama
en papa op een boerderij in Tremelo.
Zijn broers en zussen noemen hem Jef.
Ze werken allemaal mee op het veld,
verzorgen de dieren op de boerderij of
gaan met hun papa mee naar de markt
om granen te verkopen.
2.	Als Jef een grote man is, wil hij priester worden. Hij trekt naar een ver land:
Hawaï. Iedereen noemt hem nu pater
Damiaan.
3.	In Hawaï is er een verschrikkelijke ziekte
waar al veel mensen aan gestorven zijn:
melaatsheid. Alle kinderen of grote mensen die melaats zijn, mogen niet meer in
hun huis blijven wonen. Ze moeten naar

een eiland, ver weg van de andere mensen. Dat eiland heet: Molokai.
4.	Pater Damiaan wil de melaatsen op dat
eiland Molokai helpen. Samen met de
zieken die nog sterk genoeg zijn om te
werken, bouwt hij huizen. Hij zorgt dat ze
weer goed water hebben om te drinken.
Hij bouwt een ziekenhuis en plant groenten en fruitbomen. In een winkel mogen
de mensen gratis eten komen halen.
5.	Op het eiland Molokai wordt het terug
fijn om te leven. De kinderen moeten niet
alleen meer werken, maar mogen ook
spelen. Voor de grote mensen richt pater
Damiaan een fanfare op. In het kerkje
komen ze samen om te bidden.

6.	Op een dag wordt Pater Damiaan zelf
melaats. Na een tijdje sterft hij. Zijn
vrienden zijn heel droevig. Ze begraven
hem naast het kerkje dat hij zelf bouwde,
onder een boom.
7.	Nu nog zijn er veel mensen over de hele
wereld die het werk van pater Damiaan
willen verder zetten. Dokters en verpleegsters gaan van dorp tot dorp om de
melaatsen te helpen.
	De dokters hebben nu geneesmiddelen
om de melaatsen te genezen. Die dokter
onderzoekt of het meisje melaats is. Als
ze melaats is, zal hij haar een spuitje
geven en dan zal ze genezen.

Jaarplanning Kring- en Gezinsvieringen Goes en Heinkenszand
7 mei: Heinkenszand kom maar in de kring
25 juni Goes kom maar in de kring

2 juli Heinkenszand kom maar in de kring
8 juli heinkenszand kom maar in de kring

Voor aanvangstijden raadplege men: www.paterdamiaanparochie.nl/kerkdiensten-liturgische-kalender

Geloofsfeest voor kinderen 2017
Schatgravers gezocht
Alle communicanten hun broertjes, zusjes en alle andere kinderen
tussen 7 en 12 jaar zijn van harte uitgenodigd op zaterdag 1 juli
voor een groot geloofsfeest in en om de Basiliek van Oudenbosch.
Het lijkt ons ontzettend leuk om hier met zoveel mogelijk kinderen uit
de Pater Damiaanparochie naar toe te gaan: met de communicanten, misdienaars, kinderkoorleden, kindernevendienstkinderen en
alle kinderen die zich betrokken voelen en zin hebben in een leuke
dag vol activiteiten.
Ook ouders die het leuk vinden om te helpen als begeleiding en mee
te genieten van het feest zijn van harte welkom.

Jongerenpastoraat
Heinkenszand
Eerstvolgende bijeenkomsten: 19 mei en 16 juni om 20.00 uur. welkom op de zolder van de pastorie: Kerkdreef 4 te Heinkenszand.
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We gaan er met z’n allen een echte Pater Damiaanreis van maken.
8.30 uur: We verzamelen uit alle hoeken van onze parochie op de
parkeerplaats bij de McDonalds in Goes en stappen in de bus die
voor ons klaar zal staan.(Het Bisdom vraagt een bijdrage van €5, 00
p.p. dit kan bij het instappen voldaan worden)
8.35 uur:
De bus vertrekt
9.15/ 9.30 uur: aankomst bij de Basiliek in Oudenbosch
9.30 uur:
start programma
12.30 uur:
Lunch (zelf lunch pakketje + drinken meenemen)
15.00 uur:
einde
15.15 uur:
We zitten weer in de bus terug naar Goes
16.00 uur:
aankomst Goes
Daar trakteert de Pater Damiaanparochie jullie allemaal op een
heerlijk ijsje van Mc Donalds om met elkaar deze leuke dag af te
sluiten! Geef je voor 1 juni op bij het pastoraal centrum:
pastorteam@zeelandnet.nl 0113-218610 of bij Charlotte den Toonder famtoonder@zeelandnet.nl 0113-655082

Graven naar geloof – Loslaten hoort bij vasthouden
De spontaniteit, waarmee Karin Sauter de uitnodiging voor dit
interview al beantwoordde, klinkt meteen door in het enthousiasme waarmee ze vertelt. Haar ogen sprankelen als ze ingaat op
de vraag, wat haar werk als leerkracht op basisschool De Horizon
(Rilland) zo boeiend maakt. 'Het is prachtig,' zegt Karin, 'om te
werken met kinderen. Zij hebben nog een hele toekomst voor zich,
ze zijn spontaan en nieuwsgierig, staan open voor wat zich aan
hen voordoet. Je kunt van alles met kinderen bereiken als je hen
de kans geeft om te ontdekken wat ze in hun mars hebben. Dat
vind ik soms lastig, maar tegelijk ook heel waardevol en uitdagend. Kinderen zijn nog "vormbaar" en flexibel.'

te behoeden.' Een tijd later kwam het werkterrein van Karin te liggen op een openbare school in Roosendaal. Maar al redelijk snel
kwam ze erachter, 'dat dit het toch ook niet was. Uiteindelijk werd
het De Horizon, toen nog als katholieke basisschool. Inmiddels
hebben de omstandigheden ertoe geleid, dat de school als interconfessionele instelling haar weg heeft gevonden. Ik vind dit wel
een positieve ontwikkeling, een verrijking ook zowel leerkrachten
als leerlingen.'

Ontvankelijk
Als interviewer ben ik nieuwsgierig naar wat Karin van haar eigen
inspiratie wil overdragen aan de leerlingen, naast het helpen
ontdekken van hun talenten. 'De ontvankelijkheid voor het religieuze,' zegt Karin, 'dat wil ik graag overdragen. Laten zien dat wat
zich in je eigen leven voordoet - ook bij kinderen! - een bepaalde
dimensie heeft die boven het puur menselijke uitgaat. Daarom
wil ik de kinderen ervoor gevoelig maken, hoe de thema's uit
de catechesemethode Trefwoord verbonden zijn met wat zich
afspeelt in ons dagelijkse leven. En soms "gebeurt" er dan iets
in de klas, dat ontroerend of mooi is. Dat stemt dankbaar. En
soms gebeurt het gewoon ook niet, maar dan moet je niks willen
forceren. Wat je dus vooral doet is: zaaien. En hoe dat opgroeit,
is niet aan ons.'
Daarom is het ook fijn, vindt Karin, dat de schoolgemeenschap geregeld vieringen heeft in het protestantse kerkgebouw van De Levensbron. 'Want geloven is meer dan alleen
kennis van verhalen of symbolen. Geloven heeft ook te maken
met wat je kunt beleven en ervaren. Daarom is het goed, dat we
als leden van het interconfessionele team - met ieder haar of zijn
eigen achtergrond - elkaar kunnen versterken en aanvullen.'

Loslaten en vasthouden

Behoeden
De nieuwsgierigheid die Karin in kinderen zo kan waarderen is
tegelijk ook kenmerkend voor haarzelf. Daar hoort ook een zekere
eigenwijsheid bij. Dat kwam bijvoorbeeld tot uiting in de route
die ze koos voor haar opleiding. 'Na het VWO in Oss vond ik de
universiteit te weinig praktisch, te vaag. Het HBO voor maatschappelijk of sociaal werk kwam voor mij te dicht in de buurt van een
geitenwollensokkenmentaliteit. Uiteindelijk werd het dan de Pabo
- maar niet in Den Bosch waar alle klasgenoten voor kozen. Nee,
het moest (eigenwijs!) Nijmegen worden. Met een uitdrukkelijk
katholieke identiteit en een kleine overzichtelijke populatie. En
ook belangrijk: er waren inspirerende catechesedocenten. Die
bevestigden mij in een soort van ontvankelijk zijn voor wat er op
je levensweg komt. Mijn nieuwsgierigheid voor het religieuze werd
er gestimuleerd.'
Maar dan komt de praktijk. Karin gaat les geven in Rotterdam op een protestants-christelijke school. 'Toen pas ontdekte
ik,' gaat ze verder, 'dat er ook andere denkwijzen mogelijk zijn.
Ik ging de verschillen leren zien tussen de protestantse kennis
van de bijbelverhalen en de katholieke omgang met symbolen.
Tegelijk heb ik geprobeerd om in dit alles mijn eigen denkruimte

Als ik vraag, waar mijn gesprekspartner persoonlijk haar inspiratie vandaan haalt, dan is het antwoord meteen duidelijk: 'Vooral
uit de kinderen, uit hun onbevangenheid. Maar ook uit boeken en
films, want zo blijf je in ontwikkeling. Maar als je wil weten of een
specifiek persoon mij inspireert, dan is het wel Maria Montessori.
De manier, waarop zij haar vertrouwen in kinderen laat blijken,
vind ik hartverwarmend. Geef kinderen maar de ruimte om hun
eigen verantwoordelijkheid te ontdekken. Daarbij mag je ook fouten maken. Zo leer je zorg te hebben voor anderen en tegelijk je
eigen zelfvertrouwen te versterken.'
Zoals Karin het voor de leerlingen graag mogelijk maakt
om hun eigen mogelijkheden te ontdekken, zo wil ze zelf ook de
openheid bewaren voor 'wat zich voordoet in mijn leven. Ik wil
liefst alles weten, alles gezien hebben. Daarom vind ik reizen
ook zo heerlijk. Ik wil erop uit trekken om nieuwe dingen te zien,
andere mensen te ontmoeten. Maar ik besef ook, dat je die openheid alleen kunt vasthouden, als je tegelijk bereid bent om los
te laten. Dat geldt natuurlijk voor mijn eigen kinderen, maar ook
voor de leerlingen die ik een tijdlang mag begeleiden. Loslaten
hoort bij vasthouden. Soms zie ik op Facebook nog leerlingen
van vroeger terug. En dan merk je hoe kinderen hun weg hebben
gevonden in het leven (of soms ook niet). Dat is het mooie van
mijn werk, en dat houd mij geïnspireerd: dat je kinderen kunt zien
uitgroeien tot volwassen, verantwoordelijke mensen.'
Wiel Hacking,
pastoraal werker
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Sacramentsprocessie
Dit jaar trekt, op 18
juni, voor de achtste
keer de Sacramentsprocessie door Kwadendamme. Een
processie die uniek
is voor de provincie
Zeeland, een unieke
kans om geloof en
saamhorigheid met
velen te delen. De
processie zal deze keer in het teken staan van het scheppingsverhaal. Hij zag dat het goed was ... Er is een jonge choreograaf gevonden die het scheppingsverhaal door de hele processie heen gaat
weven. Dit is bijzonder en uniek, zo kunnen we de kwaliteiten van
Merijn Oerlemans gerust kwalificeren.
We beginnen deze dag met een eucharistieviering in ’t Hof Vreeland te Kwadendamme. Vanuit deze boerderij zal de processie via
de schitterende bloemdijken naar de parochiekerk aan de JohanFrisostraat trekken. Daar zal een Lof de feestelijkheden afsluiten.
Onze voorgangers zijn pastoor Fons van Hees en vicaris Paul Verbeek. Vertegenwoordigers van de parochiekernen op Zuid-Beveland,
Walcheren en Schouwen-Duiveland zullen meelopen in de processie.
Diverse bedevaartorganisaties, de Zouavengroep uit Oudenbosch,
een delegatie van de Maria Ommegang uit Bergen op Zoom, de
Damiaangroep uit Tremelo met de vendelzwaaiers, en diverse klederdrachtgroepen (o.a. 'Mooi Zeeland' en 'Pront en Content' ) zullen het

Eeuwen dragen jouw naam
In een lange kralenkrans
Van gebeden en gezangen.
Troosteres voor bedroefden.
Toevlucht voor zondaars.
Ontelbaar zijn je beelden
En wie draagt niet je naam?
Opgehemeld en verguisd,
Verheven en verketterd,
Vereerd en geschonden.
Zoals het velen vergaat.

baldakijn met het Allerheiligste voorafgaan. De muzikale omlijsting
zal verzorgd worden door Con Affezzione en Con Amore en de koren
uit de parochiekern.
We zouden het fijn vinden als u op deze dag aanwezig bent
in Kwadendamme om getuige te zijn van deze geweldige dag.
Het programma is als volgt.
13.30 uur: 	eucharistieviering in ’t Hof Vreeland, Stelsedijk 4 te
Kwadendamme
15.00 uur: 	start processie
16.30 uur: 	Lof in de Bonifaciuskerk te Kwadendamme.
17.00 uur: 	gezellig samenzijn op het Bonifaciuspleintje
achter het parochiehuis.
’t Hof Vreeland aan de Stelsedijk bij Kwadendamme
Het processiecomité
Voor de Sacramentsprocessie van 18 juni heeft choreograaf Merijn
Oerlemans een bijzonder inspirerende uitwerking van het Genesis
verhaal gemaakt:

Hij zag dat het goed was...
We zijn nu op zoek naar enthousiaste mensen die een rol op zich
willen nemen. Mannen, vrouwen, kinderen die samen het scheppingsverhaal volgens Merijn uitdragen.
Voor nadere informatie: neem contact op met pastoor Fons van
Hees of Marga van de Plasse

Vanuit de parochiekern ’s-Heerenhoek en
Ouderenpastoraat Boven de Schelde wordt
u van harte uitgenodigd voor de Mariaviering
op dinsdag 16 mei om 19.00 uur in de
H. Willibrorduskerk te ’s-Heerenhoek.
In deze viering zal het ‘Weesgegroet’ centraal
staan.
Ria Mangnus,
pastoraal werker

Wandeling Zeeuwse Bloemdijken 21 mei
om 13.00 uur bij Cor Kuyvenhoven en Evelien Apeldoorn in de Van
Tilburghstraat 17, Driewegen. We lopen over de bloemdijken, genieten van de bloeiende meidoorns en het prachtige landschap in de
Zak van Zuid-Beveland. De wandeling brengt ons na ongeveer vier
uur weer bij ons startpunt. Daar wacht ons soep en brood. Onderweg wordt gepauzeerd. Deelname is gratis, een vrijwillige gift wordt
gewaardeerd. Opgave: deverbinding@zeelandnet.nl

Pelgrimstocht door de Zak van Zuid-Beveland
Zaterdagmiddag 25 juni: voettocht vanaf kerk Nieuwdorp naar kerk
’s-Heerenhoek. Meer informatie in ons volgende nummer.
Op zondagmiddag 21 mei wordt er een wandeling in de geest van
Franciscus van Assisi georganiseerd. Inloop 12.30 – 13.00 uur. Start
12

Cor Kuyvenhoven
Meld je zo snel mogelijk aan, want vol is vol.

Wereldmaaltijd voor Vastenactie

Op woensdag 22 maart 2017 waren in
Heinkenszand tien mensen aanwezig bij de
Wereldmaaltijd, die werd gehouden in het
kader van de Vastenactie. Bij een wereldmaaltijd wordt de hoeveelheid voedsel
gebruikt die iedere wereldburger zou nuttigen als alle voedsel op aarde gelijk verdeeld
zou worden. Het menu bestond uit een eenvoudige, maar heel smakelijke linzensoep,
waarbij brood werd gegeten, en yoghurt met
appel, muesli en honing als toetje.

Tijdens de maaltijd werd gekeken naar de campagnefilm van Vastenactie
Nederland over het project 'Eilanden van
hoop' in El Salvador. Gevraagd naar wat
de kijkers aan positiefs hadden gezien in
de video, werd onder ander opgemerkt: 'De
blijdschap en de hoop die deze mensen uitstralen', 'Dat veranderingen klein zijn, maar
wel belangrijk voor de mensen in het land'
en 'Hoe bijzonder het is dat een jonge man
met steun van het Jeugdhuis toch naar de
universiteit kan gaan.'
Voor deelname aan de maaltijd
werd een bijdrage gevraagd van € 5.00.
Meer mocht ook, en dat werd royaal gedaan.
De opbrengst gaat naar het project in El
Salvador.
Wiel Hacking, pastoraal werker

270e bedevaart naar Kevelaer
In 2017 trekt vanuit Bergen op Zoom en
omstreken (o.a. de provincie Zeeland) voor
de 270e keer de bedevaart naar het bedevaartsoord Kevelaer, waar Onze Lieve Vrouw,
Troosteres der Bedroefden, wordt vereerd.
Deze pelgrimstocht, georganiseerd door de
Broederschap van Onze Lieve Vrouw van
Kevelaer uit Bergen op Zoom en omstreken
zal dit jaar gehouden worden op maandag
21 augustus en dinsdag 22 augustus. Deze
tweedaagse pelgrimstocht wordt per bus
gemaakt.
Het programma van de bedevaart bestaat
o.a. uit twee eucharistievieringen, een bezinningsdienst ter ere van Maria, Koningin van
de Vrede in de St. Anthoniuskerk, een lichtprocessie, de kruisweg en een afscheidslof.
De vieringen tijdens deze bedevaart worden
muzikaal ondersteund door een gelegenheidskoor uit Bergen op Zoom en omstreken, dat zich hiervoor al jaren met verve
inzet. Door deel te nemen aan de bedevaart
naar Kevelaer, komt men tot bezinning en

innerlijke rust. De inspirerende omgeving
geeft steun en kracht.
Het thema van de bedevaart van het jaar
2017 is: “Met Maria....het Woord van God
leven” Zoals jullie zien gaan we weer naar
Kevelaer met de bus. De kosten zijn €30,00
de bus en de koffiebonnen €2,00; het pelgrimsboekje €1,00 en de misintentie €7,50
per stuk.
We slapen weer in 2 hotels net als andere
jaren bij de Fam. Voss en het Parkhotel.
Opgeven kan de hele maand juni vanwege
de vakanties. Florien de Hond tel. 214134
Goes en omgeving. Greta Raas tel 352980
Lewedorp ,Ovezande, Kwadendamme
Marjan Braamse tel. 351742 ‘s-Heerenhoek

Bedevaart naar BEAURAING
Voor de dag bedevaart daar kunt u zich
aanmelden tot 15 mei, kosten 30 euro
p.p. Dagbedevaart kinderen t/m 11 jaar
15 euro aanmelden via familie De Smit
Goes 0113-212048

Lintje voor Richard
Richard Gielens werd verzocht om op woensdag 26 april naar het gemeentehuis te komen
voor geheel iets anders dan een lintje. Hij
wilde eigenlijk niet alleen dus vroeg hij iemand
mee van de parochiekerncommissie van
’s-Heerenhoek en zo kwam het dat hij die
morgen samen met Ton Oosthoek arriveerde
in de Raadsboerderij van de Gemeente Borsele. Daar hij werd opgewacht door familie
en vrienden. Richard kreeg een lintje voor

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

LIEF EN LEED
Overleden:
Bertha Gertrudis Wilhelmina de WitSchreurs, geboren op 6 september 1929,
overleden op 3 maart. De uitvaartdienst en
crematie vonden plaats op 10 maart.
Cornelia van Buel-Bedaff, geboren op 25
januari 1919, overleden op 23 maart. De
uitvaartdienst en crematie vonden plaats
op 29 maart.
Hendricus Blom, geboren op 5 mei 1935,
overleden op 29 maart. De crematie vond
plaats op 4 april.

OMGEKEERD HUISBEZOEK
alles wat hij in de afgelopen 25 jaar voor
de stichting Vluchtelingenwerk Zuid-West
Nederland heefd gedaan. Hij is al meer
dan 30 jaar voor de de Willibrorduskerk te
’s-Heerenhoek actief.
Verder is Hij al 10 jaar hoofdredacteur
van het Parochienieuws en sinds 2013
bestuurslid van de Pater Damiaanparochie.

Jopie en Jan Minnaard waren 20 april te
gast. Geboeid luisterden de aanwezigen
naar verhalen in het Zuid-Bevelandse dialect. Verhalen met veel humor en spanning.
Jan noemde uitdrukkingen en namen van
dieren in het dialect van de Zak, die vaak
met een glimlach werden begroet. Een heerlijke middag!
Namens de Elisabeth Diaconie,
Jeanine Heezemans
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K
B
GOES – Nieuw
Op donderdag 6 april jl. was er de drukbezochte bijeenkomst “Wat ter tafel komt”
met als thema de “Wilsverklaring”. Woensdag 19 april hadden we onze voorjaarsreis
“Biesbosch en Bloemen” met bezoek aan
Hortensiakwekerij Inrana te Strijbeek en
vervolgens vanuit Drimmelen een vaartocht
door het prachtige natuurgebied Nationaal
Park “De Biesbosch”

afgedaan. Regelmatig houden we voorlichtingsbijeenkomsten over actuele onderwerpen. Lid worden van de KBO betekent ook
‘solidair’ zijn met de oudere medemens.
Solidair zijn met anderen ofwel naastenliefde. Dat hebben we immers vroeger op
school geleerd. Waarom zouden we het niet
in de praktijk brengen door lid te worden
van de KBO? En wat krijgt u voor de contributie van € 24,- per jaar? Een hele reeks
activiteiten in de voorlichtende en ontspannende sfeer, tien maal per jaar het landelijke ledenblad ‘Nestor’, zes maal per jaar
ons eigen ledenblad ‘Bij de Tijd’ en, indien
nodig, ook persoonlijke hulp als u op een of
ander terrein er niet uitkomt. Als u dit alles
zou willen meemaken en u bent nog geen lid
van de KBO, dan kunt u zich nu nog opgeven
en direct al meedoen aan bovengenoemde
activiteiten. Ook willen wij u attenderen
op onze website www.kbogoes.nl waarop
vermeld staan de rubrieken: Nieuws; Belangenbehartiging; Sociale Zaken; Veiligheid;
Activiteiten; Hersenspinsel / Column; Bij de
Tijd; Ziek zijn, beter worden; Bezoekgroep;
etc.Wilt u nader kennismaken met de KBO?
Vraag een informatiepakket aan bij: mevr.
T.C.M. Does - Verdurmen, tel. 216154 en u
ontvangt het per omgaande, of kijk op onze
website www.kbogoes.nl
Johan van Moorten

COMMUNIE 2017

Donderdag 18 mei a.s. om 14.00 uur is
er in de Magdalenazaal er een lezing met
powerpointpresentatie verzorgd door mevr.
Trees Verwilligen over het onderwerp “De
Grote Moeder”. Trees Verwilligen is een
kunstzinnige duizendpoot Zij laat haar
publiek op een aansprekende, innemende,
maar vooral beeldende wijze kennis maken
met haar ervaringen. In de voorbije maanden waren er weer velerlei activiteiten op het
gebied van belangenbehartiging en sociaal
contact. Lag in vroeger jaren het accent
vooral op de sociale contacten, nu is dat
verschoven naar de belangenbehartiging,
maar het sociale aspect heeft zeker niet
14

In Goes doen op zondag 11 juni negen
kinderen voor het eerst mee aan de Eucharistie. De aanstaande communicanten zijn
Jennifer Reijerse, Sofia Krsaroski, Stijn Nieuwenhuize, Maria Eulink, Samantha van Nes,
Aurelio Koolen, Tiago Peixinho, Youri Hamburg en Jacques Nijsten. Ze zijn al een paar
maanden aan het oefenen met het project
"Blijf dit doen". Op Witte Donderdag hebben
we met de kinderen gegeten, net als Jezus
dat deed met zijn apostelen. Ze leren veel
over het leven van Jezus. De kinderen willen
11 juni om half 12 in de Maria Magdalena
kerk graag met jullie vieren, zodat ze voortaan helemaal mee mogen doen.

Communiewerkgroep Goes

K.V.G.NIEUWS
We gaan weer al naar het laatste kwartaal van ons gildejaar, een mooi jaar met
leuke en leerzame activiteiten. We hebben
op de jaarvergadering na 10 jaar afscheid
genomen van Denise Bouman als secretaris, ze heeft aangegeven dat het voor haar
genoeg is. Denise bedankt voor je inzet al
die jaren. Thea van Dijk is met algemene
stemmen als opvolgster benoemd. Welkom
Thea! We hopen dat we lang samen mogen
werken. Wat mag u nog verwachten? Eerst
een datum ter correctie wat betreft de reis.
Omdat we op de 11 mei niet terecht konden met onze rondrit met de duinexpres,
moesten we naar 9 mei. We vertrekken
eerst naar de hortensia kwekerij Irania in
Strijbeek, waar we genieten van koffie met
warme appelflap. Door middel van een interessante uitleg en diapresentatie krijgen we
alles te horen over de hortensia. We zien hoe
je er boeketten van maakt en kunnen in de
winkel ons hart ophalen. Hongerig geworden
gaan we naar de Hooikar voor een driegangen menu. We kunnen er dan weer tegen
en zetten de reis voort naar de Loonse en
Drunense heide. Met een verwarmd treintje, met zachte achtergrond muziek, rijden
we door de Loonse en Drunense heide en
genieten van het natuurschoon rondom
landgoed Huis ter Heide. We bezoeken
bossen, heide en stuifzand met een gids
van het Nationaalpark die over het gebied
vertelt. Onderweg is er een stop voor koffie met saucijzenbroodje. Mocht u met ons
mee willen genieten, bel dan even naar Jannie van ‘t Westeinde tel. 270983 of er nog
een plaatsje over is. Op 23 mei gaan we op
bezoek bij klompenmakerij Traas waar we
een rondleiding krijgen en alles te weten
kunnen komen over het klompen maken.
Aansluitend fietsen we naar Nisse waar we
bij Jikkemiene een bakje koffie gaan drinken, meestal met iets lekkers, dat fietsen
we er later wel weer af. We eindigen ook
dit jaar weer met een heerlijke barbecue.
verzorgd door de Maros. We doen dat op 6
juni. Voor iedereen gaat dan de vakantie in
tot september, behalve voor het bestuur dat
nog even door gaat. Natuurlijk gaat ook de
inloopsoos door tot juni. Vanaf 14.00 uur
is iedereen welkom, elke 1e en 3e woensdag van de maand. Kaarten maken, sokken
breien, alles kan niets moet, altijd gezellig!
Dan nog even een vraag aan de leden: weet
u dat iemand ziek is of geopereerd is, geef
het ons even door, we zijn er ook voor een
luisterend indien nodig. Wilt u meer weten
neem dan contact op met Ardi Zweedijk tel.
228099 of Thea van Dijk tel. 06-18751148.
Kijk ook eens op de website
www.vrouwengildegoes.nl
Graag tot ziens, Dien Janssen.

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:
21 maart: Antonia Apolonia van den
Bulck-Goense, weduwe van Henricus van
den Bulck, 90 jaar, voorheen wonend te
’s-Heerenhoek. Haar afscheid in besloten
kring was op zaterdag 25 maart om 10.30
uur in onze kerk, waarna graflegging op ons
kerkhof.
24 maart: Francisca Adriana Cornelia (Franca) van Dongen, beter bekend als ‘zuster
Franca’ 82 jaar, sinds 1955 toegetreden tot
de orde van Zuster Franciscanes van Etten.
Een belangrijke periode uit haar leven was
de tijd dat zij als wijkverpleegkundige werkzaam was in ’s-Heerenhoek en omstreken.
Later was ze actief vrijwilliger in pastoraat
en liturgie in Zuid-Beveland. De laatste jaren
(na haar vertrek uit Goes) woonde zij in het
Woonzorgcentrum Kloostergaard te EttenLeur, alwaar zij op het kloosterkerkhof op 28
maart werd begraven.
03 april: Apolonia Boonman- de Baar,
98 jaar, weduwe van Martinus Boonman,
voorheen wonend te ’s-Heerenhoek en
in de ‘Kraaijert’ te Lewedorp. De laatste
jaren woonde ze in ‘de Rietzanger’ te Heinkenszand. Haar uitvaartdienst en graflegging vonden plaats op vrijdag 7 april in
’s-Heerenhoek.

caRitAS KERN ’S-HeeRenHoek
Eind 2016 vroeg Caritas een nieuw lid met
indien mogelijk ervaring met het penningmeesterschap. Reden was het aangekondigde vertrek van Wilfried Boonman, die

vele jaren heel actief zich heeft ingezet voor
Caritas ’s-Heerenhoek en ook het penningmeesterschap op zich had genomen.
Hoewel het steeds moeilijker wordt mensen
in een bestuur te krijgen is het gelukt de
groep compleet te maken met een nieuw
lid. Het is Yvonne de Visser . Yvonne is niet
alleen iemand die op de penningen kan
passen maar ook begaan is met hetgeen
Caritas doet voor mensen die het niet erg
breed hebben en ook aandacht heeft voor
de zieken in onze parochie.
Yvonne de Visser, getrouwd met Paul de Visser en moeder van 1 dochter Thyra. Thyra
zit in groep 8 van de Don Boscoschool.
Sinds groep 1 is zij penningmeester van
de oudervereniging van deze school. Omdat
dit haar laatste jaar als penningmeester is,
heeft Debby Elstgeest haar gevraagd om
penningmeester van de Caritas te worden.
En zij heeft daar “ja “op gezegd.
Wij danken Wilfried voor zijn jarenlange inzet
en wensen Yvonne succes.

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

Vastenactie
Hartverwarmend waren de Paasvieringen op
Witte Donderdag in de Don Boscoschool,
waarbij medewerksters van de Stichting Netherlands Sri Lanka aanwezig waren.
Groep 1 en 2 zamelden lege flessen in.
Met maar liefst 387 flessen leverde dat
€ 100.- op.
De groepen 3 t/m 5 verkochten Franse
geraniums en dat leverde een nettobedrag
van € 558 op.
Tijdens hun gezamenlijke Paasviering werd
dit aan de medewerksters van de stichting
overhandigd. Bij het horen van de bedragen
kregen zij kippenvel. Ook gaven de kinderen
een paar grote enveloppen mee met daarin
door henzelf gemaakte tekeningen voor de
kinderen in de 3 kinderhuizen.
De groepen 6 en 7 hadden weer een heel
andere opdracht. Zij deden tegen betaling
allerlei klusjes bij mensen thuis.
Dinsdag was groep 8 de hele dag te zien
op het schoolplein. Het was prachtig weer
en zij waren bezig met het voorbereiden van
een diner. Op dinsdag en woensdagavond
konden mensen tegen betaling van € 10
genieten van een geweldig diner.
De klusjes en de diners leverden maar liefst
€ 1246,45. Daarnaast overhandigden zij
ook een grote enveloppen met groeten aan
de kinderen in de kinderhuizen.
De medewerksters van de Stichting Netherlands Sri Lanka mochten daardoor een
mooi bedrag in ontvangst nemen van in
totaal € 1904,45.
Caritas heeft dit jaar gekozen hun vastenactie te koppelen aan dat van de Don Boscoschool in plaats van te kiezen voor het
project van het Bisdom. We zijn een kleine

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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De Goede Week heeft er een betekenis
bijgekregen: dankzij jullie inzet kwamen we
‘goed’ voor de dag en zijn we dankbaar
dat zoveel handen het vele werk lichter en
draagbaar kunnen maken.
Parochiekerncommissie
gemeenschap en dit is een prachtig doel
waarbij mensen uit de directe omgeving
betrokken zijn.
Tot nu toe heeft de vastenactie in de kerk
€ 203,26 opgebracht. Dit staat in schril
contrast met hetgeen onze schoolkinderen
hebben opgehaald. Natuurlijk hebt u waarschijnlijk op de een of andere wijze daaraan wel bijgedragen door flessen te geven,
plantjes te kopen, een klusje te laten doen
of deel te nemen aan het diner.
Het bedrag van de school zullen we niet
evenaren , maar wij willen u vragen na deze
viering een extra gave te doneren in één van
de twee kerkjes die achterin de kerk staan .
We hopen dat de initiatiefneemsters ook
daarvan weer kippenvel van krijgen en zij
nog meer voor de kinderen kunnen doen.
Caritas kern ’s-Heerenhoek

ACHTER DE SCHERMEN
Op zijn ‘paasbest’ is niet zomaar een uitdrukking. In en rond ons kerkgebouw waren
vele vrijwilligers de afgelopen weken voor
Pasen actief om alles op Pasen er stralend
uit te laten zien.
Kerkhofwerkers begonnen na hun winterstop
(november- maart) weer met hun wekelijkse
onderhoud en zorgden ook voor palmtakjes
voor de viering op Palmzondag.
Communicanten droegen tijdens de Palmzondagviering de versierde palmpaasstok
na de viering naar de bewoners van Theresiahof. Als dank gingen ze ‘blij met een ei’
weer naar huis terug.
De bloemengroep bracht na weken weer
blije kleuren in de kerk en de nieuwe paaskaars werd in stemmig geel-wit gezet.
De zilverpoetsgroep vestigde een nieuw
record ‘zilver- en koperpoetsen’ omdat letterlijk alles uit de kast en de kerk werd
gehaald om te kunnen stralen.
Koren (kinder- dames-, heren- en gemengd
koor) oefenden wekelijks hun repertoire
zodat alle vieringen rondom de Goede
Week werden opgeluisterd met passende
gezangen.
De kostergroep hield zich keurig aan de
voorschriften van passende liturgische aankleding en banieren, altaardwalen en kazuifels wisselden veelvuldig van kleur.
Tenslotte waren de dames van de schoonmaakgroep onmisbaar om het voorjaar
schoon en fris in te kunnen luiden.
16

PAROCHIENIEUWS
Sinds maart is het beleid van bezorgdienst
Parochienieuws gewijzigd. In januari en
februari gaven we al aan dat we ons lezersbestand wilden ‘opschonen’, mede om de
kosten in de hand te kunnen houden.
Een aantal parochianen gaven de afgelopen
periode aan prijs te blijven stellen op het
beschikbaar stellen van het blad, dat tot
dan kosteloos werd aangeboden. Anderen
reageerden alert door hun parochiebijdrage
of kosten parochieblad (tien euro per jaar)
over te maken naar de kasbeheerder.
Uiteraard waren er ook teleurgestelde en
geprikkelde reacties, die ook aandacht verdienen. Het ligt niet in de bedoeling mensen
uit te sluiten van communicatiemiddelen,
als dit blad. We hopen juist dat iedereen
de gelegenheid gebruikt nieuws tot zich te
nemen en zo mogelijk erop te reageren in
woord en/of daad.
Via de gemeente worden stickers verstrekt
waarin de bezorgers direct kunnen zien
of reclamefolders of streeknieuws worden
gewaardeerd. Wij, parochiekerncommissie
of wijkbezorgers kunnen niet aan uw brievenbusklep zien of u Parochienieuws op
prijs stelt. Een reactie uwerzijds naar ons
werkt directer en beter! Geld of onkostenbestrijding zijn niet de hoofdpunten van ons
beleid de verspreiding aan te pakken, maar
communicatie is gebaseerd op dialoog: van
twee kanten uit de wens hebben contact te
onderhouden.
Naast de papieren versie is er altijd
een digitale versie beschikbaar op de
parochiewebsite.
Mensen die hun kerkblad missen kunnen
altijd op ons rekenen en wij zorgen er binnen
24 uur voor dat het nieuws op uw mat ligt.
Mogen wij ook op u rekenen als wij u vragen
mee te werken aan kerkbijdrage? U bepaalt
zelf de hoogte van de meetlat in deze.
Zij die gebruik willen maken van de bijgeleverde acceptgirokaart of betalen via internetbankieren: vermeld altijd uw postcode.

van sorteren en bezorgen over. Naast het
samenstellen van bezorglijsten, wijkindelingen en het bijhouden van adreswijzigingen,
bezorgden beiden tot op heden vele nummers naar alle ‘hoeken’ van parochie(-kern)
’s-Heerenhoek, waaronder ook de Hosvazze,
(buurtschap Graszode bij Nieuwdorp), Hollestelle, Borssele en Nieuwdorp.
Saar, die ‘Sara’ al meer dan 30 jaar geleden
heeft gezien, vindt het tijd om deze taak
over te dragen aan een opvolger. Haar man
Rinus blijft nog/ wel een aantal wijken voor
zijn rekening nemen als bezorger en zij sluit
het niet uit dat zij hem daarbij zal blijven
assisteren. ‘Rinus is nog wat jonger’ is haar
verklaring voor dit respectabele gedrag.
Vanaf heden wordt het zenuwcentrum van
Parochienieuws verlegd van Kuijpersdijk
12 naar het parochiecentrum Deken Holtkampstraat 9. Rinus van ’t Westende neemt
dit takenpakket van Saar en Rinus over en
zal daarbij de koppeling tussen ledenadministratie en lezersbestand Parochienieuws
nauwgezet blijven volgen.
De parochiekerncommissie is bijzonder
dankbaar dat de bezorgdienst zo lang in
trouwe handen is gebleven en blij dat deze
verdeelpost in andere handen gewaarborgd
blijft.
Richard Gielens, secretaris
parochiekerncommissie.

MEIMAAND-MARIAMAAND
Moederdag wordt officieel maar op één
dag gevierd: de tweede zondag van mei,
maar velen willen de hele meimaand extra
aandacht geven aan Maria, de moeder van
Jezus. In onze kern heeft Maria Bornhijm
samen met pastor Jeanine Heezemans
gepleit voor wekelijkse vieringen op bescheiden schaal. Naar aanleiding van positieve
geluiden bij de vastenoverdenkingen in de
afgelopen periode, op vrijdagmiddag, is er
nu mogelijkheid om elke donderdagavond
in mei vanaf 19.00 uur samen te komen in
de dagkapel (mortuarium).
Op dinsdagavond 16 mei is er de traditionele Mariaviering om 19.00 uur in onze kerk,
waarbij leden van de liturgische werkgroep,
samen met basisschoolleerlingen en leden
van het dameskoor Maria dankzeggen.
Iedereen is van harte bij alle bijeenkomsten
welkom.

AFSCHEID BEZORGDIENST

EERSTE COMMUNIEVIERING EN
VORMSELVOORBEREIDING

In het najaar van 2016 gaf Saar (van Rinus)
de Jonge- van Eijkeren al aan te willen stoppen met de verspreiding vanuit haar woning
aan de Kuijpersdijk te ’s-Heerenhoek. Toen
de familie Elstgeest zo’n tien jaar geleden
aangaf te verhuizen naar Lewedorp, namen
Rinus en Saar spontaan dit knooppunt

Ouders en kinderen spelen een voorname
rol bij de voorbereiding op de het sacrament van de eucharistie (communie) en
het vormsel ( hernieuwing van de doopbelofte). Samen met de vertegenwoordigers
van pastoresteam ( Jeanine Heezemans) en
parochiekerncommissie ( Richard Gielens)

zetten ze letterlijk stappen op weg van de
eerste voetstap in de kerk ( doopsel) naar
het altaar (samen aan tafel).
De eerste communieviering vindt plaats op
zondag 21 mei om 9.30 uur en zal door
acht kinderen met hun ouders verzorgd
worden. Pastoor Van Hees gaat voor en kinderkoor Esperanto laat passende liederen
horen.

Op zaterdag 3 juni zullen 17 kinderen uit
onze Pater Damiaanparochie, waaronder
9 kinderen uit onze kern, hun doopbelofte
hernieuwen in de Maria Tenhemelopneming
kerk te Ovezande. In het algemeen kerndeel/ achterpagina van dit magazine vindt
u meer informatie hierover.
Wij wensen alle deelnemers aan deze voettocht op hun eigen levensweg veel fijne
ervaringen en samenwerking toe.
Werkgroep speciale vieringen

keRksnUffel
Op zondag 18 juni tussen 10.00 en 17.00
uur is de traditionele jaarmarkt van ’s-Heerenhoek. Uiteraard zijn de dames van de
‘Kerksnuffel’ ook weer van de partij op hun
vaste stek: de tent bij de kerk.
Iedereen die de kerk een warm hart toedraagt kan op verschillende manieren
helpen:
• Spullen waarop u uitgekeken bent, maar
die anderen het aankijken waard vinden,
kunt u aanleveren op zaterdag 3 of 10
juni. Graag even een telefoontje vooraf plegen met Corrie Hoondert-Paree, 351489.
Op zaterdag 17 juni kunnen goederen
direct afgegeven worden bij de snuffelkraam, Deken Holtkampstraat 9.
• Wenskaarten kopen tijdens de jaarmarkt of
na de eerste zondagviering van de maand,
waar ook koffie geschonken wordt.
• Een bezoek aan de snuffelkraam op Vaderdag, 18 juni. Wie vroeg komt, heeft de eerste en de beste keus!
• Annie de Jonge, Jo Martens, Corrie Vreugdenhil, Thea van den Dries en Corrie
Hoondert zullen jullie graag verwelkomen!
De opbrengst komt geheel ten goede
aan het onderhoud van onze glas-in-lood
kerkramen!

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

Heeft u gratis
advies nodig?
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archiefonderzoek, boekhouden,
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en nog veel
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Duits, Engels,
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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

dooP:
Op 12 maart 2017 is in onze kerk gedoopt
Raivo Johannes Alexander van Eekelen, zoon
van Johnny Johannes Cornelis van Eekelen
en Sorayah Michelle Salia van Hemert.

oVeRleden:
Op 8 maart is overleden Jacoba Cornelia
Rijk, weduwe van Adriaan Courtin, op de
leeftijd van 93 jaar. Zij groeide op in een
groot gezin in de Yerseke Moer; werkte op
de boerderij en genoot van uitstapjes met
zussen en vriendinnen. Zo leerde ze Arjaan
kennen met wie ze in 1957 trouwde. Koos
was belangstellend naar het wel en wee
van haar dierbaren en bleef graag op de
hoogte van alle ontwikkelingen. Haar grote
hobby was kaarten met bekenden, maar
ging ook graag op reis. Een bijzondere ervaring was haar reis naar Rome op bezoek bij
haar broer die daar priester was. Ondanks
dat haar geheugen de laatste jaren minder
werd, bleef zij altijd positief en vrolijk. Haar
geloof was erg belangrijk en zo lang ze kon
bezocht ze de kerk. Hoewel ze onverwacht is
overleden kunnen we dankbaar zijn dat het
zo is gegaan.
Op 16 maart is overleden Dorothea Koens,
weduwe van Jan Kaas, op de leeftijd van
93 jaar. Zij groeide op in een gezin met 12
kinderen en verloor haar vader al toen zij 5
jaar was. Doortje was een vrolijk meisje en
graag gezien, ook door Jan, die in 1952 met
haar trouwde. Na een aantal jaren buiten
Heinkenszand te hebben gewoond, keerde
zij er weer terug en had daar nog veel mooie

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

PASTORALE ZORG INZAKE
SACRAMENT DER ZIEKEN
EN OVERLIJDEN

06- 53637130
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jaren. Ze genoot van nieuwe contacten en
met oude bekenden van vroeger en de vele
activiteiten waaraan ze mee kon doen, gaf
haar en Jan nieuwe vitaliteit. Ondanks haar
ziekte gaf ze niet zomaar op, maar op het
laatst realiseerde ze zich dat ze niet meer
beter kon worden en was ze klaar om rustig
in te slapen.
Op 11 april is overleden Cornelia Maria
Verkaart, echtgenote van Rinus Boudens,
op de leeftijd van 74 jaar. Corrie groeide
op een boerderij op in Steenbergen. Toen
ze in 1967 met Rinus trouwde gingen ze
in Hoedekenskerke wonen en kregen er 2
kinderen. Ze was erg zorgzaam en hielp
altijd mee in de boomgaard. Ze hield van
gezelligheid en iedereen was welkom. Trots
was ze op haar kinderen en kleinkinderen.
Haar grote hobby’s waren fietsen en dansen, liefst samen met Rinus. De laatste tijd,
tijdens haar ziekte, was erg zwaar, maar we
zijn dankbaar voor alles wat we nog met je
hebben kunnen doen.
Op 14 april is overleden Cornelia Isabella
van Steenbergen, weduwe van Jan Koens,
op de leeftijd van 91 jaar. Ze heeft een
goede jeugd gehad in het gezin met 12 kinderen. Na lang verkering te hebben gehad
trouwde ze in 1955 met Jan en verhuisde ze
van Ovezande naar Heinkenszand. Ze kregen
3 kinderen en later 8 kleinkinderen en weer
later 3 achterkleindochters. Ze was actief op
sociaal gebied bij de vrouwenbond en de
EHBO. Na het overlijden van haar man had
ze het moeilijk. Eind 2012 werd ze ziek en
vanaf dan moest ze worden verzorgd. Ze was
een gever en stond met raad en daad voor
mensen klaar. Het is goed zo, vond ze zelf.

Voor de 3e keer komt het beroemde koor
naar Haamstede om op zondag 18 juni om
11.00 uur de eucharistieviering in de Onze
Lieve Vrouwe op Zee Kerk op Afrikaanse
wijze met ons te vieren. Eveneens komt het
koor op zaterdagavond 17 juni om 19.00
uur de viering in de H. Blasiuskerk in Heinkenszand opluisteren.
Meer informatie vindt u in het algemene
deel voor in dit blad.
1 april
Op deze zaterdagavond stelden onze 14
communicanten zich voor aan de parochiekern. Het was voor hen een spannende
viering maar wat verliep het weer goed. Ze
hadden natuurlijk wel geoefend, maar toen
was de kerk leeg en nu zaten er heel veel
mensen in. Maar het ging goed en ook de
vragen die pastoor Van Hees aan hen stelde
werden netjes beantwoord. Nu op naar de
communie en we hopen dat de kerk dan
net zo vol zit.
16 april
Was het Eerste Paasdag en volgens een
goede traditie is het dan in onze kerk een
kinderviering. Young Spirit zong weer de
sterren van de hemel en pastor Hacking
zorgde dat alles ook voor de kinderen te
volgen was. Na het zingen van ’t Is Pasen
gingen de kinderen weer eieren zoeken en
genoten de volwassenen van een kopje koffie of thee met een paaseitje.
Dank aan de dames en heren die overal
voor gezorgd hebben.

Op 14 april is overleden Petrus Adrianus
Priem, weduwnaar van Jo Raas, op de
leeftijd van 81 jaar. Hij is in besloten kring
gecremeerd.

Bijzondere vieringen
11 juni Eerste Heilige Communieviering
Na de kennismakingsviering is het nu weer
tijd voor de communieviering. De kinderen
zijn zich onder begeleiding van juf Alicia aan
het voorbereiden op deze dag. Met behulp
van de ouders is er een viering gemaakt,
waarin pastoor Van Hees zal voorgaan. Free
Spirit zal de zang verzorgen. We hopen op
mooi weer en een goed gevulde kerk, zodat
het voor de kinderen een mooi feest wordt.
17 juni
Jubilerend Afrika-Engakoor komt naar
Haamstede en Heinkenszand.
18

Grote schoonmaak
3 en 10 april werd de pastorie schoongemaakt. 16 dames hadden zich aangemeld
om het schoonmaakwerk uit te voeren. De
pastorie heeft veel kamers zowel beneden
als boven. Kasten met inhoud en niet te
vergeten keuken, gangen, enz. Voor de hoge
plafonds beneden was een beroep gedaan
op de onderhoudsploeg, die de plafonds
beneden stofvrij hadden gemaakt en ook
een hoge ladder hadden neergezet. Het
werk kon beginnen en met veel enthousiasme werden gordijnen afgehaald, ramen
gewassen, gesopt noem maar op. Na afloop
werden de gordijnen, theedoeken mee naar
huis genomen om te wassen. Het was mooi

om te zien dat zovelen zich hebben ingezet
om deze werkzaamheden uit te voeren. Hierbij wil ik dan ook iedereen bedanken voor
hun inzet. Zonder deze inzet was het niet
mogelijk geweest zoveel werk te verrichten.
Marjan Sinke-Zagers

KBO afdeling Heinkenszand
In de Nestor die een dezer dagen bij u in de
bus valt kon u ook iets lezen over de KBO. Ik
vond het wel nuttig om voor onze parochianen, die nog geen lid zijn van de KBO, wat
wetenswaardigheden in het Parochienieuws
te plaatsen.
Net een beetje bekomen van de rompslomp
rond het maken van een paasstuk op 6
april, wil ik jullie toch iets meegeven over het
maken van dat paasstuk. Wij hebben onder
leiding van Jozien Weststrate een modern
stukje gemaakt, in oasis op een glazen bord.
Het was alleen al een hele heisa om het
materiaal te verzamelen, maar gelukkig had
ik hulp van ons bestuurslid Mientje Aley. De
teleurstelling is dan ook groot als er slechts
5 mensen komen en 2 bestuursleden. Niets
van plantjes en groen voor de aankleding
was er tekort. Wat denk je als je voor 20 personen begroot. De uitnodiging die toch aan
minstens 120 mensen wordt verstuurd of in
de vorige Nestor lag, liet aan duidelijkheid
niets te wensen over. Wij maakten nog een
stuk voor een erg ziek lid, Corrie Boudens.
Ieder die de kerkberichten nog een beetje
volgt, zal ondertussen wel weten, dat Corrie
inmiddels is overleden.
De KBO Heinkenszand is door de KBO Lewedorp uitgenodigd om op 18 mei a.s. BINGO
te komen te spelen Dat is 's middags om
twee uur in het verenigingsgebouw in Lewedorp. Ook hebben we met de afd. Lewedorp
een afspraak voor een reisje op donderdag
31 aug. 2017.
Wilt u over dit stukje KBO Heinkenszand
meer weten? Bel gerust 568004.
secr. KBO Mina van 't Westeinde-v.d. Dries

Opbrengst collectes:
Collectes eigen kerk
€ 1145.48
Collectes caritas
29 januari collecte eigen kerk
€ 81,00
4 februari
diaconie in eigen parochie
€ 97,00
18 februari vastenactie
€ 60,01
26 februari
lesmateriaal ’s-Heer Arendskerke € 86,00
18 maart
Noodopvang De Bevelanden
€ 60,00
26 maartcollecte eigen kerk
€ 074,00
1 april		
diaconie in eigen parochie
€ 167,03
16 april Emergis
€ 246,31

ParochiekerN
kwadeNdaMMe
h. BoNiFaciuskerk
- Secretariaat is gevestigd in het parochiehuis:
J. Frisostraat 5, 4434 AC Kwadendamme.
- Op dinsdag- en vrijdagmorgen is er iemand van
of namens de parochiekerncommissie aanwezig
tussen 9.00 – 12.00 uur.
- Telefonisch bereikbaar: 0113-649219 of 649605.
- Website: www.kerk-kwadendame.nl
- E-mail: h.bonifacius@hetnet.nl
Bankzaken:
- ING: NL42INGB0000394345
Parochiekern Kwadendamme
- Rabo: NL10 RABO 0346034183
Pater Damiaanparochie kern Kwadendamme
Vieringen:
- Iedere vrijdagmorgen 09.00 uur
- Iedere 1e vrijdagmorgen na de viering 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.

Vastenaktie 2017
De vastenactie voor het avondschoolproject van pater Jan Beekman in Burkina
Faso heeft het mooie bedrag opgeleverd
van 4.422,05 euro. De Caritas zal dit
bedrag afronden op € 4.500,00. Een
prachtig resultaat mede dankzij een anonieme gift, waarvoor onze hartelijk dank.
Dank ook aan de dames die trouw elk jaar
de zakjes bij de mensen thuis ophalen;
dit werk draagt zeker bij aan deze mooie
opbrengst. We mogen trots zijn op onze
parochiegemeenschap, die zich nauw verbonden voelt met de jonge leerlingen van
pater Beekman. Mede dankzij onze steun is
de toekomst voor hen een stuk rooskleuriger geworden.
Theo Audenaerd,
Caritaskerncommissie

dankwooRd Uit BURkina faso
Dag Theo en Rita, en alle mensen van jullie
Parochiegemeenschap in Kwadendamme.
In het verleden heb ik jullie al eens gefeliciteerd met de Goede Geest die in jullie
gemeenschap leeft; de Geest die jullie
bewust maakt en levend houdt in betrokkenheid van mens tot mens, dicht bij en
ver weg. In die Geest hebben jullie nu
opnieuw jullie vastenactie gehouden. Voor
onze avondschool. De veertigdagentijd
en vooral het mysterie van Pasen mogen
in ons de onverwoestbare hoop versterken dat het goed kan worden in de grote

wereldgemeenschap van mensen, ondanks
het steeds sterker en veelvuldiger worden
van terroristische aanslagen overal in de
wereld, en ondanks dreigingen van supermachten die in kortzichtigheid hun macht
ten toon spreiden en, angstig gefixeerd op
behoud van eigen machtspositie, overal in
de wereld ontelbare onschuldige mensen
aan hun lot overlaten en zelfs massaal
doden. Ook wij blijven hopen en vertrouwen op een betere wereld. In diezelfde
Geest bemoedigen wij elkaar en bemoedigen wij de mensen met wie wij leven.
Onze projecten zijn heel klein en eenvoudig, maar ook een effectieve manier
om mee te werken aan het welzijn en de
versterking van een gerespecteerd leven
van elke mens. Wij zien en horen de
goede resultaten van onze avondschool.
Dat motiveert ons extra om door te gaan,
met zorg en respect. Dat jullie ons daarbij opnieuw moreel en financieel buitengewoon sterk ondersteunen is voor ons
een heel grote weldaad waarvoor wij niet
dankbaar genoeg kunnen zijn. "Moge God
u onze dank doen," zoals de mensen hier
vaak zeggen. Ja, dat het zo moge zijn. Ook
namens de cursisten en leraren van de
avondschool, Pierre zal zeker ook zelf nog
schrijven. Vrede en alle goeds, en een hartelijke groet aan iedereen

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

Pater Jan Beekman

geef de Pen dooR (15)

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

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.

Hoi, ik ben Bart Vermeulen en ik ben 13
Kantooradres (op afspraak)
jaar. Mijn vader en moeder zijn Gert-Jan
Fluitekruidstraat 8, 4461 MH Goes
en Miranda en ik heb nog een zus Isabel.
T: 0113-783 993 E: rensing@monuta.nl
I: www.monutarichardensing.nl
Ik ben hier in de kerk gedoopt en heb
daar ook mijn eerste communie en heilig
vormsel gedaan. Van mijn doopsel weet ik
Monuta
Richard Ensing
natuurlijk niets meer, maar ik heb
genoten
Richard Ensing
van mijn Monuta
eerste communie
enKantooradres
het heilig (op afspraak)
Fluitekruidstraat 8, 4461 MH Goes
vormsel. Kantooradres (op afspraak)
T:MH
0113-783
993 E: rensing@monuta.nl
Fluitekruidstraat
8,
4461
Goes
Ik heb gekozen voor de kerk I:omdat
het
www.monutarichardensing.nl
T: 0113-783 993 E: rensing@monuta.nl
belangrijk I:is www.monutarichardensing.nl
dat er vrede is in de wereld
en omdat Jezus een goede persoon was.
Bij de kerk ben ik misdienaar en vroeger
Monuta Richard Ensing
Kantooradres (op afspraak)
kwam ik vaak bij de kindernevendienst.
Fluitekruidstraat 8, 4461 MH Goes
Daar deden we altijd leuke dingen zoals
T: 0113-783 993 E: rensing@monuta.nl
knutselen, paaseieren zoeken, een stukje
I: www.monutarichardensing.nl
uit de bijbel lezen, enz. Een misdienaar

Richard
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Mocht de bijlage niet zijn toegevoegd, dan
graag een berichtje aan het parochiehuis,
opdat wij u alsnog in ons financiële reilen
en zeilen inzage kunnen geven.

is een soort hulpje van de pastoor. De
pastoor kan niet heel de kerkdienst in zijn
eentje doen, en het is bijzonder dat je al
deze taken doen mag. Mijn hobby is voetbal, dat doe ik bij V.V. Kwadendamme, bij
de jongens tot 13. Sinds dit schooljaar ga
ik naar het Ostrea Lyceum (het voormalige
Willibrordcollege) in Goes, ik heb het daar
erg naar mijn zin. Ik geef de pen door aan
Margriet Franse.
Bart Vermeulen

NIEUWE GASTVROUW
Het was u al bekend dat de gastvrouwen
die sinds jaar en dag het parochiehuis
schoonhouden, hebben aangegeven op
korte termijn hun werkzaamheden te willen neerleggen. Daar is binnen de kerncommissie alle begrip voor, want hoewel
de meeste mensen na hun pensionering
stoppen met werken, gingen deze dames
gewoon door, naar hun eigen en zeker
ook naar onze tevredenheid. Aanvankelijk
werkten zij voor pastoor Piet van Bilzen,
maar toen hij in 1993 vertrok, moest het
huis toch onderhouden blijven en namen
zij hiervoor de verantwoordelijkheid. Ons
parochiehuis heeft er door al die jaren
heen altijd piekfijn uitgezien en we deden
nooit tevergeefs een beroep op hun inzet.
Maar het is terecht dat beiden, Corrie Peeters en Sien Nagelkerke er nu mee stoppen; het is mooi geweest.
De zoektocht naar (een) nieuwe gastvrouw(en) is gelukkig niet tevergeefs
geweest: Margriet Franse neemt vanaf april,
beter gezegd vanaf heden, deze taak over
en daar zijn we buitengewoon blij mee.
Natuurlijk zou het nog beter zijn als zij een
collega zou krijgen of vinden, maar we hebben goede hoop dat dit nog komen gaat.
Bij deze heel veel dank aan Corrie en Sien
voor zovele jaren trouwe dienst, en een hartelijk welkom aan Margriet.
Margriet zet de werkwijze van haar voorgangers voort; zij zal voortaan op dinsdagmorgen aanwezig zijn, en dan staat om 9.00
uur de koffie klaar voor eenieder die daar
zin in heeft.
Sjaak Uitterhoeve

GOSPELdienst
Het zal dit jaar de negende keer zijn dat
de gospeldienst plaatsvindt. Elk jaar is de
kerk tijdens deze speciale viering helemaal
vol; wij adviseren u dan ook om op tijd
aanwezig te zijn. De muziek tijdens deze
viering wordt verzorgd door Lady A uit de
U. S. of A. Deze lady was in 2012 eerder
te bewonderen in de gospeldienst, en liet
daar een verpletterende indruk na. In haar
20

Parochiekerncommissie

INZEGENING MARIAKAPEL
woonplaats Seattle (volgens Forbes the
one but coolest city in the states) zingt zij
elke zondag in de lokale kerk. Gospel zingt
ze al heel haar leven, en dat is te merken
als zij haar mooie donkere stem laat horen.
Deze dienst wordt ongetwijfeld weer een
pareltje.
Dit alles zou niet mogelijk zijn zonder de
organisatoren van Kwadendamme Bluestown: Peter Kempe en Kees Wielemaker.
Hulde en dank aan dit duo. Evenals vorig
jaar is onze voorganger pastor Jeanine
Heezemans. De viering vindt plaats op
zondag 14 mei, de dag na het 25e Kwadendamse bluesfestival.

PROCESSIEVLAGGEN

Op 9 april werd door pastoor Fons van
Hees op ons kerkhof een nieuwe Mariakapel gewijd. Omdat het die dag Palmzondag
was, gebruikte de pastoor hiervoor een
in de mis gewijd palmtakje. Het is een
mooie kapel geworden, met twee prachtige
gebrandschilderde ramen en een puntgaaf kruis aan de nok. En een mooi, groot
Mariabeeld natuurlijk. Aan deze Maria
werd de passende naam ‘Maria van Vreeland’ gegeven. ‘Vreeland’ is namelijk de
naam van de polder waarin de kapel staat
(Nieuw Vreeland), én deze naam verwijst
naar een vredeland, een land waarin Maria
ons vrede en vertroosting brengt. Pastoor
Van Hees wist ons verder nog te vertellen
dat de naam ‘Maria, koningin van de vrede
(Regina Pacis)’ al stamt uit het jaar 1432,
en dat haar jaarlijkse feestdag op de 10e
juli valt.
Foto’s Jan Strooband, tekst Hans de Vos

De Damiaanparochie heeft speciaal voor
de processie vlaggen laten ontwerpen en
vervaardigen. Ziehier het resultaat. Ze zijn
te koop voor de prijs van € 15,- in het
parochiehuis.
Het zou fantastisch zijn als op vele plaatsen in en om het dorp deze vlaggen uithangen. Meer informatie over de processie op
18 juni a.s. vindt u in het algemene deel
van dit blad.

KERKBALANS 2017
Bij deze editie van Parochienieuws treft u
als extra bijlage de financiële rekening en
verantwoording over 2016 en de begroting voor 2017 aan. Toegevoegd is ook de
acceptgiro die u kunt gebruiken om uw
jaarlijkse bijdrage aan de Kwadendamse
geloofsgemeenschap over te maken. Uiteraard hopen we weer op uw aller steun.

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

het weer zover. Dan doen 6 kinderen hun
eerste Heilige Communie. Reken maar dat
Roy Geelhoed, Danielle van Stee, Serena
Verdonk, Chantal Verdonk, Bart van Stee en
Keano Rooze er zin in hebben! Elke “communieles” zijn ze allemaal super enthousiast, dus dat gaat op 21 mei wel lukken.
De mis begint om 11.30 uur en wordt voorgegaan door pastoor Van Hees. Con Dios
zorgt voor de liedjes. Ook de zon is uitgenodigd maar zij wist nog niet of ze erbij kon zijn.
We wensen de kinderen een hele fijne dag
toe.
Ellie van den Dries

HemelVaaRtsdag 25 mei

lief en leed
zingend betrokken

Veel vrijwilligers zijn op allerlei manieren
betrokken bij hun eigen kerk en koorleden
zijn dat helemaal, omdat hun bijdrage
vrijwel iedere viering terugkomt. Weekendviering, rouw – en heel af en toe trouw!
– ze staan er. En natuurlijk de wekelijkse
repetitie.
Het Eligiuskoor bestaat uit zulke mensen en
op hun laatste feestavond werden drie leden
in het zonnetje gezet voor hun bijdrage aan
het koor. Jo Peeters en Sien Uitterhoeve
doen dit al 40 jaar en Kees Vermue heeft
de 25 volgemaakt. Als dank daarvoor kregen
zij de bijbehorende onderscheiding en een
prettige constatering was dat ze het niet bij
dit aantal jaren willen laten!
Veel dank is er vanuit de parochie zeker
op zijn plaats voor deze mensen en mede
door hun bijdrage wordt ervoor gezorgd dat
de kwaliteit van de vieringen op een mooi
niveau blijft.

eeRste Heilige
commUnie
Op zondag 21 mei 2017 is

Donderdag 25 mei, Hemelvaartsdag, is er in
onze kerk een oecumenische viering uit de
regio, hieraan doen verschillende parochiekernen en protestantse kerken uit de Zak
van Zuid-Beveland mee.
De aanvang van de dienst is om 10.00 uur
en zal worden voor gegaan door pastor Harrie Buijssen en dominee Marjo Wisse.
De dienst wordt ondersteund door een uitgebreid Eligius koor.
De collecte is bestemd voor voedselbank
“de Bevelanden”.
Na de dienst willen wij onder het genot van
een kop koffie of thee nog even gezellig
samen zijn.
Voorafgaand aan de dienst is er voor de
liefhebbers een WANDELING in de omgeving
Lewedorp. Deze start om 8.30 uur vanaf
de PC kerk en zal ongeveer 45 minuten
duren. Bij terugkomst is er dan koffie om bij
te komen waarna wij gezamenlijk naar de
dienst gaan in de RK kerk.
We hopen op een fijne ochtend en een
leuke deelname vanuit onze parochiekern.

Uitvaartverzorging

‛DE BEVELANDEN’
Johan Hoekman
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

namens de oecumenische commissie
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Caritas
Regelmatig worden er door de Caritas collectes gehouden voor verschillende goede
doelen. Het afgelopen halfjaar van 2016
zijn de volgende opbrengsten hiervoor
opgehaald:
3 juli
Kerk in Nood		
7 augustus
Focus 2		
4 september
Artsen zonder grenzen
25 september
Lokale Caritas		
2 oktober
Wereldmissiedag v.d. Kinderen
23 oktober
Palabana kinderdorp
6 november
Zondag v.d. oecumene
27 november
Straatkinderen Rwanda
4 december
Zieken en bejaarden

€ 52,20
€ 57,75
€ 32,75
€ 58,10
€ 67,95
€ 73,70
€ 56,36
€ 73,70
€ 53,85

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

Interconfessionele Basisschool
(IBS) ‘de Horizon’

Wij willen iedereen hiervoor bedanken.
Caritas kern Lewedorp

K.B.O. afdeling Lewedorp
Op donderdag 9 maart hield de K.B.O.
afdeling Lewedorp haar jaarvergadering.
Tijdens deze vergadering is er afscheid
genomen van de penningmeester Klazien
Rijk. Na eerst jaren secretaresse geweest te
zijn en ruim 22 jaar bestuurslid, nam zij nu
afscheid van ’t bestuur.
Enkele jaren geleden is haar de zilveren
speld van verdiensten bij de KBO opgespeld
ook al heeft zij aangegeven nog hand- en
spandiensten te willen verlenen. Na lovende woorden van dankbaarheid kreeg zij een
plant aangeboden. Na nog enkele gezellige
potjes bingo te spelen werd deze gezellige
middag afgesloten.
Nu zijn wij op zoek naar enkele enthousiaste
bestuursleden en hopen die dan ook te vinden. U kunt zich daarvoor aanmelden!
K.B.O. heeft U veel te bieden. Wilt U lid worden, belt U ons!
Nogmaals Klazien bedankt en allen die op
welke wijze dan ook hun steentje bijdragen
aan onze vereniging.
Marietje van ’t
Westeinde-Boonman,voorzitter

Vergaderingen en bijeenkomsten
11 mei voorbereiding 1e Heilige Communie
15.30 uur – 17.00 uur.
29 mei parochiekernvergadering 19.30 uur
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In groep 5 werken we binnen het thema
“zoeken en vinden”. Je gaat pas zoeken als
je iets mist en je mist pas iets als het betekenis voor jou heeft. We leren over het besef
van onvolledigheid en het gevoel van gemis.
Wat betekent dit precies voor ons?
We luisterden naar het Bijbelverhaal “als
1 van de 100 verdwaald is”. Een verhaal
naar Lucas 15, 1-7. Jezus vertelt het verhaal
van de herder die 1 van zijn 100 schapen
mist aan de Farizeeën. Op een dag was
de kudde niet compleet en ging de herder
opzoek naar het honderdste schaap. Iedereen maakte hem uit voor dwaas, want de
herder liet de andere 99 schapen achter.
De herder twijfelde niet. Met de 99 andere
schapen ging het wel goed. Die hadden
elkaar! Na een lange tocht vond de herder
zijn honderdste schaap verzwakt terug in de
woestijn. Hij voelde zich compleet en was
nog nooit zo blij geweest.
In de klas missen we soms ook iemand,
maar wat missen we dan precies aan
iemand? Wij zochten het uit en schreven het

voor elkaar op.
Als Ricardo er niet is missen we: zijn grapjes.
Als Birsen er niet is missen we:
haar aardigheid.
Als Fay er niet is missen we:
haar gezelligheid.
Als Kevin er niet is missen we:
zijn grapjes.
Als Dewi er niet is missen we:
haar aanwezigheid.
Als Joëlle er niet is missen we:
haar gezelligheid.
Als Chanel er niet is missen we:
haar liefde.
Als Kaya er niet is missen we:
haar vriendelijkheid.
Als Noah er niet is missen we:
dat hij zo leuk meedoet in de klas.
Als Lars er niet is missen we: de gezelligheid.
Als Kim er niet is missen we:
haar aardigheid.
Als Kyra er niet is missen we:
haar aanwezigheid.
Als Bas er niet is missen we: zijn gezelligheid.
Als Danh er niet is missen we:
zijn tekenkunsten.
Als Joey er niet is missen we:
zijn aanwezigheid.
Als Emma er niet is missen we:
haar aardigheid en tekenkunsten.
Als Eva er niet is missen we: haar aardigheid.
Als Tess er niet is missen we:
dat ze zo slim is.
Als Amy er niet is missen we:
dat ze gezellig is en heel grappig.
Als Melody er niet is missen we:
haar verhalen.
Als Juf Chantal er niet is missen we:
de gezelligheid, behulpzaamheid en de
leuke lessen.
Groetjes Groep 5

OPSTAAN
Pasen is: paaseieren, uitlopende takken,
aangenamere temperaturen en langer licht.
Pasen is: opstanding. God heeft Jezus doen
opstaan uit de dood.
Pasen is: LEVEN!!!
Korter kun je het niet zeggen.
In dit thema van Trefwoord leren de kinderen
verschillende betekenissen van opstaan:
’s morgens uit bed komen en actief worden,
dingen aanpakken die veranderd / verbeterd moeten worden, het opnemen voor
mensen in moeilijke omstandigheden.
Het levensverhaal van Jezus vormt een inspiratiebron die mensen bemoedigt om zich
in te zetten voor een meer humane wereld.
In het volgende lied wordt dit treffend
verwoord:
STA OP!!!

1.
Hoe is het, als je niet wilt opstaan
En bang bent voor het morgenlicht?
Hoe is het, als je niet wilt doorgaan,
De dekens over je gezicht?
Hoe is het dan, als iemand even
Komt zitten, bij je op je bed,
Om jou wat nieuwe moed te geven
En jou weer op je voeten zet?
Sta op, sta op! Een nieuwe dag,
Een dag waarin je leven mag!
Sta op, voel zonlicht, voel de wind
En wees een vrij en vrolijk kind!
2.
Hoe is het, als je niet meer vrij bent,
Als niemand je een plekje gunt,
Als je alleen nog pesterij kent,
Je neergedrukt wordt, niet meer kunt?
Hoe is het? Zou je erop af gaan
Als jij verdriet of onrecht ziet?
Zou iemand dan door jou weer opstaan?
Zou het dan worden als dit lied:
Sta op, sta op! Een nieuwe dag,
Een dag waarin je leven mag!
Sta op, voel zonlicht, voel de wind
En wees een vrij en vrolijk kind!

rechtstreeks aan het bestuur van de parochiekern mee te delen.
Als u er geen prijs (meer) op stelt het Parochienieuws te ontvangen dan verzoeken we
u ook dat even te laten weten aan de bezorger of het bestuur van de parochiekern.
Vriendelijke groet,
Eddy van Daele, kasbeheerder

PaastRidUÜm in HansweeRt
Een mooie religieuze beleving om deze
uitgebreide vieringen in onze parochiekern
mee te maken.
De voorgangers waren Pastoor Van Hees en
Pastoraal medewerker Jeanine Heezemans.
Zij werden geassisteerd door misdienaars,
acolieten en lectoren uit parochiekernen
Hansweert, Kwadendamme, ’s-Heerenhoek,
Lewedorp en Ovezande.
Op Witte Donderdag (60 bezoekers) werd
gezonden door het RK-zangkoor Hansweert,
aangevuld met koorleden uit Ovezande.
Goede Vrijdag (65 bezoekers) in een sobere
kerk met zang (a capella) door de koorleden
van Ovezande en Hansweert.
Paaswake (170 bezoekers) een indrukwekkende viering met zang van het jongerenkoor
uit Ovezande, Kwadendamme en ’s-Heerenhoek, met een prachtige liederenkeuze en
uitvoering.

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

Uw specialist in rouwbloemen

Voor een zorgzame begeleiding

groep 6 IBS de HORIZON / RILLAND

Dag en nacht bereikbaar op:

(0111) 45 07 17
www.uitvaartsd.nl

Een waarderend woord voor alle koorleden
en de bloemengroep, die voor een stemmige
en kleurrijke paasviering hebben gezorgd.
Ook een dankwoord aan allen die deze
vieringen hebben voorbereid en uitgevoerd.

ledenBestand
In de afgelopen maand heb ik mijn best
gedaan om het ledenbestand en de lijsten
van ontvangers van het Parochienieuws weer
bij te werken en up to date te maken.
Mochten er toch leden zijn die vinden ten
onrechte wel of niet in het ledenbestand
te staan of het Parochienieuws willen ontvangen dan verzoeken we u dit te melden
via uw bezorger van het Parochienieuws of

Tilly den Boer

RHetoRicagilde
“de wijngaeRdRancke” (slot)
Het Rhetoricagilde vergadert, zoals eerder
gemeld, tweemaal per jaar. De voorjaarsvergadering vindt plaats op de tweede
zondag in februari. Tijdens deze vergadering
wordt de datum van de mei-vergadering

Schouwen-Duiveland
Wilgenstraat 12
4307 DA Oosterland
0111 402 000
(dag en nacht bereikbaar)

info@uitvaartdevlieger.nl

www.uitvaartdevlieger.nl
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vastgelegd en kunnen voorstellen worden
ingediend die in de mei-vergadering in
behandeling worden genomen. Voorafgaand
aan de mei-vergadering wordt een gezongen
heilige mis opgedragen aan de overleden
Gildebroeders. Vanaf verenigingsgebouw
“Kaj Munk” loopt men dan in processie
achter het vaandel naar de kerk. Op het
vaandel staan een aantal afkortingen die
staan voor de tekst: ”In Christus name is
Jesus ons patroon. De Wijngaerdrancke van
het Rhetoricagilde van Kapelle”.
Het vaandel is in 1873 hersteld en begin
deze eeuw is er een replica aangeschaft.
In de kerk hangt tijdens de viering voor het
preekgestoelte het blazoen van het Gilde.
Het oorspronkelijke blazoen is zoekgeraakt
en gaf een afbeelding van Jezus te zien.
Volgens omschrijving: “spruitende uit een
bruine wolk, omvangen met een lieflijke
wijngaartsranke met bladerkens en druifkens met een rolleken doortrokken”. Het
nieuwe blazoen is in 1965 gemaakt door
mevrouw Annie Simons uit Hansweert. Het
gilde bezit ook nog twee zilveren kettingen
met kolf (1508) en een zilveren drinkbeker
(1686). Na de mei-vergadering wordt een
gezamenlijke maaltijd genuttigd, waarbij ook
de vrouwen aanzitten.
Gildebroeders dienen katholiek te zijn en
woonachtig in de huidige Heilige Pater Damiaanparochie. Tot zover een stukje geschiedenis en wat wetenswaardigheden over het
Rhetoricagilde “De Wijngaerdrancke”.
Geïnteresseerden die eventueel lid willen
worden of meer informatie over het Rhetoricagilde wensen te ontvangen kunnen
contact op nemen met de 1e deken van het
Gilde. John Jansen (jcjansen@zeelandnet.nl)

Ingebruikname luidklok Rilland

De kerkenraad van de PKN-Gemeente De
Levensbron te Rilland wil de parochianen
van de voormalige Sint Jozefkerk te Rilland
van harte uitnodigen voor de Pinksterdienst
op zondag 4 juni 2017, aanvang 9.30 uur.
Tijdens deze dienst zal de luidklok, die eerst
een plaats heeft gehad in het klooster te
Rilland en daarna in de Sint Jozefkerk, officieel in gebruik worden genomen. De klok is
in oude glorie hersteld en prijkt nu op het
torentje van De Levensbron.
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Parochiekern
Ovezande
O.L.V. Hemelvaartkerk
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

LIEF EN LEED
Overleden
Robert Pesch, echtgenoot van Adriana van
Hattum, ambachtsvrouwe van Ellewoutsdijk,
is op 17 februari in ‘De Rietzanger’ in Heinkenszand gestorven. Hij was in 1926 te
Heerlen geboren, heeft in Leiden rechten
gestudeerd, en is daarna in diplomatieke
dienst gegaan. Hij is vanwege zijn functie als ambassadeur vele keren verhuisd.
Behalve zijn vrouw laat hij ook drie zoons
en een dochter achter, die alle in het buitenland wonen. Na de uitvaartdienst in de
kerk van Ovezande vond de begrafenis in
Ellewoutsdijk plaats.

uur hun eerste heilige communie doen. Wij
hopen dat u dit allen met hen mee komt
vieren.
Werkgroep Eerste Communie

VASTENACTIE 2017
De vastenactie ‘Eilanden van hoop in San
Salvador’ heeft tot nu toe het mooie bedrag
van € 1324,47 opgebracht. Dat is ruim
meer dan in voorgaande jaren. Daarvan is
€ 272,20 door de schoolkinderen van de
basisschool bijeengebracht. Allen hartelijk
dank voor uw bijdrage.
De Caritas kern Ovezande

PAASVIERING IN NIEUWSANDE

Op 11 maart heeft in ons kerkgebouw de
afscheidsdienst van Luc Witkam plaats
gevonden. Hij was de echtgenoot van Annie
de Hamer en vader van Niek en Rik. Hij had
een passie voor muziek en kon zich helemaal op het drumstel uitleven. Hij is 56 jaar
geworden en na een langdurige en slopende
ziekte op 7 maart in Ter Valcke overleden. Hij
is begraven op de algemene begraafplaats
te Ovezande.

EERSTE HEILIGE COMMUNIE
Als parochiekern zijn we weer heel blij dat
op zaterdagavond 1 april, drie jonge communicanten zich hebben voorgesteld. Hun
namen zijn Jeroen den Toonder, Cas Nijsse
en Juliette Loontjens. Zij volgen het spoor
van Jezus en komen zo stapje voor stapje
steeds dichter bij de grote dag. Zij zullen
op zondag 14 mei in de viering van 9.30

Op maandag 10 april werd er een paasviering gehouden in ‘De Plataan’ in
NieuwSande. Deze viering was bedoeld
voor de cliënten van de groepswoningen
van NieuwSande met een contactpersoon,
en de ouderen uit Ovezande en de omliggende dorpen. De viering met als titel “Op

weg naar Pasen “ werd geleid door Jeanine
Heezemans. Tijdens deze dienst werd aan
de hand van voorwerpen het paasverhaal
verteld, werd er gebeden en werd er samen
gezongen. Hiervoor waren ook een paar
mensen van het koor uit Ovezande aanwezig. Na de dienst die erg goed bezocht werd,
is er gezamenlijk koffie gedronken met een
paastraktatie verzorgd door de DEO kerk.

tentoonstelling Heilig HaRt
Stilletjes aan is het een traditie geworden
om in onze kerk in mei een tentoonstelling
te houden. Het onderwerp van dit jaar is het
Heilig Hart. Op vier zondagen in mei kunt
u uw kennis hierover komen uitbreiden. Of
misschien is het een onderwerp waar u nog
nooit bij stil heeft gestaan. De drempel is
laag. Iedereen is welkom.
Op zondag 7 mei is de kerk geopend vanaf
13.30 uur. Koffie en thee staan klaar. Om
14.00 uur is de opening door vicaris Paul
Verbeek. U hebt tot 17.00 uur de tijd om
rond te kijken.
De andere openingstijden zijn:
zondag 14 mei: 13.00 uur - 17.00 uur
zondag 21 mei: 13.00 uur - 17.00 uur
zondag 28 mei: 13.00 uur - 17.00 uur
(de dag van het straatfestival)
Wij zien u graag komen.
Els, Jeannette, Marlies

logeRen in de PastoRie
Van vrijdagavond 12 mei tot zaterdag 13
mei eind van de middag logeren alle zeventien vormelingen uit Ovezande, ‘s Heerenhoek, Heinkenszand en Goes, in de pastorie
van Ovezande. Er wordt gewerkt aan het
project “in Vuur en Vlam”. Ze zullen kennis
maken met de vormheer Vicaris Wiel Wiertz.
Ze gaan ook op bezoek bij een woongroep
van Zeeuwse Gronden. Natuurlijk is er tijd
voor sport en spel.
We gaan er samen een leuk en leerzaam
weekend van maken, waar we met elkaar
plezier maken, elkaar beter leren kennen
en waar er vriendschappen gesloten kunnen worden. We sluiten het programma op
zaterdag af door met ouders en broertjes
en zusjes een kopje soep en een broodje
te eten. Er zal een korte gebedsviering zijn
waarin Jeanine Heezemans voorgaat. Meer
informatie? Zie ‘kernzaken’ op de achterkaft.
Charlotte den Toonder

doen in de viering van 19.00 uur in Ovezande. Vormheer vicaris Wiel Wiertz zal samen
met pastor Jeanine Heezemans voor in deze
viering. Koor ”Oal in“ zal de liederen verzorgen. Dat de Heilige Geest voelbaar aanwezig
mag zijn in deze viering en dat hij met deze
jongeren mee mag gaan op hun levenspad.
Vormselwerkgroep
Jeanine Heezemans,
Richard Gielens,
Charlotte den Toonder

VieRing tijdens festiValweekend
Op zondag 28 mei om 9.30 uur zal er op
een bijzondere locatie in Ovezande een
eucharistieviering plaats vinden.
Op deze dag vindt de viering plaats in een
festivaltent op het terrein van de Klomp
Festivals (voetbalveld Ovezande). Gezeten
aan picknicktafels en op stoelen zullen we
genieten van deze speciale viering waarin
pastoor Van Hees voor zal gaan en waar een
live artiest voor de liederen en de muziek
zal zorgen.
De muziek tijdens de viering wordt verzorgd door de akoestische popband SENSE
bestaand uit Luc Oggel en Annemiek van
de Weele.
We willen hierbij iedereen van harte uitnodigen om dit bijzondere evenement mee te
maken. Na de viering is er gelegenheid om
gezamenlijk koffie te drinken. Voor eventueel
vervoer vanaf de kerk, wordt gezorgd. Dit
mag u toch niet missen!

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

Voor meer info: houdt de media en de festivalkrant in de gaten.
Nicole Boonman

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

VoRmselVieRing
Op zaterdagavond 3 juni zullen deze de
vormelingen uit verschillende kernen van de
Pater Damiaanparochie hun Heilig Vormsel

drukkerijdriedijk.nl
Noordland 3
4451 RP Heinkenszand

t 0113 56 19 42
e info@drukkerijdriedijk.nl
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TERUGKOMVIERING
Op zondag 18 juni willen we in de eucharistieviering van 9.30 uur, de kinderen
die afgelopen jaar in onze parochiekern
gedoopt, hun eerste communie hebben
gedaan of zijn gevormd, nog eens extra in
het zonnetje zetten. Dit belooft dus een
bijzondere viering te worden waar deze drie
mooie sacramenten de aandacht zullen krijgen. Pastoor Van Hees zal in de viering voorgaan en koor Pius X zal de muziek verzorgen.
De kinderen zijn samen met hun ouders,
broertjes en zusjes na de viering van harte
uitgenodigd in de pastorie voor een bakje
koffie en om elkaar weer te ontmoeten en
bij te praten.
Doopcontactpersonen
Communie en vormsel werkgroep

Petra van Zundert begeleidt Adriënne Kieboom, Mia van Weele en Gjin Gojani en
samen hopen we dat het een mooie viering
wordt voor deze 3 kinderen!

Wiel Hacking, pastoraal werker

VAN HET SCHOOLFRONT
De gezinsviering van zondag 2 april was
weer een groot succes. Heel veel gezinnen
hadden deze zondag de weg naar de kerk
gevonden. Het thema was ‘Over Leven’. Het
was een moeilijk thema, maar het is door
de werkgroep met veel enthousiasme opgepakt. Na de viering was het nog druk in het
parochiecentrum en konden mensen gezellig
met elkaar een kopje koffie drinken, terwijl de
kinderen aan het knutselen en tekenen waren.
Dit schooljaar staat er nog één gezinsviering
op de agenda .

VESPERVIERING
Parochiekern
Schouwen	Duiveland

Op zondag 21 mei is er om 16.00 uur een
vesperviering in de Willibrorduskerk. In de
maanden juni, juli en augustus zijn er geen
vespervieringen.

TERUGBLIK PAASVIERINGEN
Parochiekernsecretariaat:
Mosselstraat 4 4301 JN Zierikzee;
tel. 0111-417505
Geopend op dinsdag en donderdag
van 9.30 – 11.30 uur.
www.rkschouwenduiveland.nl
willibrodus@zeelandnet.nl
Adres Heilige Willbrorduskerk
Hoge Molenstraat 86, Zierikzee
Adres Onze Lieve Vrouwe op Zee-kerk
Serooskerkseweg 2, Burgh-Haamstede.
Financiele gegevens:
Rabobank NL25RABO0375102485
t.n.v. Pater Damiaanparochie kern Zierikzee
Doopcontactpersoon:
Tiny Kieboom, tel 0111-415238
Leden-administratie:
Erika van Oosten, email scerora@xs4all.nl
Kopijadres Parochienieuws:
Marijke Clarijs, Kokmeeuwstraat 11
4301 WP Zierikzee e-mail clarijs@zeelandnet.nl

LIEF EN LEED
Overleden
Op 5 april Anna van Schendel-Verkaart uit
Zierikzee, 88 jaar.

ROZENKRANSGEBED
In de Mariamaand mei wordt op de woensdagen 3, 10, 17, 24 en 31 mei om 19.00 uur
in de Willibrorduskerk een rozenkransgebed
gebeden.

EERSTE HEILIGE COMMUNIEVIERING
Op zondag 14 mei is er om 11.30 uur de Eerste Heilige Communieviering in Zierikzee met
als voorganger Pastoor Van Hees.
Het thema is “Samen met Jezus aan tafel”.
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het einde van de Paaswake namen de vertegenwoordigers van Haamstede 'hun' Paaskaars en doopwater mee om deze te kunnen
presenteren tijdens de viering op Eerste Paasdag. Mooi om op deze wijze het Paastriduüm
met elkaar te kunnen vieren.

In de week voor Goede Vrijdag 7 april hebben we in de groepen het eerste deel van
de Zandtovenaar en het Paasverhaal gekeken in de klassen. Het tweede deel hebben
we gekeken tijdens onze viering in de kerk.
Daarnaast hebben we liederen gezongen en
gebeden. Het was een mooie viering, waarbij
de techniek weer prima werd verzorgd door
Ton den Breejen.
Erik Steegmans

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING

De viering van het Paastriduüm in de Willibrorduskerk (eigenlijk één viering vanaf de intrede
op Witte Donderdag tot en met de zegen
aan het einde van de Paaswake) was een
indrukwekkend gebeuren met verschillende
accenten. Op Witte Donderdag werd herdacht
hoe Jezus met zijn leerlingen voor het laatst
gezamenlijk de maaltijd gebruikte en hoe hij
wilde dat wij hem in onze herinnering zouden
bewaren. Tijdens het gedeelte van het triduüm
dat op Goede Vrijdag werd gehouden maakte
de aanwezigen als het ware de lijdensweg
van Jezus mee: ingetogen, verdrietig, met
gevoelens van verlatenheid en doodse angst.
De gezangen, op deze dag geheel a capella,
gaven die sfeer op een bijzondere manier
weer. Zo ook, maar dan jubelend en uitbundig, waren de gezangen tijdens de Paaswake
een goede en mooie uiting van de vreugde.
De terugkeer van het licht en van de kerkklokken, het aansteken van de paaskaars en het
zegenen van het doopwater (en ook van de
kerkgangers) - het geheel had een feestelijk
en vrolijk karakter, dat werd benadrukt door
de grote aanwezigheid van de kerkgangers. Op

Eindelijk is het dan zover. Op woensdag
26 april heeft Cees van Egmond versierselen opgespeld gekregen van burgemeester
Gerard Rabelink. Niet alleen voor onze
parochie is hij een persoon met gouden
handen, maar ook voor vele andere vrijwilligersorganisaties zoals buurtvereniging “De
Waterpoort” en de Museumhaven, beiden te
Zierikzee. Een warm persoon met het hart op
de juiste plaats, onrecht past niet bij hem.
Partner, dochter, kleinkinderen en velen die
hem een warm hart toe dragen, waren van
deze bijzonder gebeurtenis getuige.

Van harte gelukgewenst, Cees, je verdient
deze onderscheiding en Ankie zeker hierbij
niet te vergeten!

of hij zijn VUUR in je ontbranden doet,
Wanneer je zó je leven durft te wagen, dan
komt God jou en jij Hem tegemoet.

afRikaVieRing

VooR Uw agenda

Op zondag 18 juni wordt er weer een speciale
Afrikadienst georganiseerd. Het Afrika-Engakoor komt wederom de dienst opluisteren
met hun prachtige Afrikaanse muziek en zang.
De dienst staat geheel in het teken van het
Palabanakinderdorp voor aidsweeskinderen
in Zambia van de Pola van der Donckstichting. Ook vieren zij hun 20-jarig jubileum op
die dag.
De dienst wordt voorgegaan door Pastor
Verdaasdonk en begint om 11.00 uur in de
Onze Lieve Vrouwe op Zee kerk in Haamstede.
Verdere informatie vindt u elders in dit blad.

Zaterdag 20 mei: concert "Cathedral Music"
in de Adriaanskerk te Dreischor.
Zondag 21 mei: kerkdienst met kleurrijke
mensen om 17.00 uur in de Thomaskerk.
Zaterdag 25 juni: voettocht van Nieuwdorp
naar ’s-Heerenhoek. Meer informatie in het
volgende nummer.

samen VieRen in de westHoek
opbrengst collecte
De collecte gehouden tijdens de oecumenische vieringen in de Goede Week heeft
totaal € 1017,00 opgebracht. Deze is
bestemd voor Myanmar (Birma), het
40-dagen project van Kerk-in-Actie. Voorwaar
een mooi bedrag.
oecumenische Pinksterfakkel
Ook dit jaar zal de
Pinksterfakkel weer
worden doorgegeven
tijdens de estafette op
4 juni. Daarbij zal vanuit onze eigen kerk in
Haamstede de onderstaande wens, door een
parochiaan ingestuurd, voor de andere kerken
van “Samen Vieren” worden uitgesproken:
Het volmaaktste in de wereld is de mens
Het volmaaktste in de mens is de Geest
Het volmaaktste van de Geest is de Liefde
Het volmaaktste van de Liefde is GOD
De moed te hebben tegen de stromen op te
roeien, en te vertrouwen dat je het ook kunt,
Er in te geloven dat God je doet groeien en jou
zal helpen over 't dode punt,
Een lichtstraal in de nacht te mogen wezen, en
op de dag een glimpje van de zon,
Een brief zo duidelijk te lezen, en voor de dorstige een held're bron .
Dat kan alleen, wanneer je Hem blijft vragen

kBo
seniorencafé
Op donderdagavond 1 juni staat er weer een
seniorencafé gepland in fiZi in Zierikzee. U
wordt vanaf 19.30 uur verwacht en de avond
wordt ingevuld door dhr. Hans Sakkers die
ons een interessante avond belooft met zijn
verhaal over de slag om de Schelde. Daarna
kunnen we nog gezellig bij elkaar zijn voor een
praatje en drankje.
koffieochtend
Op 6 juni beginnen we de ochtend in het
parochiecentrum om 9.30 uur zoals gebruikelijk met koffie of thee, eventueel met een
vervolg in de vorm van een lunch. Daarvoor
kunt u zich opgeven bij Anneke Wijsman, tel
414517 of Henny Verkaart, tel. 414106. De
bijdrage voor de lunch is € 2,50. Na de lunch
is het de bedoeling dat we per auto vertrekken
voor een bezoek aan het bevrijdingsmuseum
in Nieuwdorp. Ook graag hiervoor aanmelden
en te kennen geven of u eventueel wilt rijden.
koffieochtenden Brouwershaven
Deze staan gepland op de woensdagen 10
mei en 13 juni vanaf 9.30 uur. Daar kunt
u ook terecht voor uw vragen betreffende
computer en telefoon, Dick Vis geeft u graag
advies en uitleg.
kookworkshop
Op dinsdag 20 juni gaan we tapas maken
tijdens een kookworkshop in Pontes Pieter
Zeeman. Voor € 10,00 kunnen we met hulp
van 2 leraren zelf aan de slag en onze kookkunsten laten zien. We maken diverse tapas
en presenteren deze in de vorm van een buffet, waarna we een en ander gezellig gaan
verorberen in het restaurant van de school.
We beginnen om 17.00 uur en het duurt tot
ongeveer 20.00 uur. U kunt zich hier voor
opgeven bij Els Steegmans, mailadres: fam.
steegmans@kpnmail.nl

Verfhandel

Franse

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

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

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

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
Ineke Priem
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, team leider
tel. 06-17598152
wielhacking@gmail.com
- Fons van Hees, pastoor
tel. 06-1328 1235
avanhees@zeelandnet.nl
- Jeanine Heezemans, pastoraal werker
tel. 06-44024841
jmaheezemans@xs4all.nl
- Paul de Maat, pastoor
tel. 0118-467076
pdemaat@planet.nl
- Ria Mangnus, pastoraal werker
r.mangnus@rkwalcheren.nl
TEAMWACHT
Tel. 06-53637130
bij overlijden van een dierbare of verzoek om
toedienen sacrament der zieken kunt u dit
nummer bellen: 24 uur bereikbaar.
vicariaat middelburg
Paul Verbeek, vicaris
Tel: 06-83215322
pverbeek@bisdombreda.nl
emeriti pastores
buijssen@zeelandnet.nl
tbrooymans@zeelandnet.nl
A. Verdaasdonk, 0111-420785
REDACTIE
- Goes
Riet Hopmans
- ’s-Heerenhoek Plonie Paree
- Heinkenszand Addie Nelen
- Kwadendamme Hans de Vos
- Lewedorp
Tilly van Klooster
- O-Z-Beveland Jeannet Kievit
- Ovezande
Marinus Bierens
- Sch-Duiveland Marijke Clarijs
- Pastoresteam Wiel Hacking
- Hoofdredactie Richard Gielens
vragen/opmerkingen: mail ze naar
parochienieuws@zeelandnet.nl
WEBSITE
www.paterdamiaanparochie.nl
OPLAGE
6100 exemplaren
VORMGEVING EN DRUK
- Drukkerij Driedijk
Noordland 3, 4451 RP Heinkenszand
tel. 0113-561942
info@drukkerijdriedijk.nl
www.drukkerijdriedijk.nl

Parochie- en kernzaken
Zaken die een of meerdere kernen bezig houden of laten zien dat er ‘pit’ in die kernen zit,
verdienen aandacht en een bijzondere plaats.
Dit keer maken we ruimte vrij om de voorbereiding op het sacrament van het Vormsel onder
de aandacht te brengen.

Tot voor kort werden in alle parochiekernen
een- of tweejaarlijks vormselbijeenkomsten
georganiseerd, die uiteindelijk leidden tot het
toedienen van het sacrament van het Heilig
Vormsel. In 2016 werd besloten een andere
weg in te slaan: naast de jongeren, die als
vormeling zich gingen voorbereiden via het
project ‘In vuur en vlam’, wilden we ook de
ouders/verzorgers van deze jongeren er meer
bij betrekken. Geloofsopvoeding is net zoals
andere aspecten van opvoeding vooral een
taak van de ouders. Natuurlijk willen anderen hierin graag ondersteuning bieden: kerk
en school werken ook hierbij samen om die
verantwoordelijkheid te dragen. We vergeten
zeker de rol van de jongere zelf niet, want uiteindelijk beslist zij/hij of men verder wil met
de hernieuwing van de doopbelofte.

In drie bijeenkomsten, afwisselend te
’s-Heerenhoek en Ovezande, is op beide
basisscholen volop ruimte en tijd om aan de
vormsellessen uit het projectboek te werken.
Ouders worden betrokken bij de lessen en
kunnen aangeven welk onderdeel van het
vormselweekend ze mee voor hun rekening
willen nemen.
Op zaterdag 22 april was de presentatieviering in de Willibrorduskerk van ’s-Heerenhoek,
waarin alle kandidaten zich op eigen wijze
voorstelden in aanwezigheid van familieleden,
vrienden en overige parochianen.

Hoe en wat

Op zaterdag 22 april heeft de presentatieviering in de Willibrorduskerk van ’s-Heerenhoek
plaats gevonden, waarin alle kandidaten
zich op eigen wijze voorstelden in aanwezigheid van familieleden, vrienden en overige
parochianen.

Van vrijdagavond 12 mei 19.00 uur tot zaterdag 13 mei 18.00 uur logeren alle vormelingen in de pastorie van Ovezande.
Er wordt verder gewerkt met het project “in
Vuur en Vlam” en de kinderen zullen kennis
maken met de vormheer vicaris Wiel Wiertz.
Ook gaan we op bezoek bij een woongroep
van Zeeuwse Gronden, om de werken van
barmhartigheid zelf te kunnen ervaren en
natuurlijk is er dat weekend tijd voor sport
en spel.
We gaan er samen een leuk en leerzaam
weekend van maken, waar we met elkaar
plezier beleven, elkaar beter leren kennen
en waar er vriendschappen gesloten kunnen
worden!
We sluiten het programma op zaterdagmiddag af door met ouders/ broertjes en zusjes
een kop soep en een broodje te eten en
met een korte gebedsviering waarin pastor
Jeanine Heezemans voor zal gaan.

Logeren in de pastorie

Vormselviering

In Kwadendamme werd in 2016 een gedeelte
van het project tijdens een weekend met de
vormelingen besproken en verwerkt: de kandidaat-vormelingen verbleven in het parochiecentrum, dat ook een functie heeft als ‘Bed
en Broodje’ logement. De ervaringen waren
zodanig positief dat verder gedacht werd in
die richting: samen langere tijd samenzijn om
over allerlei zaken van geloof en vorming te
kunnen nadenken en werken. De parochiekernen Ovezande en ’s-Heerenhoek werken al
vele jaren samen en zo ontstond de idee om
dit initiatief over te nemen. Aangezien vooraf
was bepaald dat in sommige parochiekernen
dit jaar geen eigen voorbereidingsgroep opgestart zou worden, sloten enkele kinderen uit
andere kernen zich hierbij aan.

Op zaterdagavond 3 juni zullen deze 17
vormelingen uit verschillende kernen van de
Damiaan parochie; Ovezande, ‘s Heerenhoek,
Heinkenszand en Goes, hun Heilig Vormsel
doen in de viering van 19.00 uur in Ovezande.
Vormheer Vicaris Wiel Wiertz zal samen met
pastor Jeanine Heezemans voorgaan in deze
viering.
Koor ”Oal in “ zal de liederen verzorgen.
Dat de Heilige Geest voelbaar aanwezig mag
zijn in deze viering en dat hij met deze jongeren mee mag gaan op hun levenspad.

Presentatie

Vormselwerkgroep
Jeanine Heezemans,
Richard Gielens,
Charlotte den Toonder

