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monDiG of monD Dicht?
Velen van ons zijn van een gene-
ratie, waarin het niet op prijs 
werd gesteld voortdurend vragen 
te stellen of kritiek te leveren op 
de gevestigde orde. Dat stand-
punt wordt tegenwoordig geheel 
anders gezien. Kinderen reageren 
op ‘onverwachte wijze’ tijdens 
voorbereidingen op Eerste Com-
munie en Vormsel…

‘Spreken is zilver, zwijgen is goud’ is voor menigeen meer dan een 
tegeltjeswijsheid. Wil je niet in de problemen komen of anders 
gewaardeerd worden, dan is het wellicht verstandig eerst tot 10 te 
tellen voor je uiting geeft van misnoegen.
In de vorige eeuwen was er nog vooral sprake van een standenmaat-
schappij waarin de bovenlaag eenvoudig de onderliggende laag kon 
maken of breken. Eén onwelgevallig woord of actie kon je letterlijk 
of figuurlijk ‘de kop’ kosten. Gezaghebbende partijen, waartoe de 
kerkelijke autoriteiten ook behoorden, hadden dikke vingers in de 
pap en konden met één pennenstreek of uitspraak je het leven zuur 
maken.
Vanaf de jaren zeventig van de twintigste eeuw werd provoceren of 
protesteren een verschijnsel waar je niet makkelijk omheen kon. 
Niet alleen straatklinkers, maar ook straattaalklinkers vlogen over en 
weer. Je moest van je hart geen moordkuil maken.
Recht voor zijn raap werd geleidelijk aan met steeds grotere 

paplepels ook de jongste generaties ingegeven. De ene ouder roem-
de het spontane van een kind; de ander noemde het weerbaarheid. 
Als het ‘beestje’ maar een naam had.
Natuurlijk is het goed dat het tijdperk van de zwijgende meerderheid 
wordt doorbroken. De stem van het volk is een van de beste ken-
merken van echte democratie, maar hoe ‘volks’ wil je het hebben? 
Kinderen spreken al lang geen kinderpraat meer, als je hun woor-
den weegt en wikt. Ze doen soms uitspraken, waar niet alleen de 
oudere toehoorder met zijn ogen knippert. Tact maakt soms plaats 
voor ‘kwak maar neer’. Het hoge woord is eruit en wie de emotio-
nele schade opruimt is een zorg voor later (of nooit)? ‘Boeit me wat’ 
schijn je dan te kunnen zeggen…
Waarden en normen zijn altijd aan verandering onderhevig geweest, 
maar ‘waardig’ en ‘normaal’ blijven begrippen die niet met de stand 
van de zon veranderen. In een tijd dat bijna niemand meer een 
kunstgebit draagt, staan veel ouderen vaak met de mond vol tanden. 
Knarsetandend om hetgeen melktandjes kunnen zeggen.

INLEIDEND 
WOORD

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

WOORD
i In dit nummer staat communicatie in vele vormen als centraal thema. Naast de papie-

ren versie kunt u via onze website alles digitaal nalezen. Actuele aanvullingen vinden 
hier in principe dagelijks plaats. 

hij zaG Dat het GoeD was
Op 18 juni a.s. trekt voor de 
achtste keer de Sacraments-
processie door de velden van 
Kwadendamme, een feest van 
bezinning en beleving in onze 
Pater Damiaanparochie. Onder 
supervisie van de Bergse cho-
reograaf  Merijn Oerlemans zal 
gedurende de processie een 
moderne versie van het schep-
pingsverhaal worden uitge-
beeld. Daarmee verbindt onze 
enige en unieke Zeeuwse pro-

cessie verleden en heden op een bijzondere, eigentijdse wijze. Uiter-
aard zijn er ook weer vaandels, vlaggen,  klederdrachten en relieken, 
alles ter ere van het Heilig Sacrament dat onder het baldakijn wordt 
meegedragen. Jong en oud zijn vertegenwoordigd.

het programma is als volgt.
13.30 uur:  eucharistieviering in ’t Hof Vreeland, Stelsedijk 4 te 

Kwadendamme
15.00 uur:  start processie, van de boerderij naar de kerk

16.00 uur: Lof in de Bonifaciuskerk te Kwadendamme.
16.30 uur:  gezellig samenzijn op het Bonifaciuspleintje achter het 

parochiehuis, met koffie en Bonifaciuskoek, de friteskar 
en een drankje naar keuze.

Van harte nodigen wij u uit aanwezig te zijn bij deze voor Zeeland  
unieke gebeurtenis. Voorgangers zijn vicaris Paul Verbeek en pastoor 
Fons van Hees, de muzikale begeleiding wordt verzorgd door Con 
Affezzione en Con Amore, samen met onze koren St. Caecilia en 
Singing Voices, aangevuld met koorleden uit de regio.
Vanaf 12.30 uur pendelt tussen de kerk en de boerderij een busje; 
het brengt mensen die moeilijk ter been zijn naar de schuur en uiter-
aard na de eucharistieviering terug naar de kerk voor het Lof. Het 
busje wordt ons gratis beschikbaar gesteld door AMZ Borssele, en 
John Vroonland treedt deze middag op als chauffeur.
Daarnaast staat de processie op de activiteitenlijst van de Borselse 
Sprinter. 
Via telefoonnummer 06-52560982 kunt u zich opgeven. Dan wordt 
u thuis opgehaald en na de plechtigheden ook weer netjes thuis 
gebracht.

Het processiecomité

Presentje voor alle deelnemers
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Data Parochienieuws 2017-2018
Nr. 4 ( juli-augustus)  ..........................................kopij voor 16 juli (zomervakantie);  ............................................ uitgifte vanaf 27 juli.
Nr. 5 (sept.-oktober)  ..........................................kopij voor 03 september;  ...............................................uitgifte vanaf 14 september.
Nr. 6 (okt.-november)  ........................................kopij voor 15 oktober;  ........................................................ uitgifte vanaf 26 oktober.
Nr. 7 ( dec.-januari)  ...........................................kopij voor 26 november:  ..................................................uitgifte vanaf 07 december.
Nr. 8 (febr.-maart)  .............................................kopij voor 21 januari 2018;  ..................................... uitgifte vanaf 08 februari 2018.

De redactie behoudt het recht om artikelen in te korten of niet te plaatsen indien men zich niet houdt aan bovenstaande inleverdata. 
Bij voorkeur artikelen aanleveren met maximale omvang van 300 woorden.
Uitgebreidere versies of artikelen kunnen makkelijker op de website van onze parochie geplaatst worden. Hiervoor gelden andere aanle-
vertijden. Gelieve hierover te corresponderen met hoofdredactie of pastoraal centrum te Goes.

VijfhonDerD jaar reformatie
Op maandag 29 mei was prof. dr. Peter 
Nissen in Kruiningen. Als voormalig 
hoogleraar kerkgeschiedenis (tegen-
woordig is hij aangesteld voor spirituali-
teiststudies aan de Radbouduniversiteit 
Nijmegen) heeft hij een goed inzicht in 
de oecumenische ontwikkelingen van 
de laatste vijfhonderd jaar. In zijn lezing 
gaf hij blijk van een grote belezenheid 
over de kerkelijke ontwikkelingen vanaf 
Luther. Zijn manier van spreken deed 
de toehoorders bijna vijf kwartier onaf-

gebroken aan zijn lippen hangen. 'Een rasverteller,' zo kenmerkte 
een van de aanwezigen de inleider. Minstens een verrassend inzicht 
heeft de avond opgeleverd: het vastspijkeren van de 95 stellingen is 
uit historisch oogpunt een twijfelachtige aanname; eerder een soort 
legende die in het leven is geroepen door Philip Melanchton, de eer-
ste uitgever van Luthers complete werken.
 Niet alleen wist Peter Nissen de historische ontwikkelingen 
vanaf de Reformatie in het juiste perspectief te plaatsen, ook de 
reële vooruitzichten voor de oecumene vandaag en morgen hebben 

de aanwezigen geraakt en bemoedigd. Zo luidde een van de inzich-
ten aan het einde van zijn spreekbeurt, dat het belangrijker is om te 
leren van de diversiteit in de geloofsbelevingen dan die te beschou-
wen als een bedreiging. Ook komt het erop aan verdraagzaamheid 
te betrachten op basis van het besef van de voorlopigheid van onze 
geloofsinzichten. En tenslotte: oecumene gebeurt vooral aan de 
basis; samen doen wat je samen kunt doen, zonder te wachten op 
de 'voltooiing' van de 'officiële' oecumene.

Als vervolg op deze boeiende avond zullen we op zaterdag 28 okto-
ber van 13.30 tot 17.00 uur een bezoek brengen 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

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 elektriciteitsvoorzie-
ning 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 heb-
ben, 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 kwets-
bare kinderen een goede toekomst geven en zorgen voor een oplei-
ding 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 steu-
nen door een donatie op onderstaand rekeningnummer.
Anne Martens – Pola van der Donckstichting. 
Reknr. NL92 INGB 0007 295771 t.n.v. Aidsweeskind Burgh 
Haamstede.
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Kerkdiensten in de regio Juni/Juli
datum+tijd plaats voorganger soort koor en bijzonderheden

ZATERDAG 17 JUNI      
19.00 uur Goes eigen groep Viering van W en C L'Esprit 
19.00 uur Heinkenszand H. Buijssen Eucharistieviering Afrika Inga koor 
19.00 uur Hansweert F. van Hees Eucharistieviering Samenzang 
     
ZONDAG 18 JUNI   SACRAMENTSZONDAG  
09.00 uur 's-Heerenhoek H. Buijssen Eucharistieviering Dameskoor 
09.15 uur Zierikzee A. Verdaasdonk Eucharistieviering Willibrorduskoor 
09.30 uur Ovezande F. van Hees Eucharistieviering Pius X, terugkomviering dopelingen 
10.00 uur Goes M. van Roekel Viering van W en G Admiraal De Ruyter Ziekenhuis 
10.30 uur Lewedorp T. Brooijmans/N. Roggeband Oecumenische Camping Buitenhof, Dekkersweg 3, K
   openluchtviering Con Dios, koffie drinken 
11.00 uur Goes H. Buijssen Eucharistieviering Herenkoor 
11.00 uur Haamstede A. Verdaasdonk Eucharistieviering Afrika Inga koor 
13.30 uur Kwadendamme F. van Hees Sacramentsprocessie koffie drinken 
     
DINSDAG 20 JUNI     
09.30 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Dagkapel 
     
WOENSDAG 21 JUNI     
14.00 uur Lewedorp T. Brooijmans Eucharistieviering De Kraayert 
14.30 uur 's-Heer-Arendskerke Liturgie Groep Viering van W en C Poelwijck 
     
VRIJDAG 23 JUNI     
09.00 uur Kwadendamme Liturgie Groep Viering van W en C Dagkapel 
     
ZATERDAG 24 JUNI      
17.00 uur Goes eigen groep Evensong Herenkoor 
19.00 uur 's-Heerenhoek F. van Hees Eucharistieviering Missicanto 
19.00 uur Hansweert H. Buijssen Eucharistieviering Samenzang 
     
ZONDAG 25 JUNI   12E ZONDAG DH JAAR  
09.00 uur Heinkenszand diaken E. Bornhijm Viering van W en C Herenkoor 
09.15 uur Zierikzee F. van Hees Eucharistieviering Willibrorduskoor 
09.30 uur Ovezande H. Buijssen Eucharistieviering Pius X 
10.00 uur Goes J. Heezemans Viering van W en G Kom-maar-in-de-kring 
10.45 uur Lewedorp diaken E. Bornhijm Viering van W en C Eligiuskoor 
11.00 uur Kwadendamme H. Buijssen Eucharistieviering St. Caecilia 
11.00 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Herenkoor 
11.00 uur Haamstede Liturgie Groep Viering van W en C Samenzang 
17.00 uur 's-Heerenhoek J. Heezemans Vespers
     
DINSDAG 27 JUNI     
09.30 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Dagkapel 
     
WOENSDAG 28 JUNI     
14.00 uur Lewedorp H. Buijssen Eucharistieviering De Kraayert 
     
VRIJDAG 30 JUNI     
09.00 uur Kwadendamme Liturgie Groep Viering van W en C Dagkapel 
     
ZATERDAG 1 JULI      
19.00 uur Heinkenszand H. Buijssen Eucharistieviering Free Spirit 
19.00 uur Ovezande F. van Hees Eucharistieviering Oal In, jongerenviering 
19.00 uur Goes eigen groep Viering van W en C Con Amore 
     
ZONDAG 2 JULI   13E ZONDAG DH JAAR  
09.00 uur 's-Heerenhoek H. Buijssen Eucharistieviering Herenkoor 
09.15 uur Zierikzee A. Verdaasdonk Eucharistieviering Willibroduskoor 
09.30 uur Hansweert F. van Hees Oecumenische viering Gemengd koor   
10.00 uur Lewedorp ds. M. van Manen Gastviering PC-kerk RK-kerk geen viering 
10.30 uur Heinkenszand J. Heezemans Viering van W en G Kom-maar-in-de kring 
11.00 uur Kwadendamme T. Brooijmans Eucharistieviering Samenzang 
11.00 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Con Amore 
11.00 uur  Haamstede A. Verdaaasdonk Eucharistieviering Samenzang 
18.00 uur  Goes S. Klim Eucharistieviering Poolse viering 
     
DINSDAG 4 JULI      
09.30 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Dagkapel 
     
WOENSDAG 5 JULI     
14.00 uur Lewedorp ds. M. Wisse Viering van W en G  De Kraayert 
     
DONDERDAG 6 JULI     
10.00 uur Goes W. Hacking Viering van W en C Ter Valcke 

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

WEEKENDVIERINGEN EN GROTE FEESTDAGEN   
     
VRIJDAG 7 JULI      
09.00 uur Kwadendamme Liturgie Groep Viering van W en C Dagkapel 
     
ZATERDAG 8 JULI     
17.00 uur Goes eigen groep Evensong Herenkoor 
19.00 uur  Lewedorp F. van Hees Eucharistieviering Con Dios 
19.00 uur Ovezande H. Buijssen Eucharistieviering Pius X 
     
ZONDAG 9 JULI   14E ZONDAG DH JAAR  
09.00 uur Heinkenszand F. van Hees Eucharistieviering Dameskoor 
09.30 uur Hansweert H. Buijssen Eucharistieviering Gemengd koor 
10.00 uur Zierikzee Liturgie Groep Viering van W en C Gezinsviering 
10.00 uur Goes Diaken E. Bornhijm Viering van W en G Admiraal De Ruyter Ziekenhuis 
10.45 uur 's-Heerenhoek F. van Hees/J. Heezemans Eucharistieviering  Terugkomviering communicanten en 

vormelingen, Missicanto 
10.45 uur Goes T. Brooijmans Viering van W en G Ter Weel / St. Maarten in de Groe 
11.00 uur Goes H. Buijssen Eucharistieviering Herenkoor 
11.00 uur  Haamstede Liturgie Groep Viering van W en C Samenzang 
11.00 uur Kwadendamme E. Bornhijm Viering van W en C Afsluiting schooljaar, Singing Voices, 
    koffie drinken 
14.00 uur Zierikzee F. van Hees Viering van W en G Doop 
     
DINSDAG 11 JULI      
09.30 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Dagkapel 
11.00 uur Heinkenszand Leerkrachten Schoolviering RK-kerk  
11.00 uur Rilland Ds. W. Lolkema Schoolviering Einde schooljaar, De Levensbron 
     
WOENSDAG 12 JULI     
14.00 uur Lewedorp H. Buijssen Eucharistieviering De Kraayert 
     
VRIJDAG 14 JULI      
09.00 uur Kwadendamme Liturgie Groep Viering van W en C Dagkapel 
     
ZATERDAG 15 JULI     
19.00 uur Heinkenszand H. Buijssen Eucharistieviering Dameskoor 
19.00 uur Hansweert F. van Hees Eucharistieviering Samenzang 
19.00 uur Goes eigen groep Viering van W en C Con Amore 
     
ZONDAG  16 JULI   15E ZONDAG DH JAAR  
09.00 uur 's-Heerenhoek H. Buijssen Eucharistieviering Dameskoor 
09.15 uur Zierikzee A. Verdaasdonk Eucharistieviering Willibrorduskoor 
09.30 uur Ovezande F. van Hees Eucharistieviering Pius X 
10.45 uur  Lewedorp T. Brooijmans Eucharistieviering Eligiuskoor 
11.00 uur Goes H. Buijssen Eucharistieviering Con Amore 
11.00 uur Kwadendamme F. van Hees Eucharistieviering St. Caecilia 
11.00 uur Haamstede A. Verdaasdonk Eucharistieviering Samenzang 
15.00 uur 's-Heerenhoek H. Buijssen Viering van W en G Doop 
     
DINSDAG 18 JULI      
09.30 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Dagkapel 
     
WOENSDAG 19 JULI     
14.00 uur Lewedorp F. van Hees Eucharistieviering De Kraayert 
14.30 uur 's-Heer-Arendskerke Liturgie Groep Viering van W en C  Poelwijck 
     
VRIJDAG 21 JULI      
09.00 uur Kwadendamme Liturgie Groep Viering van W en C Dagkapel 
     
ZATERDAG 22 JULI     
19.00 uur 's-Heerenhoek F. van Hees Eucharistieviering Dames- en Herenkoor 
19.00 uur Hansweert H. Buijssen Eucharistieviering Samenzang 
19.00 uur Goes eigen groep Vespers Herenkoor 
     
ZONDAG  23 JULI   16E ZONDAG DH JAAR  
09.00 uur Heinkenszand Liturgie Groep Viering van W en C Herenkoor 
09.15 uur Zierikzee A. Verdaasdonk Eucharistieviering Willibrorduskoor 
09.30 uur Ovezande H. Buijssen Eucharistieviering Pius X 
10.00 uur Goes M. van Roekel Viering van W en G Admiraal De Ruyter Ziekenhuis 
10.45 uur  Lewedorp Liturgie Groep Viering van W en C Eligiuskoor 
11.00 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Herenkoor 
11.00 uur Kwadendamme H. Buijssen Eucharistieviering St. Caecilia 
11.00 uur Haamstede A. Verdaasdonk Eucharistieviering Samenzang 
     
DINSDAG 25 JULI      
09.30 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Dagkapel 
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Kerkdiensten in de regio Juli/aug
datum+tijd plaats voorganger soort koor en bijzonderheden

WEEKENDVIERINGEN EN GROTE FEESTDAGEN   

WOENSDAG 26 JULI     
14.00 uur Lewedorp H. Buijssen Eucharistieviering De Kraayert 
14.30 uur 's-Heer-Arendskerke Liturgie Groep Viering van W en C  Poelwijck 
     
VRIJDAG 28 JULI      
09.00 uur Kwadendamme Liturgie Groep Viering van W en C Dagkapel 
     
ZATERDAG 29 JULI     
19.00 uur Heinkenszand F. van Hees / W. Hacking Eucharistieviering Herenkoor 
19.00 uur Kwadendamme H. Buijssen Eucharistieviering Samenzang 
19.00 uur Goes eigen groep Viering van W en C Con Amore 
     
ZONDAG  30 JULI   17E ZONDAG DH JAAR  
09.00 uur 's-Heerenhoek H. Buijssen Eucharistieviering Herenkoor 
09.15 uur Zierikzee Liturgie Groep Viering van W en C Willibrorduskoor 
09.30 uur Hansweert F. van Hees / W. Hacking Eucharistieviering Gemengd koor 
09.30 uur Ovezande Liturgie Groep Viering van W en C Pius X 
10.45 uur  Lewedorp H. Buijssen Eucharistieviering Eligiuskoor 
11.00 uur Goes F. van Hees / W. Hacking Eucharistieviering Con Amore 
11.00 uur Haamstede Liturgie Groep Viering van W en C Samenzang 
     
DINSDAG 1 AUGUSTUS      
09.30 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Dagkapel 
     
WOENSDAG 2 AUGUSTUS     
14.00 uur Lewedorp ds. M. Wisse Viering van W en G De Kraayert 
14.30 uur 's-Heer-Arendskerke Liturgie Groep Viering van W en C  Poelwijck 
     
DONDERDAG 3 AUGUSTUS     
10.00 uur Goes W. Hacking Viering van W en C Ter Valcke 
     
VRIJDAG 4 AUGUSTUS      
09.00 uur Kwadendamme Liturgie Groep Viering van W en C Dagkapel 
16.00 uur Goes H. Buijssen Eucharistieviering Gasthuis 
     
ZATERDAG 5 AUGUSTUS     
19.00 uur Heinkenszand H. Buijssen Eucharistieviering Free Spirit 
19.00 uur Goes eigen groep Vespers Herenkoor 
19.00 uur Ovezande W. Hacking Viering van W en C Oal In 
     
ZONDAG 6 AUGUSTUS     
09.00 uur ś-Heerenhoek H. Buijssen Eucharistieviering Dameskoor 
09.15 uur Zierikzee A.Verdaasdonk Eucharistieviering Willibrorduskoor 
09.30 uur Hansweert W. Hacking Viering van W en C Gemengd koor 
10.45 uur Lewedorp W. Hacking Viering van W en C Eligiuskoor 
10.45 uur Goes J. Meeusen Viering van W en C Ter Weel/Sint Maarten in de Groe 
11.00 uur Goes H. Buijssen Eucharistieviering Herenkoor 
11.00 uur Haamstede A. Verdaasdonk Eucharistieviering Samenzang 
11.00 uur Kwadendamme Liturgie Groep Viering van W en C St. Caecilia 
18.00 uur Goes S. Klim Eucharistieviering Poolse viering 

maria ommeGanG
De Maria Ommegang is een dankstoet ter ere van Maria en wordt 
jaarlijks uitgevoerd omdat Bergen op Zoom tijdens de Tweede 
Wereldoorlog groot oorlogsleed bespaard is gebleven.
Hoofdthema van de Maria Ommegang is de uitbeelding op straat 
van de zeven Vreugden van Maria. De stoet is qua vorm en samen-
stelling gebaseerd op een ommegang zoals die in de Middeleeu-
wen door de straten van Bergen op Zoom trok. Historische groe-
pen, Bijbelse taferelen, praalwagens en zang – en dansgroepen 
wisselen elkaar af. Mede door de aankleding van de deelnemers 
en de theatrale manier waarop uitbeelding wordt gegeven aan de 
verschillende onderdelen van de stoet is de Maria Ommegang een 
aantrekkelijk schouwspel.

De stoet vertrekt dit jaar op 25 juni; om 15.00 uur vanuit het Mid-
deleeuwse Markiezenhof.
Het Thema van dit jaar is ‘’Met Maria danken voor de Vrijheid’’
Dit jaarthema zal als een rode draad in de dankstoet verweven zijn. 
De laatste jaren is het gebruikelijk dat het jaarthema met een spe-
ciaal themakostuum wordt uitgebreid. Ward Warsmoeskerken heeft 
daar dit jaar ook weer voor gezorgd. Onderweg wordt gecollecteerd 
om de Maria Ommegang in stand te blijven houden, maar dit is 
geheel vrijblijvend. Ook doen er jaarlijks enkele deelnemers mee 
die afkomstig zijn vanuit de regio van de Pater Damiaanparochie. En 
onze vicaris P. Verbeek neemt er ook al een aantal jaren aan deel.

Vicaris P. Verbeek, fam: De Smit.
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cursus Diaconale journalistieK
Met de cursus Diaconale Journalistiek orga-
niseert het Sint Franciscuscentrum in samen-
werking met de Pater Damiaanparochie in 
september 2017 een reeks van vier avonden 
om parochievrijwilligers hun journalistieke 
talent te laten ontdekken en te verbeteren.
Wiel Hacking is binnen het pastorale team 
verantwoordelijk voor de portefeuille diaconie. 
Hij zegt: 'Zichtbaar maken van de diaconie is 
niet bedoeld om onszelf als kerk op de borst 

te slaan. Het gaat erom te laten zien, dat we mensen van de kerk 
actief betrokken zijn bij concrete mensen in knelsituaties. Dat is 
immers een van de kerntaken die we vanuit het evangelie te vervul-
len hebben. Bij dit zichtbaar maken van de diaconie kan een cursus 
als deze goede diensten bewijzen.'

Kneepjes van het vak
Ervaren docenten en vakjournalisten leren de deelnemers een aan-
tal 'kneepjes van het vak'. Aan de orde komen: 'het nieuwsbericht', 
'het interview', 'het beeld bij het nieuws' en 'mijn eigen kanalen'. De 
cursus is bedoeld voor parochievrijwilligers en pastorale krachten 
die actief zijn in het dienstwerk van de kerk aan de kwetsbaren in 
de samenleving (diaconie). Op dit vlak gebeuren immers veel acti-
viteiten die nieuwswaardig zijn. De oefeningen en opdrachten zijn 
erop gericht om de initiatieven die er zijn voor de medemens beter 
zichtbaar te maken.

zichtbare diaconie
De cursus Diaconale Journalistiek maakt onderdeel uit van het pro-
ject 'Parochies aan de slag voor kwetsbaren', dat bedoeld is om de 
zichtbaarheid van de diaconie in het Bisdom van Breda te verbete-
ren. Projectmedewerker Marc de Koning leidt de cursus. Marc: 'Het 
is niet altijd vanzelfsprekend om te praten over wat je doet voor de 
naaste. “Zorgen voor elkaar doe je gewoon, daarover praat je niet,” 
hoor ik nog wel eens. Aandacht vragen voelt ongemakkelijk en zeker 
bij diaconie past bescheidenheid. Als het echter betekent dat je 
opkomt voor de kwetsbaren, kun je je communicatie maar beter 
zo goed mogelijk organiseren. Dat is ook het uitgangspunt bij deze 
cursus. We gaan mensen leren hoe ze het verhaal zo goed mogelijk 
kunnen overbrengen.'

meer informatie: 
www.sintfranciscuscentrum.nl/vorming/
cursus-diaconale-journalistiek
Bisdomblad juni 2017

Praktisch
Data: Maandagavonden 4, 11, 18 en 25 september 2017 van 
19:00 tot 21:00 uur
Locatie: Willibrorduszaal, Deken Holtkampstraat 9, ‘s-Heerenhoek
Kosten: € 50,= p.p. voor de gehele cursus
Aanmelding: opgave@sintfranciscuscentrum.nl (De cursus biedt 
ruimte aan maximaal 20 deelnemers)

oVerGaVe - BezinnenD artiKel namens Pastoraal team
'Ik laat het maar op me af komen.' Het is een vaak gebruikte uitdruk-
king van iemand die ik goed ken. Voor de persoon in kwestie is het 
geen uiting van passieve berusting, maar eerder van het doorleefde 
besef dat er zaken in het leven zijn die niet te veranderen zijn. Het 
is, zou je kunnen zeggen, een langzaam gerijpt inzicht, dat overgave 
aan wat zich voordoet meer rust geeft aan de ziel dan een onmo-
gelijk verzet.
 De gebezigde uitdrukking wordt door deze man nogal eens 
gebruikt als je voelt, dat hij de eenzaamheid ervaart van het weduw-
naar zijn. Naarmate de tijd vordert lijkt het, alsof het alleen zijn – 
hoe goed zijn kinderen en kleinkinderen ook proberen hem nabij te 
zijn – zwaarder en zwaarder gaat wegen. Misschien ook wel omdat 
zijn fysieke krachten langzaamaan minder worden en zijn leefwereld 
geleidelijk kleiner. 'Ik laat het maar op me af komen.' Als je het mij 
vraagt is deze uitspraak in wezen een heel krachtige uiting van over-
gave en van geloof. Niet dat daarmee de pijn van het alleen zijn of 
het verdriet om het gemis van wie hem dierbaar was (is!) minder 
wordt. Integendeel. Maar hij geeft als het ware zijn onvermogen om 
de situatie te veranderen over aan … Ja, aan wie of wat? Dat zegt 
hij nou precies niet. En dat wil ik ook niet voor hem invullen. Maar ik 
ben geneigd om mij af te vragen: aan God? Aan moeder Maria? 
Overgave lijkt in de tijd waarin wij leven een vergeten deugd te zijn 
geworden. Want er zijn veel kwesties die tegenwoordig vragen om 
een strakke planning, een nauwkeurig uitgestippeld beleid, een 
overzichtelijke en vooral verantwoorde weg om te komen van A naar 
B. En het mag duidelijk zijn, dat die planning en dat beleid vaak 
noodzakelijk zijn om dingen voor elkaar te krijgen. Zonder deze syste-
matische aanpak zou het leven helemaal een zootje worden. Maar 
meer dan eens zijn we geneigd te denken, dat we op deze wijze het 
leven compleet onder controle kunnen krijgen. En toch moeten we 

telkens weer constate-
ren, dat ziekte ons leven 
bedreigt (ondanks alle 
inspanningen die we ver-
richten inzake medische 
zorg en onderzoek), dat 
overspannen verwachtin-
gen van de economische 
ontwikkelingen roet in het 
eten gooien, dat ruzies, 
oorlogen en machtshon-
ger de onderlinge harmonie tussen mensen verstoren. Ja, het leven 
is een zootje. Zelfs het verlangen naar harmonie en rechtvaardigheid 
wordt geweld aangedaan omdat er altijd mensen zijn (en zullen zijn) 
die het recht van anderen met voeten treden.
 Hoezo dan: overgave? 'Ik laat het maar op me af komen.' 
Dat is een andere opstelling dan 'Ik laat het maar over me heen 
komen.' Deze tweede uitdrukking lijkt neer te komen op doffe berus-
ting, zonder enige mogelijkheid om eigen keuzes te maken. De eerste 
echter heeft meer te maken met een actieve vorm van verwachten: 
zien wat er gaat gebeuren en vervolgens daarin proberen de juiste 
keuze te maken.
 Overgave nodigt uit om te leven volgens het aforisme – of, 
zo u wilt, het gebed – , dat wordt toegeschreven aan Franciscus van 
Assisi: 'Geef me de moed om te veranderen wat ik kan veranderen. 
Geef me de wijsheid om te accepteren wat ik niet kan veranderen. 
Geef me het inzicht om het verschil tussen beide te zien.'

Wiel Hacking, pastoraal werker
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Terugblik op vormselvoorbereiding 2017
De start van het vormselproject ‘In vuur en vlam’ was op dinsdag 28 maart in de 

Don Boscoschool van ’s-Heerenhoek. De school zet steeds voor deze ouderavonden 

haar deuren gastvrij open. 17 meisjes en jongens, afkomstig uit de parochiekernen  

Ovezande, Goes, Heinkenszand en ’s-Heerenhoek hadden aangegeven zich te willen 

voorbereiden op het sacrament van het Vormsel. Ouders van deze kinderen kregen uitleg 

over de opzet en de inhoud van het project en het werkboek, de inhoud van de voorbe-

reidingslessen en hetgeen er van het kind en de ouders/verzorgers verwacht werd.

Avondbijeenkomsten

Afwisselend in ’s-Heerenhoek en ovezande kwamen kinderen en de begeleiders op 

de katholieken basisscholen (telkens aangevuld met ouderhulp) driemaal bijeen 

om te praten, knutselen, discussiëren en in spe
lvorm te werken aan de thema’s: 

• De Geest als helper; de kunst van het kiezen; je levensweg bepalen

•  Vonk, vlam en vuur: de elementen die bij VUUR horen; wat kun je doen om je 

geloof ‘actief’ te houden? Wat moet ik me bij de heilige Geest voorstellen?

•  Je geloof uitdragen: bagage voor je leven. 

Bouwstenen voor je leven, welke droom ga jij echt de komende 
periode waarmaken?

Wat is de betekenis van chrisma (heilige olie) en wat doen we 
er in het dagelijks leven mee?Kennismaken met de vormheer vicaris Wiel Wiertz.

VormselweeKenD
Een nieuw en zeker spannend element was de samen-
komst van alle vormelingen in het weekend van 12-13 
mei in de pastorie van Ovezande. Ook hier wisselden 
gesprek, spel, creativiteit en zang elkaar af, zodat de 
lessen over: missie, geloof en het vuur brandend hou-
den, een diepere inhoud en betekenis kregen.
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ik vond de vormsel voorbereiding erg leuk, maar vooral het logeren in de pas-torie in Ovezande was erg gezellig. 
We deden daar allerlei opdrachten. Bij één opdracht kreeg je bij elk goed ant-woord een letter. 
Als je alle letters had kwam eruit dat je iemand moest bellen. We zagen een tele-foon met een draaischijf maar we wisten niet hoe deze werkte en ook zat de stek-ker niet in het stopcontact. 
toen mochten we de telefoon van een begeleider gebruiken.
 

Werken van barmhartigheid is een moeilijk begrip, totdat je 
met eigen ogen ziet wat het betekent. Een bezoek aan ‘Ave-
zande’ waar psychische patiënten samenleven in een eigen 
beschermde woonomgeving. 

Samen eten met ouders als afsluiting van het vormselweekend 
hoort er ook bij.

Het fijne van zo’n weekend is dat je elkaar beter leert kennen.

Aan het begin en aan het einde van het vormselweekend  
kwamen ouders bijeen in de kerk van Ovezande. 

Meike Boonman, Roëlle Boonman, Oskar Dubowski, Lotte 
Elstgeest, Lara Gerling, Eva Hoondert, Zoë Joosen, Arnoud 
Mol, Jurian Mol, Marsha Polfliet, Bas Rouw, Lukas Schrieks, 
Nicky Steenblok, Giel Traas, Jonna den Toonder, Thijs Vermue 
en Wisse Voet.
Voorgangers: vicaris Wiel Wiertz en pastor Jeanine Heezemans.

Op 3 juni was het zover. Vormheer vicaris 
Wiertz was in de kerk van ovezande om ons 
te vormen. 
Het was erg warm en er waren veel mensen 
in de kerk. Ik vond het best wel spannend 
maar het ging allemaal goed. 
We mochten één voor één naar voren komen 
met onze ouders. De Vormheer was erg aardig 
en maakte met ons een praatje.
Iedereen bedankt die heeft geholpen.

jurian 

KijK wat een VormelinG erVan VonD: VormselVierinG: zaterDaG 3 juni olV hemelVaart 
oVezanDe
Uiteindelijk bereikten ze het doel: gevormd worden in aanwezig-
heid van ouders, familie en vrienden.
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DAMIAANTJE
De zomer is een fijne tijd. De tijd van warmte, kleuren, buiten spelen, vakantie. heel anders dan de winter. we voelen ons ook anders. de 
zomer is fijn. Vakantie is fijn. we hebben het nodig. er staat ook iets over in de bijbel: (marcus 6:31) Kom mee ook jullie moeten eens 
naar een eenzame plaats waar je alleen bent en wat kunt uitrusten.

VErhAAl
Vogel
- Waarom moet ik eerst vallen ? vroeg de vogel aan zijn moeder.
- Om te kunnen vliegen, zei de moeder zacht.
Ze zaten beiden op de rand van het nest.
De vogel werd bang en zijn klauwen grepen radeloos om de rand van het nest.
-Wil je onder de sterren leven ?
- Ja.
- En vrij zweven in de lucht ? Wil je wentelen en buitelen, hoog boven de bomen en de 
wereld?
- Ja, ja... maar waarom moet ik dan vallen ?
- Zo zijn wij geschapen, glimlacht de moeder. Het kan niet anders.
De jonge vogel keek onder zich: hij rilde om die vreemde duistere afgrond waaraan hij 
zich moest toevertrouwen.
- Kan ik niet vliegen, van hieruit naar de sterren toe ?
- Neen, zei de moeder. Ik heb het je al gezegd. Kom, laat het nest los en val.
- Dan zal de harde grond mij doden.
- Je hoeft het maar even te doen en rustig je vleugels uit te spreiden. Laat los mijn zoon... 
en vlieg
In een flits was de moeder verdwenen. Ze viel in de gapende duisternis onder het nest. 
Van heel ver hoorde hij haar roepen.
Toen dacht hij aan niets meer.
Hij was alleen: het nest werd koud, alles werd zo vreemd. Nog even klemde hij zich vast 
aan het vertrouwde hout.
Toen liet hij los met een gil van angst. Hij suisde omlaag en meende te sterven. Hij viel 
steeds sneller en de donkere grond die hem zou doden was dichtbij.
Maar dan opende hij zijn vleugels en keek omhoog...
Hij wist zich licht en vrij: de nacht tilde hem op en droeg hem tot ver over de bomen. Hij 
wentelde en buitelde van vreugde.
Toen voelde hij voor het eerst de hemel.
De sterren straalden van blijdschap omdat hij leefde. 
Hij vloog hoog boven de wereld.
Hij was …vrij  
 
Hopelijk vonden jullie dit een mooi verhaal, misschien zullen enkele van jullie wel gedacht 
hebben waar heeft dit mee te maken?

Hierom:
Het verhaal van de vogel gaat over ons leven.
Keer op keer moeten wij dingen loslaten en opnieuw beginnen.
Heel vaak zijn we bang omdat we niet weten wat ons te wachten staat.
Gelukkig zijn er altijd mensen, die we kennen of juist dan ontmoeten, die ons nieuwe 
kansen geven.
Zo moeten wij nu ook het schooljaar achterlaten en volgend schooljaar iets nieuws begin-
nen, in een nieuwe klas.
Leerlingen van groep 8 zullen misschien met spijt de basisschool verlaten en met vragen 
zitten voor volgend jaar

Geloofsfeest 
voor kinderen
Meedoen? Meld je aan voor 20 juni bij het 
pastoraal centrum Goes of via Charlotte den 
Toonder, tel. 0113-655082/ 
famtoonder@zeelandnet.nl
Onze parochie heeft een bus gereserveerd, 
zodat we samen naar Oudenbosch kunnen 
reizen. Je moet dan wel om 8.30 uur in Goes 
bij McDonalds staan.
Kosten: € 5,00 bij het instappen betalen.

Op zaterdag 1 juli 2017 wordt in Bisdom 
Breda een Geloofsfeest voor kinderen 
georganiseerd.
Het thema is Schatgravers gezocht!
Feestdag over het Evangelieverhaal van de 
schat in de akker. Uitwerking met toneel, 
liedjes en opdrachten.
Het feest wordt gehouden rond de Basiliek 
van Oudenbosch.
Voor alle kinderen vanaf Eerste H.Communie 
tot H. Vormsel (7 – 12 jaar).
Programma
09.30 uur - Ontvangst
10.00 uur - Opening op kerkplein
10.20 uur -  Start in Fidei et Arti (cultu-

reelcentrum) met Matthijs en 
Henkie

11.30 uur -  Knutselen & Spel ronde 1
12.30 uur -  Lunch (zelf brood & drinken 

meenemen)
13.00 uur - Knutselen & Spel ronde 2
14.00 uur -  Verzamelen in de Basiliek voor 

de Eucharistieviering
15.00 uur - Einde
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Daniëlsweg 1, 4451 HP  Heinkenszand

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

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

Al 85 jaar familie bedrijf
specialisten in 

• grafgedenkstenen
• aanrechtbladen

• vensterbladen

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

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

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

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

n  ieuws van 

uit de kernen 

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

Parochiekern goes

h. Maria 

   Magdalenakerk

lief en leeD
Gedoopt
21 mei: Emma Sabine Maria(Emma), 
geboren op 14 december 2016, doch-
ter van Carlo Wiskerke en Carmen-Elena 
Wiskerke-Rijn.
overleden
George (Sjors) van Hevelingen, geboren 
op 25 november 1932, overleden op 24 
april. De  uitvaartdienst en crematie vonden 
plaats op 28 april.
Gerhard Theodor Witkam, geboren op 28 
februari 1930, overleden op 18 mei, echt-
genoot van: Luwina Maria Barree. De uit-
vaart en de begrafenis vonden plaats op 23 
mei op het RK gedeelte van de algemene 
begraafplaats te Goes.

naar De KerK oP zaterDaGaVonD
Goed nieuws! 

De vieringen op 
zaterdagavond 
blijven voorlopig 
doorgaan. Eind 
vorig jaar leek 
het erop dat de 
deuren van onze 
parochiekerk op 

Vakantie
Binnekort gaan we op vakantie en ik heb er 
nu al veel zin in. Nieuwe vriendjes en vrien-
dinnetjes maken. Dat is iets om  dank-je-wel 
voor te zeggen.
KAARTJE sturen in de zomervakantie naar 
kerk waar jij bij hoort en die hangen we dan 
op na de vakantie. Of je nu op reis gaat naar 
een ver land of dat je in Nederland naar een 
dierentuin gaat of lekker gaat zwemmen, dat 
is allemaal VAKANTIE VIEREN!

TUINONDERHOUD
Johan Boonman

Voor Particulier en bedrijf
Stelsedijk 4

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

Kringvieringen
Een hartelijk welkom aan ouders, grootou-
ders en kinderen t/m groep 3. Ook commu-
nicanten zijn welkom! 
Zondag 25 juni 10.00 uur in Goes. 'Kijk, een 
regenboog'. Je mag je knuffel meebrengen.
Zondag 2 juli 10.30 uur in Heinkenszand. 
Dan luisteren we ook naar het verhaal van 
Noach.

Gezinsviering
Zondag 9 juli 10.45 uur in 's-Heerenhoek 
gezinsviering met eerste communicanten en 
vormelingen.

BBQ voor de vormelingen
Zaterdag 3 juni hebben weer een aantal 
jongeren hun Heilig Vormsel mogen ontvan-
gen. Als jongerenpastoraat willen wij graag 
deze jongeren betrokken houden bij de kerk 
en dat doen we door ze vrijdag 16 juni uit 
te nodigen voor onze jaarlijkse barbecue 
waar wij altijd het seizoen mee afsluiten. 
De vormelingen zijn dan van harte welkom 
om kennis te komen maken met het jon-
gerenpastoraat. Na dat we gezellig samen 
hebben gegeten proberen we er een leuke 
avond van te maken in de tuin van het paro-
chiehuis in Heinkenszand. Tot nu toe hebben 
we alle jaren veel geluk gehad met het weer 
en konden we vorig jaar levend stratego 
spelen in het bos. Bij regen zullen we ons 
binnen gaan vermaken met leuke spelletjes. 
De vormelingen hebben we allemaal een 
kaartje gestuurd om ze te feliciteren en uit 
te nodigen. 

onthoud: Vrijdag 16 juni 20.00 uur in 
Heinkenszand: de vormelingen maken ken-
nis met het Jongerenpastoraat.

JONGERENPASTORAAT
HEINKENSZAND
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lief en leeD: algemene opmerking:
Onze parochiekern hanteert al geruime tijd 
een gescheiden beleid inzake publicaties 
‘Lief en Leed’ in het Parochienieuws en in 
het weekblad ‘Rond de Kerk’ dat iedereen 
digitaal toegezonden kan krijgen na opgave, 
of elk weekend in papieren vorm achter in 
de kerk klaarligt.

Inzake ‘Rond de Kerk’: het zal u wellicht zijn 
opgevallen dat wij bij de lijst van ‘LIEF en 
LEED’ soms namen slechts eenmaal vermel-
den, terwijl andere namen zes weken lang in 
elke dienst genoemd worden en ook worden 
afgedrukt in dit blad. 
De reden: indien een overledene een paro-
chiaan is van onze geloofskern en nabe-
staanden via het pastoraal centrum melding 
maken van overlijden en uitvaart, dan wordt 
deze overledene zes weken lang in elke 
dienst of viering genoemd. Het maakt niet 
uit, of men kiest voor een begrafenis of een 
crematie. 
Men kan echter ook kiezen voor een stil/ 
besloten afscheid, met of zonder uitvaart-
dienst en al of niet een laatste rustplaats 
op ons kerkhof. In deze situatie vermelden 
wij eenmalig (tijdens weekenddiensten/ in 
weekblad) het sterfgeval en de activiteit op 
ons kerkhof. Wij respecteren zo de wens van 
de nabestaanden denken wij.
Contact via het pastoraal centrum Goes 

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

     Parochiekern        

      ’s-heerenhoek

h. Willibrorduskerk

in concertvorm met gastkoren en gastmusi-
ci. Zie hiervoor ook de regionale kranten. De 
Evensong is voor groter publiek toegankelijk. 

Sectie Liturgie

VooraanKonDiGinG
Op zaterdag 30 september om 19.00 uur 
gaan we het werkjaar openen met een vie-
ring verzorgd door de drie koren en in de 
middag willen we een rommelmarkt houden 
met nog diverse andere activiteiten, zoals 
oliebollen verkopen. We sluiten de middag 
af met een kopje soep en een broodje. Het 
wordt dus een dag vóór en dóór vrijwilligers 
en natuurlijk voor alle parochianen.
Een ieder die een idee heeft voor deze dag 
wordt uitgenodigd te reageren.
De opbrengst is voor de restauratie van ons 
orgel.
Namens de kerncommissie,

Els Heijers

caritascollecten 2017
7 – 8 januari 2017: € 153,20
Bijzondere noden parochianen 
4 – 5 februari 2017: € 200,57
Cordaid Memisa
4 – 5 maart 2017: € 166,87
Elisabethdiaconie
18 – 19 maart 2017: € 339,63 
Vastenactie 2017
1 – 2 april 2017:  € 254,13
Cordaid Mensen in Nood
13 – 14 mei 2017:  € 204,85
Hospice Het Clarahofje
Hartelijk dank voor uw gulle gaven,

Caritaskern Goes

zaterdagavond gesloten zouden blijven.
Gezien de krimp in het pastoresteam lukt 
het niet meer om een werkbaar vieringen-
rooster te maken. Op de zaterdagavond is 
er voor Goes geen pastor meer beschikbaar.
Het bestuur van de parochiekern riep daar-
om vrijwilligers bijeen voor beraad. Dankzij 
de grote inzet en creativiteit van de koren, 
dirigenten en kosters is het gelukt. 
Het pastoresteam gaat akkoord. De deuren 
staan open op zaterdagavond; wij kunnen 
samenkomen om te vieren. In afwisseling – 
zie vieringenrooster – worden er Woord- en 
Communievieringen en Vespers aangebo-
den. Dat is even wennen. Con Amore en 
Esprit verzorgen de ‘bekende‘ Woord en 
Communievieringen in hun eigen stijl. Het 
herenkoor Sint Cecilia verzorgt de Vespers 
uit de kloostertraditie. Deze afwisseling 
maakt de veelkleurigheid van vieringen dui-
delijk zichtbaar en hoorbaar. 

 

Woord en Communievieringen zijn inmiddels 
vertrouwd. Het eerder door de priester geze-
gende Brood wordt uitgereikt in een viering 
waarin leken mogen voorgaan. In de ver-
schillen tussen Con Amore en Esprit komen 
zo ook onze verschillen in geloofsbeleving 
tot hun recht.
Vespers zijn de late middaggebeden uit 
de kloostergetijden. Een afwisseling van 
hymnes en gezongen (psalm) gebeden met 
stiltes, zonder uitreiking van communie en 
met de lofzang van Maria. Een eeuwenoude 
traditie die weer  ‘modern‘ is. 
De moeite waard om te leren kennen en 
mee te maken. 

 
De deuren staan open. En steeds meer ban-
ken zijn weer bezet.
Wees welkom. Zegt het voort. Neem ande-
ren mee. 

 

Met grote tussenpozen zal er op zaterdag-
avond een Evensong zijn. Dit is het avondge-
bed uit de anglicaanse traditie. Dit gebeurt 
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PASTORALE ZORG INZAKE 
SACRAMENT DER ZIEKEN 

EN OVERLIJDEN

06- 53637130

 

Kerkeboomgaardstraat 30 Kwadendamme  
(0113) 644 398 

www.rplusmakelaardij.nl 

geest en daarom zingen we graag. Maande-
lijks verzorgen we minstens één weekendvie-
ring en op verzoek willen we ook wel eens 
‘buiten de kerkdeur’ zingen. Deze muzikale 
uitstapjes maken het mogelijk ons brede 
repertoire te blijven uitdragen, want niet alle 
liedjes uit onze liederenmap lenen zich in 
kerkelijk opzicht even goed.
Op zondag 18 juni zijn we samen met onze 
collega-koorleden van Con Dios te gast 
op camping Buitenhof, Dekkersweg 3 te 
Lewedorp.
Op zaterdag 24 juni om 19 uur zingen we op 
onze thuisbasis.
Op zondag 9 juli sluiten we het zangjaar 2016-
2017 af tijdens de zgn. terugkomviering.
Natuurlijk is er naast zang ook tijd inge-
ruimd voor ander plezier: vrijdag 30 juni 
komen leden en ‘aanhang’ samen voor een 
smakelijk uitje. Alle leden hebben hierover 
informatie ontvangen.

Wat let je om eens een keer te komen ken-
nismaken? Elke donderdagavond is er repe-
titie tussen 19.45 – 21.15 uur in de kerk.
 
GeloVen in De zaK

Misschien voor velen een onwennige titel,  
maar onze geloofsgenoten verenigd binnen 
samenwerkende gemeenten binnen de Pro-
testantse kerk in de Zak van Zuid-Beveland 
zetten zich niet alleen in om kerken op de 
dorpen open te houden, maar ook dat er 
levende geloofsgemeenschappen actief blij-
ven en nieuwe initiatieven worden genomen. 
Niet alleen wij, maar ook zij, willen graag 
dat het verhaal van de Bijbel en het geloof 

blijft voor ons de sleutel tot publicatie. 
Indien wij geen officiële melding ontvangen, 
nemen wij bewust geen namen of vermel-
ding op in een of meer bladen.  

communicanten en VormelinGen
‘Onderweg’ was de titel van de commu-
nieviering op zondag 21 mei om 9.30 uur. 
Kinderkoor ‘Esperanto’ had toepasselijke 
liederen uitgekozen om pastoor Van Hees, 
de acht communicanten en ruim 250 
genodigden toegang te geven tot onze kerk. 
Voetstappen wezen naar de centrale plek: 
de altaartafel; de startplaats (de doopvont) 
was ook gemarkeerd.

‘Onderweg’ 
zijn betekent, 
dat je er nog 
niet bent: de 
p l a a t s  va n 
bestemming 
ligt nog niet 
echt vast, want 
deelname aan 
de eucharistie 

is immers de start van een nieuwe levens- 
en geloofsfase.
Datzelfde geldt voor de vormelingen, die 
recent een eigen keuze hebben gemaakt. 
Welke kant gaan ze op in hun leven? Speelt 
het geloof daarbij een rol?
Beide groepen hebben we een rugzak vol 
tips meegegeven in de vorm van een reis-
gids/werkboek met nuttige informatie.  Veel 
succes op je weg en wij willen best blijven 
helpen als wegwijzer, mocht je daar belang-
stelling voor hebben.

Buiten-De-KerKDeur-zanG
De tijd dat we ‘Missicanto’ een jongerenkoor 
konden noemen, ligt al verschillende jaren 
achter ons. Gelukkig houdt zang je jong van 

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

 

  

 
 

 
	  

Gratis  
advies nodig? 

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

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

en bouwkunde, Duits, Engels,  
bankzaken, testament, 

beleggen, gemeentezaken en  
nog vele andere zaken, staan  

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

 ’t Gilde 
de Bevelanden 
helpt U graag! 

Bel 06-14 53 06 01  
of mail naar 

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

 

 

Heeft u gratis 
advies nodig?

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

archiefonderzoek, boekhouden, 
bouwkunde, financiële zaken, 

geschiedenis, juridische zaken, 
keramiek, metaalbewerking, 

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

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

beschikking.
Kunnen wij u helpen of helpt 

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

Parochiekern 

heinkenszand

h. blasiuskerk

lief en leeD 
overleden:
Op 10 mei is overleden Christiaan Reijerse, 
echtgenoot van Dien Martens, op de leeftijd 
van 72 jaar. Afkomstig uit Wolphaartsdijk 
huwde Chris in 1969 met Dien, waarmee 
hij een zoon en een dochter kreeg. Hij vond 
het geweldig toen hij later opa werd van drie 
kleinzonen. Wegens het werk zijn zij diverse 
keren verhuisd, maar de langste tijd woon-
den ze toch in Heinkenszand en had hij zijn 
werk als opzichter bij de gemeente Arne-
muiden. Chris heeft zich altijd ingezet voor 
anderen, zowel in de sport als daarbuiten, 
terwijl tuinieren en fietsen zijn grote hobby’s 
waren. De laatste jaren was hij ziek, maar 
hij gaf pas op toen het echt niet meer ging.     

Op 23 mei is overleden Apolonia Faes, 
weduwe van Theodorus van de Swaluw, 
op de leeftijd van 89 jaar. Leu genoot 
niet alleen van de grote, maar ook van de 
kleine dingen van het leven. Ze groeide op 
in een gezin met 5 zussen en 2 broers. In 
1953 trouwde ze met Dorus en ze kregen 
drie zonen. Toen de kinderen het huis uit 
waren overleed al vrij spoedig haar man 
en later ontmoette ze een nieuwe partner, 
Ko Verschiere, met wie ze 10 jaar van het 
leven genoot. Ook hij werd ziek en overleed 
in 1999. Ze bleef in haar huisje wonen en 
genieten, van het leven en van haar klein-en 
achterkleinkinderen. “Carpe Diem” was haar 
motto, en dat deed ze tot aan het laatste 
moment van haar leven.

huwelijk:
Op 23 juni trouwen in onze parochie Mar-
leen Rijk en Eric Pinxteren, beiden uit Goes. 

Voorafgaande aan de viering is er ook ruimte 
voor een feestelijke opening buiten de kerk; 
bij goed weer hopelijk achter de kerk. Onder 
het genot van iets lekkers denken we ook al 
aan de komende vakantieweken. Iedereen 
die in de afgelopen periode betrokken werd, 
krijgt een speciale uitnodiging.

KerKsnuffel
Geheugensteuntje: zondag 18 juni tussen 
11.00- 17.00 uur staan de dames van de 
Kerksnuffel voor u klaar, naast de kerk. Zij 
bieden u een keur van voorwerpen aan, die 
allemaal zin hebben in een tweede leven. 
Nut, noodzaak of plezier vormen de kaders 
waaronder u alle spullen kunt rangschikken.
De volledige opbrengst komt ten goede aan 
het onderhoud van onze kerk. Dit jaar staan 
de gebrandschilderde ramen centraal, want 
na 143 jaar kunnen die wel wat extra aan-
dacht gebruiken.

KerKBalans
Na het bericht in 
Parochienieuws 
nr. 8 waarin we 
a a n g av e n  d e 
adressenlijst van 
Parochienieuws-
lezers te willen 
opschonen, heb-
ben veel parochi-

anen gereageerd.
De eerste groep reacties miste begin maart 
al nummer 1 en trok letterlijk of figuurlijk 
aan de bel van het parochiecentrum. Wie 
belt of schrijft die blijft en dus zitten deze 
adressen weer in onze digitale kaartenbak 
als vaste afnemer/lezer van ons blad.
De tweede groep reageerde eind april- begin 
mei, met name toen bleek dat ze verstoken 
bleven van alle nieuwtjes rondom Pasen en 
Hemelvaart. Een tiental mensen legde gelijk 
de link met de parochiebijdrage en beloofde 
een donatie over te maken. Kasbeheerder 
blij en wij kregen er weer lezers bij!
Nu nummer 3 verschijnt hopen we dat de 
‘mond-tot-mondreclame’ doorgaat en nog 
meer mensen inzien dat de parochiekern 
’s-Heerenhoek alleen kernachtig en krachtig 
kan blijven als er donaties worden overge-
maakt. Zij die gewend zijn een overschrijf-
kaart te ontvangen, kunnen deze kosteloos 
krijgen, als ze even een seintje doorgeven 
via parochiecentrum Info@rksheerenhoek.nl 
of secretaris 06-22815618.
Wij zijn toch op de wereld om mekaar te 
helpen, niewaar? Wij gunnen iedere paro-
chiaan die het waardeert zijn of haar eigen 
blad, maar willen dat in sommige gevallen 
wel graag horen.

Redactie en secretaris Richard Gielens.

in God ook in de komende jaren verder gaat; 
ook in het prachtige gebied van de Zak van 
Zuid-Beveland, waar al zoveel eeuwen men-
sen wonen, werken, leven en geloven.
’s-Heerenhoek heeft zich als kern van de 
gemeente Borsele, ook aangesloten op dit 
kerkelijk terrein en wil in goed overleg op 
diverse fronten meewerken aan versterking 
van vitaliteit en zelfdragendheid. 
 Een van de activiteiten die men regelmatig 
(in elk seizoen) organiseert is het houden 
van voettochten. Men start in een van de 
aangesloten kerken en loopt dan van dorp 
naar dorp. Tijdens de wandeling is er gele-
genheid voor ontmoeting en inspiratie, een 
kopje koffie of thee, stiltemomenten en een 
lichte maaltijd completeren deze middagen.
Men hoeft geen getrainde wandelaar te zijn 
om aan de tocht te kunnen deelnemen, 
maar men moet wel redelijk ‘uit de voe-
ten’ kunnen. Iedereen is van harte welkom, 
of men jong-oud, kerkelijk betrokken of 
anderszins is. Datum: zondag 25 juni.
Deze tocht begint in de Protestantse Kerkge-
meente PKN kerk te Nieuwdorp (Bethelkerk 
Coudorp 1 4455AH) om 14.30 uur, maar 
vanaf 14.00 uur is er inloop in de kerk, waar 
men naast een kop koffie ook meer informa-
tie over de kerk kan vernemen.
Rond 16.30 uur komt men al wandelend 
aan te ’s-Heerenhoek, waar de kerkdeuren 
open staan en men – onder het genot van 
een eenvoudig maaltijd (brood en soep) 
na kan praten of tot rust kan komen. Rond 
17.00 uur sluit pastor Jeanine Heezemans 
af met een vesperdienst. 
Meedoen? Meldt u tijdig aan via 
voettochten@zeelandnet.nl en u krijgt alle 
informatie.

teruGKomVierinG 9 juli

Nu Eerste Communie- en Vormselvoorberei-
ding achter de rug zijn en we terug mogen 
kijken op een geslaagde viering op 21 mei 
van onze communicanten en de parochiële 
vormselviering op zaterdag 3 juni in Ove-
zande, gaan we niet op onze handen zitten.
Op zondag 9 juli willen we zoveel mogelijk 
communicanten en vormelingen uit onze 
kern terugzien in de viering van 10.45 uur. 
Samen met pastoor Van Hees en pastor 
Jeanine Heezemans halen we herinnerin-
gen op aan activiteiten en delen uit het 
werkboek. 
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Uitvaartzorg
Van der Hooft  

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

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

Ervaren, vertrouwd
en betrokken

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

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

Richard Ensing

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

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

Richard Ensing

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

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

Richard Ensing

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

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

Richard Ensing

Marleen, afkomstig uit Heinkenszand, is al 
jaren trouw lid van jongerenkoor Free Spirit. 

Op 12 mei zijn getrouwd Nadine Boonman 
en Sven van den Dries, uit onze parochie.

GeheuGensteuntje. 
rommelmarKt ten Bate Van De 
heiliG BlasiusKerK.
In het monumentenweekend, 9 en10 sep-
tember, houden de vrijwilligers van de Hei-
lige Blasius een rommelmarkt. De opbrengst 
is bestemd voor verschillende projecten van 
de parochiekern.
Naast een rommelmarkt is er ook kof-
fie, thee, frisdrank, wafels en gebak te 
koop. Ook kunt u er terecht voor Zeeuwse 
babbelaars.
Heeft u spullen op zolder of in de schuur 
staan waar u toch niets meer mee doet en 
waar iemand anders misschien heel blij 
mee is, gooi het dan niet weg, maar breng 
het naar de pastorie op dinsdagavond 22 
of 29 augustus  tussen 18.30 en  19.30. 
Als u niet in de gelegenheid bent om het 
zelf te brengen dan kunnen we een ander 
tijdstip af spreken of we komen het opha-
len. Neem hiervoor contact op met Addie 
Nelen 0113-563333 of Philie Frankevijle 
0113-563612. Mocht u al eerder van uw 
spullen af willen neem dan ook contact op 
met Addie of Philie.

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

De vrijwilligers van de Heilige 
Blasiusparochiekern.

oProePje
Tijdens de rommelmarkt op 9 en 10 sep-
tember hebben wij mensen nodig die willen 
helpen met opbouwen en verkopen. Wie wil 
ons helpen? Meld je aan bij Philie Franke-
vijle of Addie Nelen.

KBo afDelinG heinKenszanD. 
De kopij voor Parochienieuws no. 3 dat inge-
leverd moet worden voor 1 juni 2017 komt 
een beetje moeilijk op gang. Reden? Moei-
lijk te zeggen. Misschien toch mijn leeftijd? 
Maar het kan ook zomaar het weer zijn. Want 
een warme drukkende temperatuur nodigt 
bepaald niet uit om een stukje voor PN. op 
papier te zetten. Uiteraard zijn er altijd wel 
zaken die onze aandacht nodig hebben. Als 
we niet meer zo op geregelde tijden in de 
kerk komen moeten we toch de diensten in 

de gaten houden, die in onze kerk worden 
verzorgd. Nog niet zo heel lang geleden was 
dat niet zo'n probleem, want het was vast 
tarief: of zaterdagavond of zondagmorgen. 
Maar door gebrek aan voorgangers of is het 
om onze eigen belangstelling, niet meer zo 
steevast? Houdt het Parochienieuws maar 
bij de hand! Ook het wekelijkse mededelin-
genblad biedt ons houvast. Maar wat als je 
dat niet meer geregeld mee neemt van uit 
de kerk? Er wordt ons ook aangeraden om 
eens een andere kerk (in de regio) te bezoe-
ken. Maar zijn we daar al op ingesteld? Niet 
iedereen is in staat om zelfstandig naar een 
ander dorp te gaan. Ik stel voor om zeker 
onze eigen kerk in ere te houden. Wat is 
er eenvoudiger dan zo dicht bij onze eigen 
kerk te bezoeken. Voor de voorganger is een 
gevulde kerk ook aantrekkelijker dan een 
halfvolle kerk. Dat is ook al gebleken door 
het verzoek aan de kerkgangers een beetje 
voorin te zitten en niet zo op de achterste 
banken. Een beetje close in de kerk is eigen-
lijk geen verkeerd uitgangspunt. Ook in de 
vakantieperiode, die aanbreekt, is het pret-
tiger in een volle kerk, dan in een halfvolle. 

Mina van 't Westeinde - van den Dries. 

oPBrenGst Van De collectes

8/5 Oecumenische zangviering € 56,85
Collectes voor eigen kerk: € 532,14 
 
caritas: 
Vastenactie  € 217,73
23/4 Zoltan € 81,00
29/4 Regio project Pola van Donk € 41,00
6/5 Priesterroeping € 78,00
14/5 Diaconie in eigen parochie € 72,00

theater in De KerK.
Ieder jaar organiseert het bisdom ergens in 
één van de kerken, op wisselende plekken, 
een bibliodrama ofwel “ theater in de kerk”.  
Dit jaar was het in Chaam. 
Aan de hand van een Bijbelverhaal, en dit 
keer was dit het verhaal van de barmhartige 
Samaritaan en het verhaal van Martha en 
Maria, wordt een thema vastgesteld en gaan 
de deelnemers die dag aan de slag om er 
een mooie voorstelling van te maken.
Je kunt meedoen in de workshop, die je 
leuk vindt, bijvoorbeeld: drama, dans, 
muziek, techniek, decor bouwen of kleding 
maken. En ’s avonds wordt er een voorstel-
ling gegeven voor ouders, oma’s en opa’s, 
broers, zussen en andere belangstellenden. 
Het thema was dit jaar: it’s up to you, d.w.z. 
welke keuze maak jij? Eén van de deelne-
mers was Amber Simonse en zij heeft haar 
ervaringen opgeschreven:
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Parochiekern 

kWadendaMMe

h. boniFaciuskerk

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

of namens de parochiekerncommissie aanwezig 
tussen 9.00 – 12.00 uur.

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

drinken in het parochiehuis
- 1e t/m 4e zondag: 11.00 uur 
- 5e weekend zaterdag: 19.00uur
Doopcontactpersoon:
 Marga v.d. Plasse, 0113-649605.
Inleveren kopij Parochienieuws:
 e-mail: hansdevos@zeelandnet.nl
 Hans de Vos, Siguitsedijk 29,
 4434 NB Kwadendamme, 0113-649993.

lang verhaal. Ik geef dan ook een korte 
weergave van hetgeen mij bezig houdt en 
heeft gehouden. Toen ik een jaar of acht 
was, ben ik misdienaar geworden. Een hele 
week had ik ‘s morgens om zeven of acht 
uur een viering; dat gebeurde bij toerbeurt 
en vond om de paar weken plaats. Op mijn 
twaalfde werd ik acoliet voor de zondag-
morgen- of zaterdagavondviering; rond mijn 
vijftiende ben ik daarmee gestopt.
Een paar jaar na mijn huwelijk, wij woon-
den toen op de Witte Dam, kwam onver-
wachts pastoor De Munck op bezoek. Het 
toenmalige kerkbestuur (zo heette dat 
toen) was op zoek naar iemand die zitting 
in het bestuur wilde nemen. Na ook met 
kapelaan Van Bilzen te hebben gesproken 
over hoe en wat de bedoeling was, heb ik 
daarop ‘ja’ gezegd. Een roerige tijd brak er 
daarna aan. Het toenmalige kerkbestuur 
moest worden opgeheven, en een paro-
chievergadering en een dito bestuur wer-
den opgericht. Dat dit niet zonder slag of 
stoot ging, kun je wel raden. Ik ben na de 
oprichting van het parochiebestuur hiervan 
secretaris geworden. Dit bestuur is uitein-
delijk het begin geweest van de situatie 
waarin we thans verkeren, met als resultaat 
de Pater Damiaanparochie. Tegenwoordig 
ben ik nog lid van de parochievergadering, 
en bij toerbeurt verzorg ik tijdens de vie-
ringen de lezingen, of ga voor tijdens een 
dienst van woord en communie. De pen 
geef ik door aan Bart Vermeulen

Jan Zuidhof

GosPelVierinG 2017
Lady “A” (niet Lady “Ah”, overigens) was de 
ster van het 25e Kwadendamse bluesfes-
tival in de grote tent op het voetbalveld 
op zaterdagavond én van de gospelviering 
op de zondag erna, met als voorgan-
ger pastor Jeanine Heezemans. De lady 
maakte er - vooral in de tent, want in de 
kerk word je toch geacht wat ingetoger te 
zijn - een echte show van, ze is een echte 
artiest. Bovendien praat ze heel gemak-
kelijk, want behalve zangeres is ze DJ voor 
twee Amerikaanse radiostations, en ze is 
een innemende persoonlijkheid. Ze kon 

lief en leeD
huwelijk
Op 12 mei was de kerkelijke inzegening 
van het huwelijk van Stan Kopmels en 
Maya van de Velde. Onder de bezielende 
leiding van pastoor Fons van Hees en de 
muzikale klanken van zangkoor Singing 
Voices werd het een onvergetelijk moment 
in het leven van deze twee jonge mensen. 
Vanaf deze plek een hartelijke felicitatie, 
en de wens dat Gods zegen hun levenspad 
verlichte.

Geef De Pen Door (14)

Noot van de redactie: In de vorige afle-
vering van Parochienieuws is abusievelijk 
bijdrage nr. 15 geplaatst. Daarom alsnog 
nr. 14, waardoor in de volgende editie nr. 
16 verschijnt.

Ik ben Jan Zuidhof en kreeg de pen van 
Léon Pernambucq met de vraag of ik iets 
wilde schrijven voor Parochienieuws. Wat 
heb ik met de parochie, wat met de katho-
lieke kerk, wat met geloof? Dat is best een 

theater De KerK; it’s uP to You

Samen met Cindy ben ik 13 mei naar the-
ater de kerk geweest. We zaten bij de cate-
gorie dans. Eerst kregen we te horen waar 
het theater over ging. Het waren 2 verhalen 
uit de bijbel. Daarna gingen we naar een 
bijgebouw van de kerk om de dansen aan 
te leren. Twee vormen had de mevrouw die 
dans gaf al verzonnen, de laatste moesten 
we zelf gaan verzinnen. We waren met zijn 
zessen om te dansen. De 1e dans was 
een overval bij het kampvuur. Deze vond 
ik het leukste. De 2e was op de markt. 
(deze moesten we zelf verzinnen) En de 
3e was de einddans. We hadden de 1e en 
de 3e dans al aangeleerd voor het mid-
dag eten en we waren al aan de 2e dans 
begonnen. Daarna gingen we de dansen 
eerst repeteren in de kerk. Dit ging niet 
zo goed. Daarom zijn we na het repeteren 
de dansen gaan herhalen. Hierna moch-
ten we flyeren. Dit was heel leuk. (ook 
al was het aan het stortregenen ) Er was 
ook een vluchtelingenband. Ze waren nog 
maar een half jaar met elkaar bezig met 
instrumenten bespelen, maar konden het 
al heel goed. Voor het avondeten waren 
er een soort van twee generale repetities. 
Daarna gingen we eten. Tomatensoep met 
brood. Omdat Cindy en ik friet ofzo hadden 
verwacht viel dit wel tegen. Ook mocht ik 
het brood niet vanwege mijn melkallergie. 
Dit hebben ze goed opgelost. 

Conclusie: Het begin vond ik best wel saai, 
omdat je veel tijd over had en niet veel 
te doen had. Vlak voor de voorstelling + 
generale vond ik het wel heel leuk.

Gemaakt door: Amber Simonse
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Haalden we goede cijfers of misschien wat 
mindere? Maakten we vrienden voor het 
leven of misschien maar voor even? We 
hebben gespeeld en gelachen, deelden 
onze verhalen, hadden verdriet, maakten 
ruzie en legden het natuurlijk ook weer bij. 
We kijken vooruit, naar een nieuwe klas, 
misschien in een nieuwe school. Het is 
spannend wat dat alles weer gaat brengen. 
Maar eerst en vooral gaan we met vakantie.
Na de viering is iedereen van harte welkom 
in het gelegenheidsrestaurant op het Boni-
faciuspleintje. Met de kinderen bakken en 
serveren we pannenkoeken!

ProcessieVlaGGen
De Damiaanparochie heeft speciaal voor 
de processie vlaggen laten ontwerpen en 
vervaardigen. 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 vindt u 
in het algemene deel van dit blad.

het hof VreelanD
Wij zijn Johan en Jacqueline Boonman heel 
erg dankbaar voor hun spontane reactie op 
onze vraag de boerderij te mogen gebrui-
ken voor de Sacramentsprocessie. Vanaf 
het eerste moment was er enthousiasme 
en gastvrijheid. En er was de reactie: dat 
zouden de gezusters Buteijn mooi hebben 
gevonden. De zussen Buteijn waren immers 
de vorige bewoners van het Hof Vreeland, 
en zij droegen de kerk altijd een bijzonder 
warm hart toe. De inzet van de huidige 
bewoners draagt er in hoge mate toe bij, 
dat mensen van heinde en verre kunnen 
samenkomen op een hele bijzondere loca-
tie. Hiervoor hebben wij veel waardering 
en respect.

Parochiekerncommissie

het ook meteen al goed vinden met haar 
Nederlandse begeleidingsband; het oefen-
uurtje voorafgaand aan de viering draaide 
als een tierelier. Misschien was dit wel de 
reden waarom sommige bezoekers al om 
tien uur in de kerk zaten, terwijl het pas om 
elf uur begon. En op deze manier konden 
de vroege bezoekers zich meteen van een 
goed plekje verzekeren, want de kerk zat 
helemaal vol. Wat dit keer wel bijzonder 
was: onze dierbare overledenen kwamen 
niet enkel terecht op een voorgelezen lijst 
van misintenties, maar werden - begeleid 
door veel handgeklap -bezongen tussen 
“the angels in heaven”.
De begeleidingsband van lady “A” mocht er 
trouwens ook zijn. Drie van de vier heren 
waren in 2016 ook al van de partij: toet-
senist Govert van der Kolm van bluesband 
King of the World, basgitarist Bart Kamp, 
en drummer Frank Duindam. De vierde 
man werd door lady “A” liefkozend Daddy 
genoemd, maar dat was gekscherend 
bedoeld: zij zou eerder zijn Mommy kunnen 
zijn. Het gaat hier om de negentienjarige 
Limburgse gitarist Guy Smeets, een topta-
lent. Jammer dat de band na afloop zoveel 
tijd nodig had om alle apparatuur weer 
op te ruimen en in te laden, waardoor er 
voor hen eigenlijk geen gelegenheid meer 
was om achterin de kerk mee te doen met 
het rondje koffiedrinken, samen met de 
bezoekers, de organisatoren Peter Kempe 
en Kees Wielemaker, de pastor, en alle 
vrijwilligers.

Hans de Vos (tekst) en 
Jan Strooband (foto)

zomeraVonDwanDelinG
Op 22 juni kunt u meedoen aan de vierde 
editie van onze mooie Kwadendamse 
Zomeravondwandeling. Er kan gekozen 
worden tussen een wandeling van vijf en 
één van twaalf kilometer. De inschrijving is 
tussen 18.30 en 19.00 uur bij de kantine 
achter in de parochietuin. Door de royale 
sponsoring worden de wandelaars verschil-
lende keren getrakteerd op versterkende 
middelen. En zoals inmiddels gebruikelijk 
voeren de laatste meters van de tocht door 
onze mooie kerk, waarbij de wandelaars in 
de gelegenheid worden gesteld een kaarsje 
bij Maria te ontsteken. Bij terugkomst is er 
gratis koffie, thee en vruchtensap, en zorgt 
de blaaskapel voor een gezellig muzikaal 
onthaal vanaf de muziektent. 

PannenKoeKenzonDaG 
Op zondag 9 juli blikken we met meester 
Ivo, adjunct-directeur van de Mgr. Heili-
gersschool, terug op het afgelopen jaar, en 
staan we stil bij wat er allemaal is gebeurd. 

Uitvaartverzorging

‛DE BEVELANDEN’
Johan Hoekman

Geldeloozepad 20, 4463 AJ Goes 

(0113) 311 444 
www.uitvaartzorgcentrum.nl

Voor een zorgzame  begeleiding

Uitvaarten in geheel Midden-Zeeland

Eigen rouwcentrum met aula 
en koffi ekamer
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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

Hartelijk gefeliciteerd voor jullie, en heel veel 
dank aan iedereen die heeft meegewerkt 
aan deze prachtige dag. 

Juf Ellie 
KerKKamP 2017
Van 24 op 25 juni staat weer het jaarlijks 
terugkerende kerkkamp op het programma. 
De kinderen die wij altijd bij de kinderne-
vendienst zien, hebben de uitnodiging al 
ontvangen. Zijn we jou per ongeluk vergeten, 
bij deze:

VaKantie
In juli en augustus mogen de kinderen van 
hun welverdiende vakantie genieten. We 
hopen dan iedereen weer op zondag 3 sep-
tember te mogen begroeten.

Groeten van het kinderpastoraat

eerste heiliGe communie 
Op 21 mei hebben de kinderen van 
Lewedorp hun Eerste Heilige Communie 
gedaan. Het was een prachtige mis waarin 
pastoor Van Hees voorging en het koor “Con 
Dios” zong. 
Heel veel mensen in de kerk zorgden voor 
grote gezelligheid en saamhorigheid en 
de zon, die immers ook uitgenodigd was, 
besloot er ook bij te zijn. De kinderen 
deden hun uiterste best en van zenuwen 
was (bijna) geen sprake. Het laatste lied 
mochten ze zelfs meezingen in en met het 
koor. En dat deden ze met groot enthousi-
asme. Serena en Chantal Verdonk, Keano 
Rooze, Roy Geelhoed en Danielle en Daan 
van Stee: Jezus zal verder met jullie mee-
gaan op jullie levensweg. Maak af en toe 
eens een praatje met hem. 

lief en leeD 
overleden 
Op maandag 15 mei  is Sjaak de Kooning 
overleden. De uitvaart was op zaterdag 20 
mei. De crematie vond plaats in Terneuzen. 

KerKschoonmaaK 2017 

Met een bedroevend lage opkomst is dit 
jaar de kerkschoonmaak gedaan. Op maan-
dagmorgen mochten we gelukkig een flinke 
groep mannen verwelkomen en s’middags 
2 dames. Op dinsdag waren er welgeteld 
5 vrouwen en 2 mannen. De klus zit er 
weer op, maar we hopen wel dat volgend 
jaar meer mensen kunnen komen helpen 
het “grijsgehalte” was erg hoog! Dank aan 

iedereen die zijn steen-
tje heeft bijgedragen, 
geweldig!!!! 

De dames van de eer 
van Gods huis. 
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Schouwen-Duiveland 
Wilgenstraat 12

4307 DA Oosterland
 0111 402 000

(dag en nacht bereikbaar)

www.uitvaartdevlieger.nl
info@uitvaartdevlieger.nl

Dag en nacht bereikbaar op:

(0111) 45 07 17
www.uitvaartsd.nl

Voor een zorgzame begeleiding 

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

 Uw specialist in rouwbloemen

“VertreKKen met een oPDracht” 

Dat is het thema van de regionale Hemel-
vaartsdagviering dit jaar in Lewedorp 
waar in de Eligiuskerk de regiodienst werd 
gehouden. 
’s Ochtends om 8.30 uur begon de dag met 
een wandeling vanaf de Protestantse kerk. 
Via dijk en landwegen liepen we op deze 
stralende morgen door een veldhoek van 
Lewedorp.  

Ds. Marjo Wisse en Pastor Harrie Buijssen 
leidden de dienst deze morgen. Bij aanvang 
van de dienst steken alle deelnemende 
parochies en gemeenten een kaars aan op 
het altaar als teken van verbondenheid. 

De collecte in deze dienst was voor de Beve-
landse voedselbank. Door dhr. Louisse werd 
toegelicht hoeveel mensen afhankelijk zijn 
van deze groep vrijwilligers. Het voedselpak-
ket is soms het eerste voedsel wat mensen 

die dag te eten hebben. De collecte bracht 
313 euro op. 
De volle kerk en vocale ondersteuning 
van het gelegenheid dames- en herenkoor 
Lewedorp-“Plus” lieten het succes zien van 
het samen vieren van diensten. 
Als slotlied werd gezongen: 

Al heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons nooit 
alleen Wat wij in Hem bezaten is altijd om 
ons heen Als zonlicht om de bloemen, een 
moeder om haar kind, Te veel om op te noe-
men zijn wij door Hem bemind 

Al is Hij opgenomen, houd in herinne-
ring, Dat Hij terug zal komen zoals Hij van 
ons ging. Wij leven van vertrouwen, tot wij 
zijn majesteit Van oog tot oog aanschouwen 
in alle eeuwigheid. 

Dank aan allen die met zijn of haar bijdrage 
er voor hebben gezorgd dat deze dienst 
goed is verlopen. Tot ziens in de volgende 
regionale Hemelvaartdienst in Driewegen. 

elKaar helPen
Binnen de Pater Damiaanparochie is het 
altijd leuk als je elkaar kunt helpen. Daar-
om was er bij het Eligiuskoor geen enkel 
bezwaar om in de Onze Lieve Vrouwe op 
Zee-kerk in Haamstede de viering van Eer-
ste Pinksterdag muzikaal te ondersteunen. 
Het was een mooie gelegenheid om zich 
als koor ook eens buiten de eigen kern te 
presenteren en de zeer goed bezette kerk 
zorgde ervoor dat zo goed mogelijk te doen. 
Mede dankzij de goede ontvangst vooraf, 
het volop meezingen van de aanwezigen 
en het eigen enthousiasme werd het een 
mooie Pinksterviering die het koor afsloot 
met koffie bij de ‘Graaf van Haamstede’ 
waar het oude bekenden uit Lewedorp als 
gastheer trof.
Dingen delen met elkaar, en elkaar helpen, 
zo gaat dat in de Pater Damiaanparochie.

VerGaDerinGen en 
BijeenKomsten 
3 juli parochiekernvergadering 19.30 uur
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lief en  leeD
overleden
Op 28 april 2017 is Helena Maria (Leentje) 
de Jonge op 93-jarige leeftijd overleden. 
We hebben op 4 mei tijdens de uitvaart-
dienst in onze parochiekerk te Hansweert 
afscheid van haar genomen, waarna de 
begrafenis plaatsvond op de begraafplaats 
te Hansweert.

BloemenPot
De bloemenpot heeft in de maand april  
€ 69,75 en in mei € 75,95 opgebracht.
 

Namens de bloemengroep 
weer hartelijk dank.

oecumenische VierinG
Zondag 2 juli is er weer een oecumenische 
viering in onze parochiekerk te Hansweert. 
Voorganger is pastoor Fons van Hees.

iBs horizon
Na een heerlijke meivakantie zijn we begon-
nen aan het laatste deel van het schooljaar. 
In deze periode is er ook aandacht voor 
allerlei activiteiten die buiten de schoolklas 
plaats vinden. Zo gingen we met groep 3 
een bezoekje brengen aan de Batsen Toren. 

  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 

Daar wonen verspreid in 3 huisjes 18 
dementerende bewoners. De kinderen gin-
gen in de tuin en op het terras allerlei spel-
letjes doen. Enkele bewoners sloten daar al 
snel bij aan en genoten van het kinderspel. 
Sommigen keken vanuit de huiskamers en 
zwaaiden vriendelijk naar ons. Heel mooi 
om te zien hoe jong en oud daar ieder op 
hun eigen manier van genieten.
Tijdens de catecheselessen deze maand 
aandacht voor o.a. Hemelvaartsdag en 
Pinksteren. Dit jaar hebben we ervoor 
gekozen om de vrijdag vóór Pinksteren een 
viering in de kerk te doen, waarbij Wiel Hac-
king (pastoraal medewerker) voor zal gaan. 
In de klas oefenen we vol enthousiasme de 
liedjes en luisteren alvast naar het Pink-
sterverhaal. Prachtig hoe in onderstaand 
gedicht voor kinderen de essentie van Pink-
steren wordt uitgelegd.
De leerlingen van Jezus waren bij elkaar 
gekropen. Hun lieve Heer was doodge-
maakt, ze waren vol verdriet. Ze zaten in de 
donkere zaal, er was geen raampje open, 
want buiten over Jezus praten, durfden ze 
nog niet. Maar ergens uit de hemel zag 
Heer Jezus hoe ze treurden. Hij keek dwars 
door de muren en hij keek recht in hun hart. 
Wat hij tevoren had voorspeld, dat zag hij 
nu gebeuren: zijn vrienden waren stil gaan 
staan, doodangstig en verward. “Zij moeten 
lopen, lopen gaan, ze moeten praten, zin-
gen! Ze moeten los en opengaan, vertrou-
wen op de dingen!” En toen Heer Jezus zo 
vol warme liefde aan hen dacht, heeft hij 
de lucht daar in de zaal aan het wervelen 
gebracht! De vrienden hoorden Jezus stem 
en zijn allemaal opgestaan. Geestdriftig en 
vervuld van Hem zijn ze eropuit gegaan!

Groetjes van de kinderen van groep 3 van 
ICBS de Horizon

iBs horizon
Vrijheid en Ontevreden.
= Vrijheid:
Gaat over wat mensen klein houdt en de 
kracht van het verlangen naar vrijheid. 
Vanuit de bijbel wordt hier aandacht aan 
besteed door de verhalen van Mozes in het 
mandje en aan het hof (Exodus 1 en 2), 
Mozes’ roeping en de tien plagen (Exodus 3 
t/m 11) en de uittocht (Exodus 12 t/m 15).
= ontevreden:
Gaat over tevredenheid en gemopper. Over 
klagen of keuzes maken.

Vanuit de bijbel wordt hier aandacht aanbe-
steed de verhalen: Bitter water, droog brood 
en kwakkels (Exodus 15 t/m 17) en Tien 
Woorden (Exodus 20).

'Oh,' zegt Mopper, 'moet je horen:
in de wereld gaat het fout.
In de tropen te veel hitte.
Op de polen veel te koud.'
'Oh,' zegt Kont, 'het is een zooitje.
Er is echt van alles mis.
In de lucht vermoeide vogels.
In de zee bedorven vis.'
En zo mopperen ze beiden
op hun hoekje van de bank.
Over alles wat niet goed is.
Over narigheid en stank.

Volwassenen klagen graag over het weer en 
de politiek, kinderen mopperen op het eten 
of zeuren als ze hun zin niet krijgen. Ligt 
het aan onze cultuur? Zijn we misschien 
verwend? Of hoort ’t er gewoon een beetje 
bij, bij ons mens zijn? Boeiend genoeg in 
ieder geval om er met de kinderen eens bij 
stil te staan. Klagen kan immers terecht zijn 
en zelfs noodzakelijk, bijvoorbeeld als er 
onrecht is. Eindeloos gezeur is vaak zinloos 
en zorgt al snel voor een onaangename 
sfeer. Met kinderen gaan we dat verkennen.
De Bijbelverhalen in dit thema gaan over 
het joodse volk dat eindelijk weg is uit 
Egypte. Ze zijn geen slaven meer, ze zijn vrij. 
Ze mogen staan en gaan waar ze willen. Het 
Beloofde Land van melk en honing is nog 
ver weg; eerst is er de honger en de dorst 
in de woestijn. En daar begint het gemop-
per en geklaag. Waren ze niet beter af in 
Egypte? Liever slaaf met volle buik dan een 
vrij mens met honger? 
De zware tocht duurt twee keer veertig jaar. 
Dat heeft vooral een symbolische beteke-
nis: het verwijst naar de leerschool die 
‘leven’ heet. Niet alles in het leven is leuk, er 
zijn ook tegenvallers en teleurstellingen. Je 
krijgt je zin niet, voelt je tekortgedaan. Wat 
doe je daarmee? Blijf je hangen in gemop-
per en gezeur, dan kom je nooit vooruit.

Groep 8
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Uw adres voor laan- en parkbomen
tevens volop tuinplanten

van november tot mei
Specialiteit: Veredelde noten

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

SCHILDERS- EN

AFWERKINGSBEDRIJF

FRANSE BV
meer dan ‘een kleurtje’

Johan Frisostraat 26
4434 AC Kwadendamme
Telefoon 0113-649361

drukkerij  en 
ontwerpstudio

1000 
A4 flyers*
voor maar
95 euro

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

Noordland 3
4451 RP  Heinkenszand

drukkerijdriedijk.nl

1e heiliGe communie
Voordat we op zondag 14 mei onze com-
munie mochten doen, hebben we in de 
pastorie eerst een aantal weken commu-
nieles gekregen van Charlotte, Saskia en 
Annemieke. Aan het begin van elke les 
staken we om de beurt de kaars aan die 
we in de eerste les versierd hebben. Met de 
verhalen en opdrachten uit ons werkboek 
kwamen we elke keer een stapje verder “In 
het voetspoor van Jezus”, ook het thema 
van onze communieviering.
De donderdag ervoor hebben we in de kerk 
geoefend om onze teksten uit het boekje te 
lezen met de pastoor erbij, en mochten we 
ook alvast een hostie proeven. Op de dag 
van onze communie zaten onze families 
en andere mensen in de kerk. Maar alles 

ging goed: het binnenkomen met onze 
doopkaarsen, het voorlezen, helpen met 
de tafel klaarmaken en het krijgen van de 
échte hostie.
Ook werden onze mama’s nog verrast met 
een mooie ketting met daaraan een foto 
van onszelf, omdat het deze dag ook Moe-
derdag was. Daarna hadden we allemaal 
nog een gezellige dag met onze familie en 
vrienden.

Cas, Juliette en Jeroen

een anDere zonDaG Dan 
GewoonlijK

Het was een stralende ochtend, die 28e 
mei. Wij begaven ons naar het terrein 
van het KlompFestival. Daar zou vandaag 
de eucharistieviering plaatsvinden in een 
festivaltent. Vrijwilligers van De Klomp 
hadden op het podium al een altaartafel 
opgericht. Wij, van de kerk, gingen aan de 
slag met 80 stoelen te plaatsen en schoon 
te maken. Picknicktafels werden de tent 
ingedragen. Misgewaden en misdienaars-
kleding werden in een andere tent klaar-
gelegd en bloemen met een Mariabeeld 
geplaatst. Alles was mooi en de mensen 
konden komen. En dat deden ze! Het 
stroomde langzaamaan helemaal vol. Het 
was fantastisch. Alle misdienaars deden 
mee en met lichtjes, bloemen en zelfs wie-
rook kwamen zij in processie met pastoor 
Fons van Hees binnengetreden. 

Parochiekern 

ovezande

o.l.v. heMelvaart-

kerk

Kerkgebouw
Onze Lieve Vrouw Hemelvaart,
Hoofdstraat 60, Ovezande
Contactadressen
Secretariaat: pastorie Hoofdstraat 58, 
4441 AE  Ovezande tel.: 0113-655214
internet: www.rkovezande.nl
e-mail: rk.ovezande@zeelandnet.nl 
Financiële zaken
Bankrekening: NL27 RABO 0346008948 
Pater Damiaanparochie parochiekern Ovezande
Misintenties, uitvaarten, huwelijken, 
jubileumvieringen e.d.: 
Mevr. Oostdijk-Uitterhoeve, tel.: 0113-655675
of Mevr. Harthoorn-Capello, tel.: 0113-655157
Doopcontactpersoon:
Nicolien de Jonge, tel.: 0113-655868
Kindernevendienst
Elke tweede zondag van de maand (behalve de 
zomervakantie)
Inleveren kopij ‘Parochienieuws’
Dhr. M. Bierens, Constantijnstraat 4, 4441 BB  
Ovezande, tel. : 0113-655520, 
e-mail: mbierens0@gmail.com
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Nu ook niet. Geen officieel afscheid, geen 
Willibrordmedaille. Dat hoeft van haar niet. 
Intern nemen we natuurlijk wel afscheid van 
haar. Zij stond en staat altijd voor iedereen 
klaar en wij weten dat we haar hulp altijd 
nog mogen inroepen als dat nodig is.
Erika heeft ook haar opvolging al geregeld 
namens de PKC. Onze nieuwe secretaresse 
is Jacolien de Meij, voor vele mensen geen 
onbekende. Wij wensen haar veel succes 
toe.

Erika bedankt!    

 
afriKaVierinG in haamsteDe
Op zondag 18 juni wordt er weer een spe-
ciale Afrikadienst georganiseerd. Het Afrika-
Engakoor komt wederom de dienst opluis-
teren met hun prachtige Afrikaanse muziek 
en zang. De dienst staat geheel in het teken 
van het Palabanakinderdorp voor aidswees-
kinderen in Zambia van de Pola van der 
Donckstichting. Ook vieren zij hun 20-jarig 
jubileum op die dag.
De viering begint om 11 uur in de Onze 
Lieve Vrouwe op Zee kerk in Haamstede, 
voorganger is pastor Verdaasdonk. 

oPBrenGst VastenaKtie
De opbrengst was dit jaar voor onder andere 
een jeugdcentrum in San Salvador waar de 
criminaliteit onder de jeugd enorm is en de 
jeugdbendes het straatbeeld beheersen. 
Vandaar deze jeugdcentra om de jeugd te 
beschermen en een kans te geven op een 
betere toekomst. De opbrengst in onze 
parochie is € 2868,93 en dat is inclusief 
het mooie bedrag van € 180,81 dat door 
onze Willibrordusschool is opgehaald. Onze 
hartelijke dank gaat dan ook uit naar de kin-
deren van de school en natuurlijk ook onze 
trouwe bezorgers. 

Werkgroep vastenaktie
Caritaskern Schouwen Duiveland

eerste heiliGe communie
Op zondag 14 mei hebben Adrienne Kie-
boom, Mia van Weele en Gjin Gojani hun 
eerste communie gedaan. Vol spanning na 
maanden van voorbereiding met Petra van 
Zundert was iedereen er klaar voor. De kin-
deren zagen er prachtig uit op deze voor hen 
zo bijzondere dag.
Het was een mooie viering met als voorgan-
ger pastoor van Hees. De kerk was prachtig 
versierd met bloemen en slingers. Het kin-
derkoor o.l.v. Els Steegmans zorgde voor de 
finishing touch.

secretariaat
In de zomermaanden juli en augustus is er 
alleen op de donderdagochtend iemand 
aanwezig op het secretariaat.

BezoeKGroeP
Sinds enige jaren is er in onze parochiekern 
Schouwen-Duiveland een bezoekgroep. 
Deze is in het leven geroepen omdat het 
bezoeken van personen door de pastores 
moeilijker geworden is onder andere door 
de bestaande werkdruk. De leden van deze 
groep bezoeken zowel zieken, ouderen en 
andere personen op eigen initiatief maar 
vooral op verzoek van de desbetreffend 
personen zelf. Soms worden adressen aan-
gedragen door één van de pastores. De 
groep heeft heel Schouwen-Duiveland als 
hun werkterrein.
Het gesprek tijdens de ontmoeting bij u thuis 
kan gaan over wisselende onderwerpen die 
kerk en samenleving aangaan, zowel ernstig 
als luchtig, dit wordt door u zelf bepaald. 
Ook de frequentie, die vaak twee maal per 
jaar is, wordt door u zelf aangegeven en kan 
soms meer maar ook minder zijn. Mevrouw 
Henny Verkaart verzorgt als lid van de Cari-
tas de organisatie en is contactpersoon. 
Weet u iemand of wilt u zichzelf aanmelden 
voor een bezoek, kunt u zich wenden tot 
Mevrouw Verkaart, telefoon 414106.

afscheiD Van eriKa Van leeuwen 
Na jaren als secretaresse van het paro-
chiebestuur en parochie kern commissie 
te hebben gewerkt gaat Erika haar functie 
overdragen. In onze katholieke gemeen-
schap was zij een begrip. Zij hield zich bezig 
met heel veel zaken, maar wilde nooit op de 
voorgrond.

Parochiekern 

schouWen-

 duiveland

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

In zijn welkomstwoord memoreerde Fons 
van Hees het feit dat zo’n veertig jaar gele-
den de toenmalige pastoor Pontenagel de 
jeugdsoos in het leven had geroepen, en 
hoe dit is uitgegroeid tot dit grandioze fes-
tival dat het nu is. Hij bedankte het bestuur 
van De Klomp voor hun spontane mede-
werking en ook alle vrijwilligers.

De groep Sense: Luc Oggel en Annemiek 
van de Weele, zorgde voor de sfeervolle 
muzikale omlijsting. Toen als tussenzang 
werd gezongen “Hallelujah” (van Leonard 
Cohen) kon men een speld horen vallen. 
Omdat het ook nog Meimaand-Maria-
maand was werd een Marialied gezongen 
en brachten kinderen bloemen naar het 
beeld. Deze bloemen zouden later die dag 
worden gebracht naar de Mariakapel bui-
ten het dorp. Na afloop kregen we buiten 
koffie met koek of fris aangeboden. Ieder-
een die je hoorde, was vol lof over deze 
mooie happening.

Corrie de Baar

samen wanDelen, eten en Vieren
Op zaterdag 8 juli wandelen we voor de 
viering van 19.00 uur, met parochianen 
en andere belangstellenden, een gedeelte 
van het Ovezandse Ommetje (ongeveer 5 
kilometer). Om samen te genieten van de 
mooie zomerse natuur en de verhalen die 
bij Ovezande horen. Als we rond 18.00 
uur terug zijn bij de kerk, zal er heerlijke 
verse soep en broodjes voor u klaarstaan. 
Aansluitend is er de viering, om met elkaar 
te bidden, te danken en vooral om samen 
te vieren.

Start wandeling: 16.45 uur voor de kerk
Het is fijn om voor het eten te weten op 
hoeveel mensen er gerekend kan worden, 
dus opgeven gewenst. Dit kan bij Jeannette 
van Beek: 0113- 655773, Charlotte den 
Toonder: 0113-655082, of: 
rk.ovezande@zeelandnet.nl

Charlotte den Toonder
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Kom langs en zie onze speciaalcollectie relax-
fauteuils met toebehoren en laat een stoel aan 

uw eigen wensen aanpassen. 
Of bel voor een brochure

HEERENSTRAAT 9, ’S-HEERENHOEK
0113-351311

HET ANDERE TELECOMBEDRIJF

PROCES AUTOMATISERING
Advies - Installatie - Onderhoud

24 uurs service

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

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

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

kingen, zink- en koperwerk

Verzorgt de gehele uitvaart

       Tel: 0113 - 63 91 08

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

                Striepseweg 4, 
                       4435 RL  Baarland

                               www.lindavanwingen.nl

verfhandel 
Franse

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

mooi versierde kerk gekomen. Een stijlvolle 
eucharistieviering, met dank aan pastor 
Verdaasdonk.

Voor uw aGenDa
Donderdag 22 juni in de Pelgrimskerk 
(Platboslaan in Haamstede) om 20.00 
uur: verhalenverteller Kees Posthumus en 
accordeonist Juul Beerda presenteren “List 
& bedrog / de Jakobverhalen”, kleurrijke en 
spannende verhalen over aartsvader Jakob. 

oPen KerKDaGen
Van 11 juli t/m 22 augustus staan de deu-
ren van de Willibrorduskerk elke dinsdag van 
10.00-16.00 uur weer open voor bezoekers. 
Even weg uit de drukte van de stad voor 
een momentje van rust en bezinning. Geluk-
kig kon er weer beroep gedaan worden op 
een aantal suppoosten die een stukje van 
hun tijd hier aan mee willen werken. Dank 
daarvoor. We hopen op inspirerende en fijne 
momenten. Welkom!

(foto)tentoonstellinG in 
BrouwershaVen 
Van 6 augustus t/m 2 september is er in de 
Grote Kerk te Brouwershaven een tentoon-
stelling over de protestantse kerken op ons 
eiland in het kader van 500 jaar reformatie. 
Naast foto’s zijn er kerkboeken, bijbels, 
antependia en liturgische kleding te zien. De 
commissaris van de Koning in Zeeland, dhr. 
Han Polman, zal de tentoonstelling bezoe-
ken op 26 augustus.
Er wordt nog gezocht naar vrijwilligers om 
een dagdeel gastvrouw of gastheer te zijn, u 
kunt zich hiervoor opgeven bij 
gkrakeel@zeelandnet.nl
U bent welkom tijdens de openingstijden 
van 11.00 – 16.00 uur.

winDKracht 8
Met Pinksteren was er een mooie viering 
in de Onze Lieve Vrouwe op Zee kerk van 
Haamstede. De Windkracht 8 fakkel werd 
door de broeders en zusters van de Gere-
formeerde kerk van Haamstede met een 
Pinkstergroet bij ons gebracht. Marijke Wes-
sels bracht deze fakkel vervolgens door naar 
de Bethlehem kerk van Scharendijke. Het 
Eligiuskoor uit Lewedorp onder leiding van 
dirigent-organist Kees van de Wouw zorgde 
voor de muzikale omlijsting. Ongeveer 200 
parochianen en toeristen waren naar onze 



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

PASTORAAL TEAM
- Wiel Hacking, pastoraal werker, 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 parochiekernen raken en die aangeven dat er genoeg ‘pit’ in elke kern 
zit. Deze keer aandacht voor parochiekern Ovezande

het hart Van oVezanDe

Het rijke Roomse leven van weleer heeft toch 
meer betekenis behouden dan sommigen 
misschien zouden denken. Toen de werkgroep 
‘tentoonstellingen’ van de parochiekern Ove-
zande dit jaar als thema ‘Het Heilig Hart’ koos, 
twijfelden ze of ze wel genoeg materiaal bij 
elkaar zouden kunnen krijgen. Veel katholieke 
huisgezinnen hadden vroeger wel een Heilig 
Hartbeeld in huis, maar zijn die niet in de 
prullenbak van de kerkelijke veranderingen 
beland? Wat zou onze vorige pastoor, Paul Ver-
beek, bij zijn openingswoord op zondagmiddag 
7 mei daarover kunnen zeggen?

Maar net als op tentoonstellingen van de vorige 
jaren stond ook dit jaar in de maand mei het 
eenvoudige, maar sfeervolle zaalkerkje vol, 
en wel met grote en kleine beelden, mooi en 
lelijk, aandoenlijk en afstotend, ouderwets en 
modern … Verder heel veel gebedenboekjes, 
bidprentjes en een paar vaandels. Bij vele 
mensen bleken toch nog beelden bewaard 
gebleven te zijn, en waren ze bereid die af 
te staan. Van de parochiekern Heinkenszand 
kregen we een groot beeld te leen, dat aan de 
ingang van de kerk stond. Al met al toch een 
kostbaar bezit. De Heiland, met Pasen net ver-
rezen uit het graf, keek de bezoekers doorheen 
heel het godshuis met ingetogen maar liefde-
volle ogen aan.
Want liefde, daar gaat het om bij het Heilig 
Hart. Het gebod de Heer onze God lief te 
hebben met heel onze ziel, en de naaste als 
ons zelf, is de basis van de christelijke geloof-
spraktijk. Dat klonk in vroeger tijden nogal 
abstract, en mensen hadden behoefte aan 
een meer tastbare voorstelling van dat begrip. 
Hoe was het anders te rijmen dat Christus, die 
Zijn almacht in de hemel achtergelaten had, 
bereid was op aarde het lot van de ergste 

misdadigers te delen? Hoe kon Hij daar Zijn 
heilbrengend lijden mee tot uiting brengen? 
Hoe benadert Hij ook nu nog de mens die zijn 
vertrouwen op Hem stelt? Antwoord: met Zijn 
hart, dat nog altijd klopt.
De devotie tot het Heilig Hart is pas na de roe-
rige tijden van Reformatie en Contrareformatie, 
in het zeventiende-eeuwse Frankrijk, ontstaan. 
Het waren vooral nonnen die verschijningen 
van Christus waarnamen, terwijl ze zagen dat 
Hij op Zijn goddelijk hart wees. Bij sommige 
afbeeldingen uit die tijd en later is dat hart 
smartelijk met een pijl doorboord, maar bij 
andere wijst Hij bedaard met Zijn vinger naar 
Zijn hart. Het was een manier om Christus te 
aanbidden. Er zijn  grote kerken gebouwd: in 
Brussel staat de nationale basiliek van het Hei-
lig Hart op de Koekelberg, het hoogste punt van 
de stad; in Parijs kennen we de beroemde kerk 
van de Sacré Coeur in de wijk Montmartre; in 
Lissabon domineert een gigantisch Heilig Hart-
beeld de monding van de Taag in de oceaan. 
De maand juni is toegewijd aan het Heilig Hart. 
De feestdag is de derde vrijdag na Pinksteren.
Er is ook een bijzonderheid die de parochie van 
Pater Damiaan met het Heilig Hart verbindt: 
onze patroonheilige was zelf aangesloten bij 
de congregatie van de Heilige Harten van Jezus 
èn van Maria. Deze paters stellen hun leven ten 
dienste van de goddelijke liefde, door missie te 
bedrijven en het leven van de ergst misdeelden 
op zich te nemen.
En Ovezande? Graag zien we het zo, dat de 
kerk het kloppend hart van de dorpsgemeen-
schap is. Zelfs bij evenementen die niet direct 
kerkelijk zijn, zoals Klomppop en het Straat-
festival, is de kerk open voor wie een moment 
stilte en persoonlijke aandacht zoekt. Niet 
alles hoeft in of rond of vanuit de kerk plaats 
te vinden, maar het geweten van het dorp in 
voor- en tegenspoed wordt wel bij de paro-
chiekern gedragen. Zo heeft het Heilig Hart op 
een bepaalde manier, door een lichte gedaan-
teverandering, toch de teloorgang van het rijke 
Roomse leven overleefd.

Marinus Bierens


