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INLEIDEND
WOORD

Een vakantienummer is het niet. Toch overbruggen we de weken waarin veel
lezers erop uit trekken. Kerken houden geen vakantie; hooguit passen ze
diensten en voorgangers aan.

van de hoofdredacteur

Weg?
Vakantie is dé uitgelezen
tijd om afstand te nemen
van de dagelijkse sleur.
Even loskomen, loslaten. Geldt dat ook voor
geloofszaken?
Nu grote delen van Nederland van de vakantie kunnen genieten lijkt het wel
of er geen grote zaken in
onze samenleving spelen.
Gezagsdragers zijn ook even
afwezig, al laten zij zich uiteraard vertegenwoordigen door plaatsvervangers. Beleid maken wordt doorgeschoven na de zomervakantie
en in veel bedrijven is sprake van een zomerstop.
‘Effe wegwezen’ kan heerlijk zijn. Het oude, vertrouwde wordt ingeruild voor avontuurlijke zaken, alternatieven of iets geheel nieuws. Je
ziet met eigen ogen wat allemaal mogelijk is, of je dat nu waarderen
kan of niet.

Pubers willen ook ‘groot’ denken en zo snel mogelijk als grote mensen/volwassenen begrepen en gewaardeerd worden. Als kinderen
van de basisschool naar het voortgezet onderwijs gaan, haken
velen ‘even’ of voor langere tijd af. Niet alleen qua levensovertuiging
worden ze beïnvloed door leeftijdsgenoten die over tal van zaken
een andere mening hebben. Ook docenten, ouders van vrienden
en media dragen hun steentje daartoe bij. Het dorp, de wijk en het
vertrouwde gezinsleven worden ingeruild, omdat opleiding en werk
het onmogelijk maken dit te blijven combineren; laat staan te blijven koesteren.
Als je korte of langere tijd ‘weg’ of ergens anders bent geweest, is
het prettig om te horen hoe het ‘daar’ was. Vroeger deed men dat via
dia-avonden en stapels fotoboeken. Nu bieden mobieltjes en dvd’s
alternatieven. Soms kun je moeilijk loskomen van hun vakantietrip
en torpederen ze je urenlang met de mooiste beelden. Dingen die
jij niet gezien of ervaren hebt, maar waar je geduldig en fatsoenlijk
naar luisteren en kijken wilt…of moet.

Geloof is een onderwerp waarover ik niet snel uitgesproken raak,
zelfs niet in vakantietijd. Het kost me zelfs moeite om dit thema
niet op de een of andere manier onder de aandacht te brengen bij
anderen. Ik ben zeker geen apostel of missionaris, maar je zou best
van een kleine zending mogen spreken.
Lang niet altijd valt dit item in goede aarde. Toehoorders volgen kritisch hetgeen er besproken wordt en dienen mij van repliek. Anderen
zwijgen of geven al snel aan er weinig belangstelling voor te hebben.
Ze zijn ‘weg’ en willen er ook zo ver mogelijk vandaan blijven…
Het is beslist geen schande als men periodes in het leven heeft,
waarin men alles overziet en het liefst enige afstand neemt. Je blik
verruimen groeit slecht op die tien vierkante kilometer waarbinnen je
vooral werkzaam bent. Je moet leren ‘groot’ te denken.

Zou dat bij geloof ook zo kunnen zijn? Misschien kunnen
we op geloofsgebied elkaar
meer ruimte geven. Als je
ergens ‘weg’ van bent, is dat
fijn voor betrokkene, maar
houd je in en pas op voor
verzadiging. Ook hier geldt de
stelregel: even wegwezen is
leuk, maar maak het reisverslag beslist niet langer dan
de reistijd zelf…

DATA PAROcHIENIEuWS 2017-2018
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. Stukken van lokale aard mogen enkel via de eigen correspondent
worden aangeleverd en niet rechtstreeks worden toegezonden aan de hoofdredactie.
Uitgebreidere versies of artikelen kunnen makkelijker op de website van onze parochie geplaatst
worden. Hiervoor gelden andere aanlevertijden. Gelieve hierover te corresponderen met hoofdredactie of de lokale
redactie van de eigen kern.
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BIJBEL-INSPIRATIE TIJDENS VAKANTIE
Met de wervende tekst ’14
dagen inspiratie tijdens je
vakantie’ heeft het Nederlands Bijbelgenootschap een
mailinglijst bedacht waarmee
je tijdens je vakantie iedere
dag een bijbeltekst krijgt
toegestuurd. Op die manier
hoopt de stichting de lezers in hun vakantie van een afstandje naar
hun leven te laten kijken. Het vakantieleesrooster is enkel bedoeld als
handreiking en beslist geen dwangmiddel. Ook bijbelteksten kunnen
rust uitstralen. Denk maar eens aan psalm 23, waarin David rust in

groene weiden.
Het woord ‘vakantie’ komt in de Bijbel niet voor. Rust na gedane arbeid
wel, want in een zevendaagse ritme passen rustmomenten. Voor de
gewone man was vakantie onbetaalbaar en pure luxe. Reizen deed je
puur om geld te verdienen; handelaren trokken door alle streken en
predikers verkondigden overal hun geloof.
Iedereen die belangstelling heeft voor bijbelverhalen kan de website
raadplegen. Je hoeft echt geen bijbelfanaat te zijn om zo op afstand naar
jezelf te kijken en je af te vragen wat echt belangrijk is.
(bron: Trouw, vrijdag 7 juli/Antal Crielaard)

Het College voor de Rechten van de Mens rapporteert jaarlijks over
de mensenrechten in Nederland. Dit jaar staan armoede en sociale uitsluiting centraal. Er is een belevingsonderzoek naar armoede
uitgevoerd. De uitkomsten van dat onderzoek zijn voor mensen die
bekend zijn met armoedeproblemen, niet verwonderlijk. Er wordt
aangetoond dat armoede leidt tot (het gevoel van) uitsluiting. Wie in
armoede leeft onderneemt minder activiteiten, heeft vaker het idee
dat hen niets gevraagd wordt en er is veel schaamte. Het gevoel van
waardigheid wordt aangetast.
De rapportage laat zien dat armoede verschillende mensenrechten
onder druk zet (zoals het recht op gezondheid, onderwijs, arbeid en
huisvesting. En omgekeerd: als mensenrechten onvoldoende worden
gegarandeerd, is er een risico in armoede te komen of te blijven.
Het College doet ook aanbevelingen aan de overheid. Zo, roepen
ze de overheid op om een nationaal programma voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting te ontwikkelen en daarbij
samen te werken met gemeenten, belangenorganisaties en mensen
in armoede.

Een samenvatting van het onderzoek kan worden gedownload via
https://mensenrechten.nl/publicaties/detail/37645
Bron: Nieuwsbrief Knooppunt Kerken en Armoede, 10 juni 2017

Armoede, sociale uitsluiting en mensenrechten

Zeeuws pleidooi basisinkomen
Op 22 april 2016 organiseerde het Zeeuws
Sociaal-Ethisch Beraad
(ZSEB) een minisymposium
over het thema ‘Naar het
einde van de armoede’
in de Doopsgezinde Kerk
van Middelburg. Spreker
was Raf Jansen, socioloog
bij de Sociale Alliantie en
wethouder GroenLinks in
de gemeente Peel en Maas.
In het voorjaar van 2017
kwam de Raad van Kerken
in Zeeland daarom met een
brochure waarin een verkenning van het invoeren van een basisinkomen centraal staat. Onder een basisinkomen verstaat men ‘een individuele, onvoorwaardelijke toelage voor iedereen, arm of rijk, jong of
oud, werkloos of overwerkt’. Het ZSEB pleit voor zo’n basisinkomen,
en wil in ieder geval de discussie hierover losmaken – ook en vooral
in de kerken.
In de brochure wordt een aantal wereldwijde en Nederlandse ontwikkelingen geschetst die grote zorgen baren en die

volgens Janssen en historicus Rutger Bregman nopen tot nieuwe
oplossingen voor armoede en sociale uitsluiting. Het gaat dan om
zaken als afbraak van de verzorgingsstaat, economisering van de
zorg, toename van flexbanen, robotisering, verdwijnen van de morele
bedding van de economie, verlies aan collectiviteitsgevoel, globalisering en andere ontwikkelingen. Het basisinkomen kan een nieuwe
oplossing bieden. Overigens komen ook enkele tegenargumenten in
de brochure aan de orde. De invoering van het basisinkomen
wordt bepleit, omdat het huidige systeem gekoppeld aan de arbeidsmarkt en de toegenomen inzet van machines niet meer werkt. De
systematiek van een basisinkomen is rechtvaardiger dan het oude
systeem, omdat de welvaart voor het grootste deel niet meer afhankelijk is van eigen inspanningen, maar van technologie, instituties en
zaken die van voorouders zijn doorgegeven. Het basisinkomen helpt
om deze gift eerlijker te verdelen.
Onder de andere aanpak gaat ook een bepaald mensbeeld schuil. ‘Het lijkt dat we ons mensbeeld moeten bijstellen en
de omslag moeten maken van een verzorgingsstaat, die gebaseerd
is op wantrouwen, naar een samenleving gebaseerd op vertrouwen’.
Bron: Nieuwsbrief Knooppunt Kerken en Armoede, 10 juni 2017
Redactionele bewerking: Wiel Hacking
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Juli/auGustus

Kerkdiensten in de regio
datum+tijd

plaats

voorganger

soort

WEEKENDVIERINGEN EN GROTE FEESTDAGEN
Z ATERDAG 29 JULI
17.00 uur
19.00 uur
19.00 uur

Goes
Heinkenszand
Kwadendamme

ZONDAG 30 JULI
09.00 uur
09.15 uur
09.30 uur
09.30 uur
10.45 uur
11.00 uur
11.00 uur

's-Heerenhoek
Zierikzee
Hansweert
Ovezande
Lewedorp
Goes
Haamstede

DINSDAG 1 AUGUSTUS
09.30 uur Goes

nvt
F. van Hees / W. Hacking
H. Buijssen

17E ZONDAG DH JAAR

10.00 uur

Goes

VRIJDAG 4 AUGUSTUS

09.00 uur Kwadendamme
16.00 uur Goes

Z ATERDAG 5 AUGUSTUS
09.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur

Goes
Heinkenszand
Goes
Ovezande

ZONDAG 6 AUGUSTUS
09.00 uur
09.15 uur
09.30 uur
10.45 uur
10.45 uur
11.00 uur
11.00 uur
11.00 uur
18.00 uur

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

DINSDAG 8 AUGUSTUS
09.30 uur Goes

WOENSDAG 9 AUGUSTUS
14.00 uur

Lewedorp

VRIJDAG 10 AUGUSTUS

09.00 uur Kwadendamme

Z ATERDAG 12 AUGUSTUS
19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur

Lewedorp
Ovezande
Goes

ZONDAG 13 AUGUSTUS
09.00 uur
09.15 uur
09.30 uur
10.45 uur
11.00 uur
11.00 uur
11.00 uur

Heinkenszand
Zierikzee
Hansweert
's-Heerenhoek
Goes
Kwadendamme
Haamstede

DINSDAG 15 AUGUSTUS
09.30 uur Goes

Herenkoor
Willibrorduskoor
Gemengd koor
Pius X
Eligiuskoor
Herenkoor
Samenzang

H. Buijssen

Eucharistieviering

Dagkapel

Viering van W en G
Viering van W en C

De Kraayert
Poelwijck

W. Hacking

Viering van W en C

Ter Valcke

Liturgie Groep
H. Buijssen

Viering van W en C
Eucharistieviering

Dagkapel
Gasthuis, Con Amore

Eigen priester
H. Buijssen
eigen groep
W. Hacking

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

Eritrese gemeenschap
Free Spirit
Con Amore
Pius X

H. Buijssen
A. Verdaasdonk
W. Hacking
W. Hacking
J. Meeusen
H. Buijssen
A. Verdaasdonk
Liturgie Groep
S. Klim

Dameskoor
Willibrorduskoor
Gemengd koor
Eligiuskoor
Ter Weel/Sint Maarten in de Groe
Con Amore
Samenzang
Samenzang
Poolse viering

H. Buijssen

Eucharistieviering

Dagkapel

H. Buijssen

Eucharistieviering

De Kraayert

Liturgie Groep

Viering van W en C

Dagkapel

Liturgie Groep
H. Buijssen
geen viering

Viering van W en C
Eucharistieviering

Eligiuskoor
Pius X, Maria Hemelvaart

Liturgie Groep
A. Verdaasdonk
H. Buijssen
Liturgie Groep
Liturgie Groep
H. Buijssen
A. Verdaasdonk
H. Buijssen

09.00 uur Kwadendamme

Z ATERDAG 19 AUGUSTUS
09.00 uur Goes
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19E ZONDAG DH JAAR

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

MARIA TENHEMELOPNEMING

Dameskoor
Willibrorduskoor
Gemengd koor
Dames- en Herenkoor
Herenkoor
Singing Voices
Willibrorduskoor, Maria Hemelvaart,
koffie drinken

Eucharistieviering

Dagkapel

Eucharistieviering
Viering van W en C

De Kraayert
Poelwijck

Liturgie Groep

Viering van W en C

Dagkapel

Eigen priester

Eucharistieviering

Eritrese gemeenschap

Lewedorp
H. Buijssen
's-Heer Arendskerke Liturgie Groep

VRIJDAG 18 AUGUSTUS

GEDAANTEVERANDERING VD HEER
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Viering van W en C
Viering van W en C
Viering van W en G
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Viering van W en C
Eucharistieviering

WOENSDAG 16 AUGUSTUS
14.00 uur
14.30 uur

nvt
Herenkoor
St. Caecilia

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

Lewedorp
ds. M. Wisse
's-Heer-Arendskerke Liturgie Groep

DONDERDAG 3 AUGUSTUS

Stilteviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering

Liturgie Groep
Liturgie Groep
F. van Hees / W. Hacking
H. Buijssen
H. Buijssen
F. van Hees / W. Hacking
Liturgie Groep

WOENSDAG 2 AUGUSTUS
14.00 uur
14.30 uur

koor en bijzonderheden

auG/sePt

Kerkdiensten in de regio
datum+tijd

plaats

voorganger

soort

koor en bijzonderheden

WEEKENDVIERINGEN EN GROTE FEESTDAGEN
19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur

Goes
Heinkenszand
Hansweert

ZONDAG 20 AUGUSTUS
09.00 uur
09.15 uur
09.30 uur
10.45 uur
11.00 uur
11.00 uur
11.00 uur

's Heerenhoek
Zierikzee
Ovezande
Lewedorp
Goes
Kwadendamme
Haamstede

DINSDAG 22 AUGUSTUS
09.30 uur Goes

WOENSDAG 23 AUGUSTUS
14.00 uur

Lewedorp

VRIJDAG 25 AUGUSTUS

09.00 uur Kwadendamme

Z ATERDAG 26 AUGUSTUS
19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur

Goes
´s-Heerenhoek
Hansweert

ZONDAG 27 AUGUSTUS
09.00 uur
09.15 uur
09.30 uur
10.45 uur
11.00 uur
11.00 uur
11.00 uur

Heinkenszand
Zierikzee
Ovezande
Lewedorp
Goes
Kwadendamme
Haamstede

DINSDAG 29 AUGUSTUS
09.30 uur Goes

WOENSDAG 30 AUGUSTUS
14.00 uur

Lewedorp

VRIJDAG 1 SEPTEMBER

09.00 uur Kwadendamme
19.00 uur Zierikzee

Z ATERDAG 2 SEPTEMBER
19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur

Heinkenszand
Goes
Ovezande

ZONDAG 3 SEPTEMBER

09.00 uur
09.15 uur
09.30 uur
10.45 uur
10.45 uur
11.00 uur
11.00 uur
11.00 uur

´s-Heerenhoek
Zierikzee
Hansweert
Lewedorp
Goes
Goes
Haamstede
Kwadendamme

18.00 uur Goes

DINSDAG 5 SEPTEMBER
09.30 uur Goes

WOENSDAG 6 SEPTEMBER
14.00 uur

Lewedorp

DONDERDAG 7 SEPTEMBER
10.00 uur

Goes

VRIJDAG 8 SEPTEMBER

09.00 uur Kwadendamme

Z ATERDAG 9 SEPTEMBER
19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur

Lewedorp
Ovezande
Goes

ZONDAG 10 SEPTEMBER

09.00 uur Heinkenszand

eigen groep
H. Buijssen
Liturgie Groep
H. Buijssen
Liturgie Groep
Liturgie Groep
H. Buijssen
E. Bornhijm
L. Peeters
Liturgie Groep

Viering van W en C
Eucharistieviering
Viering van W en C

20E ZONDAG DH JAAR

Con Amore
Dameskoor
Samenzang

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

Herenkoor
Willibrorduskoor
Pius X
Eligiuskoor / PC te gast
Con Amore
St. Caecilia
Samenzang

H. Buijssen

Eucharistieviering

Dagkapel

H. Buijssen

Viering van W en C

De Kraayert

Liturgie Groep

Viering van W en C

Dagkapel

eigen groep
H. Buijssen
F. van Hees

Vespers
Eucharistieviering
Eucharistieviering

Herenkoor
Dameskoor
Samenzang

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

21E ZONDAG DH JAAR

Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering

Herenkoor
Willibrorduskoor
Pius X
Eligiuskoor
Herenkoor
St.Caecilia
Samenzang

H. Buijssen

Eucharistieviering

Dagkapel

F. van Hees

Eucharistieviering

De Kraayert

Liturgie Groep
F. van Hees

Viering van W en C
Eucharistieviering

Dagkapel

W. Hacking
eigen groep
T. Brooijmans

Viering van W en C
Viering van W en C
Eucharistieviering

Free Spirit
Con Amore
Oal In, jongerenviering, doop

W. Hacking
F. van Hees
H. Buijssen
H. Buijssen
T. Brooijmans
F. van Hees
Liturgie Groep
W. Hacking

22E ZONDAG DH JAAR

S. Klim

Eucharistieviering

Dameskoor
Willibrorduskoor
Gemengd koor
Con Dios
K/C
Ter Weel/Sint Maarten in de Groe
Con Amore
Samenzang
Tuin pastorie, Con Affezione,
Con Amore, koffie drinken
Poolse viering

F. van Hees

Eucharistieviering

Dagkapel

ds. M. Wisse

Viering van W en G

De Kraayert

W. Hacking

Viering van W en C

Ter Valcke

Liturgie Groep

Viering van W en C

Dagkapel

F. van Hees
W. Hacking
eigen groep

Eucharistieviering
Viering van W en C
Vespers

Con Dios
Muzikale opluistering Wim Steenbakker
Herenkoor

F. van Hees

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

23E ZONDAG DH JAAR

Eucharistieviering

Dameskoor
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sePteMBer

Kerkdiensten in de regio
datum+tijd

plaats

voorganger

soort

koor en bijzonderheden

WEEKENDVIERINGEN EN GROTE FEESTDAGEN
09.15 uur
09.30 uur
10.45 uur
11.00 uur
11.00 uur

Zierikzee
Hansweert
's-Heerenhoek
Goes
Kwadendamme

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

Eucharistieviering
Viering van W en C
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering

11.00 uur

Haamstede

A. Verdaasdonk

Eucharistieviering

Willibrorduskoor
Gemengd koor
Dames- en Herenkoor
Herenkoor, regionale misdienaarsdag
Pluk/Poolse viering, Gregoriaans,
koffie drinken
Samenzang

F. van Hees

Eucharistieviering

Dagkapel

Eucharistieviering
Viering van W en C

De Kraayert
Poelwijck

Liturgie Groep

Viering van W en C

Dagkapel

Eigen priester
eigen groep
H. Buijssen
F. van Hees

Eucharistieviering
Viering van W en C
Eucharistieviering
Eucharistieviering

Eritrese gemeenschap
L'Esprit
Dameskoor
Gemengd koor

DINSDAG 12 SEPTEMBER
09.30 uur Goes

WOENSDAG 13 SEPTEMBER
14.00 uur
14.30 uur

Lewedorp
F. van Hees
's-Heer-Arendskerke Liturgie Groep

VRIJDAG 15 SEPTEMBER

09.00 uur Kwadendamme

Z ATERDAG 16 SEPTEMBER
09.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur

Goes
Goes
Heinkenszand
Hansweert

ZONDAG 17 SEPTEMBER
09.00 uur
09.15 uur
09.30 uur
10.30 uur

's Heerenhoek
Zierikzee
Ovezande
Lewedorp

11.00 uur
11.00 uur
11.00 uur

Goes
Kwadendamme
Haamstede

DINSDAG 19 SEPTEMBER
09.30 uur Goes

WOENSDAG 20 SEPTEMBER
14.00 uur

Lewedorp

DONDERDAG 21 SEPTEMBER
09.00 uur 's-Heerenhoek

VRIJDAG 22 SEPTEMBER

09.00 uur Kwadendamme

Z ATERDAG 23 SEPTEMBER
19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur

Goes
´s-Heerenhoek
Hansweert

ZONDAG 24 SEPTEMBER
09.00 uur
09.15 uur
09.30 uur
10.45 uur
11.00 uur
11.00 uur
11.00 uur

Heinkenszand
Zierikzee
Ovezande
Lewedorp
Goes
Kwadendamme
Haamstede

VREDESZONDAG

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

24E ZONDAG DH JAAR

H. Buijssen
F. van Hees
A. Verdaasdonk

Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering

Herenkoor
Willibrorduskoor
Pius X
PC-kerk, gelegenheidskoor,
RK-kerk geen viering
L'Esprit
St. Caecilia
Samenzang

F. van Hees

Eucharistieviering

Dagkapel

T. Brooijmans

Eucharistieviering

De Kraayert

J. Heezemans

Schoolviering

RK-kerk

Liturgie Groep

Viering van W en C

Dagkapel

eigen groep
Liturgie Groep
H. Buijssen

Vespers
Viering van W en C
Eucharistieviering

Herenkoor
Missicanto
Samenzang

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

Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Oecumenische viering

25E ZONDAG DH JAAR

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

K/C
K

Herenkoor
Willibrorduskoor
Pius X
Eligiuskoor
Herenkoor
St. Caecilia
Samenzang

WERKDAG cATEcHESE: 25 november ‘s-Heerenhoek
‘Christen zijn is een keuze’
Op zaterdag 25 november houden we – na de geslaagde dag
‘Liturgie is een kunst’, april 2015
– een dag over catechese.
’s Morgens houdt dr. Stijn van
den Bossche een lezing over:
Hoe kan een kind in deze tijd,
in onze geseculariseerde landen van West Europa, het geloof
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ontvangen en wat kunnen we als parochies doen om daar aan bij te
dragen? Iedereen is daarvoor van harte welkom in de H. Willibrorduskerk te ‘s – Heerenhoek.
Het begint om 10.00 uur.
’s Middags zijn er enkele workshops voor mensen die kinderen en
ouders op sacramenten voorbereiden en ook voor leerkrachten van
de katholieke basisscholen, om 15.00 uur sluiten we de dag vierend af.
namens de werkgroep Catechesedag
Jeanine Heezemans

SABBATSVERLOf
Vanuit het team ben ik contactpersoon
van het project ‘Jonge gezinnen’. Deze
taak heb ik overgenomen van mijn collega Wiel Hacking op het moment dat
hij teamleider werd, afgelopen november.
Om me verder te oriënteren op dit
pastorale aandachtsveld heb ik een
sabbataanvraag ingediend bij het parochiebestuur en het bisdom. Beiden hebben ermee ingestemd. Ik
heb gekozen voor een maand van 14 augustus tot 11 september

zodat het team er zo min mogelijk extra belasting van ondervindt.
In mijn sabbat besteed ik tijd aan het lezen van enkele studies in
het kader van familie catechese en geloofsopvoeding van jonge
kinderen, ook zal ik enkele plaatsen bezoeken (in Nederland en
Vlaanderen) waar een begin zichtbaar is van een andere aanpak
van de sacramenten catechese. Ik hoop op inspirerende weken, die
me goed zullen doen en die het werk in de parochie een impuls
kunnen geven.
Jeanine Heezemans

Start BRONGROEP BESTuuRSZAKEN

Op woensdag 20 september komt de Brongroep voor het eerst bij elkaar. We hebben
als plaats van samenkomst gekozen voor
de parochiezaal in Lewedorp, die voor deelnemers uit de Maria- en de pater Damiaan
parochie centraal gelegen is.
In het Pastoraal plan staat dat we met deze
groep van gedachten willen wisselen over
ons geloof, over christen zijn in deze geseculariseerde wereld, aan de hand van de Bijbel,
literatuur en eigen ervaringen. De Brongroep
is bedoeld als klankbord van het pastorale
team en tevens voor de persoonlijke inspiratie van alle deelnemers. Hoe kunnen we
ons als christenen vruchtbaar oriënteren
op de samenleving? Hoe kunnen we ons
individueel beleefd geloof dienstbaar maken
in de samenleving? Om welke veranderingen van organisatie van de parochie(kern)
vraagt deze tijd? Vragen waarop niet snel
een antwoord te geven is, maar vragen die
een proces op gang brengen gericht op een
kerk met toekomst.
Jeanine Heezemans

In de afgelopen periode zijn diverse onderwerpen binnen het parochiebestuur besproken:
• verslag vitaliteit en zelfdragendheid. In elke kern heeft men via een checklist opmerkingen kunnen plaatsen bij zaken als: vrijwilligersbestand, diensten en vieringen, financiële
situatie en toekomstvisie. In aanwezigheid van een bestuurslid zijn deze opmerkingen
besproken. Notities komen in augustus terug in het bestuurlijk overleg.
• Samenwerking parochie en katholieke basisscholen. Er staat een eerste overleg met directie Prisma-scholen gepland.
• Samenwerking Caritas en parochiebestuur.
• Portefeuille verzekeringen van alle kernen is doorgenomen en zo mogelijk geüniformeerd.
• Jaarrekening 2016 vaststelling
• Uitgifte Parochienieuws en kostenbeheer
• Afspraken en regels binnen parochiekernen in samenhang met parochie als geheel.
• Opstellen parochieplan ( financiële paragraaf, gebouwensituatie)
• Openstelling pastoraal centrum
• Parochiewebsite en ANBI-vermelding
• Rooster van aftreden en herverkiezing bestuursleden

VOOR uW AGENDA
Op 26 september a.s. zal er 's middags in de Jeugdhoeve te
's - Heerenhoek een lezing gehouden worden over de positie
van kwetsbare ouderen in onze samenleving.
Noteert U alvast deze datum ! nadere informatie volgt in het
volgende nummer van PN.
Ria Mangnus, ouderenpastoraat
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BIJDRAGE NAMENS PASTORESTEAM:
Ik ben één van haar vele naam-dragers.. Opgegroeid in een katholiek
gezin, werd dagelijks tot haar gebeden ‘wees gegroet Maria’. Moeder
van Jezus. Belangrijk en tegelijk was ze stil op de achtergrond. Bijna
in elke kerk heeft ze haar plaats. En tijdens de huisbezoeken zie ik
hoe mensen haar beeltenis ook thuis met licht omgeven.Haar beeltenis….? Wat weten we van Maria…
De evangelisten vertellen weinig over haar. We horen haar
woorden vol vertrouwen : in God
~”mij geschiede naar Uw wil”,
vertrouwen in haar zoon Jezus
~ op de bruiloft van Kana “doe
maar wat hij je zeggen zal”. Én
dat ze Hem nabij bleef, bij Hem
bleef tot het einde, tot zijn sterven aan het kruis (Joh. 19).
Haar beeltenis – talloze beeltenissen zijn er van haar gemaakt! Sommige komen op mij zo zoet’ over, zo West -Europees, zo afstandelijk.
Toen ik hoorde over de tentoonstelling over Maria – ‘over de meest
invloedrijke en afgebeelde vrouw ter wereld’ – in het Catharijne Convent in Utrecht, ben ik naar haar gaan kijken.
Beeltenissen van Maria als oermoeder. Als Moeder Gods. Als
een echte moeder. Een veelzijdige tentoonstelling over Maria!
En in wat gezien wordt, kun je bewogen worden. Tot herkenning,
tot een glimlach (humor) tot droefheid. Een beeld kan je raken.
Ik herkende de tekening van Jan Toorop: in de Petrus –en Pauluskerk in Middelburg hangt de Kruisweg met de staties door hem
geschilderd, reproducties in zwart-wit. Gezien, erbij stil gestaan, er
voorbij gelopen. En daar: geraakt….”Jezus ontmoet zijn bedroefde
moeder” vierde statie. Geraakt door beider ogen. De verbondenheid
(in onmacht, in leed) – moeder en zoon houden elkaar vast met hun
ogen. Een tekst, die een ‘beeld’ geeft van Maria en die me dierbaar
is geworden, is deze van Manu Verhulst:

MARIA
Maria was een sterke, lieve vrouw Jodin in hart en nieren
en daarom zo gevoelig voor de boodschap van haar Zoon.
Zij kwam uit het volk
groot geworden met de schrift en daarom zo begerig
naar elk woord dat Jezus sprak.
Zij was opgegroeid in een simpel dorp,
levend op straat en bij de bron
en daarom zo solidair met de kleinen en de armen.
Zij was de lieve sterke vrouw
zij ging haar eigen weg
van vermoeden naar geloof,
van twijfel naar haar zekerheid.
Maria licht ons voor als ’t donker wordt
Zij troost ons met haar stilte zonder woorden
Zij gaf haar ja-woord, en dat ja-woord duurt nog altijd voort
Nog altijd is zij met haar Zoon verbonden
Zolang Jezus’ Geest
zichtbaar blijft in onze kerkgemeenschap,
zolang zal ook zijn moeder
onopvallend bij ons zijn.
Ria Mangnus, pastoraal werkster

'Maria de tentoonstelling’ in het Catharijne Convent
duurt tot 10 augustus 2017>

Hoe doe jij mee?
gaat hebben. Het gaat om het uitnodigen, dat we dat weer leren. En
inderdaad, misschien zegt diegene: ik kom niet. Maar dan hebben
we de uitnodiging wel gedaan. En dat telt.

We gaan iets nieuws doen! In het weekend van 9 en 10 september
2017. Alle kerken samen. Wat heel erg voor de hand ligt en wat we
misschien al veel eerder hadden moeten doen. Wat in Engeland en
de VS al jaren een bewezen succes is. Namelijk, gewoon iemand uitnodigen om mee te gaan naar de kerk. Om het geloof te 'proeven'.
Want waarom zou je datgene wat voor jou waardevol is alleen voor
jezelf houden?
Maar het hangt van jou af, of jij het durft. Om op je collega, buurman, vriend, of familielid af te stappen en te zeggen: “Hé, ga je met
me mee?” Gewoon voor een keertje. Wie weet welke uitwerking het
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'Proef, en geniet de goedheid van de Heer' (Psalm 23:9)
Het doel van deze campagne is dat mensen in de kerk erop uit gaan
om iemand uit hun omgeving persoonlijk mee te vragen naar de kerk.
Voor velen is dit best een drempel. Vaak vinden we het voldoende om
een gastvrije kerk te zijn onder het motto: wie wil komen is welkom.
Maar een uitnodigende kerk vraagt om meer. Dat betekent dat we
mensen uit onze omgeving die misschien al jaren of nog nooit in de
kerk zijn geweest, uitnodigen om eens met ons mee te gaan naar een
toegankelijke kerkdienst.
Het is de bedoeling, dat in alle parochiekernen in het weekend van
2 en 3 september een foldertje met uitnodiging klaarligt. Dat kun je
meenemen om iemand te vragen eens mee te gaan naar de kerk.
Schroom niet en neem zo’n folder mee. Schroom niet en neem een
ander mee naar jouw kerk.

TARIEVEN en REGLEMENT KERKHOf
Het bisdom Breda hanteert
voor diensten en vieringen tarieven die in alle
parochiekernen van onze
Pater Damiaanparochie
gelijk zijn.
In 2016 is voor alle kerkhoven binnen de parochie
één uniform kerkhofreglement vastgesteld en door het bisdom goedgekeurd. Zie hiervoor op de
website, op de homepage het kopje ‘downloads’.
Inzake tarieven begraafplaatsen is er een advies, omdat binnen onze

parochie er verschillende soorten kerkhoven zijn. Naast algemene
kerkhoven(vaak beheerd door gemeente) kennen we ook katholieke
begraafplaatsen (die al of niet in beheer zijn bij de eigen parochiekern).
Op de website van Pater Damiaanparochie komt u bij de ‘homepage’ onder het kopje ‘financiën’, alle tarieven tegen. Het verdient
echter aanbeveling om vooraf altijd contact op te nemen met de
plaatselijke parochiekern, omdat kleine verschillen in de overzichten
mogelijk zijn. Kerkhoven in eigen beheer kunnen namelijk afwijken in
kostenberekening.
Het parochiebestuur streeft ernaar om binnen redelijke termijn
deze onderlinge verschillen ook af te bouwen en te komen tot een
gemeenschappelijke regeling.

AD LIJMBAcH ONDERScHEIDEN
Ook heeft hij zich in diverse functies jarenlang ingezet binnen het
parochiebestuur en parochievergadering, hij was lid van de bouwcommissie van de parochiezaal. Hij stond aan de wieg van de
oprichting van de Inter Parochiële Vereniging en was sinds de oprichting van de Heilige Pater Damiaanparochie secretaris tot in 2016.
Na het woord van Pastoor Fons van Hees werd hem de onderscheiding opgespeld en de oorkonde overhandigd.
Na afloop van de kerkdienst was er een drukbezochte en gezellige
receptie in de parochiezaal.
Nogmaals willen we Ad van harte feliciteren met deze onderscheiding.
Namens Parochiekerncommissie.
Leo Rentmeester

Zaterdagavond 8 juli was het druk in de Eligiuskerk: wel 100 personen waren aanwezig om de H. Mis bij te wonen welke gecelebreerd
werd door pastor Fons van Hees en geconcelebreerd door pastor
Tom Brooijmans.
Velen van de aanwezigen wisten wat er te gebeuren stond, echter
Ad was compleet verrast toen hij tijdens de preek van Pastoor Fons
van Hees plotseling naar voren geroepen werd en hem werd medegedeeld dat Paus Franciscus hem de onderscheiding “Pro Ecclesia
et Pontifice “ had toegekend voor zijn vele werk gedurende vele jaren.
Zo is hij al 37 jaar lid van het Eligiuskoor en al meer dan 10
jaar koster.

DANKWOORD
Dank, veel dank voor jullie aanwezigheid, warme woorden of andere wijze waarmee jullie reageerden op de mooie onderscheiding die ik kreeg, afgelopen zaterdag 7 juli. Ook goed te weten dat je
die alleen maar kunt krijgen als je samen met anderen iets tot stand brengt en daarom zijn velen
van jullie in feite ook een soort jubilaris!
Dank je wel en met warme groet,
Ad Lijmbach en Ann
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DAMIAANTJE
Geloofsfeest voor kinderen
Dat was het zeker een feestdag in Oudenbosch
1 juli 2017 werden we om half 10 met muziek op het plein voor de
basiliek in Oudenbosch onthaald en Anja Vergouwen leerden ons een
lied dat paste bij het evangelie over 'de schat in de akker. Na een
paar keer oefenen zongen alle kinderen, ouders en begeleiders het
lied 'Hey makkers' mee!
Een vliegende vrolijke start van een mooie dag, die we in de basiliek

afsloten met een eucharistieviering waarin bisschop Liesen in voorging. De foto's geven een impressie van de dag de moeder van Sofia
maakte deze reportage. Bijzonder was dat we met z'n allen met een
bus in Goes werden opgehaald en weer thuis gebracht!
en..... volgend jaar wordt er opnieuw een geloofsfeest voor kinderen
georganiseerd.
Jeanine Heezemans

Schatgravers gevonden!

Zaterdag 1 juli was het dan zo ver, om 8.30
uur verzamelden 19 kinderen en 8 volwassenen uit heel de Pater Damiaan Parochie
en zelfs 1 deelnemer uit de Maria Parochie
zich bij de Mac in Goes.
De bus stond klaar en na een gezellige rit
zagen we de Basiliek van Oudenbosch al
tussen de bossen verschijnen.
We werden feestelijk welkom geheten
samen met zeker 120 andere kinderen en
begeleiding.
De fanfare speelde en met z’n allen op plein
zongen we binnen de kortste keren het lied
van de dag
“Hé makker! Wat zoek je in die akker?
Daarna gingen we genieten van het theaterstuk “Op avontuur met Henkie en Mathijs”
Waar handpop Henkie op zoek was naar
vriendschap, vertrouwen en natuurlijk naar
een SCHAT.
Met de nodige hulp uit het publiek en vele
ondeugende grapjes kwamen we er wel
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achter dat de grootste schat, de bijbel is,
met alle verhalen over God en Jezus en dat
de dingen zoals vriendschap, liefde en vertrouwen parels zijn op onze weg.
Nu was het tijd om lekker te gaan knutselen, In de nabijgelegen school versierden
we onze eigen schatkistje met de vrolijkste
kleuren en mooie stickers.
Na het opeten van de door ons zelf meegebrachte lunch, mochten we op pad voor de
pareljacht.
Aangekomen bij een prachtig park werden
we op gewacht door 2 duistere wachters, we
waren meteen op onze hoede. Ze vroegen
ons om naar parels te zoeken en als we die
zouden vinden of we ze dan bij hen wilden
afgeven…vreemde zaak!
In het park kwamen we allerlei figuren tegen,
een zieke vrouw, een gevangene, een eenzame vrouw, een zoekende man, een man
die hulp nodig had en van al deze mensen
ontvingen wij een parel als we ze hielpen of
naar ze luisterden. De wachters doken overal
op in het park, ze hielden ons in de gaten!!
Ze vroegen ons steeds of we al parels hadden gevonden en of we die wilden ruilen
voor een grote zwarte parel, waarmee we
magische dingen zouden kunnen doen. Maar
daar trapten wij niet in!

We waren met onze gekregen parels heelhuids uit het park gekomen.
Terug in de Basiliek werden de parels van
alle kinderen in het water van het doopfont
gelegd, want wij zijn als kinderen, parels in
Gods hand en al waar die parels symbolisch
voor stonden zijn geschenken/schatten voor
ons allemaal!
We sloten deze dag af met een feestelijke
eucharistieviering waarin de Bisschop voor
ging. Moe maar nagenietend van dit leuke
Geloofsfeest, stapten wij weer in de bus
terug naar Goes, waar de ouders al op hun
kinderen stonden te wachten.
Met z’n allen smullend van een ijsje bij de
Mac hebben we terugkijkend op deze dag
ervaren dat het de moeite waard is om
elkaar te ontmoeten, samen op te trekken
en samen te vieren!
Charlotte den Toonder

In juli en augustus is het zomervakantie en gaan veel kinderen
op vakantie. Toch is het weer
fijn om, na een leuke vakantie,
weer thuis te komen. Thuis is
de plek waar je jezelf kunt zijn.
Waar je je veilig voelt en rust
vindt. Je kunt ook thuiskomen
bij God. Hij kent je naam en
heeft vertrouwen in jou.
Wat heb jij nodig om je thuis te
voelen? Je familie, je huisdier,
spullen? Teken of schrijf het in
het huisje.

Thuis
(liedje van Elly en Rikkert)

Thuis
Dat is een schone onderbroek
of lezen in een spannend boek.
Een grote pan met erwtensoep
op het fornuis.
Thuis
Een plek waar iedereen je kent.
Daar mag je wezen wie je bent.
Dat is thuis.
Thuis is meer dan een huis,
zoveel meer dan een huis.
Het is thuis.
Het is thuis.
Thuis
is schuilen in de armen van
de Heer die jou verwarmen kan.
Dat is thuis.

Zeeland Boys Choir: voor jongens met een STEM

Vanaf 1954 was de Heilige Maria Magdalenakerk te Goes de standplaats van de Zeeuwse koorschool onder leiding van oprichter en
dirigent Eef Heijblok. De Zeeuwse koorschool heeft tot 2012 honderden jongens in Zeeland de vreugde van het zingen en de waarde
van de muziek meegegeven.
Sinds 2013 is Wim Boer, de huidige cantor/dirigent/ organist van
de H. Maria Magdalenakerk te Goes en de St. Willibrorduskerk te
Zierikzee bezig met het vormen van een nieuw Zeeuws jongenskoor, het Zeeland Boys Choir. Wim Boer wil graag d.m.v. de Zeeland Boys Choir-activiteiten het muzikale talent onder jongens in
Zeeland stimuleren en ontwikkelen, via cursussen en projecten op

verschillende plaatsen in de provincie Zeeland: Goes, Zierikzee en
Burgh-Haamstede. Op speelse wijze leert hij in groepsverband zingen
en spelen aan jongens vanaf 6 jaar en ouder. Zij ontwikkelen via de
koorlessen nieuwe muzikale vaardigheden en een eigen repertoire.
Voor jongens met muzikale affiniteit is het Zeeland Boys Choir een
geweldige hobby.
Met behulp van o.a. de nieuwe zangmethode ‘Een leven lang zingen’
de nieuwe lesmethode van Rintje te Wies (dirigent van het Roder
Jongenskoor en het Kampen Boys Choir) krijgen beginnende zangers
een solide muzikale basis mee voor deelname aan het jongenskoor.
Je eigen stem leren kennen en beheersen,
Je muzikaal gehoor leren ontwikkelen
Het aanleren van noten, maat en ritme
Kennis maken met diverse muziekstijlen
Kennis maken met de grote Engelse koortraditie
Optreden voor een groot publiek
Kooruitjes en excursies
Dit en nog veel meer maak je mee op het ZEELAND BOYS CHOIR!
Meer informatie over uitvoeringen, cursussen 2017-18:
zeelandboyschoir.nl
Zeeland Boys Choir Contact: wboermusic@zeelandnet.nl,
info@zeelandboyschoir.nl - T. 0111 654163– M. 06 43457919

Kringvieringen/vieringen voor kinderen
Zondag 10 september: Kringviering
Zondag 08 oktober: 		

10.00 uur Maria Magdalenakerk Goes
10.00 uur Pater Damiaanviering/’s-Heerenhoek

De vormselviering in 2018 zal plaatsvinden op 2 juni in de H. Maria Magdalenakerk
van Goes.
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SAcRAMENTSPROcESSIE 2017
Nadat iedereen boerderij ‘’t Hof Vreeland’ had gevonden (het stond
immers niet met pijlen aangegeven en de meesten waren er nooit
eerder geweest), kon om even na half twee de eucharistieviering
beginnen. Het werd een sfeervolle mis met drie celebranten, fraai
uitgedoste bezoekers en een uitbeelding van de eerste twee dagen
van het scheppingsverhaal (waarin door God het licht werd geschapen en de hemel). Na de mis werd op de dijk de processie opgesteld
en kon deze beginnen.
Helaas moeten we constateren dat de stoet iedere keer een klein
beetje korter wordt - vooral de vendelzwaaiers werden gemist - maar
er deden toch altijd nog zo’n twintig groepen mee, uit Zeeland,
Noord-Brabant en Vlaams-Brabant. Er waren klederdrachtgroepen, beeldengroepen uit Kwadendamme, Ovezande en Bergen op
Zoom, een muziek- en een toneelgroep, en natuurlijk ook het Heilig
Sacrament, gedragen door vicaris Paul Verbeek. De tocht zette zich
vanaf de Stelsedijk voort door het onverharde Vreelandsewegje,
langs sportpark ‘De Liesjes’, waar de volgende twee dagen van het
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scheppingsverhaal werden gespeeld (de schepping van vruchtbaar
land en van de hemellichamen), en tenslotte naar de kerk voor de
resterende twee dagen (schepping van dieren en mensen) en het
afsluitende lof. Mede door het goede weer werd het een mooie
dag, met een gezellige afsluiting op het Bonifaciuspleintje en in de
pastorietuin.
De volgende sacramentsprocessie is gepland op de eerste zondag
na Sacramentsdag in 2019. Dit wordt dan, sinds de heroprichting
in 2008, de negende keer dat er een processie langs de ‘dieken en
wegeliengen’ rondom Kwadendamme trekt. Voor een terugblik op de
achtste processie in 2017, zie de website kerk-kwadendamme.nl, of
koop achterin de kerk voor € 5,- de door Peter Rijk gemaakte dvd.
Hans de Vos, Kwadendamme

MISDIENAARS/ MISDIENETTES
Elk jaar, na de viering van de Eerste Heilige Communie, worden communicanten uitgenodigd om actief deel te nemen in eucharistievieringen. Naast het zingen in een kinderkoor en de wekelijkse repetitie, kan men ook kiezen om misdienaar of misdienette te worden.
Ouders spelen ook bij deze keuze een belangrijke rol. Staan zij
positief tegenover deelname aan kerkelijke vieringen, of vinden
zij het vooral een belasting? Feit is wel dat misdienen niet elk
weekend bij dezelfde kinderen ligt, dus van weekendverstoring

is minimaal sprake. Ook hier geldt: hoe meer zielen, hoe meer
vreugd! Parochiekern, parochie en bisdom doen er alles aan om het
aantal meewerkende kinderen op peil te houden. Helaas moeten we
constateren dat in sommige kernen van de H. Pater Damiaan geen
misdienaars/-dienettes (meer) zijn. Hernieuwd opstarten is dan extra
moeilijk, want wie wordt het eerste ‘schaap’ dat over de dam gaat?
Richard Gielens

Uitnodiging
Voor alle misdienaars van de Pater Damiaanparochie en de Heilige Mariaparochie.
Op zondag 10 september organiseren we voor de 7e keer de regionale
misdienaarsdag. Dit jaar wordt deze
gezellige dag in de ganzenstad GOES
georganiseerd.
We moeten dit jaar wat vroeger uit de
veren dan we gewend zijn
want het programma begint om 10:15
uur met het samen dienen
van de mis in de H. Maria Magdalenakerk.

Daarna hebben we weer een leuk programma voor jullie gemaakt
waarin we kennismaken en samenwerken rondom het thema:
“Damiaan staat voor samen gaan”
Om 17:30 uur is de dag ten einde en kun je weer opgehaald worden
bij de kerk.
Geef je vóór 25 augustus op via onze website:
https://misdienaarsdag.wordpress.com/
of stuur een mailtje naar misdienaarsdag@gmail.com met daarin je
voor- en achternaam, je leeftijd en de parochiekern waar je bij hoort.
Tot ziens op de misdienaarsdag!
Anneke Harten, Charlotte den Toonder,
Carlo Boonman en Erik Traas (06-27014846)

MISDIENAARSWEEKEND OUDENBOSCH
te brengen, waarbij een leuk en afwisselend programma wordt
aangeboden voor zowel de oudere als de jongere misdienaars en
acolieten. Onze doelgroep ligt in de leeftijd van 8 jaar tot 21 jaar.
Uitdrukkelijk worden ook de kinderen uitgenodigd die dit jaar de
Eerste Heilige Communie hebben gedaan en misdienaar willen worden. Dit kan misschien een manier zijn om ze voor het misdienaarschap te interesseren.

Data, plaats en kosten

Graag nodigen wij alle misdienaars en acolieten uit van ons gehele
bisdom voor het 16e misdienaars- en acolietenweekend. Dit zal
gehouden worden van 3-5 november 2017 in en rondom de Basiliek van de H.H. Agatha en Barbara, Markt 57 te Oudenbosch.
Het is al jaren een groot succes, met als hoogtepunt een groep
van 60 deelnemers. Ons streven is deelnemers vanuit alle parochies van het Bisdom Breda, dus zeker ook kinderen uit de Pater
Damiaanparochie!

Thema, doel en doelgroep
Het thema van dit jaar is ‘(Mis) dienaar ten Top’. Het weekend
heeft als doel om in groepsverband met elkaar het weekend door

Jongerenpastoraat
Heinkenszand

Het weekend begint op vrijdagavond 3 november en wordt op zondagmorgen 5 november traditioneel afgesloten met een eucharistieviering. Alle deelnemende misdienaars zullen tijdens de viering
dienen! De overnachtingen en activiteiten vinden plaats in en
rondom de Basiliek van de H.H. Agatha en Barbara te Oudenbosch.
De kosten voor dit weekend bedragen € 25,- per persoon, maar
zullen in veel gevallen worden gedragen door de parochiekern zelf.
Immers kosten mogen geen belemmering zijn, want hun bijdrage in
de vieringen is belangrijk!
Namens de organisatie Charlotte den Toonder, Marieke Mauritsz,
Renate Fijneman, Anton Janssen, Bas van Haeren, Erik Traas, Kapelaan Jochem van Velthoven, met medewerking van Pastoor Maickel
Prasing, Vicaris Paul Verbeek, Cercentia Bax en Nicole Weinberg,
alvast bedankt voor alle medewerking,

De bijeenkomsten van het jongerenpastoraat te Heinkenszand starten in september weer.
In het volgende nummer maken we alle data en tijden voor het hele jaar bekend.
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Cursus Diaconale Journalistiek
Hoe schrijf ik een nieuwsbericht?
Wat is belangrijk bij een interview?
Hoe krijg ik onze diaconale actie in de krant?
Hoe helpen foto's daarbij?
Benut ik mijn kanalen optimaal?
Met deze vragen gaan we aan de slag
tijdens de cursus Diaconale Journalistiek

Maandag 4 september

Het nieuwsbericht

• Wanneer is iets nieuws?
• Wat zijn de kenmerken van een nieuwsbericht?
• Hoe schrijf ik zo, dat de krant het oppikt?
Tijdens deze avond leert vakjournalist Willem Staat ons wat belangrijk is bij het schrijven van
een nieuwsbericht. Willem heeft ruim 35 jaar journalistieke ervaring bij de Provinciale Zeeuwse
Courant (PZC).
Kortom: "Hoe schrijf ik het goed?"

Maandag 11 september

Het interview

•
•
•
•

Hoe interesseer je iemand?
Interviewen en geïnterviewd worden.
Hoe bereid je je voor?
Citeren

Tijdens deze avond gaat Florence Imandt van BN DeStem in op het interview en gaan we
interviewtechnieken oefenen door middel van rollenspel.
Kortom: "Hoe vertel ik het goed?"
Maandag 18 september

Nieuws in beeld

•
•
•
•

Hoe belangrijk zijn foto's bij nieuws?
Hoe kunnen foto's helpen in de krant te komen?
Privacy, portretrecht en auteursrecht.
Kwaliteit van foto's.

Tijdens deze avond gaat zelfstandig fotograaf Ramon Mangold in op het beeld bij het nieuws.
Ramon docent voor de School voor Fotografie en fotografeert o.a. voor De Persgroep, ANP en
Bisdom Breda.
Kortom: "Show, don't tell
Maandag 25 september

Mijn eigen kanalen

• Mijn parochie: identiteit en kernboodschap.
• Bereiken mijn middelen de doelgroep?
• Wie zegt wat tegen wie met welk beoogd effect?
• Waar begin ik?
Tijdens deze laatste cursusavond gaat Daphne van Roosendaal in op de kanalen die de parochie
gebruikt voor de communicatie. Daphne werkt als medewerker communicatie voor de bisdommen
Rotterdam en Breda en is coördinator van Katholiekleven.nl.
Kortom: "..en nu jij!"

Praktisch:
Data:

4, 11, 18 en 25 september 2017 van
19:00 tot 21:00 uur
Locatie: 	Willibrorduszaal, Deken Holtkampstraat 9,
4453 AH ‘s-Heerenhoek
Kosten:
€ 50,= p.p. voor de gehele cursus
Aanmelding: Marc de Koning (cursusleider) via 076 5223444.
Let op:
de cursus biedt ruimte aan maximaal 20 deelnemers!

Voor wie?
De avondcursus Diaconale Journalistiek is bedoeld voor parochievrijwilligers en pastorale krachten die hun journalistieke kwaliteiten
willen ontdekken of verbeteren.
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Je wordt geprikkeld om te denken als een journalist en je krijgt ook
opdrachten om dit te oefenen. Voor deze cursus is geen bijzondere
vooropleiding nodig, behalve voldoende beheersing van de Nederlandse taal.
Waarom diaconaal?
Omdat er op diaconaal vlak veel activiteiten plaatsvinden die
nieuwswaardig zijn!
De focus ligt op het dienstwerk van de kerk aan de kwetsbaren in de
samenleving en daarop zijn ook de opdrachten gericht. De theorie
van de cursus is echter ook bruikbaar voor andere aspecten van het
parochieleven. Na het volgen van de cursus ben je beter in staat om
diaconale activiteiten aan te kondigen en er verslag van te doen.

N

ieuws van

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

LIEF EN LEED
Gedoopt
2 juli: Niek Johannes (Niek) de Potter,
geboren op 10 mei 2017, zoon van: Yannick
de Potter en Anne de Lange.
Overleden
Arnoud Wilbert Ausems, geboren op 7 juli
1954, overleden op 6 juni, echtgenoot van
A. Ausems.
De uitvaart en begrafenis vonden plaats op
15 juni.
Johanna Maatje de Blieck-de Baar, geboren
op 5 oktober 1916, overleden op 13 juni.
De crematie vond plaats op 19 juni.
Johannes Tobias van der Meer, geboren op
17 juni 1927, overleden op 4 juli, echtgenoot van: M.C.A.van der Meer-Boot. De
crematie vond plaats op 8 juli.

Hees ging voor in de viering. Samen met de
pastoor, het koor, de mensen in de kerk en
de kinderen was het heel mooi. En zoals het
project heet "Blijf dit doen" hopen we nog
vaak samen met de kinderen en hun ouders
de eucharistie te vieren.
Communiewerkgroep Goes

Choral Evensong in H. Maria
Magdalenakerk
Het Anglicaanse avondgebed, de Choral
Evensong wint in Nederland steeds meer
aan populariteit. Zo ook in Goes waar
op zaterdag 8 juli in de H. Maria Magdalenakerk voor de tweede keer dit jaar een
volledig Engelstalige Choral Evensong werd
gehouden. Voor deze viering stelde cantor
Wim Boer een projectkoor samen, de Capella Maria Magdalena die naast het Magnificat en Nunc Dimittis van Th. Weelkes ook
prachtige anthems uitvoerde van Gibbons,
Wesley en Attwood. De bezoekers van de
Evensong werden uitgenodigd om van harte
mee te zingen in de mooie Engelse hymnen.
Na afloop klonk de majestueuze Praeludium
in Es, BWV 552 van J.S. Bach op het grote

Verschuerenorgel. Naast dirigent/organist
Wim Boer werkten mee: Kees v.d. Wouw orgelbegeleiding en Mairi Paterson - reader.
U kunt deze bijzondere muzikale Evensongs
in de toekomst meer meemaken. O.a. op
zaterdag 18 november a.s. in De H. Maria
Magdalenakerk te Goes. Aanvang 17:00
(!). Wie als zanger geïnteresseerd is om
in de Capella Maria Magdalena (SATB) in
toekomstige Evensong-projecten alsook
eucharistie- en vespervieringen te participeren, kan zich vrijblijvend opgeven bij cantor
Wim Boer (email: wboermusic@zeelandnet.
nl. - Mobiel 06 43457919).

Koorklas Zeeland Boys Choir in
de H. Maria Magdalenakerk
Zondag 9 juli zong een deel van de koorklas
van het Zeeland Boys Choir (ZBC) tijdens
de Eucharistieviering in de H. Maria Magdalenakerk te Goes. onder leiding van hun dirigent Wim Boer zongen de drie dappere koorknapen: Mathijs, Pim en Ruben (headboy) o.a.
de Christ Church Mass en het Nunc Dimittis uit
de Berkely Service van Malcolm Archer.
Het is te hopen dat er in het komende

COMMUNIE 2017
Op een mooie zondag, 11 juni, deden 9
kinderen in Goes voor het eerst helemaal
mee tijdens de eucharistie. Na weken van
luisteren naar verhalen, tekenen, knutselen,
zingen en bidden was het zover: Jennifer,
Tiago, Youri, Maria, Sofia, Stijn, Jacques,
Samantha en Aurelio willen graag mee
doen met de grote mensen. Pastoor Van
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TUINONDERHOUD
Johan Boonman
Voor Particulier en bedrijf
Stelsedijk 4
4434 PR Kwadendamme
Tel 0113-649661
[06-22031343]

schooljaar meer jongens zich zullen aanmelden voor het nieuwe jongenskoor. In het bijzonder in Goes, de plaats waar bijna 60 jaar
een grote jongenskoortraditie is geweest.
Dirigent Wim Boer roept daarom zoveel
mogelijk mensen in de Damiaanparochie
op om zich daadwerkelijk in te zetten voor
de vorming van het nieuwe jongenskoor in
Zeeland. Nieuw elan en betrokkenheid vanuit de parochie zijn noodzakelijk en kunnen
een positieve bijdrage leveren. Informatie
over het Zeeland Boys Choir is te vinden op
de website zeelandboyschoir.nl. Van harte
aanbevolen!

KRINGVIERING
Al 85 jaar familie bedrijf
specialisten in
• grafgedenkstenen
• aanrechtbladen
• vensterbladen
In natuursteen 1e soort materialen,
alles op maat gemaakt. Vraag vrijblijvend advies of prijsopgave. Een
bezoek aan onze showroom waard.
Zaagmolenstraat 32B, 4461 BL Goes
(aan het Molenplein).
Tel. 0113-227919 • Fax 0113-251075
Welkom van maandag t/m vrijdag van
08.00-17.00 uur en op zaterdag van
10.00-12.00 uur of op afspraak
Toonzaal geopend te Oosterland
J.P. Boogert, v. d. Abeelstraat 1,
tel: 0111-642682, Dagelijks geopend

Daniëlsweg 1, 4451 HP Heinkenszand
Tel. (0113) 56 15 93, Fax (0113) 56 73 83
Postadres: Postbus 390, 4460 AT Goes
E-mail adres: info@rijkbouw.nl
Website: www.rijkbouw.nl
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Iedere twee maanden is er een kringviering
in de Magdalena kerk te Goes. Het is een
gebedsdienst voor ouders, grootouders en
kinderen van 0 tot groep 4. We zitten in een
kring op het priesterkoor, zingen, bidden en
luisteren naar een verhaal uit de bijbel.
De laatste viering ging over een spannend
en mooi verhaal: de ark van Noach.
Aan het einde van het verhaal maakten we
een regenboog boven de ark.
Op de kaars die we aan het begin van iedere
kringviering aansteken staat ook een regenboog; een teken dat God bij mensen hoort
en wij bij God.
Kom gerust een keer kijken. De data van de
vieringen staan in het Parochienieuws op de
pagina 'Damiaantje'.
Jeanine Heezemans

K
b
gOES - Nieuws
De vakantieperiode is weer aangebroken,
maar dat wil niet zeggen dat er binnen de
KBO-afdeling Goes niets gebeurt. Integendeel! In deze maanden zonder activiteiten
werken we deze voor het volgende jaar verder uit. Nu wordt er verder gewerkt aan de
details van een gevarieerd programma. Na
de vakanties beginnen we met een lezing
op donderdag 14 september verzorgt door
tandarts Antoine Koster over tandheelkunde
en implantologie. Dinsdag 26 september
gaan we naar de musical “The Lion King”.
In het najaar hebben we verder een lezing
over “Brandveiligheid in de woning”; een bijeenkomst “Wat ter tafel komt” waarvoor een
fiscalist wordt uitgenodigd; onze Algemene
Ledenvergadering / Sinterklaasmiddag; en
de Kerstmiddag in het Heer Hendrikhuis.
Dat zijn maar enkele grepen uit het totaal
van activiteiten.
Deze contacten helpen in het kader van
leggen sociale netwerken. Lid worden van
de KBO betekend ook ‘solidair’ zijn met de
oudere medemens. Solidair zijn met anderen ofwel naastenliefde. Dat hebben we
immers vroeger op school geleerd. Waarom
zouden we het niet in de praktijk brengen
door lid te worden van de KBO?
En wat krijgt u voor de contributie van
€ 24,--,- per jaar? Een hele reeks activiteiten in de voorlichtende en ontspannende
sfeer, tien maal per jaar het landelijke
ledenblad ‘Nestor’, zes maal per jaar ons
eigen ledenblad ‘Bij de Tijd’ en, indien
nodig, ook persoonlijke hulp als u op een of
ander terrein er niet uitkomt.
Ook willen wij u attenderen op onze website
www.kbogoes.nl waarop vermeld staan de
rubrieken: Nieuws; Belangenbehartiging;
Sociale Zaken; Veiligheid; Activiteiten; Hersenspinsel / Column; Bij de Tijd; Ziek zijn,
beter worden; Bezoekgroep; etc.
Wilt u nader kennismaken met de KBO?
Vraag een informatiepakket aan bij:
mevr. T.C.M. Does - Verdurmen,
tel. 216154 en u ontvangt het per omgaande, of kijk op onze website
www.kbogoes.nl
Rest ons nog u allen een goede en gezonde
vakantieperiode toe te wensen,
ook voor hen die thuisblijven.
Johan van Moorten

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

uit de omgeving Nieuwdorp zo’n honderd
jaar geleden elke zondag gelopen werd.
Vanuit dit perspectief zijn wij blij dat er ook
aandacht is vanuit protestants-christelijke
kant voor katholieke kerken.
Na de wandeling werden allen met koffie
verwelkomd door pastoor Van Hees. Hij sloot
de middag af met een korte vesperdienst en
soep en broodjes vormden de gezamenlijke
nazit in de parochiezaal. Hopelijk kunnen we
deze kerkelijke samenkomst herhalen, zodat
we elkaar ook op dit punt nader leren kennen en de banden tussen geloofsgenoten
kunnen versterken.
Parochiekerncommissie ‘s-Heerenhoek

TERuGKOMVIERING

Heeft u gratis
advies nodig?

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

’t Gilde
de Bevelanden
helpt U graag!
Bel 06-14 53 06 01
of mail naar

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

LIEf EN LEED
Gedoopt:

16 juli: Matthijs (Abraham Huib Jan) Kamerling, zoon van Robbin en Brigitte Kamerlingde Jonge, Kruizemuntstraat 3 Heinkenszand.
Overleden:

22 juni: Catharina Pompernolle- Moison,
weduwe van Jan Pompernolle, 96 jaar. Ze
verbleef in Ter Weel in Goes. Op dinsdag 27
juni werd zij na de uitvaartdienst in onze
kerk, gecremeerd in Middelburg.

SNuffELMARKT
18 juni was bepaald geen koude zondag;
ondanks hoge temperaturen mochten de
dames van de Kerksnuffelmarkt goede
zaken doen. Veel spulletjes wisselden tussen
10-17 uur van eigenaar. Op het eind van de
dag werd de opbrengst geteld: € 1587,40
mochten wij in ontvangst nemen en reserveren voor onderhoud glas-in-loodramen. Corrie, Corrie, Annie, Thea, Jo, Rinus, Sjaan en
hun helpers hartelijk dank voor jullie inzet!

Op zondag 8 juli kwamen communicanten
en vormelingen samen in onze kerk om
terug te kijken naar de afgelopen periode,
waarin beide groepen zich voorbereidden op
hun sacrament.
Naast terugblikken keken we ook vooruit
naar de toekomst:
Hoe gaan we verder met geloof of geloven
we het wel? De eerste stappen zijn gezet in
onze kerk en waren duidelijk zichtbaar. Durf
je zelf ook stappen voorwaarts te maken?

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

OEcuMENE

Op zondag 25 juni werd er een voettocht
gehouden op initiatief van de gezamenlijke
protestantse kerken in de Zak van ZuidBeveland. Startend vanuit de Bethelkerk te
Nieuwdorp maakte een twintigtal wandelaars kennis met dit stukje Midden-Zeeland
dat historisch gezien vooral door katholieken

PASTORALE ZORG INZAKE
SACRAMENT DER ZIEKEN
EN OVERLIJDEN

06- 53637130
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In een dialoog tussen vader en zoon Johan
en Lukas Schrieks spraken beiden zich uit
over godsbeelden en bijbelteksten.
Met open ogen en vol vertrouwen hopen
ouders en parochianen dat de toekomst
van deze jongeren er eentje is met Gods
aanwezigheid.

FLORIS BEDANKT

Nieuws van de werkgroep
kerkhofbeheer
Geachte belanghebbenden,
Recent zijn een groot aantal verzoeken
gestuurd in verband met verlenging van de
grafrechten van graven op onze begraafplaats. Het blijkt dat ruim 20 aangeschreven
contactpersonen niet hebben gereageerd
op ons verzoek tot verlenging van de grafrechten. Gelukkig hebben ook een groot

zijn dat er zoveel belangstelling is voor dit
rijksmonument.
De komende maanden zal de parochiekerncommissie een besluit moeten nemen of ze
geld vrij willen maken voor restauratiewerkzaamheden. Via BRIM-subsidies kunnen we
ook van rijkswege steun krijgen, maar tegenover elke euro die we ontvangen, moeten we
ook zelf een euro inbrengen.
Uw aandacht en steun zijn onontbeerlijk en
gelukkig mogen we van veel dorpsgenoten
(meer of minder kerkelijk betrokken) donaties ontvangen.
Voor hen die op andere wijze hun kennis
met ons willen delen, staan we graag open.
Neem gerust contact op met secretariaat via
bovenstaande adressen in het ‘kopje’.

OPEN MONUMENTENDAG

Bij de overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs maken veel kinderen ook de
keuze om te stoppen met het misdienaarschap. Of het gaat om meer tijd voor studie,
of de mogelijkheid meer te genieten van het
weekendverlof valt te raden. Jammer is het
zeker wel.
Uiteraard respecteren we de keuze van Floris
Vermue en wensen we hem veel succes in
zijn schoolloopbaan.

LITURGISCHE KLEUREN

Wie onze kerk bezoekt ziet direct welke kleur
in de liturgie een rol speelt.
Groen – de kleur van alledag, het gewonewordt het meest toegepast en daarom
heeft een vrijwilliger in onze parochiekern,
na intern overleg, de taak op zich genomen een nieuwe altaardwaal op maat te
vervaardigen. Ook de beide ambo’s en
evangeliestandaard worden opgesierd met
gelijkgestemde doeken. Naast de banieren
die we beschikken, vormt deze aanvulling op
de aankleding een waardevol bezit, waar we
erg blij mee zijn. Ook voor andere kleuren:
rood, wit, paars en grijs worden aanvullingen
overwogen en aangeschaft.
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aantal mensen wel gereageerd. Degenen
die niet hebben gereageerd zijn mogelijk
verhuisd waardoor het in onze administratie voorkomende adres niet meer juist is.
In een aantal situaties weten wij dat de
adressering nog wel juist is. Als geen verlenging moet plaatsvinden dient men dat
ook aan te geven middels het terugsturen
van ons schrijven met opdracht/handtekening tot toestemming van ruimen van het
graf. Wij wijzen erop dat het de plicht is van
de belanghebbenden om wijzigingen van
adressering door te geven. Het is niet de
plicht van de beheerder van het kerkhof om
uit te vissen waar eventueel een belanghebbende naartoe is verhuisd. Omdat wij op
een dorp wonen is het soms nog mogelijk contactpersonen te achterhalen maar
u kunt zich wellicht voorstellen dat daar
enorm veel tijd mee gemoeid is. Na publicatie op het kerkhof heeft het kerkhofbeheer
na een bepaald tijdlimiet het recht te ruimen. Uiteraard heeft dat niet onze voorkeur.
Wij roepen alle belanghebbenden eventuele
wijzigingen met betrekking tot adreswijzigingen aan ons door te geven en zeker te
reageren op een verzoek tot verlenging ook
als er geen verlenging moet plaatsvinden.
Dit om ongewenste situaties te voorkomen.
Namens beheer kerkhof parochiekern
’s-Heerenhoek. Wim Hoogesteger.

CULTUREEL ERFGOED
Als je dagelijks voorbij fietst of door het dorp
rijdt valt de kerktoren onherroepelijk op. De
ranke toren steek triomfantelijk in de lucht
en zou kunnen zeggen: ‘kom maar (op) als
je durft’.
Regelmatig ontvangen we verzoeken om de
kerk te mogen bezoeken of om het orgel
te mogen bespelen. In de meeste gevallen geven we graag gehoor, omdat we blij

In tegenstelling tot andere jaren doet ons
kerkgebouw dit jaar niet mee aan deze activiteiten, die altijd in het tweede weekend
van september plaatsvinden.

FOTOTENTOONSTELLING
Van onze dorpsgenoot Piet Grim kregen we
via een regionaal blad een schitterende
foto binnen van ons kerkgebouw. Met dank
aan hem, willen wij dit plaatje (in meerdere

opzichten op te vatten) met u delen.
In het kerkje van Ellewoutsdijk hangen meer
fotografische kunstwerken van hem; op
woensdag- en zaterdagmiddag in juli zijn ze
kosteloos te bewonderen.

KOORZANG
Nu de zomervakantie is gestart liggen repetities van kinderkoor ‘Esperanto’ en gemengd
koor ‘Missicanto’ weken stil.
Eind augustus hopen we weer met vereende
krachten in vele toonsoorten te kunnen zingen.

Bij aanvang van elk schooljaar is het altijd
even afwachten hoeveel kinderen willen blijven zingen, want er is zoveel aanbod als het
om vrije tijd gaat.
Op donderdagavond tussen 19.00 – 19.45
uur zien we graag nieuwe gezichten.
Dankzij de inzet van ons dames- en herenkoor blijven we ook tijdens de vakantieweken niet van muziek verstoken. Ook hier
is versterking altijd gewenst en wie weet
kunnen we u overhalen mee te doen? Elke
dinsdagavond tussen 19.00 – 20.00 bent
u welkom.

EVALuATIE NIEuWE KERKTIJDEN
In de kerncommissievergadering van juli
heeft de kerncommissie zich gebogen over
een vragenlijst van het pastoresteam inzake
verandering aanvangstijden vieringen. Sinds
januari kerken we op verschillende tijden en
dat was wel even wennen voor veel kerkgangers, die de klok gelijk konden zetten op
zondagmorgen 9 uur.
De kerncommissie is niet ongelukkig over
het eerste halfjaar nieuwe opzet. Het aantal
kerkgangers is relatief gelijk gebleven (80120 personen) en ook de zaterdagavondviering wordt beter bezocht dan voorheen.
Een aantal personen zal zeker meer moeite
hebben met de wisselingen, maar samen
binnen ons cluster van Lewedorp, Heinkenszand en ’s-Heerenhoek willen wij als kern
voorlopig zo verder samenwerken.
Natuurlijk horen wij ook graag uw mening.
Spreek commissieleden er gerust op aan, of
stuur uw visie naar info@rksheerenhoek.nl

KERKTV
U weet hopelijk wel dat alle vieringen rechtstreeks te volgen zijn via onze kerkradio/
kerktv-lijn? Via kerkdienstgemist.nl kunt u
gratis inloggen en ook reeds uitgezonden
diensten terugluisteren of bekijken.

PATER DAMIAANVIERING
Op zondag 8 oktober mag de parochiekern
’s-Heerenhoek gastheer zijn voor alle parochianen uit onze Pater Damiaanparochie.
Om 10 uur verzorgen wij, hopelijk met velen
uit onze grote parochie, de plechtige eucharistieviering in onze kerk.
Bij goed gastheerschap hoort gastvrijheid,
een goede sfeer en uiteraard gezelligheid,
met name na de dienst. Vandaar dat we
verschillende werkgroepen en personen
benaderd hebben om op welke wijze dan
ook mee te werken. In het volgende nummer van Parochienieuws kunnen we het volledige programma kenbaar maken en u een
hartverwarmend pakket aanbieden!
Voorbereidingsgroep
Pater Damiaanviering 2017

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

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

LIEf EN LEED
Overleden:
Op 13 juni is overleden Maria Johanna
Boudens, weduwe van Jan Schipper, op de
leeftijd van 89 jaar. Zij werd gecremeerd te
Middelburg.
Tweedaagse vlooienmarkt ten bate van de
Heilige Blasiuskerk.
In het monumentenweekend, 9 en10
september, houden de vrijwilligers van de
Heilige Blasiuskerk een rommelmarkt. De
opbrengst is bestemd voor de Heilige Blasiuskerk, Stichting Tess dolfijn therapie en
Stichting Adavoc voor weduwen en wezen
in Congo.

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

Naast een vlooienmarkt is er ook koffie,
thee, frisdrank, wafels en jam te koop. Ook
kunt u er terecht voor Zeeuwse babbelaars.
Monuta Richard Ensing
Heeft u spullen op zolder of in de schuur
Kantooradres (op afspraak)
staan waar u toch niets meer mee doet en
Fluitekruidstraat 8, 4461 MH Goes
waar iemand anders misschien heel blij
T: 0113-783 993 E: rensing@monuta.nl
I: www.monutarichardensing.nl
mee is, gooi het dan niet weg, maar breng
het naar de pastorie op dinsdagavond 22
augustus of 29 augustus tussen 18.30 en
Monutabent
Richard Ensing
19.30. Als u niet in de gelegenheid
Kantooradres
Monuta
Richard
om het dan
te brengen
danEnsing
kunnen
we een (op afspraak)
4461 MH Goes
Kantooradres
(opof
afspraak)
ander tijdstip
af spreken
we Fluitekruidstraat
komen
het993 E:8, rensing@monuta.nl
T:MH
0113-783
Fluitekruidstraat
8,
4461
Goes
ophalen. Neem hiervoor contact
op met
I: www.monutarichardensing.nl
T: 0113-783 993 E: rensing@monuta.nl
Addie Nelen
0113-563333
of
Philie
FranI: www.monutarichardensing.nl
kevijle 0113 563612. Mocht u al eerder van
uw spullen af willen neem dan ook contact
Monuta Richard Ensing
Kantooradres (op afspraak)
op met Addie of Philie.

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

Liever geen grote dingen zoals kasten, koelkasten enz. in verband met de opslagruimte.

Fluitekruidstraat 8, 4461 MH Goes
T: 0113-783 993 E: rensing@monuta.nl
I: www.monutarichardensing.nl

Richard
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ParochiekerN
kwadeNdaMMe
h. BoNiFaciuskerk

Dus boeken, schilderijen, beeldjes, serviesgoed, nette kleding, speelgoed en curiosa of
wat u nog meer kwijt wilt; wij zijn er blij mee.
We zoeken nog mensen die willen helpen
op deze dagen en achter een kraam willen
staan om de spullen te verkopen. Ziet u dat
wel zitten neem dan contact op met Addie of
Philie. U hoeft niet allebei de dagen te helpen een dag of een paar uur mag ook. We
zijn blij met alle hulp die we krijgen.
De rommelmarkt is op zaterdag 9 september van 13.00 tot 16.00 uur en op zondag
10 september van 10.00 tot 16.00 uur.
Tot ziens op de rommelmarkt.
De vrijwilligers van de Heilige Blasiuskerk
en parochiekern Heinkenszand.

KBO AfDELING HEINKENSZAND
Omdat ik de INFO voor de KBO ook mag
schrijven komt u misschien wel eens dubbele informatie tegen. Maar ik wil graag dat
alle leden, maar ook niet-leden (dorpsbewoners) van onze activiteiten op de hoogte zijn.
Van mijn moeder kreeg ik een spreuk mee:
Dubbel is eens zo dik! En daar kon je dan
uithalen wat voor jou interessant was. Zo
dus ook de reis die wij in samenwerking met
de afdeling Lewedorp gaan maken en wel op
31 augustus a.s.
We vertrekken om 10.00 uur vanaf Dijkstede en zijn om ongeveer 21.00 uur weer
thuis. De kosten zijn € 60.00 per persoon
en u moet zich voor 15 augustus opgeven.
Verdere mededelingen vindt u in de bijlage
van de vorige Nestor en anders kunt u contact opnemen met M. van ’t Westeinde – van
den Dries (tel. 568004).
’t Is al weer een hele tijd geleden, maar op
13 juni hebben we met een twintigtal leden
genoten van de smakelijke verhalen van Jan
en Jopie Minnaard. Mensen uit ons eigen
dorp die ons een middag hebben vermaakt
met gezellige verhalen. Het enige probleem
was, dat we moesten verkassen naar de
20

pastorie van onze kerk, omdat de mensen
voor de zaal van de kerk aan Clara’s Pad
niet te bereiken waren.
Jammer, dat de zoekactie voor nieuwe
bestuursleden nog geen resultaat heeft
opgeleverd. Met klem wil ik jullie dus vragen
de vakantieperiode, waarin u wellicht ook
eens andere leden tegenkomt, in overleg
te proberen enkele kandidaat leden aan
mij door te geven. Dat zou een verrukkelijk
einde van de vakantie zijn!
De vakantie die al bijna letterlijk voor de
deur staat en waardoor u wellicht in de
mogelijkheid komt eens met anderen te praten over de KBO perikelen. Ik wil u natuurlijk
niet opzadelen met een probleem, maar
door samenspraak komen er wellicht toch
een paar namen voor nieuwe bestuursleden
uit de lucht vallen. Ik zal ze wel opvangen.
Hopelijk geeft deze INFO u de kans aspirantbestuursleden te traceren. En dat hoeft niet
ten koste te gaan van een fijne vakantietijd,
die ik van harte aan iedereen wil toewensen.
Secr. Mina van ’t Westeinde-van den Dries

- Secretariaat is gevestigd in het parochiehuis:
J. Frisostraat 5, 4434 AC Kwadendamme.
- Op dinsdag- en vrijdagmorgen is er iemand van
of namens de parochiekerncommissie aanwezig
tussen 9.00 – 12.00 uur.
- Telefonisch bereikbaar: 0113-649219 of 649605.
- Website: www.kerk-kwadendame.nl
- E-mail: h.bonifacius@hetnet.nl
Bankzaken:
- ING: NL42INGB0000394345
Parochiekern Kwadendamme
- Rabo: NL10 RABO 0346034183
Pater Damiaanparochie kern Kwadendamme
Vieringen:
- Iedere vrijdagmorgen 09.00 uur
- Iedere 1e vrijdagmorgen na de viering koffiedrinken in het parochiehuis
- 1e t/m 4e zondag: 11.00 uur
- 5e weekend zaterdag: 19.00uur
Doopcontactpersoon:
Marga v.d. Plasse, 0113-649605.
Inleveren kopij Parochienieuws:
e-mail: hansdevos@zeelandnet.nl
Hans de Vos, Siguitsedijk 29,
4434 NB Kwadendamme, 0113-649993.

LIEf EN LEED
Huwelijk
Op 7 juli was de kerkelijke inzegening van
het huwelijk van Dennis Bek en Simone
Geus. Onder de bezielende leiding van pastor Tom Brooymans 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 (16)

OPBRENGST VAN DE cOLLEcTES
4/6 Caritas Nederlandse
missionarissen
11/6 eigen parochie caritas
24/6 caritas eigen Blasius kerk
2/7 diaconie eigen parochie
Collectes Eigen kerk
17/6 Afrika Enga koor
(contante afdracht /eigen telling)

€ 72,00
€ 226,32
€ 73,00
€ 60,00
€ 481,93
€ 250,Van Bart Vermeulen kreeg ik de pen om een
stukje te schrijven in Parochienieuws. Als
een echte Ovezandse kwam ik in 1989 naar
Kwadendamme om samen met Hans Franse
(nee, niet die van de schilder maar van Piet
en Janny aan de Siguitsedijk) een toekomst
op te bouwen in Kwadendamme. Het was
eerst even wennen omdat ik erg gehecht
was aan het ‘klompedurp’, maar ik voelde
me er toch al snel thuis.
Kwadendamme is een warm dorp waar
de saamhorigheid groot is en de kerk een

belangrijke plaats inneemt. We zien dat bij
de jaarlijkse gebeurtenissen in ons dorp,
waarbij de kerk vaak betrokken is, zoals de
carnavalsviering, de bluesmis, de plukviering, die aangeven dat ieder mens meetelt.
Saamhorigheid, naastenliefde en betrokkenheid geven een goed gevoel, niet alleen
aan jezelf maar ook aan je medemens. Ikzelf
probeer hieraan een steentje bij te dragen
als (bestuurs)lid van koor Singing Voices,
door mee te helpen in de bloemengroep, en
te ondersteunen in het parochiehuis. Samen
met alle anderen doe ik dit met veel plezier.
Nu, intussen al 25 jaar gehuwd en met onze
twee kinderen hier in Kwadendamme opgegroeid, ben ik helemaal met onze mooie
parochie vergroeid en kan ik zeggen dat ik
een echte Kwedamse ben geworden. Ik geef
de pen dan ook door aan een echte Kwedamse dame die ik al vroeg in mijn leven
leerde kennen als kleuterjuf in Ovezande,
die mijn collega en buurvrouw was, en nu
mijn ‘zingmaatje’ in het koor, Koos Verbeek.

stroop. Jammer dat de oude stroomgroepen
van de kerk even niet meer aan de vraag
van alle kookplaten konden voldoen, maar
dat mocht de pret niet drukken. De vakantie
kon beginnen!
Hans de Vos

BuITENVIERING IN SEPTEMBER
Bij mooi weer zullen we op zondag 3 september weer een viering buiten in de pastorietuin organiseren. In de comfortabele
aanwezigheid van kantine en muziektent zijn
we verzekerd van een sfeervolle ambiance.
Het weer is natuurlijk altijd een risicofactor,
maar hopelijk pakt het goed uit en zal het
ons gegund zijn te genieten van een mooie
openluchtviering. Brassband Con Affezzione zorgt samen met Con Amore vanaf de
muziektent voor een passende muzikale
bijdrage.

PLuKVIERING

Margriet Franse-Rentmeester

SAMEN GAAT HET BETER
Onder het motto ‘samen gaat het beter’
vierden we op 9 juli jl. de afsluiting van het
schooljaar 2016-2017 met voorganger diaken Egbert Bornhijm en zangkoor Singing
Voices. Het was een gezinsviering, waar
inderdaad redelijk wat gezinnen aan deelnamen, hoewel de meesten toch verstek lieten
gaan. Desalniettemin was het behoorlijk
druk, en waren er - zoals te zien op de foto toch nog vijftien leerlingen aanwezig (dat is
zelfs meer dan twaalf). Meester Ivo gaf een
korte terugblik op het afgelopen schooljaar,
diaken Bornhijm ging met de leerlingen in
gesprek over de komende vakantie en de
vraag of je dat alleen of samen doet, er werd
voorgelezen, gebeden en gezongen. Het was
een goede, inspirerende en ontspannen
viering. Na afloop konden we op het Bonifaciuspleintje achter het Parochiehuis lekkere,
door de leerlingen gebakken pannenkoeken
eten, met boter, bruine basterdsuiker en

Met medewerking van AB Werkt wordt op
zondag 10 september wederom een speciale eucharistieviering georganiseerd voor de
in onze regio aan het werk zijnde Poolse gasten. Tijdens deze viering worden de teksten
zoveel mogelijk in de Poolse taal gesproken.
Het zangkoor zingt de vaste gezangen in het
Gregoriaans, met uitzondering van het lied
‘Zwarte Madonna’; dit wordt in een mooie
uitvoering in het Pools ten gehore gebracht.
De voorganger is pastor Leo Peeters. Na
afloop is er volop gelegenheid om elkaar
te ontmoeten onder het genot van koffie en
appeltaart.
Aan ondernemers die Poolse gasten in
dienst hebben, wordt verzocht aan dit
speciale moment van ontmoeting extra
bekendheid te geven. Zie hiervoor ook de

Uitvaartverzorging

‛DE BEVELANDEN’
Johan Hoekman
Voor een zorgzame begeleiding
Uitvaarten in geheel Midden-Zeeland
Eigen rouwcentrum met aula
en kofﬁekamer

Geldeloozepad 20, 4463 AJ Goes

(0113) 311 444
www.uitvaartzorgcentrum.nl
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uitnodiging op de achterzijde van de Bonifaciusbode, die achterin de kerk ligt.

WIST U DAT ...?
- Peter Rijk een prachtige impressie van de
Sacramentsprocessie voor ons in elkaar
heeft gezet? Het is heel erg leuk om daarmee nog eens terug te kijken. Indien u hiervoor belangstelling heeft: de film is op dvd
verkrijgbaar voor de kleine prijs van € 5,-.
- Evenals vorig jaar onze kerk tijdens de
zomervakantie op dinsdag- en vrijdagmorgen geopend is van 9 tot 12? Deze openstelling staat ook vermeld in een folder die
wordt uitgegeven door een samenwerkingsverband van kerken die, net als wij, graag
hun gebouw tonen aan toeristen. De folder
is gratis beschikbaar en ligt voor u gereed
op één van de tafeltjes achterin de kerk.
- Binnen het Pater Damiaanbestuur Sjaak
Uitterhoeve nog steeds onze Bonifaciuskerk,
en alles wat daarmee samenhangt, vertegenwoordigt? Hoewel zijn zittingsperiode ten
einde liep, is hij bereid gevonden ook een
tweede termijn te aanvaarden. Daar mogen
we oprecht blij mee zijn; onze belangen worden door hem goed geborgd.
- De parochiekerncommissie u een hele
fijne zomer toewenst? We wensen u een
beetje rust, een beetje zon, de kans om
nieuwe indrukken op te doen, of gewoon
lekker thuis te blijven en misschien wat zingeving op te doen in één van onze vieringen.
Zoals het u past, is het ons goed.
Parochiekerncommissie

Overleden:
Op 15 juni is mevrouw Antonia Raas-van
den Dries overleden, geboren op 1 juni
1924, weduwe van Machiel Adriaan Raas.
De uitvaart met aansluitend de begrafenis
op ons kerkhof vond plaats op 21 juni.

Samen (Z)Onderweg….
Het gekozen thema voor de jaarlijkse campingviering van de PKN-kerken van Nieuwdorp en Lewedorp en de parochiekern
Lewedorp, leende zich er zondag 18 juni
uitstekend voor om de woordspeling met de
zon te maken.
Door de zonovergoten polders rond de twee
dorpen zag je de fietsen richting minicamping Dekker gaan om dat wat bindt in het
geloof, samen te gaan vieren. Er waren
honderd boekjes gemaakt en ze waren op!
De gekozen ruimte op de camping zorgde
voor een – letterlijk – warme sfeer….. De uitwerking van het thema door dominee Roggeband en pastor Tom Brooijmans onderstreepten maar eens de mooie gedachte
dat beide kerken het gezamenlijke in het
geloof zo breed mogelijk uit willen dragen.
De Spaanse mis en liederen van de koren
Con Dios en Missicanto en de mooie presentatie van de kindernevendienst waar de
kinderen letterlijk hun steentje aan bijdroegen, bepaalden mede de perfecte sfeer van
die prachtige zondagmorgen.
Bij de koffie na afloop was er feitelijk niemand die daar anders over dacht. Deze
viering, met dit jaar bij de collecte extra aandacht voor Clara’s hofje, is niks bijzonders
meer op de oecumenische agenda: het is
een vast gegeven!

Parochiekern

Kerkkamp 2017

Lewedorp

Op 24 juni was het weer zover: het jaarlijkse
nachtje over van de kindernevendiensten
van de gezamenlijke kerken. Rond half 5
arriveerde iedereen. Eerst zocht iedereen
een plekje om zijn/haar tent op te zetten.
Helaas was het wel een beetje aan het

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

regenen. Al mocht dat de pret niet drukken. We mochten gelukkig gebruikmaken
van de schuur van Jan en Aartje, zodat we
droog konden barbecueën. Daarna gingen
de kinderen nog even lekker spelen of chillen in hun tent. Waarna de bingo begon.
Iedereen won een prijs. De kinderen tot
en met groep 3 gingen slapen. De overige
kinderen speelden het breaklight spel. Ook
de oudste kinderen gingen na het spel hun
tentje opzoeken om te gaan slapen. De
volgende morgen zaten we met zijn allen
aan het ontbijt. Om half 10 vertrokken we
op de fiets naar de PKN-kerk te Nieuwdorp.
Het was hier feest vanwege het 100-jarige
bestaan van de kerk. Na de viering zijn we
weer terug gefietst. De tenten werden weer
afgebroken en het zat er weer op. Het was
weer zeer gezellig. We kijken alweer uit naar
het volgende kerkkamp in 2018.

EERSTE KINDERNEVENDIENST/
cRÈcHE
De vakantie is bij het uitkomen van dit blad
in volle gang. Geniet er nog lekker van. Op
3 september staan wij weer paraat om er
een leuke kindernevendienst van te maken.
Wij hopen weer op veel kinderen te mogen
rekenen.
Het kinderpastoraat

OEcuMENIScHE VIERING
De gezamenlijke kerken van Lewedorp hebben de vredesweek die gesteund wordt door
PAX weer voorbereid.
Op zondag 17 september hebben wij een
oecumenische viering in de P.C kerk
de aanvang van de viering is om 10:30,
maar er is al om 10:00uur koffie in het zaaltje. De dienst met als thema "de kracht van
de verbeelding" zal worden voorgegaan door
pastor Tom Brooijmans.
Een Lewedorps gelegenheidskoor, onder
leiding van Bert Alderliesten, zal de viering
begeleiden. Er is ook kindernevendienst en
de collecte is voor PAX.
Het zou het fijn zijn als velen deze vredesweek met ons zouden willen vieren.
Zondag 17 september naar de PC kerk; in
de RK kerk is er dat weekend geen viering

PAuSELIJKE ONDERScHEIDING
Op zaterdag 7 juli ontving onze dorpsgenoot en mede-parochiaan Ad Lijmbach
uit handen van pastoor Fons van Hees de
pauselijke onderscheiding ‘Pro Ecclesia et
Pontifice’. Ad was totaal niet op de hoogte
dat deze hoge kerkelijke waardering hem ten
deel zou vallen en tijdens de viering werd hij
dan ook vanuit het kerkkoor geplukt.
Vele bekenden, familieleden en vrienden

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

LIEf EN LEED
Overleden
Op 8 juni 2017 is Andreas Bastiaansen uit
Rilland op 85-jarige leeftijd te Roosendaal
overleden. De crematieplechtigheid vond
plaats op dinsdag 13 juni in het crematorium te Bergen op Zoom.
Op 25 juni 2017 is Theo Megens op 79-jarige leeftijd te Hansweert overleden. We hebben op 30 juni tijdens de uitvaartdienst in
onze parochiekerk te Hansweert afscheid
van hem genomen, waarna de crematie
plaatsvond te Middelburg.

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

Uw specialist in rouwbloemen

Voor een zorgzame begeleiding

Dag en nacht bereikbaar op:

(0111) 45 07 17
www.uitvaartsd.nl

BLOEMENPOT
De bloemenpot heeft in de maand juni
€ 12,85 opgebracht.

EVALuATIE VIERINGENROOSTER
We hebben in de Pater Damiaanparochie
nu een half ervaring met het nieuwe rooster
voor de weekendvieringen. Graag willen we
van U, parochianen, horen hoe alles wat
op papier is vastgelegd en ingedeeld in de
praktijk heeft uitgepakt. De parochiekerncommissie wil graag uw mening horen en
daarom is er een kort evaluatieformulier
opgesteld met een aantal vragen.
U kunt het ingevulde evaluatieformulier
of uw schriftelijke mening tot 13 augustus inleveren in de speciale doos achter
in de kerk of via de brievenbus van het
parochiecentrum.

ONDERHOuD
De twee gevelkachels in onze parochiekerk
zijn versleten en dringend aan vervanging
toe. De parochiekerncommissie heeft besloten de gevelkachels op korte termijn te
vervangen.

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

info@uitvaartdevlieger.nl

www.uitvaartdevlieger.nl
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Parochiekern
Ovezande
O.L.V. Hemelvaartkerk
Kerkgebouw
Onze Lieve Vrouw Hemelvaart,
Hoofdstraat 60, Ovezande
Contactadressen
Secretariaat: pastorie Hoofdstraat 58,
4441 AE Ovezande tel.: 0113-655214
internet: www.rkovezande.nl
e-mail: rk.ovezande@zeelandnet.nl
Financiële zaken
Bankrekening: NL27 RABO 0346008948
Pater Damiaanparochie parochiekern Ovezande
Misintenties, uitvaarten, huwelijken,
jubileumvieringen e.d.:
Mevr. Oostdijk-Uitterhoeve, tel.: 0113-655675
of Mevr. Harthoorn-Capello, tel.: 0113-655157
Doopcontactpersoon:
Nicolien de Jonge, tel.: 0113-655868
Kindernevendienst
Elke tweede zondag van de maand (behalve de
zomervakantie)
Inleveren kopij ‘Parochienieuws’
Dhr. M. Bierens, Constantijnstraat 4, 4441 BB
Ovezande, tel. : 0113-655520,
e-mail: mbierens0@gmail.com

LIEF EN LEED
Overleden
Magdalena Cornelia Dobbelaar stierf op 26
juni in de leeftijd van 94 jaar. Ze was de
oudste van zeven kinderen op een boerderij
in Oudelande. Later is ze verhuisd naar de
Hoofdstraat in Ovezande. Ze heeft jarenlang
bij de Boerenleenbank en bij boekhoudbureau Pekaar in Goes gewerkt. De kerk en het
geloof speelden een belangrijke rol in haar
leven. ’s Zondags uit de kerk was het altijd
grote visite bij haar thuis. Marleen werd de
spil van de familie. Ze was modern in haar
opvattingen. Eind april viel ze en moest ze
in Ter Valcke opgenomen worden. Daar is ze
ook bediend. De uitvaartdienst heeft plaats
gevonden op vrijdag 30 in onze kerk, waarna ze op het kerkhof begraven is.

DE KLUSDAG
Eind april hebben we als parochiekern Ovezande weer een klusdag georganiseerd. Met
tien personen hebben we ons kerkgebouw
en de pastorie onder handen genomen.
Allereerst grondig schuren en stofvrij maken
en na de koffie zijn de kwasten ter hand
genomen. De onderdorpels van de ramen
van de kerk zijn gewit en de kozijnen van
de pastorie zijn in de lakverf gezet. Tevens
is de band van stucwerk aan de pastorie
opnieuw geschilderd, wat niet voor zijn tijd
was. Ook zijn de ramen en kozijnen die niet
geschilderd hoefden te worden, nog gesopt
wat de uitstraling ook verbetert. De gebouwen staan er weer piekfijn bij, zeker nu vorig
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jaar de voorgevel geheel is gerestaureerd.
Hartelijk bedankt iedereen voor de enthousiaste medewerking om onze kerkgebouwen
in goede staat te behouden. Je staat ervan
te kijken wat je met een groepje mensen op
zo’n dag allemaal kan doen. We willen dit
graag ieder jaar herhalen zo rond die tijd. Als
er nu nog mensen zijn die denken ‘ik wil ook
wel graag meehelpen volgend jaar’ dan kun
je je bij mij melden en dan word je volgend
jaar ook benaderd.
Bas Goense
Namens de gebouwencommissie

PAROCHIEVERGADERING,
PAROCHIEKERNCOMMISSIE BESTAAT
40 JAAR
Met het Tweede Vaticaans Concilie kwam het
rijke Roomse Leven in de jaren '60 van de
twintigste eeuw tot een einde. Er begon in
de Nederlandse kerkprovincie een periode
van ongekend heftige polarisatie en secularisatie. Daarbij werd de kerk democratischer
ingericht. Dit proces heeft zich ook in de
Ovezandse kerk voltrokken. Denk maar aan
het altaar, dat zich op het kerkvolk richtte,
Nederlandse liederen, het afschaffen van
het klassensysteem bij uitvaarten, afschaffen van de eigen plaats in de kerk, en de
oprichting van de parochievergadering in
1977. Ovezande liep daarmee voorop.
Sindsdien worden de besluiten genomen
door de parochievergadering, een vijftien
personen sterke groep, die is gekozen door
de parochianen. Sinds de fusie tot de Pater
Damiaanparochie is de parochievergadering
omgezet naar de parochiekerncommissie.
Het doel was en is een grotere betrokkenheid van de parochianen bij hun kerk

te realiseren. Zoals al voor 1970 door de
pastoor werd opgemerkt: “De parochiegemeenschap is geen winkel met de pastoor
als winkelier en de gelovigen als klanten; de
parochie is, als het goed is, een gemeenschap van gelovigen die elkaar opbouwen
en dragen.” Zo heeft de kerk in Ovezande al
40 jaar een democratisch bestuur. Met zo’n
20 werkgroepen en ruim 100 vrijwilligers is
er zeker sprake van het samen dragen van
de geloofsgemeenschap.
Met de parochiekerncommissie hebben we
op gepaste wijze aandacht besteed aan dit
bijzondere jubileum. Bij die gelegenheid
hebben we ook Kees Boonman een speciaal
insigne omgehangen, omdat hij al die veertig jaar onafgebroken zitting heeft gehouden
in de vergadering, nu de commissie.

MARIA HEMELVAART

Ad Schenk

Op 15 augustus is het feest van Maria
Hemelvaart. Maria is de patrones van onze
parochiekern. Zoals gebruikelijk vieren
wij dit in het weekend in de buurt van 15
augustus. Dit jaar dus op zaterdagavond
12 augustus. Na de viering, waarin pastor
Buijssen voorgaat, en die uiteraard in het
teken van Maria zal staan, wandelt ieder
die dat wil mee naar onze Mariakapel. Daar
wordt nog wat gebeden en gezongen. Na
afloop staat er daar koffie en thee voor u
klaar. U bent van harte welkom!
Kees Boonman

ELKAAR OP HET GOEDE SPOOR
HOUDEN

Dat is het thema van de viering op zaterdag
9 september om 19.00 uur. Om van deze
zaterdag avond viering iets speciaals te
maken hebben wij Wim Steenbakker bereid
gevonden om met zijn prachtige muziek en
stem mooie liederen ten gehore brengen.
Naast Nederlands zingt hij Engelstalig,
Frans, en Latijn. Hij verzorgde al vele optredens hij zong zelfs onder begeleiding van de
bekende Cor Bakker .
Dus zeker de moeite waard om dit te gaan
beluisteren tijdens viering in Ovezande. Na
afloop kunnen we nog even nagenieten met
een kopje koffie of thee. Iedereen is dan ook
van harte welkom.
Jeannette van Beek

ParochiekerN

SCHILDERS- EN

schouweN-

AFWERKINGSBEDRIJF

duivelaNd

FRANSE BV
meer dan ‘een kleurtje’

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

Johan Frisostraat 26
4434 AC Kwadendamme
Telefoon 0113-649361

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

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

LIEf EN LEED
Gedoopt op 9 juli Ray Rapati uit Zierikzee.
De ziekenzalving is toegediend aan Johanna den Dekker op 10 juni.
Op 11 juni is overleden Johanna den Dekker, 85 jaar uit Zierikzee.

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

OPEN KERKDAGEN
Elke dinsdag t/m 22 augustus staan de
deuren van de Willibrorduskerk weer open
van 10.00 – 16.00 uur voor bezoekers die
even weg willen uit de drukte van de stad
voor een momentje van rust en bezinning.

MARIA TEN HEMELOPNEMING
Op zondag 13 augustus wordt er in de Onze
Lieve Vrouwe op Zee kerk in Haamstede de
Maria ten Hemelopneming gevierd, er is
dus niet een extra viering op 15 augustus.
Het Willibrordus koor zal hopelijk komen
zingen op deze zondag en aansluitend is er
een stille tocht naar de duinen. Na afloop
van de viering is er koffie voor de kerkgangers en daarna een kleine lunch voor de
deelnemende pelgrims.

AfScHEID ERIK STEEGMANS
Na 23 jaar als directeur op de Willibrordusschool te hebben gewerkt heeft Erik Steegmans afscheid genomen van 'zijn' school.
Op 5 juli werd dit gevierd middels een
spelletjesochtend met en voor de kinderen
en op 6 juli was er een afscheidsavond
met het team, de oudercommissie, de
medezeggenschapsraad en enkele andere

genodigden. En als klap op de vuurpijl was
er op 7 juli een drukbezochte afscheidsreceptie. Het waren mooie, ontroerende
en leuke momenten om met zijn allen te
mogen beleven.
Ine Peters
Ter gelegenheid van mijn afscheid hebben
de kinderen op 5 juli een zelf een feestochtend verzorgd. Dat hadden ze samen met
de oudercommissie en de leerkrachten
prima gedaan. Op vrijdag 7 juli was er een
afscheidsreceptie voor de volwassenen.
Veel cadeaus en lieve en mooie woorden
zijn mij hier ten deel gevallen.
Erik Steegmans

drukkerij en
ontwerpstudio

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

drukkerijdriedijk.nl
Noordland 3
4451 RP Heinkenszand

t 0113 56 19 42
e info@drukkerijdriedijk.nl
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VANUIT DE SCHOOL
Dit schooljaar was het laatste van mij als
directeur van de St. Willbrordusschool. Na
dit schooljaar ga ik nog vier dagen voor
Prisma werken. Samen met hen kwamen
we tot een goede invulling van deze vier
dagen. Ik kan me het laatste jaar dat ik
voor Prisma mag werken met diverse zaken
gaan bezighouden zowel op kantoor als in
de scholen. Dit betekent dus dat ik op mijn
“oude dag” nog wat nieuwe uitdagingen

aan ga, maar tegelijkertijd ook kan gaan
afbouwen. Fijn dat dit zo kan, ik heb er
zin in.
Het was een week waarop ik met veel
dankbaarheid terug kijk. Ik wil iedereen
dan ook van harte bedanken voor de
cadeaus, woordjes, inzet en de gezelligheid. Ik heb ervan genoten.
In de laatste week voor de zomervakantie
was er de gezinsviering, de slotviering en
de musical van groep 8. Kortom weer een
gezellige week.
De gezinsviering stond in het teken van
de vakantie en het was weer een mooie
zomerse kerkdienst.
Ook de slotviering mocht er zijn, deze stond
in het teken van herinneringen: wat onthoud je en wat neem je mee. Twee mooie
vieringen met heel veel jonge mensen.
Ook het afscheid van groep 8 met de musical was een feestje.
Na al die feesten zal het goed uitrusten zijn
in een, hopelijk, zonnige zomervakantie!
Erik Steegmans

OPEN MONUMENTENDAG
Op zaterdag 9 september is de Willibrorduskerk van 10.00-16.30 uur geopend in
het kader van open monumentendag. Het
landelijk thema is “Boeren, burgers en buitenlui”. Het Willibrorduskoor onder leiding
van Wim Boer geeft deze dag een concert
van 13.30-14.30 uur. Komt u ook luisteren? Hartelijk welkom!

GELOOFSVORMING MET
VOLWASSENEN
Op dinsdag 12 september is het thema
“Engelentocht door Zierikzee”. In de binnenstad van Zierikzee houden zich heel wat
engelen verscholen. Vaak lopen wij er langs
zonder hen op te merken. Vanmiddag staan
we er wel samen bij stil. De tocht wordt
begeleid door leden van de voorbereidingsgroep en bij elke stop wordt een korte tekst
(gedicht, gebed) voorgelezen. De tocht
duurt ca. 30 minuten en na afloop is er een
korte terugblik en kunnen ervaringen met
engelen gedeeld worden. We beginnen om
14.00 uur in het parochiecentrum, einde
ca. 16 uur inclusief een kopje koffie en iets
lekkers. U hoeft zich niet aan te melden en
er zijn geen kosten aan verbonden.

GROTE SCHOONMAAK
De grote schoonmaak staat gepland op
woensdag 27 september. Mensen waarvan
wij een mailadres hebben krijgen de uitnodiging eind augustus/begin september.
Als er parochianen zijn die ook graag mee
willen helpen en deze mail niet ontvangen,
meldt u aan! Ook voor de eerste keer bent
u van harte welkom om het werk te verlichten. Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag
22 september in verband met de inkopen,
want u kunt aangeven om mee te lunchen.
De werkzaamheden ronden we na de lunch
af. We zien met belangstelling uw aanmelding tegemoet via theabl@zeelandnet.nl /
c.duinhouwer2@kpnplanet.nl
Thea en Rian

OPBRENGST CARITASCOLLECTES
Zierikzee
Haamstede
Totaal
5 maart:
€ 110,90
€ 32,05
€ 142,95
voor ondersteuning Vastenactie.
2 april:
€ 111,61
€ 55,53
€ 167,14
voor ondersteuning bezoekgroep.
14 mei:
€ 149,82
€ 73,75
€ 223.57
voor hongersnood in Afrika
11 juni:
€ 72,30
€ 57,85
€ 130,15
voor activiteiten eigen Caritas
De caritascollecte op 6 augustus is
voor pastorale zorg in gevangenis en de
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caritascollecte op 3 september is bestemd
voor het hospice.
Onze kasbeheerder Tonny Vaes zorgt ervoor
dat de bedragen op de juiste plek terecht
komen. Uw steun Caritas: bankrekening:
NL 52 RABO 0143 5823 99. Hartelijke
dank voor Uw steun.

KBO

Caritaskern commissie
Schouwen-Duiveland

Koffieochtenden
Op woensdag 9 augustus is er weer een
koffieochtend vanaf half 10 in het Tonnenmagazijn in Brouwershaven.
Op dinsdag 5 september is de eerste koffieochtend na de zomervakantie in het
parochiecentrum in Zierikzee. Vanaf half
10 bent u van harte welkom om iedereen
weer te ontmoeten en lekker bij te kletsen!
Seniorencafé op dinsdag 12 september
Op deze dinsdagavond (koorleden!!) staat
er in het fiZi theater een gezellige avond
op het programma met als gastspreker
dhr. Backhuijs. Hij is eigenaar van het
schelpenmuseum in plan Tureluur en weet
geboeid te vertellen over al zijn reizen en
allerlei attributen die hij op deze reizen verzamelde. Zeer zeker de moeite waard om
deze avond alvast te noteren in uw agenda.
De entree is gratis en het eerste kopje koffie ook. Vanaf half 8 bent u welkom.
Klaverjasavonden
Op vrijdag 22 september start onze eerste
klaverjasavond van het nieuwe seizoen. We
beginnen om 19.30 uur in het parochiecentrum in Zierikzee. Inleg is € 3,50 en
daarvoor krijgt u een kopje koffie en als
u goed kaart (of gewoon goeie kaarten
krijgt!) ook nog een leuk prijsje en in ieder
geval een gezellige avond.
De volgende data die u kunt noteren om te
klaverjassen zijn : 20 oktober, 17 november, 12 januari, 23 februari , 23 maart en
de slotavond is op 11 mei 2018. Opgeven
kan bij Henny Verkaart, tel. 414106.
Seizoensopening van de gezamenlijke
bonden
Op zaterdag 30 september vindt de jaarlijkse seizoensopening plaats in de Nieuwe
Kerk in Zierikzee. Het vrijwillige fanfarekorps der Genie treedt voor u op in samenwerking met de coverband Make my Day.
Aanvang 14.00 uur en kaartverkoop via
tel. nr. 414106 en 407758, of indien nog
voorradig aan de kassa in de Nieuwe Kerk.
Het wordt een daverend optreden, dus
noteert u deze datum alvast.
vooruitzien
Op zaterdag 7 oktober gaan we met de
KBO naar den Bosch toe. Na het zeer
geslaagde uitje in het voorjaar naar
Amsterdam is dit een leuk vervolg. Details

hoort u later maar hou het in de gaten want
vol is vol in de bus!

WINDKRAcHT 8 OEcuMENE IN
DE WESTHOEK
Muralt fietstocht door de Westhoek van
Schouwen
Op donderdag 10 augustus wordt weer een
fietstocht georganiseerd onder leiding van
een “gids”, die u zeker zal informeren over
de z.g. muraltmuurtjes.
We starten om 10.00 uur bij de Jacobuskerk in Renesse bij fietsroutepaaltje 75 en
vandaar volgen we in grote lijnen de route,
zoals aangegeven in het prachtige magazine ”ZIN IN SCHOUWEN”. (voor meer info:
tel. 461407)
Van Renesse, via de Rampweg en het
‘koepeltje’, naar de Bethlehemkerk in
Scharendijke waar we koffie drinken. Dan
fietsen we over het schelpenpad ‘Den
Osse-Serooskerke’ naar de Schelphoek. Dit
natuurgebied is ontstaan na de aanleg van
de ringdijk in 1953. We stoppen even bij
de uitkijktoren die gemaakt is bovenop een
caisson dat gebruikt is om het gat in de
dijk te dichten. Dan langs de Plompetoren
naar de haven van Burghsluis waar we de
oude lichtkoepel vinden van de vuurtoren
van Nieuw-Haamstede én een monument
voor de redders van mensen. Vervolgens
fietsen we via Burgh en Haamstede weer
terug naar Renesse. Dan staat er zo’n 30
km op de teller! Ergens onderweg wordt
u een lunch aangeboden, hiervoor graag
aanmelden bij: Trudi Zuidmeer mailadres:
trudizuidmeer@gmail.com of
tel. 06 55 50 87 26
vredeswandeling
Tijdens de Vredesweek wordt op 16 september weer de Vredeswandeling gehouden. We beginnen in de Onze Lieve Vrouwe
op Zee Kerk in Burgh Haamstede om 10.00
uur met een kort morgengebed waarna we
om 10.25 uur naar Burgh wandelen, liefst
in het wit gekleed. Daar drinken we nog
koffie. Voor meer informatie tel 461407.
Marijke Wessel

Verfhandel

Franse

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

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

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

Verzorgt de gehele uitvaart
Tel: 0113 - 63 91 08
Mob: 06 - 40 48 40 76
Dag en nacht bereikbaar.
Striepseweg 4,
4435 RL Baarland
www.lindavanwingen.nl
Kom langs en zie onze speciaalcollectie relaxfauteuils met toebehoren en laat een stoel aan
uw eigen wensen aanpassen.
Of bel voor een brochure

HEERENSTRAAT 9, ’S-HEERENHOEK
0113-351311

VOOR uW AGENDA
Tot en met 2 september is er in de Grote
Kerk te Brouwershaven een tentoonstelling
over de protestantse kerken op ons eiland
in het kader van 500 jaar reformatie met
o.a. foto’s, kerkboeken, bijbels, antependia
en liturgische kleding.

HET ANDERE TELECOMBEDRIJF
PROCES AUTOMATISERING
Advies - Installatie - Onderhoud
24 uurs service
Werrilaan 8 • ’s-Heerenhoek
Tel. 0113-352440
Fax 0113-352264
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colofon
PASTORAAL CENTRUM
Secretariaat/teamassistentie:
Plonie Paree
Ineke Priem
Zusterstraat 4, 4461 JA Goes
tel. 0113-218610
pastorteam@zeelandnet.nl
Openingstijden Pastoraal Centrum:
van di t/m vrij van 10.00 tot 12.00 uur
PASTORAAL TEAM
- Wiel Hacking, pastoraal werker, teamleider
tel. 06-17598152
wielhacking@gmail.com
- Fons van Hees, pastoor
tel. 06-1328 1235
avanhees@zeelandnet.nl
- Jeanine Heezemans, pastoraal werker
tel. 06-44024841
jmaheezemans@xs4all.nl
- Paul de Maat, pastoor
tel. 0118-467076
pdemaat@planet.nl
- Ria Mangnus, pastoraal werker
r.mangnus@rkwalcheren.nl
TEAMWACHT
Tel. 06-53637130
bij overlijden van een dierbare of verzoek
om toedienen sacrament der zieken kunt
u dit nummer bellen: 24 uur bereikbaar.
vicariaat middelburg
Paul Verbeek, vicaris
Tel: 06-83215322
pverbeek@bisdombreda.nl
emeriti pastores
buijssen@zeelandnet.nl
tbrooymans@zeelandnet.nl
A. Verdaasdonk, 0111-420785
REDACTIE
- Goes
Riet Hopmans
- ’s-Heerenhoek Plonie Paree
- Heinkenszand Addie Nelen
- Kwadendamme Hans de Vos
- Lewedorp
Tilly van Klooster
- O-Z-Beveland Jeannet Kievit
- Ovezande
Marinus Bierens
- Sch-Duiveland Marijke Clarijs
- Pastoresteam Wiel Hacking
- Hoofdredactie Richard Gielens
vragen/opmerkingen: mail ze naar
parochienieuws@zeelandnet.nl
WEBSITE
www.paterdamiaanparochie.nl
OPLAGE
6100 exemplaren
VORMGEVING EN DRUK
- Drukkerij Driedijk
Noordland 3, 4451 RP Heinkenszand
tel. 0113-561942
info@drukkerijdriedijk.nl
www.drukkerijdriedijk.nl

Parochie- en kernzaken
Gevangen zitten, zo voelen we ons allemaal
wel eens. Gevangen in vervelende/ moeilijke
situaties het kunnen er legio zijn; geldgebrek,
relatieproblemen; geloofstwijfels of gewoonweg
de sleur van de dag. Maar letterlijk opgesloten
in de gevangenis dát zullen toch maar weinigen
hebben meegemaakt. Gelukkig maar!!
Ik ben Ineke van de Par en werk als Aalmoezenier in twee Penitentiaire Inrichtingen (P.I.)
Te weten: PI Middelburg en PI Rotterdam/
Hoogvliet.
Gevangenissen worden Penitentiaire Inrichtingen genoemd omdat er boete gedaan wordt.
En dat gebeurt daar ook. De gebouwen zijn zo
ingericht dat alles de sfeer van boetedoening
ademt. Cellen, veel loten en alles verloopt via
een strak schema echt gezellig is het er niet. En
in die gebouwen vele mannen die daar zitten
om heel uiteenlopende redenen van het niet
betalen van bekeuringen tot en met het plegen
van een moord. Er zitten mannen die schuldig
bevonden zijn en hun straf uitzitten (gevangenis)
en mannen die nog niet geoordeeld zijn: schuldig/niet schuldig (Huis van Bewaring).
Torentijd is zowel gevangenis als Huis van
Bewaring (150 gedetineerden) en in Hoogvliet is het een groot Huis van Bewaring (180
gedetineerden) Al ik nu een gevangenis moet
beschrijven dan zou ik zeggen dat het in feite
een dorp op zich is. Er zijn allerlei faciliteiten:
keuken, medische dienst, maatschappelijk werk,
detentie-begeleiding, uiteraard beveiligers en
bewaarders, magazijn, bevolkingsadministratie,
werkplaatsen enz. enz. er is nog veel meer maar
er is ook een kerk. Dat wil zeggen er is een
geloofsgemeenschap- die weliswaar tijdelijke
leden kent, men komt en gaat- , maar toch wel
als zodanig te definiëren is. Er wordt samen
geloof beleden in de gebedsdiensten; er vinden
geloofsgesprekken plaats zowel in een groep als
individueel..
Kerk in de gevangenis, het klinkt vreemd maar
als je erover doordenkt is het juist hier in de
afgeslotenheid dat een mens wordt teruggeworpen op zichzelf. Dan –eenmaal in die woestijn- komen er allerlei vragen en vele sombere
gedachten op je af zoals Waarom? Hoe nu? Wat
ben ik waard? Waardeloos mens dat ik ben voor
mijn gezin, maatschappij.. voor God?
God…wat heb ik gedaan!!.
Veel vragen over schuld, boete en vergeving. Hoe
kan ik een waardig mens worden in de ogen
van …God.. allemaal geloofsvragen, allemaal
existentiële vragen, eigen aan de mens zeker in
noodsituaties.
Pastor mogen zijn van een kerk (geloofsgemeenschap) in de gevangenis is mooi werk. Maar
net als buiten heb je daar hulp bij nodig. Ook
binnen gevangenissen zijn er vrijwilligers actief.
Deze vrijwilligers komen vanuit de diverse kerken en helpen bij de kerkdiensten of bezoeken
gedetineerden die niet of nauwelijks bezoek
krijgen. Omdat kerk- en bezoekvrijwilligers over
het algemeen van buiten de inrichting komen
nemen zij ook gelijker tijd de taak van verzoener
op zich. Dat wil zeggen zij worden als gebaar
van verzoening van buiten (de maatschappij/
kerk) naar binnen toe gezonden om de mens
die afgezonderd/ tijdelijk buitengesloten is van
diezelfde maatschappij, de hand te reiken. De
verzoeningsboodschap is; we zijn je niet vergeten, je hoort erbij. Hoe vreemd het ook mag

klinken binnen een gevangenis-setting: de deur
blijft op een kier en zal op een dag weer helemaal opengaan. De vrijwilliger die van buiten
komt, is daar teken van.
Als pastor ben je vooral binnen als zielzorger
aan het werk; je wilt de mannen erbij houden;
niet loslaten, ze laten weten je bent en blijft een
kind van God. Laten we samen zoeken naar een
weg uit die duisternis, stapje voor stapje.. keren
we samen om naar dat Licht..
En eenmaal per week wordt er samen gevierd/
gebeden. Komen we samen rondom het Woord
en bidden. Dit zijn zeer speciale momenten op
zo’n moment ben je kerk, geloofsgemeenschap
in optima forma; binnen en buiten samen,
gedetineerden en kerkvrijwilligers/koren die
samen in woord en gebaar hun geloof in Christus belijden. En geloof het nu maar Christus God
is voelbaar aanwezig. Getuige ook dit gebed van
een gedetineerde gepubliceerd in de agenda
voor gedetineerden 2009 (uitgegeven door het
r.-k en protestantse justitiepastoraat)
Vader ik zoek U
maar kan U niet vinden
De stilte die brengt mij tot U
Heel mijn innerlijk is in opstand
Vader help mij bidden nu!
Ik weet dat ik om tot U te komen
Berusten moet in leed en smart
Dat ik de stilte ga voelen
Als ik tot U kom
Met liefde in mijn hart.
Ik voel dan de stilte in mij komen
die mij brengen gaat tot U
En in mij is thans geen opstand
VADER
Ik kan bidden NU.
Anoniem 2008
Gevangen zitten we allemaal weleens. Maar u
als medegelovige nodig ik graag uit om eens in
een echte gevangenis binnen te stappen. Niet
gedwongen zoals zoveel tijdelijk bewoners maar
geheel vrijwilliger en ook zomaar voor eventjes…
een paar uurtjes b.v. als bezoek- of kerkvrijwilliger of als koor… Namens de geloofsgemeenschappen in Torentijd en Hoogvliet mag ik u van
harte welkom heten.
Ineke van de Par
Giften graag naar: NL83 RABO 015 326 1374
t.n.v. gevangenispastoraat
Voor aanmelden/inlichtingen of vragen kunt u
altijd contact met mij opnemen
Ineke van de Par, aalmoezenier
P.I Middelburg, Torentijdweg 1, 4337 PE Middelburg
Tel. 0880723021
i.van.de.par@dji.minjus.nl
P.I. Rotterdam, SGV Hoogvliet, Koddeweg 100
3194 DH Hoogvliet, Tel 0880731517

