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inleidend
woord

‘We hebben er weer zin in’. Na een periode van uitrusten, zonnen, niks doen of niks moet, gaan
we ons weer richten op doelen. Een nieuw leerjaar voor scholen, maar ook voor ons, gelovige
mensen, valt er nog een boel te ontdekken. Parochienieuws helpt daarbij!

van de hoofdredacteur

Aanspreken

De laatste weken is er een discussie gaande over de wijze waarop je
mensen mag of kunt aanspreken. De tijd dat de mensheid bestond
uit enkel mannen en vrouwen (of moet ik eerst vrouwen en dan pas
mannen zeggen?) is niet meer, omdat er ook mensen zijn die zich
geen man of vrouw voelen: ‘genderneutraal’ heet dat.
Op stations worden we in de toekomst allemaal ‘reizigers’ genoemd
en in verschillende gemeentes heeft mevrouw & meneer plaats
gemaakt voor: ‘inwoner’ of ‘burger’.
De meesten van u (of mag ik ‘jij’ zeggen?) zijn opgegroeid in
de tijd dat titulatuur en etiquette hoog aangeschreven stonden.
Hiërarchie maakte het noodzakelijk om de juiste aanspreektitel te
gebruiken. Er waren zelfs hele lijsten samengesteld waarin beroepen
en functies gekoppeld waren aan de juiste aanspreekvorm.
Tegenwoordig maak je een enorme blunder als je een vrouw met
‘mejuffrouw’ aanspreekt, ook al weet je zeker dat ze nooit getrouwd
is geweest. ‘Jonge dame’ is ook helemaal fout, want we doen niet
aan leeftijdsdiscriminatie.
In kerkelijk opzicht hebben we energie gestoken om ‘broeders en
zusters in geloof’ nadrukkelijk te benoemen en ook ontstonden er
mannelijke en vrouwelijke vormen van ambtsdragers. Dat leidde tot
soms bijzonder creatieve benamingen als ‘misdienette’ of ‘pastoraal
werkster’. Die tendens is helemaal weg; neutrale benamingen hebben de voorkeur, want we willen vooral gelijkheid uitstralen.
In dat woud van keuzemogelijkheden is de kans groot dat je

verdwaalt of de verkeerde route kiest. Een schoenmaat is niet bepalend om op lange tenen te trappen…Een verkeerd woord leidt tot
onbegrip, irritatie en weg is de aandacht of het respect.
Als redacteur van Parochienieuws wil ik u/jij/lezer van dit blad vooral interessante, wetenswaardige en begrijpelijke teksten aanbieden.
Een scala van artikelen en meningen ligt voor ons, maar lang niet
alles wordt gelezen, begrepen of gewaardeerd.
De tijd van twee televisiezenders of Hilversum 1 & 2 is al lang verleden tijd. Delta-Zeelandnet waarschuwt ons voor 1 januari 2018
niet langer analoog te kijken of te luisteren; simpelweg omdat het
dan niet meer kan… Antenneschotels, zenderpakketten en internet
maken het mogelijk om de hele wereld in ons huis binnen te halen
en toch bekruipt velen het gevoel dat er ‘niets’ op tv of radio de
moeite waard is.
Zou dat met geloof ook zo kunnen zijn? Het christelijke geloof is al
duizend keer verkondigd en uitgedragen, maar geen enkel medium,
laat staan welke voorganger dan ook, is in staat iedereen (los van
leeftijd, overtuiging, geaardheid, ras of achtergrond) juist aan te
spreken.
Beste, geachte, lieve lezer: ik wens u, je veel leesplezier toe!
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KERKPROEVERIJ

In het weekend van 9/10 september werden we allemaal uitgenodigd om een kerk in onze regio (of daarbuiten) te bezoeken om zo
(opnieuw) kennis te maken: kom ons geloof proeven, zou je kunnen
zeggen.
Wekelijks liggen er stapels reclamefolders in onze brievenbus, die
ons uitnodigen, uitdagen of zelfs onder druk zetten om binnen een
gestelde termijn actie te ondernemen. Valt zo’n initiatief wel te rijmen
met de consumptieve gretigheid en commercie die we overal om ons
heen tegenkomen?
Als we ervan uitgaan dat geloofsgemeenschappen als die van de
Pater Damiaanparochie het moeilijk hebben, valt er voor zo’n actie
iets positiefs te zeggen. Gelukkig komt men niet met aanbiedingen in
de trant van ‘ twee vieringen halen + 1 misintentie betalen’. Kerken
worden nog steeds verbonden met liefdadigheid, vrijwilligheid en
gastvrijheid en daar horen toch geen kleine lettertjes en voorwaarden bij?
Er zijn veel redenen te noemen waarom mensen de kerk (als gebouw
of als instituut) de rug toekeren. Fouten uit het verleden, een minder
vriendelijk woord of afkeurend gebaar kunnen gezinsleden of zelfs
hele families doen besluiten alle banden met de kerk te verbreken.
‘Zonder kerk redden we het ook wel’ denken sommigen, want een
kerkgebouw heeft een totaal andere functie in vergelijking met een

supermarkt. Je zou kunnen eenvoudig kunnen zeggen: beide willen
iets ‘verkopen’, maar je geloof gooi je niet in de aanbieding!
Op 9/10 september stonden de kerkdeuren van veel kerken wagenwijd open. Niet alleen vanwege het Open Monumentenweekend (dat
ook veel kijklustigen trekt en belangstelling wekt) maar vooral om die
genoemde gastvrijheid te benadrukken: een hernieuwde kennismaking, verzamelde moed om over die drempel heen te stappen en de
vooringenomenheid laten varen dat men iets van je wil…. Letterlijk
een proef op de som en daar is toch niks op tegen?
In vergelijking met die eerder genoemde supermarkt zou ik nog durven zeggen: de kerken hebben geen tijdelijke aanbiedingen of stunts
als ‘op = op’. Graag zou ik in het volgende nummer een proef-op-desom-gast het woord willen geven.
Richard Gielens

Vacature en herschikking

Radio Maria

Sinds 1 januari is er een vacature ontstaan in het pastorale team
doordat pastor Van Lamoen ging werken in Roosendaal. Ondanks
aanhoudende vragen aan de verantwoordelijke stafleden van het bisdom is deze vacature tot op heden niet vervuld. Een gesprek in de
zomer heeft geleerd, dat er zeker het komende jaar geen kandidaten
beschikbaar zijn om de vacature te vervullen. Voor de leden van het
pastorale team betekent dit, dat zij hun taken zullen herschikken en
dat het eerder vastgestelde pastorale beleidsplan moet worden herzien. Meer concreet wil dit zeggen, dat de eerst aanspreekbaarheid
nu als volgt verdeeld is:
• Lewedorp en Zierikzee: pastoor Van Hees;
• Goes, 's-Heerenhoek en Kwadendamme: pastor Heezemans;
• Heinkenszand, Oost-Zuid-Beveland en Ovezande: pastor Hacking.
Op deze foto ziet u ook nog pastoor Paul de Maat en pastor Ria
Mangnus, die beiden vooral in Walcheren/H. Mariaparochie actief zijn.
De pastores zullen
ondanks de verminderde capaciteit met
volle inzet blijven werken om de pastorale
zorg zo goed mogelijk
te vervullen.

Op zaterdag 16 september organiseert Radio Maria Nederland haar
jaarlijkse Open Dag. Het katholieke radiostation opent deze dag
haar deuren voor iedereen die geïnteresseerd is. Adres: Waalstraat
2, 5215 CK 's-Hertogenbosch

Wiel Hacking,
teamleider

De dag opent om 11.00 uur met een eucharistieviering. Na de H.
Mis is er koffie en een broodje en volop gelegenheid om elkaar te
ontmoeten. Zo is er de mogelijkheid om persoonlijk kennis te maken
met programmadirecteur pater Elias of met een medewerker van de
redactie van gedachten te wisselen over bepaalde programma’s op
de radio. Er is een informatietafel waar onder andere DAB+ radiotoestellen verkrijgbaar zijn en een rondleiding in de studio door één
van de medewerkers behoort ook tot de mogelijkheden.
Radio Maria is een gebedsradio. De bezoekers zijn van harte uitgenodigd om tijdens de dag mee te bidden met de vaste gebedstijden.
Deze worden live uitgezonden via de radio. Zo zijn ook de thuisblijvers in gebed verbonden met de Open Dag.
Rond 15.30 uur eindigt de dag met een gebedsviering in de kapel
van de studio.
Radio Maria Nederland is onderdeel van de
World Family of Radio Maria en is te ontvangen via DAB+ en internet.
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SEPT/OKT

Kerkdiensten in de regio
datum+tijd

plaats

voorganger

soort

koor en bijzonderheden

WEEKENDVIERINGEN EN GROTE FEESTDAGEN			
Z aterdag 16 september				

09.00 uur Goes
Eigen priester
Eucharistieviering
Eritrese gemeenschap
10.00 uur Haamstede
Liturgie Groep
Morgengebed
Nadien vredeswandeling naar Burgh
19.00 uur Goes
Eigen groep
Viering van W en C
L'Esprit
19.00 uur Heinkenszand
H. Buijssen
Eucharistieviering
Dameskoor
19.00 uur Hansweert
F. van Hees
Eucharistieviering
Gemengd koor
					

Zondag 17 september		

Vredeszondag

24e Zondag dh Jaar		

09.00 uur 's Heerenhoek
H. Buijssen
Eucharistieviering
Herenkoor
09.15 uur Zierikzee
A. Verdaasdonk
Eucharistieviering
Willibrorduskoor
09.30 uur Ovezande
F. van Hees
Eucharistieviering
Pius X
K/C
10.30 uur Lewedorp
T. Brooijmans
Oecumenische viering
PC-kerk, gelegenheidskoor, RK-kerk K
				
geen viering, 10.00 uur koffie drinken
11.00 uur Goes
H. Buijssen
Eucharistieviering
L'Esprit
11.00 uur Kwadendamme
F. van Hees
Eucharistieviering
St. Caecilia
11.00 uur Haamstede
A. Verdaasdonk
Eucharistieviering
Samenzang
16.00 uur Zierikzee
F. van Hees
Vespers		
					

Dinsdag 19 september					

09.30 uur Goes
F. van Hees
Eucharistieviering
Dagkapel
					

Woensdag 20 september					

14.00 uur Lewedorp
T. Brooijmans
Eucharistieviering
De Kraayert
					

Donderdag 21 september					

08.45 tuur 's-Heerenhoek
J. Heezemans
Schoolviering
RK-kerk
					

Vrijdag 22 september					

09.00 uur Kwadendamme
Liturgie Groep
Viering van W en C
Dagkapel
					

Z aterdag 23 september					

19.00 uur Goes
Eigen groep
Vespers
Herenkoor
19.00 uur ´s-Heerenhoek
H. Buijssen
Eucharistieviering
Missicanto
					

Zondag 24 september			

25e Zondag dh Jaar		

09.00 uur Heinkenszand
J. Heezemans
Viering van W en C
Herenkoor
09.15 uur Zierikzee
F. van Hees
Eucharistieviering
Willibrorduskoor
09.30 uur Ovezande
H. Buijssen
Eucharistieviering
Pius X
10.45 uur Lewedorp
Liturgie Groep
Eucharistieviering
Eligiuskoor
11.00 uur Goes
F. van Hees
Eucharistieviering
Herenkoor
11.00 uur Kwadendamme
H. Buijssen
Eucharistieviering
St. Caecilia
11.00 uur Haamstede
Mevr. Van Spaandonk
Viering van W en C
Samenzang
11.00 uur Hansweert
J. Heezemans
Viering van W en C
Dweilbandfestival
					

Dinsdag 26 september					

09.30 uur Goes
F. van Hees
Eucharistieviering
Dagkapel
					

Woensdag 27 september					

14.00 uur Lewedorp
J. Heezemans
Viering van W en C
De Kraayert
					

Vrijdag 29 september					

09.00 uur Kwadendamme
Liturgie Groep
Viering van W en C
Dagkapel
					

Z aterdag 30 september					

19.00 uur Goes
J. Heezemans
Viering van W en C
Gezamenlijke viering start werkjaar
				
Herenkoor, Con Amore, L'Esprit
19.00 uur Heinkenszand
H. Buijssen
Eucharistieviering
Herenkoor
19.00 uur Kwadendamme
F. van Hees / W. Hacking
Eucharistieviering
Singing Voices
					

Zondag 1 oktober 			

26e Zondag dh Jaar		

09.00 uur 's-Heerenhoek
H. Buijssen
Eucharistieviering
Dames- en Herenkoor
09.30 uur Hansweert
Liturgie Groep
Viering van W en C
Gemengd koor
09.30 uur Ovezande
F. van Hees / W. Hacking
Eucharistieviering
Pius X, Dierendagviering
10.00 uur Zierikzee
Werkgroep
Viering van W en C
Gezinsviering, Kinderkoor Eigenwijs
				
Franciscus / dieren
10.00 uur Goes
J. Heezemans
Viering van W en G
Kom-maar-in-de-kring
10.45 uur Goes
T. Brooijmans
Viering van W en G
Ter Weel / St. Maarten in de Groe
10.45 uur Lewedorp
H. Buijssen
Eucharistieviering
Con Dios
11.00 uur Goes
J. Heezemans
Viering van W en C
Herenkoor
11.00 uur Haamstede
A. Verdaasdonk
Eucharistieviering
Samenzang
18.00 uur Goes
S. Klim
Eucharistieviering
Poolse viering
					

Dinsdag 3 oktober					

09.30 uur Goes
F. van Hees
Eucharistieviering
Dagkapel
					

Woensdag 4 oktober					
14.00 uur
4

Lewedorp

ds. M. Wisse

Viering van W en G

De Kraayert

K

OKTOBER

Kerkdiensten in de regio
datum+tijd

plaats

voorganger

soort

koor en bijzonderheden

WEEKENDVIERINGEN EN GROTE FEESTDAGEN			
19.00 uur Zierikzee
Liturgie Groep
Rozenhoedje
					

Donderdag 5 oktober					

10.00 uur Goes
W. Hacking
Viering van W en C
Ter Valcke
					

Vrijdag 6 oktober					

09.00 uur Kwadendamme
Liturgie Groep
Viering van W en C
Dagkapel
19.00 uur Zierikzee
F. van Hees
Eucharistieviering		
					

Z aterdag 7 oktober					

19.00 uur Goes
Eigen groep
Viering van W en C
Con Amore
19.00 uur Heinkenszand
H. Buijssen
Eucharistieviering
Free Spirit
19.00 uur Ovezande
F. van Hees
Eucharistieviering
Jongerenviering, Oal In
19.00 uur Zierikzee
A. Verdaasdonk
Eucharistieviering
Willibrorduskoor
					

Zondag 8 oktober			

27e Zondag dh Jaar		

10.00 uur 's-Heerenhoek
Pastoraal Team
Eucharistieviering
Pater Damiaanviering m.m.v.
				
regiokoren
10.00 uur Goes
M. van Roekel
Viering van W en G
Michiel De Ruyter Ziekenhuis
					

Dinsdag 10 oktober					

09.30 uur Goes
F. van Hees
Eucharistieviering
Dagkapel
19.00 uur Heinkenszand
Liturgie Groep
Mariaviering
Dameskoor
					

Woensdag 11 oktober					

14.00 uur Lewedorp
H. Buijssen
Eucharistieviering
De Kraayert
14.30 uur 's-Heer-Arendskerke Liturgie Groep
Viering van W en C
Poelwijck
19.00 uur Zierikzee
Liturgie Groep
Rozenhoedje
					

Vrijdag 13 oktober					

09.00 uur Kwadendamme
Liturgie Groep
Viering van W en C
Dagkapel
					

Z aterdag 14 oktober					

09.00 uur Goes
Eigen priester
Eucharistieviering
Eritrese gemeenschap
19.00 uur Goes
Eigen groep
Vespers
Herenkoor
19.00 uur Lewedorp
J. Heezemans
Viering van W en C
Eligiuskoor
19.00 uur Ovezande
H. Buijssen
Eucharistieviering
Pius X
					

Zondag 15 oktober			

28e Zondag dh Jaar		

09.00 uur Heinkenszand
Liturgie Groep
Viering van W en C
Dameskoor
09.15 uur Zierikzee
F. van Hees
Eucharistieviering
Willibrorduskoor
09.30 uur Hansweert
H. Buijssen
Eucharistieviering
Gemengd koor
10.45 uur 's-Heerenhoek
Liturgie Groep
Viering van W en C
Dameskoor
11.00 uur Kwadendamme
H. Buijssen
Eucharistieviering
St. Caecilia
11.00 uur Goes
F. van Hees
Eucharistieviering
Herenkoor
11.00 uur Haamstede
J. Heezemans
Viering van W en C
Samenzang
13.30 uur Hansweert
F. Van Hees
viering van W en G.
Doopviering
16.00 uur Zierikzee
F. van Hees
Vespers		
					

Dinsdag 17 oktober					

09.30 uur Goes
F. van Hees
Eucharistieviering
Dagkapel
					

Woensdag 18 oktober					

14.00 uur Lewedorp
J. Heezemans
Viering van W en C
De Kraayert
19.00 uur Zierikzee
Liturgie Groep
Rozenhoedje
					

Vrijdag 20 oktober					

09.00 uur Kwadendamme
Liturgie Groep
Viering van W en C
Dagkapel
					

Z aterdag 21 oktober					

19.00 uur Goes
Eigen groep
Viering van W en C
L'Esprit
19.00 uur Heinkenszand
W. Hacking
Viering van W en C
Dameskoor
19.00 uur Hansweert
H. Buijssen
Eucharistieviering
Samenzang
					

Zondag 22 oktober			

29e Zondag dh Jaar		

09.00 uur 's-Heerenhoek
W. Hacking
Viering van W en C
Dames- en Herenkoor
09.15 uur Zierikzee
F. van Hees
Eucharistieviering
Willibrorduskoor
09.30 uur Ovezande
H. Buijssen
Eucharistieviering
Pius X
10.45 uur Lewedorp
W. Hacking
Viering van W en C
Eligiuskoor
11.00 uur Goes
Missiewerkgroep
Viering van W en C
L'Esprit
11.00 uur Kwadendamme
H. Buijssen
Eucharistieviering
St. Caecilia
11.00 uur Haamstede
F. van Hees
Eucharistieviering
Samenzang
					

Dinsdag 24 oktober					
09.30 uur Goes
19.00 uur 's-Heerenhoek
19.00 uur Heinkenszand

F. van Hees
Liturgie Groep
Liturgie Groep

Eucharistieviering
Mariaviering
Mariaviering

K/C

Dagkapel
Dameskoor
Dameskoor
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OKT/NOV

Kerkdiensten in de regio
datum+tijd

plaats

voorganger

soort

koor en bijzonderheden

WEEKENDVIERINGEN EN GROTE FEESTDAGEN			

					

Woensdag 25 oktober					

14.00 uur Lewedorp
F. van Hees
Eucharistieviering
De Kraayert
19.00 uur Zierikzee
Liturgie Groep
Rozenhoedje
					

Vrijdag 27 oktober					

09.00 uur Kwadendamme
Liturgie Groep
Viering van W en C
Dagkapel
					

Z aterdag 28 oktober					

09.00 uur Goes
Eigen priester
Eucharistieviering
Eritrese gemeenschap
17.00 uur Haamstede
A. Verdaasdonk
Eucharistieviering
Samenzang
19.00 uur Goes
Eigen groep
Vespers
Herenkoor
19.00 uur 's-Heerenhoek
F. van Hees
Eucharistieviering
Missicanto
19.00 uur Hansweert
W. Hacking
Viering van W en C
Samenzang
					

Zondag 29 oktober			

30e Zondag dh Jaar		

09.00 uur Heinkenszand
F. van Hees
Eucharistieviering
Herenkoor
09.15 uur Zierikzee
A. Verdaasdonk
Eucharistieviering
Willibrorduskoor, Kranslegging 		
				
begraafplaats, koffie drinken
09.30 uur Ovezande
W. Hacking
Viering van W en C
Pius X
10.45 uur Goes
L. Schout
Viering van W en G
Ter Weel / St. Maarten in de Groe
10.45 uur Lewedorp
F. van Hees
Eucharistieviering
Eligiuskoor
11.00 uur Goes
H. Buijssen
Eucharistieviering
Herenkoor
11.00 uur Kwadendamme
W. Hacking
Viering van W en C
Singing Voices, Lichtviering
					

Dinsdag 31 oktober					

09.30 uur Goes
F. van Hees
Eucharistieviering
Dagkapel
					

Woensdag 1 november			Allerheiligen		

14.00 uur Lewedorp
ds. M. Wisse
Viering van W en G
De Kraayert
19.00 uur Goes
H. Buijssen
Eucharistieviering
Con Amore
19.00 uur Zierikzee
F. van Hees
Eucharistieviering
Willibrorduskoor
					

Donderdag 2 november			Allerzielen		

10.00 uur Goes
W. Hacking
Viering van W en C
Ter Valcke
19.00 uur Kwadendamme
L. Peeters
Eucharistieviering
Singing Voices
19.00 uur 's-Heerenhoek
H. Buijssen
Eucharistieviering
Missicanto
19.00 uur Goes
J. Heezemans
Viering van W en C
Samenzang
19.00 uur Heinkenszand
W. Hacking
Viering van W en C
Herenkoor
19.00 uur Zierikzee
F. van Hees
Eucharistieviering
Willibrorduskoor
					

Vrijdag 3 november					

09.00 uur Kwadendamme
Liturgie Groep
Viering van W en C
Dagkapel
19.00 uur Zierikzee
F. van Hees
Eucharistieviering		
					

Z aterdag 4 november					

17.00 uur Haamstede
A. Verdaasdonk
Eucharistieviering
Samenzang
19.00 uur Goes
Eigen groep
Vespers
Herenkoor
19.00 uur Heinkenszand
H. Buijssen
Eucharistieviering
Free Spirit
19.00 uur Ovezande
F. van Hees
Eucharistieviering
Oal In, Jongerenviering
					

Zondag 5 november					
09.00 uur
09.15 uur
09.30 uur
10.45 uur
11.00 uur

's-Heerenhoek
Zierikzee
Hansweert
Lewedorp
Kwadendamme

11.00 uur Goes
14.00 uur Ovezande
18.00 uur Goes

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

Eucharistieviering
Herenkoor
Eucharistieviering
Willibrorduskoor
Eucharistieviering
Gemengd koor
Eucharistieviering
Con Dios
K/C
Eucharistieviering	Hubertus, Eerste Zeeuwsch Jachthoornkorps, koffie drinken
Eucharistieviering
Herenkoor
Allerzielenviering
Pius X
Eucharistieviering
Poolse viering

Lezing: Christenen in het Midden-Oosten
AANKONDIGING VOOR UW AGENDA
Als bakermat van onze beschaving en van drie religies is het MiddenOosten zowel gezegend als vervloekt. Het gebied is al eeuwen lang
toneel van strijd. Nu vluchten miljoenen Christenen uit Irak en Syrië
voor fundamentalistisch geweld. Kerk in Nood steunt hen ter plaatse
en kent hun verhalen uit de eerste hand. Leer het gebied kennen
door de ogen van religieuzen uit Irak, Syrië en Libanon.
6

Inleider: Dennis Peters;
Waar: parochiezaal bij de H. Eligiuskerk, Burg Lewestraat – Lewedorp;
Wanneer: woensdag 25 oktober as.;
Tijd: 20.00 uur.
Bij het einde van de bijeenkomst wordt een collecte gehouden t.b.v.
Kerk in Nood.

OP DE VLUCHT …voor vervolging
NATUURRAMPEN
Kunnen we ons dat voorstellen , op de vlucht slaan? Deze dagen
hebben we het nog gezien. Ontelbare mensen slaan op de vlucht
voor het aanstormende water: in Houston, India en Bangladesh
… De slachtoffers die verdrinken. Probeer je te verplaatsen in hoe
Zeeuwen daar naar kijken die zelf zoiets meemaakten tijdens de
watersnood in 1953. Een bezoek aan het Watersnoodmuseum bij
Zierikzee brengt je dat indringend bij. Wij weten immers – zegt de
apostel Paulus – dat de hele natuur kreunt en barensweeën lijdt,
altijd door. (Romeinen 8,22)
Het zijn natuurrampen waartegen wij machteloos zijn. Hoewel, de
dijken in Zeeland waren te laag of te zwak, zoals ze dat nu blijken
te zijn in de landen waar zich op dit moment een watersnoodramp
voltrekt. Het is een voortdurend gevecht om veiligheid. De Nederlanders met hun ervaring van de Deltawerken worden te hulp geroepen.

OORLOG EN ARMOEDE
Kunnen we ons voorstellen dat we op de vlucht zijn voor oorlog en
armoede? De laatste jaren komen we dag in dag uit, oog in oog te
staan met dit probleem. De duizenden die in bootjes over de zee
naar het veilige Europa (willen) komen. Ook hier de slachtoffers van
verdrinking en van het geweld door mensenhandelaars en grensbewakers. Hun probleem is het onze geworden met alle gevolgen voor
verschillen in politieke inzichten en een verminderde verdraagzaamheid onder de Nederlanders.

in Zierikzee laten ze hun vieringen volgen door een gezamenlijke
maaltijd in de Magdalenazaal. Waarom zijn ze hier? In hun thuisland
worden deze christenen onderdrukt en vervolgd. Denken we aan wat
er rond Kerstmis gebeurde in de koptische kerken van Egypte: bomaanslagen met gewonden en doden als gevolg. In de kerk van Goes
nemen ook Syrische en Irakese christenen die gevlucht zijn omwille
van hun geloof, deel aan onze eigen vieringen.

ONS GELOOF?
Heeft dit nu ook invloed op ons geloof? Stel je voor dat je om je
christen-zijn gevangen wordt genomen. Ze dwingen je om je te bekeren tot een ander geloof of ideologie. Ze dreigen wanneer je weigert
je winkel in brand te steken. En dat is dan nog maar een ‘zachte’
bedreiging die ze onder je neus wrijven. Wat zou dit voor invloed
hebben op ons geloof en onze houding? We ergeren ons of zijn verdrietig wanneer in onze praatprogramma’s neerbuigend of smalend
over christenen gesproken wordt. Kunnen we ons dan voorstellen wat
onze christelijke broeders en zusters moeten meemaken die om hun
geloof vervolgd worden?

SOLIDARITEIT

VERVOLGING OM GELOOF

Met de vieringen van de Eritreërs in onze kerk betuigen wij – als
parochie - onze solidariteit met hen. We mogen sowieso de vluchtelingen in onze kerken ook met gastvrije aandacht en genegenheid
bejegenen wanneer ze onze eigen vieringen bijwonen.
We kunnen onze kennis omtrent de christelijke vluchtelingen verdiepen en onze solidariteit met hen ook tonen op:

In de H. Willibrorduskerk van Zierikzee hebben meer dan een jaar
Koptische christenen uit Eritrea hun gelovig huis gevonden. Ze vinden nu gastvrijheid in de H. Maria Magdalenakerk ik Goes. Daardoor
zijn ook hun geloofsgenoten uit de Bevelanden en Walcheren meer in
de gelegenheid om deel te nemen aan de plechtigheden. Net zoals

Woensdag 25 oktober as. om 20.00 uur
in de parochiezaal te Lewedorp
de Stichting ‘Kerk in Nood’ verzorgt dan in de persoon van de heer
Dennis Peters een lezing over Christenen in het Midden Oosten.

GOEDE KOST – Films brengen ons bij vragen die ertoe doen
Goede kost, daar knapt een
mens van op. Niet alleen van kost
die bestemd is voor de maag.
Maar ook van kost die de ziel
kan voeden.Een voedzame combinatie van deze twee bieden we
aan als voortzetting van wat in
het vorige seizoen 'Tussen kwetsbaarheid en kracht' (of ook 'Films
in de Zak') werd genoemd. De
opzet verschilt echter van wat we
de vorige keer deden. En ook de
locatie is anders.
Allereerst de nieuwe opzet.
We willen de avonden beginnen
met een eenvoudige, maar gezellige maaltijd. De ontspannen ontmoeting staat daarbij centraal. Dan kijken we samen naar een boeiende
film (zie hieronder). En na afloop is er – uiteraard bij koffie of thee
– gelegenheid om met elkaar te spreken over wat ons heeft geboeid,
geraakt, aangesproken of misschien wel geïrriteerd in het filmverhaal.
Zo komen we – hopelijk – op het spoor van de voeding voor de ziel.
Met vragen die ertoe doen.
We beginnen met het aanbieden van één film. Aan de deelnemers wordt gevraagd om suggesties voor films die we de tweede en

eventueel derde avond kunnen vertonen en bespreken. Dus ook uw
betrokkenheid bij het programma doet ertoe!
Tenslotte de locatie: we komen bijeen in de mooie, historische Johannes de Doperkerk van 's-Heer Abtskerke, Kerkring 1. Het
interieur van de kerk en de voorzieningen voor maaltijd en film nodigen
uit tot een gesprek dat dieper gaat dan de veelal gangbare borrelpraat.
En dan de film … We gaan kijken naar The Visitor. Als professor in
de economie aan de universiteit van Connecticut leidt Walter Vale
(Richard Jenkins) een teruggetrokken bestaan. Hij is al een hele tijd
weduwnaar. Hij geeft plichtmatig zijn colleges, schrijft net zo plichtmatig aan zijn vierde boek, en gaat met tegenzin, maar toch weer plichtmatig naar een congres in New York ter vervanging van zijn collega die
met zwangerschapsverlof is. In New York gaat hij voor de duur van het
congres naar zijn appartement, dat hij al vele jaren niet gebruikt heeft.
Daar treft hij tot zijn verbazing een Senegalese vrouw (Zainab) en haar
Syrische vriend (Tarek) aan, die beide illegaal in Amerika verblijven.
Hoe dit indringende verhaal zich verder ontwikkelt houden we voor nu
nog even stil …
De eerste avond zal zijn op maandag 2 oktober 2017 om 18:00 uur.
En als er voldoende belangstelling (= betrokkenheid!) blijkt te zijn:
noteer dan ook alvast donderdag 23 november 2017 en donderdag
18 januari 2018.
Voor maaltijd, film, inspirerende gespreksvragen en koffie/thee vragen
we een bijdrage van € 7,50.
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WERELDMISSIEMAAND 2017: BURKINA FASO
de van hekserij beschuldigde vrouwen. Een derde project betreft
de kinderen en jongeren die werken in de illegale goudmijnbouw.
Help onze medegelovigen in Burkina Faso. Geef aan MISSIO Pauselijke Missiewerken in de collecte op Missiezondag 22 oktober of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. MISSIO
Wereldmissiemaand, te Den Haag.
Meer informatie: www.missio.nl

In de Wereldmissiemaand oktober besteedt Missio Pauselijke Missiewerken dit jaar aandacht aan de katholieke gelovigen in Burkina
Faso. Het West-Afrikaanse land is relatief vreedzaam, maar zeer arm.
Het voormalige Opper-Volta veranderde zijn naam in 1984
in Burkina Faso. De naam betekent: land van de oprechte mensen.
Het is een van de armste landen ter wereld. Een groot deel van de
bevolking leeft van de landbouw. Met name de regio’s die in de
Sahelzone liggen, worden hard getroffen door klimaatveranderingen
en droogteperiodes.
De helft van de meisjes in Burkina Faso wordt voor haar
18e uitgehuwelijkt. Steeds vaker verzetten meisjes zich tegen dit lot
van een gedwongen huwelijk. Ze vluchten en vinden bescherming bij
zusters of in gezinnen van catechisten.
Het geloof in hekserij is in Burkina Faso wijd verbreid. De slachtoffers zijn meestal oudere vrouwen. In het opvangcentrum Delwendé in
Ouagadougou wonen 245 vrouwen die uit hun dorpsgemeenschap
zijn verstoten omdat ze heks zouden zijn.
De katholieke Kerk blijft niet aan de zijlijn staan. Missiezondag is vooral het feest van de solidariteit. Daarom steunt Missio
de zusters en de catechistenfamilies die de meisjes opvangen en

BIJ DE HEER TE GAST ZIJN IN WOORD EN BROOD
H e t vo o r ga a n i n e e n
woord- en communieviering wordt als een grote
verantwoordelijkheid ervaren. Tegelijkertijd is het een
mooie opdracht, die de
geloofsgemeenschap aan
jou heeft toevertrouwd. Het
doet goed om anderen te
kunnen inspireren en het is fijn en belangrijk om ook zelf af en toe
gevoed te worden door inspirerende woorden.Daarom nodigen wij
alle lectoren graag uit op dinsdag 3 oktober 2017 om 20.00 uur in
de parochiezaal in Lewedorp. Tijdens deze avond willen we er met
elkaar over spreken hoe wij in een woord en communieviering de
gedachtenis aan Jezus Christus centraal stellen in woord en brood.
Hoe wij verbondenheid in Zijn naam vieren. Hoe de verbondenheid
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met de eucharistie gestalte krijgt in de viering.
De inleiding van het gesprek zal gehouden worden door zuster Noëla
Polet. Als pastoraal werkster, o.a. in – destijds – de parochie Hulst,
heeft zij een ruime ervaring in het voorgaan in woord- en communie
vieringen. Zij is als docent jarenlang verbonden aan de CTV (cursus theologische vorming ) in Goes en op dit moment bezig met
het schrijven van haar proefschrift over de congregatie waartoe zij
behoort.
Graag begroeten wij je op 3 oktober!
Opgave voor deze avond via: pastorteam@zeelandnet.nl
Tel. 0113 – 218 610
Jeanine Heezemans, Wiel Hacking, Ria Mangnus
– pastoraal werkenden

LEVEN MET VERLIES
Voor hen die er behoefte aan hebben om
in alle rust te praten over het leven en de
dood. Tijd maken om naar elkaar te luisteren naar een ervaring van het verlies van
een dierbare
Juist nu niemand er meer naar vraagt.
Daarom willen we deze ochtenden tijd
maken om stil te staan bij wat ons is
overkomen en bij hoe we verder gaan.
Luisteren naar een ander en kijken naar hoe je dat zelf doet, want
ieder leeft door op een heel eigen manier.
Wanneer:

woensdag 18 oktober en woensdag 15 november
van 10.00 – 12.00 uur
Plaats:
in de pastorie van de H. Bonifaciuskerk te
Kwadendamme, Johan Frisostraat 5.
Begeleiding: Pastor Jeanine Heezemans Tel. 06-44024841
Voor wie:	Mensen die in het afgelopen jaar iemand
hebben verloren
Opgave:
pastorteam@zeelandnet.nl

Uitnodiging lezing
ANJA MACHIELSE
“GOED OUDER WORDEN”
over sociale verbondenheid en sociale kwetsbaarheid
Hoewel sociale verbondenheid van
belang is in alle fasen van het leven,
is dat zeker zo als mensen ouder
worden.
Ouderen hebben relatief vaker te
maken met ingrijpende levensgebeurtenissen, zoals het verlies van werk,
het overlijden van dierbaren, fysieke
beperkingen of geestelijke achteruitgang. Ze moeten leren omgaan
met deze omstandigheden en gebeurtenissen en nieuwe ankers vinden voor de ervaring van een zinvol leven.
Welke mogelijkheden hebben ouderen hiertoe?
Cruciaal is het vinden van een goed evenwicht tussen individuele
autonomie of onafhankelijkheid enerzijds en verbondenheid met
betekenisvolle anderen anderzijds.
Prof. dr. Anja Machielse is bijzonder hoogleraar ‘Empowerment
van Kwetsbare Ouderen’ aan de Universiteit voor Humanistiek. Zij
studeerde filosofie en is gepromoveerd in de sociale wetenschappen. Zij is gespecialiseerd in onderzoek naar kwetsbare ouderen.
Belangrijke thema’s in haar werk zijn eenzaamheid, sociaal isolement, sociale verbondenheid, sociale vitaliteit van de leefomgeving
en zingevingsvragen.
Lezing: 26 september 2017
Tijdstip: inloop vanaf 14.00 uur, aanvang lezing 14.30 uur
Plaats: de Jeugdhoeve in ‘s-Heerenhoek, Blikhoek 4
Aanmelden: per e-mail: pastorteam@zeelandnet.nl
telefoon: pastoraal centrum 0113 – 218610		
Alle medewerk(st)ers in het Ouderenpastoraat én
alle belangstellenden zijn van harte uitgenodigd.

LEVENSBESCHOUWING
OP BASISSCHOLEN
Een school staat midden in de maatschappelijke veranderingen:
krimp in de regio, ontkerkelijking en dunbevolkte gebieden door de
trek naar stad of Randstad hebben gevolgen voor de identiteit van
de school. Het zoeken naar richting en het invullen van een nieuwe
identiteit is niet gemakkelijk. De keuze voor een levensbeschouwelijke methode die bij het profiel van de school past, is hier een
belangrijk onderdeel van.

TREFWOORD
Voor de levensbeschouwelijke vorming van
kinderen gebruiken veel schoolteams de
methode ‘Trefwoord’. Meestal iedere dag
kijken ze naar een (digitale) kalenderplaat
met daarop een tekening, foto, puzzel
of tekst. De (Bijbel-)verhalen, gedichten,
gebeden en liederen die daarbij horen,
staan in de handleiding voor de leerkracht.
Zo stelt ‘Trefwoord’ verschillende thema’s uit de leefwereld van de
kinderen, de samenleving en de Bijbel aan de orde. De kleurenposter laat zien welk thema in een bepaalde periode actueel is.
In de eerste aflevering van 21 augustus tot en met vrijdag 10 november 2017 zijn dat de volgende thema’s:
 Startweek (week 35)
Inhoud: De schooldeur gaat open: een goede start gewenst!
Bijbel: Twaalf leerlingen op pad (Lucas 9).
 Huis (week 35 en 36)
Inhoud: Het huis als beeld voor het leven. Over bescherming, openheid, privacy en gemeenschap.
Bijbel: Een huis op een rots (Lucas 6); De hoeksteen (Lucas 20); In
huis bij een farizeeër (Lucas 14).
 Vooruitkijken 11 tot en met 30 september
Inhoud: Op weg naar een nieuwe toekomst. Wat staat je te wachten?
Hoe bereid je je voor?
Bijbel: Twaalf verkenners (Numeri 13); Koning Balak en Bileam
(Numeri 22); Mozes ziet het Beloofde Land (Deuteronomium 34).
 Samen leven 2 tot en met 15 oktober
Inhoud: Leven in een land met verschillende culturen, mensen met
een verschillende achtergrond.
Bijbel: Jozua stuurt spionnen uit (Jozua 2); De twaalf stammen steken de Jordaan over (Jozua 3); Jericho wordt ingenomen (Jozua 5);
De dood van Jozua (Jozua 24).
 Helden tot de herfstvakantie.
Inhoud: Wie zijn onze helden? Over helden, waaghalzen en inspirerende voorbeeldfiguren.
Bijbel: Gideon (Rechters 2-8).
De kinderen ontdekken dat ze niet de held hoeven te spelen, en
dat niet iedere waaghals een ‘hero’ is. Ze leren aan de hand van
voorbeeldfiguren uit de geschiedenis en in hun eigen leefwereld dat
helden ons inspireren omdat ze lef tonen en geloven in zichzelf en
anderen. Hier ligt ook een mooie rol voor opvoeders.
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DAMIAANTJE
’t Vuurtje doorgeven wordt het nieuwe Jaarthema van de vieringen met kinderen. Luisteren naar verhalen van Jezus en doorvertellen is
een manier om het enthousiasme, het vuur van ons geloof door te geven.

VERHAAL OVER DE EERSTE VRIENDEN
VAN JEZUS NAAR HET EVANGELIE VAN
LUCAS 5
Simon Petrus heeft de hele nacht gevist.
’s Nachts is de beste tijd om te vissen.
Maar vannacht heeft hij niets gevangen.
Balen!
Wat zegt Jezus wat hij moet doen?
‘Ga naar diep water en gooi je netten uit
om te vissen.’
De zon staat al hoog aan de hemel.
Dan verstoppen de vissen zich diep in de
zee.
Maar Simon Petrus doet het toch.
Weet je waarom?
Jezus heeft het gezegd!
En wat gebeurt er? Als Simon Petrus even
later
zijn netten in zijn scheepje wil trekken, zitten ze vol vis. Wow!
Het zijn zoveel vissen, zijn net scheurt
bijna!
Wat een wonder. Zo is Jezus, Hij geeft je
altijd meer
dan je nodig hebt. Is dat niet gaaf?
Het is niet te geloven zegt Simon.
De hele dag werken met netten,
je hele leven met vissen, dat is nog niets.
Als het je lukt om mensen op te vissen,
dat is pas wat.
Mensen die verdrietig zijn.
Mensen die denken dat er voor hen geen
toekomst is.
Mensen helpen, dat is pas echt werk.
Wil je met me meegaan?
Ga met me mee. Dan kan je meedoen.
Simon legt zijn boot vast en gaat met Jezus
mee.
Ook zijn broers en zijn vrienden laten hun
werk bij het water achter
en gaan met Jezus mee.

VIERINGEN MET KINDEREN
Goes: Kringviering 1 oktober 10.00 uur.

VIERING: onder voorbehoud
Zondag 29 oktober 10.00 uur.
met de 1e communicanten van het afgelopen jaar en de kinderen die komend jaar
de 1e communie willen doen. Ook alle
andere ouders en kinderen worden hiervoor
uitgenodigd
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SLEUTELVERHAAL BIJ LUCAS 5
Kinderen maken niet alleen kennis met verhalen uit de Bijbel. Ze leren spelenderwijs
dat gebeurtenissen uit hun leven passen bij
de dingen die vroeger gebeurde. We noemen
dat ook wel ‘spiegel- of sleutelverhalen’. Kinderen herkennen zich vaak in die verhalen
en kunnen dan makkelijker de koppeling
maken met het Bijbelverhaal en de gedachte
die er achter zit.
Sleutelverhaal bij Lucas 5, 1-11
Bron: Bonnefooi, jaargang 21 nummer 1.
Ook jij bent nodig!!
Op de tafel in de keuken van oma liggen
heerlijke recepten.
Oma gaat allerlei soorten koekjes en cake
bakken. Ze heeft er veel zin in, want haar
kleindochter Julia gaat al dat lekkers verkopen op de rommelmarkt van haar school.
De school is een actie gestart voor de
vluchtelingenkinderen uit Syrië. Daarom wil
oma zeker meedoen. Ze wil de kinderen in
Syrië op deze manier helpen. Julia staat
naast haar en kneedt het deeg. Daarna gaat
ze allerlei mooie vormpjes
maken. Dat doet ze netjes
en precies. Oma klopt
met de mixer cakebeslag
en doet dit in de cakevorm met stukjes appel.
Ondertussen staat de oven
al aan en schuift Julia de
eerste koekjes op een bakplaat de oven
in. Wat ruikt het lekker!
‘Zo, nu even theedrinken’,
zegt oma. Julia en oma
pakken een spelletjes
tijdens het theedrinken
en vergeten helemaal
de tijd. Opeens ruikt

Julia iets vreemds. ‘Oma, volgens mij verbrandt er iets, kan dat?’ Oma schrikt op uit
haar gepeins en rent naar de oven. Oei, de
koekjes zijn wel heel bruin. Zijn ze nog wel
lekker? Beiden proeven een stukje van het
donkerste koekje. Gelukkig kan het nog net.
“Julia als ik jou niet had, je bent mijn geweldige hulp!’, zucht oma. ‘Ik hoop dat we wel
50 euro ophalen voor de kinderen van Syrië.
En dat kan, met jouw hulp! De kinderen
daar hebben je ook nodig. Ik ben trots op
je, Julia!!’.

LOPEND VUURTJE

De dag dat je gevormd werd, ligt al weer een tijdje achter ons. Op die
3e juni werd gevraagd het vuurtje van je geloof brandend te houden.
Natuurlijk is dat wel eens moeilijk. Daarom helpen wij je daarbij.

HOE?
Op zaterdag 7 oktober tussen 10.00 – 16.00 uur is er een bruisende dag vol activiteiten voor alle vormelingen uit het bisdom Breda

in Bergen op Zoom.
Ook voor ouders, die vaak als chauffeur
die dag dienst doen, is er een boeiend
programma opgezet, zodat u niet nodeloos heen en weer hoeft te rijden.
Kosten: de gehele dag kost € 5.- per
persoon; voor eten en drinken wordt
gezorgd.
Bij terugkomst in Zeeland willen we de
dag als groep afsluiten met een ijsje bij
Mc Donalds in Goes.
De vormselwerkgroep 2017 van de
Pater Damiaanparochie zou het geweldig vinden, als we als groep
zouden kunnen deelnemen.
Opgave: laat voor 22 september weten of je meegaat. Elke vormeling
heeft ook persoonlijk een uitnodiging ontvangen. Ouders/begeleiders kunnen zich ook melden als chauffeur.
Richard Gielens, info@rksheerenhoek.nl
Charlotte den Toonder: famtoonder@zeelandnet.nl
Meer weten? : https://www.youtube.com/watch?v=XSosYW5GFg4

De 7e Hemel
De 7e Hemel. Zo heet de plek, waar jongelui bijeen kunnen komen
om elkaar te ontmoeten, plezier te maken, samen leuke dingen te
doen, te chillen en soms ook serieus met elkaar in gesprek te zijn.
Waar dat is? De zolder van de pastorie in Heinkenszand (Kerkdreef
4). Maar ook als je niet in Heinkenszand woont, ben je welkom!
Er komen jonge mensen, die net naar het middelbaar onderwijs zijn
gegaan. Met je leeftijdgenoten krijg je – ongeveer tien keer per jaar –
een programma aangeboden op vrijdagavond. Dat kan een spel zijn,
een film, een speurtocht, een BBQ, een quiz of …
Heb je interesse, of wil je een keer vrijblijvend komend kijken, neem
dan contact op met Charisma charisma@zeelandnet.nl of Anneke
anneke@familieharten.nl.

Jongerenpastoraat
Het was weer een geslaagde barbecue vrijdag 16 juni in de tuin in
Heinkenszand.
Door allerlei andere activiteiten waren er niet veel jongeren die
dit jaar hun vormsel gedaan hebben maar het was er niet minder
gezellig door.
We hebben tot een uur of 8 gezellig met elkaar gegeten en daarna
hebben we een overloopspel gedaan waar we lekker konden
rennen.
Daarna hebben we het weerwolvenspel gespeeld. Jeanine Heezemans kwam ook nog even langs.
We hopen de andere vormelingen te ontmoeten op onze eerste
JP bijeenkomst van het nieuwe seizoen, dit zal zijn vrijdag 15
september.
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BESTUURSZAKEN PAROCHIEBESTUUR H. PATER DAMIAAN
VERGADERING 29 AUGUSTUS JL.
 Er vond een gesprek plaats met de voorzitter college van bestuur
van Stichting Prisma, dhr. Rinus Voet. Beide partijen vonden het
erg prettig om eens met elkaar van gedachten te wisselen over
identiteit op de basisscholen. Naast kennismaking is er uiteraard
gekeken naar de wijze waarop we samen “op de werkvloer” iets
kunnen betekenen voor de scholen.
 Door onderbezetting in het pastoraal team (door niet te vervullen
vacature) wordt gevraagd om extra uren secretariële ondersteuning voor het team. Het bestuur gaat hier naar kijken.

 Op 28 augustus is een eerste bijeenkomst geweest van de
werkgroep parochieplan. Deze werkgroep dient een raamwerk te
maken voor de terreinen pastoraat, gebouwen, financiën, personeel, geloof en communicatie, zodat het voor het pastoraal team,
besturen en kernen helder is waar wij naartoe werken in 2022.
 Het bestuur heeft een offerte voor een inspectie van de bliksembeveiliging voor de kerkgebouwen van onze parochie goedgekeurd.
 De jaarrekening 2016 van onze parochie is door het Bisdom
goedgekeurd.

Het Admiraal De Ruijter Ziekenhuis zoekt vrijwilligers
Voor de kerkdiensten zoeken we begeleiders.
Als begeleider gaat u, samen met anderen, eens in de 6 weken op
vrijdagmiddag naar de afdelingen om patiënten uit te nodigen voor
de dienst. Op zondagmorgen begeleidt u hen naar de dienst. Na
de dienst, die een half uur duurt, drinken we samen koffie. Daarna
begeleidt u hen weer naar hun kamer.
Mocht de vrijdagmiddag lastig voor u zijn, dan kunt u zich eventueel
ook alleen voor de zondag aanmelden. U kunt eerst één of meerdere
keren meelopen om te kijken of het iets voor u is.

Voor de Centrale Hal zoeken we gastheren en gastvrouwen, die
patiënten helpen om de weg te vinden en hun vragen beantwoorden.
U doet dit werk samen met iemand anders gedurende één of twee
dagdelen per week.

Voor informatie en opgave kunt u zich wenden tot:
ds. Jeannette van den Beukel, geestelijk verzorger.
tel. 0113-234016,
email: j.vdbeukel@adrz.nl

Voor informatie en opgave kunt u zich wenden tot:
Maja van Belzen, coördinator vrijwilligers
tel. 06-20478046
email: facilitair.gastendienst@adrz.nl

OPROEP GASTLEDEN
VOOR BEVELANDS
KERSTKOOR 2017

BOEKENWIJZER

Evenals voorgaande jaren zal ook dit jaar op vrijdag 22 december
de jaarlijkse VOLKSKERSTZANG plaatsvinden, uitgevoerd door het
BEVELANDS KERSTKOOR. U wordt uitgenodigd deel te nemen aan
de repetities voor deze volkskerstzang en met het vaste koor mee
te zingen op 22 december.
Medewerking aan de volkskerstzang wordt verleend
door het Koperkwartet Jongepier uit Serooskerke.
Onze dirigente is Willy Feijtel-Bout en wij worden begeleid door
Jolanda Nagelkerke uit ’s Heerenhoek.
De repetities vangen aan op woensdag 6 september a.s. en vinden
plaats in dorpshuis Vijverzicht te Borssele, aanvang 19.30 uur tot 21.30
uur. De kosten bedragen € 30,00 voor alle avonden incl. muziek.
Een unieke gelegenheid mee te zingen met een koor zonder vaste
verplichting lid te worden. (Mag natuurlijk wel !)
Inlichtingen: Jeanne van Hekken, tel 0113-548520 of
email: vhekken@telfort.nl.
12

Voor de Spoed Eisende Hulp zoeken we gastheren en gastvrouwen, die, zo nodig, de patiënten en/of hun naasten opvangen en
aandacht geven gedurende één of twee dagdelen per week.

Wie met het kerkelijk leven en het roomskatholieke geloof is opgegroeid heeft minder
moeite om de ‘woordenschat van de kerk’ te
begrijpen en op waarde te schatten.
We kunnen de kinderen niet kwalijk nemen
als ze katholieke begrippen niet goed kunnen
plaatsen.
Bijgaand boekje wil voorkomen dat ouders/opvoeders en vrijwilligers
in de kerk blunders begaan door onjuiste uitleg.
Compact, helder en zonder dure opsmuk: een aanrader.
•H
 et geel-witte boekje, samengesteld door Eric van den Berg e.a.
€ 7,95
• 140 pagina's /ISBN. 9789089720467/Abdij van Berne Heeswijk/ mei 2012
De tijd dat alle communicanten direct misdienaar werden is minder
vanzelfsprekend geworden. Toch vinden voorgangers, lectoren en
kerkgangers het prettig als meisjes en jongens weten wat ze mogen
en moeten doen tijdens vieringen en diensten.
Misdienaarsgids, jouw gids bij het misdienen is een prima aanvulling. Een kleurig boekje legt uit wat en hoe er gehandeld moet worden. Ook geeft de gids uitleg over het ontstaan van de Kerk; wordt
het liturgisch jaar toegelicht en staan er wetenswaardigheden in over
sommige heiligen. Extra opdrachten maken er een doe-boek van voor
degenen die met veel plezier tijdens de mis willen dienen.
Uitgave: dienst Liturgie & Kerkmuziek bisdom Roermond.
Prijs € 9,95/ ISBN. 978-90-6578-037-9 of bestelnr. 2712 via
www.Carolushuis.nl
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OMGEKEERD HUISBEZOEK
ELISABETHDIACONIE

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
29 juli: Jolien Anja Margret Buitendijk, geboren op 29 juli 2016, dochter van: Marien
Buitendijk en Christine Olthof.
Gehuwd:
29 juli: Marien Buitendijk en Christine
Olthof.
Overleden:
Maria Wilhelmina Cornelia (Mieke) D’OlivoRijstenbil, geboren op 11 mei 1945, overleden op 19 juli. De crematie vond in besloten
kring plaats.
Cornelia Regina van Immerseel-van Oefelen,
geboren op 21 februari 1934, overleden op
24 juli. De crematieplechtigheid vond plaats
op 1 augustus.
Fredericus Cornelis Landa, geboren op 21
oktober 1929, overleden op 4 augustus,
echtgenoot van: Neeltje Landa-Paauwe. De
crematieplechtigheid vond plaats op 10
augustus.
Johanna Agatha Priem-Schuerman, geboren
op 16 februari 1921, overleden op 6 augustus, weduwe van: Jan Priem. De crematieplechtigheid vond plaats op 9 augustus.

Op donderdag 12 oktober organiseert de
werkgroep Elisabethdiaconie van Goes weer
een omgekeerd huisbezoek met als thema
‘Thuiskomen bij jezelf’ verzorgd door Riet
de Koning, die als verpleeghuispastor heeft
gewerkt.
“Wat is er te zeggen over thuiskomen bij
jezelf? Natuurlijk zijn we wie we zijn en zijn
we als persoon ‘thuis’ in ons eigen leven.
We dragen onze eigen levensbagage mee,
met hopelijk veel vreugdemomenten, maar
ook met moeilijke en eenzame momenten.
Er kan levenspijn of gemis zijn. Soms is ons
leven een zoektocht naar kracht en zin” Riet
de Koning.
Plaats van deze middag:
Magdalenazaal Singelstraat 9
Van 14.00 – 16.30 uur. Opgave via e-mail:
rkmagdalena@hotmail.com
Tel. 0113-216754
dinsdag en donderdagmorgen
van 9.30 – 12.00 u of bij
mw. Bernadette de Smit: 0113-212048,
piet-bernadette@zeelandnet.nl

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,tablet,
tuinieren,
internet,
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 wij u helpen of helpt
nog vele andere zaken, staan
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

KVG NIEUWS
De vakantie zit er weer op. Ik hoop dat u
allen een fijne vakantie hebt gehad.
Jammer dat ik het vorig nummer heb
gemist, was door omstandigheden er even
niet bij.
De eerste activiteiten zijn ook al weer
geweest. De inloopsoos is gestart op 5
september en het Gilde op 6 september.
De boekjes zijn weer gemaakt door Els
en de uitnodiging is door Thea ook al verstuurd. De inloopsoos is zoals altijd iedere
eerste en derde woensdagmiddag van de
maand om 14.00 uur, iedereen is welkom!
De kosten? € 1,50 voor een gezellige middag met thee of koffie en natuurlijk iets
lekkers. We hebben op de openingsavond
een leuke quiz gehad, gepresenteerd door
de heer Yip Tan. Natuurlijk met een winnaar
en een prijs.
Op 21 september hebben we een heerlijke
High Tea in De Goederenloods die begint
om 12 uur en vervangt de lunch. Vergeet
niet u tijdig op te geven op de bekende
adressen.
Dan verwelkomen we op 3 oktober de heer
Wijngaarden met een lezing over de Slag
om de Schelde. Deze slag is vrij onbekend, en zo wordt ons duidelijk wat hier
is gebeurd.
Op 19 oktober worden we verwacht op
het Stadskantoor voor een rondleiding. We
drinken koffie en gaan daarna op verkenning uit, waarbij we uitleg krijgen over alles
wat er in het Stadskantoor gebeurt. Bent
u ook nieuwsgierig hoe alles er uit ziet en

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

PASTORALE ZORG INZAKE
SACRAMENT DER ZIEKEN
EN OVERLIJDEN

06- 53637130
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wat er gebeurt, ga dan zeker met ons mee.
Wel even opgeven dat je mee gaat.
Mevrouw Daisy de Voogt komt op 7 november met aroma therapie. Heeft u altijd al
willen weten wat dat inhoudt, kom dan
zeker deze avond.
Zet 22 november alvast in uw agenda. Dan
komt het 50+ koor de Zilvermeeuwen uit
Vlissingen in
’s Heer Hendrikskinderen onze theatermiddag verzorgen. Het repertoire is veelzijdig
van luisterliedjes tot meezingers. Het koor
staat garant voor een gezellige middag.
Komt dus allen en breng vrienden en
buren mee. De entree is €5,50 incl. koffie,
thee of chocolademelk met een heerlijke
speculaas.
Verder wil ik opnieuw aandacht vragen voor
het volgende: is er iemand die eenzaam
is of een luisterend oor nodig heeft, laat
het ons weten. Ook als er iemand in het
ziekenhuis ligt, laat het ons weten. Wilt
u meer inlichtingen of een avond komen
kijken, neem dan contact op met Ardi
Zweedijk tel. 228099 of met Thea van Dijk
tel.061875148.
Verder wil ik wijzen op onze website
www.vrouwengildegoes.nl
Graag tot ziens, Dien Janssen.

ONDERSCHEIDING
Op woensdag 2 augustus is mevrouw
Trudy Arts door burgmeester René Verhulst
onderscheiden met de Frans Naereboutpenning van de gemeente Goes. Zij ontving de onderscheiding voor haar inzet als
vrijwilliger bij de pastorale dienst in het
ziekenhuis in Goes. (voorheen Sint Joanna
en Bergzicht).
Mevrouw Arts zet zich, namens de parochie, al 40 jaar vol enthousiasme in voor
de pastorale zorg.
Heel veel dank hiervoor en van harte gefeliciteerd met de onderscheiding!

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

LIEF EN LEED
Overleden:
09 augustus: Maria Johanna Stokx-Bal, 86
jaar, weduwe van Franciscus Stokx; wonende te Etten-Leur. Afscheidsdienst was op
dinsdag 15 augustus waarna graflegging op
ons kerkhof.

OPENING SCHOOLJAAR
Op donderdag 21 september om 9.00 uur
zullen leerlingen en leerkrachten via een
schoolviering in onze kerk ook aandacht vragen voor een goed en plezierig schooljaar.
Uiteraard staat deze viering ook open voor
alle andere belangstellenden.

PAROCHIEFEEST

ACHTER DE SCHERMEN

Het begrip ‘fancy fair’ heeft tegenwoordig
een wat oubollige lading, maar in de jaren
zestig en zeventig van de vorige eeuw waren
zulke activiteiten een gewilde manier om de
goede-doelen-kas te spekken. De Jeugdhoeve was de uitgesproken plaats waar dit
plaats vond als gemeenschapshuis voor
ons dorp.
Tegenwoordig kijkt niemand meer op van
touwtje-trekken, raadspelletjes (hoe heet
de pop?) of flessenkegelspel. TV en games

Het zijn de kleine dingen die ’t hem doen…
Niet alleen een bekende tekst van een
liedje, maar ook een waarheid, die we regelmatig onder de aandacht willen brengen via
deze rubriek.
• Een kopje koffie (al of niet met koek) na
de dienst, of na vrijwilligerswerk voor onze
kerkgemeenschap. Als we de mensen niet
hadden die deze vorm van dankjewel niet
wekelijks zouden verrichten, dan zou de
‘liefde voor de klus’ snel verdampen. Het
lijkt zo vanzelfsprekend, maar dat is het
niet! Een kopje koffie en een spontaan
gesprek zijn de basis voor een goede
werksfeer.
• Opknapwerk aan het hoogaltaar; stukje
bij beetje komen na een grondige schoonmaakbeurt de originele versierselen weer

foto: weekblad de Bode/Coby Weijers
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hebben deze attracties verdrongen.
Ook de jaarlijkse kermis (als herinnering aan
de inwijding van de kerk) behoort al lang tot
het verleden. Wat nog rest is de jaarmarkt,
maar ook die vertoont slijtageplekken.
Dit jaar mag onze parochiekern op zondag 8
oktober het Pater Damiaanfeest vieren: een
echte parochiefeestdag. Om 10 uur openen
we op speciale wijze de eucharistieviering
waarin het gezamenlijke pastoresteam zal
voorgaan. Wat zou het fijn zijn, als we iets
(of veel) van dat saamhorigheidsgevoel binnen ons dorp zouden terugvinden in de viering en na afloop. ’s-Heerenhoek heeft een
naam hoog te houden als het om feesten
gaat. Moge dit feest voor jong en ouder een
plezierig begin van die zondag zijn. Verschillende groepen zijn benaderd om mee te
werken!
Bijzonder blij zijn we inzake samenwerking
met de carnavalsvereniging ‘De Koenkelpot’
die vanaf vorig jaar oktober begrip hebben
getoond voor deze bijzondere parochieactiviteit. Hun oktoberfeest dat vlak bij de
kerk wordt gehouden, vindt het daaropvolgende weekend plaats en vormt dus geen
‘belemmering’ om ieder op eigen wijze feest
te vieren.
Meer in Kernzaken.

terug op ornamenten rondom het tabernakel. Het is een precisieklus, die je niet
in een namiddagje verricht. Vanuit de kerkbanken is dit monnikenwerk niet zichtbaar,
maar…
Wij zijn blij met al die inzet van vrijwilligers!

parochiekerncommissie wel voor 20172018 besloten een ieder die kerkbijdrage
betaalt, het blad te laten bezorgen voor de
duur van deze jaargang.
Indien u geen prijs stelt op bezorging,
maar u wil wel uw bijdrage storten, geef
dat op welke manier dan door aan ons
secretariaat: Deken Holtkampstraat 9, tel.
06-22815618 of via
mail:info@rksheerenhoek.nl door.
Natuurlijk horen we ook graag bezorgklachten of fouten in adressering via deze
kanalen.

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

WEBSITE

AFSCHEID LOTTE ELSTGEEST
Voor de zomervakantie gaf Lotte aan dat ze
wilde stoppen met het misdienaarswerk in
onze kerk. Zij startte na haar Eerste Communie met deze taken en was iemand waarop
je altijd kon rekenen als ze de beurt had.
Natuurlijk vinden we het jammer dat je onze
groep verlaat, want het aantal beschikbare
krachten wordt hierdoor kleiner. Er is voorlopig nog geen aangroei van jonge kinderen.
Wij wensen jou een fijne tijd in het vervolgonderwijs toe en danken je voor jarenlange
assistentie.
Parochiekerncommissie

KERKBIJDRAGE –ACTIE KERKBALANS
Bij het vorige nummer van Parochienieuws
vond u een acceptgiro voor kerkbijdrage.
Met name hen, die niet via internet kunnen of willen betalen vragen elk jaar om dit
betaalmiddel. Eenmaal per jaar delen we ze
dan ook aan iedereen uit, die als lezer van
ons Parochienieuws bekend zijn.
U bepaalt zelf wanneer u uw bijdrage overmaakt, maar velen hebben de overstap al
gemaakt van eenmaal per jaar, naar automatisch maandbedrag. Voor u en ons een
enorm gemak en zekerheid.

PAROCHIENIEUWS OP NAAMSTICKERS
Vanaf heden worden alle bladen op naamsticker bezorgd. Voor onze ledenadministratie houden we makkelijker overzicht over
aantallen en kosten.
Kerkbijdrage en parochieblad zijn echter
niet automatisch gekoppeld aan elkaar,
maar na intern overleg hebben we als

Het bezit en onderhoud van een website
mag je best vergelijken met de aanschaf
van een huisdier. Het hebben van een website is geen punt, maar dan begint het werk
pas…actualiseren moet eigenlijk dagelijks
plaatsvinden, maar wie heeft er tijd om deze
dagtaak op te pakken?
Ook onze kern heeft hier zichtbaar moeite
mee gehad, maar we pakken de(internet-)
draad weer op en gaan ervoor!
www.rksheerenhoek.nl
Samen met de website van de Pater Damiaanparochie, de nieuwsbrief en ons weekblad ‘Rond de Kerk’ hebben we een goed
kwartet in handen.

OKTOBERMAAND = MARIAMAAND

Wij zijn er voo
Voor, tijdens e
na de uitvaart

Gewoontegetrouw wil de Liturgische Werkgroep een Mariaviering houden in oktober.
Ook dit jaar handhaven we deze traditie; Op
dinsdag 24 oktober om 19.00 uur zullen
lectoren, basisschoolkinderen en dameskoor samen deze viering verzorgen.

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

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

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

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

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

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

In de maand oktober worden er in onze kerk
weer Rozenkransvieringen gehouden.
Deze worden voorgegaan door de eigen
lectoren. Het Dameskoor verzorgt weer de
mooie Marialiedjes.
Graag willen we onze moeder Maria eren
en danken.
Het zou fijn zijn als we deze vieringen kunnen blijven doen. Hiervoor is het van belang
dat u, door uw aanwezigheid laat blijken
deze vieringen ter ere van Maria te waarderen. Wij nodigen u uit om op dinsdag 10
en 24 oktober met ons de vieringen bij te
wonen, aanvang 19.00 uur.
Indien u vervoer nodig heeft neemt u dan
contact op met
Sjaak Priem
0113-561756

LIEF EN LEED
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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Overleden:
Op 21 juli is overleden Cornelis Bastiaan
Traas, echtgenoot van Cornelia Sinac, op
de leeftijd van 83 jaar. Kees werd in Middelburg gecremeerd. Wij zijn Kees en zijn
vrouw dank verschuldigd voor de vele jaren
dat zij de verspreiding van Parochienieuws
in hun wijk hebben verzorgd. Dat hij moge
rusten in vrede.
Op 28 juli is overleden Johanna van
Kruijssen-de Jonge, weduwe van Peet van
Kruijssen, op de leeftijd van 93 jaar. Jo
was een bescheiden vrouw, die altijd voor
iedereen klaar stond. Opgegroeid in Borssele, trouwde ze in 1960 met Peet en ging
in Kruiningen wonen op de boerderij. In
1995 verhuisden ze naar Heinkenszand,
waar Peet al na 4 maanden overleed. Het
leven zonder hem was moeilijk, hetgeen ze
vooral uitsprak tegen haar dochter. Ook toen
haar dochter het huis uitging en een eigen
leven ging leiden had zij daar moeite mee.
Ze was door diverse kwalen de laatste jaren
aan huis gebonden en overleed tenslotte tot
enkele maanden voor haar overlijden, naar
haar wens, thuis kunnen blijven wonen.
Op 25 augustus is overleden Cornelia Maria
de Jong, weduwe van Wim Nijsse, op de
leeftijd van 74 jaar. Geboren aan de Dorpsstraat woonde zij daar met haar ouders,
2 zussen en 2 broers. Een groot deel van
haar leven woonde ze in Heerlen, waar zij,
ondanks haar zwakke gezondheid, onverwachts overleed.

KBO AFDELING HEINKENSZAND
Jammer dat ons reisje, gepland voor 31
augustus ’17 (o.a. Stormvloedkering, Grevelingen en Chocolade atelier in Ridderkerk)
wegens geringe deelname niet door kon
gaan. En dat nog wel met samenwerking
tussen afd. Lewedorp en Heinkenszand.
Zonde van alle moeite die we hierin hebben gestoken. Maar we kunnen alleen maar
hopen: “volgende keer beter. ”Het stukje
dat nu volgt heb ik aangereikt gekregen
door Dhr. Kees Priem, vicevoorzitter van ons
parochiebestuur. Met zo’n inbreng ben ik
natuurlijk echt blij.
Misschien en stimulans voor andere parochianen om ook eens in de pen te klimmen.
U kunt zeker wel punten bedenken die u
aanspreken. U mag mij ook altijd bellen of
even langs komen als u iets met de parochianen wilt delen. Op mijn vraag om nieuwe
bestuursleden het vorige parochiecontact,
kreeg ik 0 komma o reactie. Beetje sneu,
maar dat kan zomaar veranderen! Zeker
als u het onderstaande stukje, ingebracht
door onze vicevoorzitter van de parochiekern
H. Blasius, Kees Priem, hebt gelezen.
Mijn telefoon no. 0113-568004. Mailen
mag ook: pm@vantwesteinde.com
Secr. Mina van ’t Westeinde-van den Dries

Voor de meest van onze KBO-leden blijft de
Blasiuskerk en parochie een vaste waard in
hun leven. Ook zij kunnen echter niet om de
veranderingen van de laatste jaren heen.
Een van de vele recente veranderingen was
natuurlijk de vermindering van het aantal
weekenddiensten van twee naar een.
Ondanks alles blijven ze hun parochiekern
trouw en vormen ze de basis waarop onze
parochie rust.
Voor de dagelijkse gang van zaken kan de
parochiekern een beroep doen op een groot
aantal vrijwilligers.
Voor de wekelijkse vieringen wordt per halfjaar door het pastoraal team een schema
vastgesteld. Naast dat alles is er ook
bestuurlijk veel veranderd.
Centraal worden de parochiekernen aangestuurd vanuit het Damiaan bestuur.
Een parochiekerncommissie draagt de zorg
voor de dagelijkse gang van zaken in de
lokale Blasius parochiekern.
Ze onderhoudt enerzijds het contact met de
vertegenwoordigers van de vele werkgroepen
en anderzijds met het pastorteam en het
Damiaan bestuur over de zaken die alle kernen binnen de parochie aangaan.
Elke kern heeft een vaste vertegenwoordiger
binnen het Damiaan bestuur.
Van belang is het behouden van de vitaliteit
van de kern.
Het is zaak uit te zien naar activiteiten
waarbij binnen en buiten de kerk mensen
worden betrokken. Zo is er naast de groep
vaste kerkgangers nog een grote groep
parochianen waarmee de contacten minder
frequent zijn.
In hun manier van geloofsbeleving staan
kerk en wekelijkse vieringen minder centraal.
Het bestuur van de Blasius parochiekerncommissie ziet het voor de komende tijd
als taak na te gaan hoe ook zij meer bij het
parochiegebeuren kunnen worden betrokken en daar een actieven rol in kunnen
spelen.
Immers ook nu geldt nog steeds …. Hoe
meer zielen ……
Kees Priem

COLLECTES 15/7 T/M 7/8
Eigen kerk:
7/8 zangochtend
€ 51,25
eigen kerk 15/7 t/m 7/8
€ 528,95
Caritas:
15/7 Voedselbank
€ 66,50
5/8 Diaconie in eigen parochie € 66,00

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

LIEF EN LEED
Overleden
Anna Maria Dymphna Verbeek, Annemarie,
geboren 1 februari 1954, overleden 31
augustus 2017.
Op donderdagmorgen 31 augustus overleed
Annemarie, plotseling en geheel heel onverwacht, aan een hartstilstand. Ze was nog
maar 63 jaar, we kunnen het moeilijk bevatten. Voor haar partner Jaap en voor haar
broers en zussen is het een groot verdriet.
Binnen onze geloofsgemeenschap missen
we haar, met name iedere keer als we in
de kerk koffie drinken, omdat zij er dan niet
meer bij kan zijn. Hoeveel koffie heeft ze
voor ons gezet, hoe vaak meegezongen in
zangkoor St. Caecilia?
Annemarie stond altijd voor ons klaar; graag
en van harte droeg zij haar steentje bij.
Tevergeefs een beroep doen op Annemarie
was eigenlijk niet mogelijk; vele verenigingen
in het dorp hebben dat mogen ervaren. Op
haar eigen wijze was ze dienstbaar en enorm
betrokken. ‘Bezige handen, een gouden hart’
stond er boven de overlijdensadvertentie.
Dat hart klopte zeker ook voor haar kerk hier
in Kwadendamme. Op woensdagmorgen 6
september namen we afscheid, terwijl haar
eigen St. Caeciliakoor zong: ‘Stil maar, wacht
maar, alles wordt nieuw.’

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

Parochiekerncommissie
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verkoop beschikbaar. Een velletje met tien
postzegels kost € 10,-. Dat is fors duurder
dan de vorige series, maar dit komt doordat
PostNL de prijzen flink heeft verhoogd.
De winstmarge is niet groot, maar toch
steunt u met de koop van deze nieuwe
producten onze geloofsgemeenschap. Alle
kleine beetjes helpen. Het kaartenrekje
hangt, als u de kerk binnenkomt, aan de
linkerkant, net voor de ingang van de voormalige doopkapel.
Parochiekerncommissie

VERSLAG BUITENVIERING
Op zondag 3 september zaten we buiten,
zoals we dat eigenlijk ieder jaar proberen te
doen vlak na de zomervakantie. Het succes
van zo’n buitenviering heeft een directe relatie met de weersomstandigheden, die bepalen immers of het kerkelijk feestje door kan
gaan. We hebben deze keer enorm geboft,
want alle ingrediënten voor een succesvolle
viering waren aanwezig. Er was een aangenaam zonnetje, nauwelijks wind, een goede
preek van pastor Wiel Hacking, bijzonder
aangename klanken van de blazers in de
muziektent, geen stoeltjes onbezet, en vele
vrijwilligers die een handje toestaken voor
een ordelijk verloop. Kortom, de ambiance
was perfect. Kon het maar alle zondagen
zo zijn.

Van het ommetje is een folder gemaakt met
een routebeschrijving erin; na de opening
komt deze beschikbaar in supermarkt Verbeek. Aangezien de route ook is opgenomen
in het wandelnetwerk door de Zak van ZuidBeveland, is zij onderweg aangegeven met
de bekende groene bordjes met gele pijlen,
en een speciaal logo op de knooppunten
(zie afbeelding).
Het ommetje wordt geopend op 22 oktober,
na afloop van de zondagse viering in de
kerk. Er wordt dan geluncht met koffie/thee
en broodjes in het Parochiehuis, waarna de
opening zal plaatsvinden, en er (hopelijk bij
goed weer) een interessante wandeling volgt
door en om het dorp onder leiding van een
gids. Na afloop wacht er voor de liefhebbers
in het Parochiehuis een Bonifaciusbiertje.

LICHTVIERING

Hans de Vos

Op zondag 29 oktober is er een speciale viering, verzorgd door zangkoor Singing Voices.
De viering heeft als thema ‘Licht’. Nadere
informatie vindt u in de Bonifaciusbode en
het volgende nummer van Parochienieuws.

NIEUWE ANSICHTKAARTEN

GEEF DE PEN DOOR (17)
Van Margriet Franse-Rentmeester kreeg ik
de pen om een stukje in Parochienieuws
te schrijven. Ik ben immers nog steeds een
echte ‘Kwedamse’ en iedereen in Kwadendamme kent de de naam Verbeek van de
supermarkt. Als één van de acht dochters
en vier zonen ben ik nummer acht in de rij.
Het was me wat, met twaalf kinderen en een
winkel. Maar gelukkig hadden ze aan mij
geen kind, ik was heel braaf en oppassend.
Ik ben vroeg getrouwd met mijn jeugdliefde,
René de Punder, die helaas op 53-jarige
leeftijd overleed aan een hersentumor. We
woonden toen pas vijf jaar in Hoedekenskerke, waar René zijn droomhuis bouwde.
Gelukkig heb ik er nog dertien jaar met mijn
twee hondjes in kunnen wonen. Sinds één
jaar woon ik in Goes met mijn nieuwe liefde
Kees van den Berge; we zijn samen vaak
weg met de camper.
Kwadendamme ben ik nog niet vergeten,
omdat ik nog steeds in zangkoor Singing
Voices zit. Zingen is leuk en ontzettend ontspannend. De pen geef ik door aan ...

Marga van de Plasse

Koos Verbeek

OMMETJE H. BONIFACIUS
Sint Bonifacius is de patroonheilige van
onze grote, rooms-katholieke kerk. Nu
zou Kwadendamme
Kwadendamme niet
zijn zonder deze kerk,
daarom is het nieuwe
ommetje - een wandeling van een kleine vijf
kilometer door en om het dorp - genoemd
naar Bonifacius. Op deze wandeling kan
men de heilige enkele keren ontmoeten:
in de kerk, in de pastorietuin, en wellicht
ook aan het einde, in de gedaante van een
glaasje geestrijk vocht. Voor het overige voert
de wandeling langs de markante punten in
en om het dorp, zoals de voormalige kerkhoeven, oude kerkepaadjes, oorlogsmonumenten, grenslinden, voormalige kreekbeddingen, en natuurlijk ook langs en over de
naamgever van het dorp: de kwade dam.
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VERVOLG VAN DE PEN
De collectie ansichtkaarten is uitgebreid
met twee nieuwe plaatjes: een prachtig
sfeerbeeld van de sacramentsprocessie
en ook een hele mooie afbeelding van de
kerststal. De kaarten zijn, net als de andere,
verkrijgbaar voor de prijs van € 1,-. Ook is
er weer een nieuwe serie postzegels voor de

Koos Verbeek had de pen graag willen
doorgeven aan haar zus Annemarie, die als
vrijwilligster actief was als gastvrouw en als
lid van zangkoor Sint Caecilia, en die in de
woorden van Koos ‘heel erg met ‘t Kwedamse leven betrokken was’. Wegens het
onverwachte overlijden van Annemarie ligt
‘de pen’ er nu een maandje uit.

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

LIEF EN LEED:
Overleden:
Op 2 september is Adriana Cornelia van de
Swaluw overleden in de Kraayert.
De crematie vond plaats op 8 september te
Middelburg.

CORRECTIE:
In het vorige nummer van Parochienieuws
stond een dankwoord aan Ad Lijmbach, ter
gelegenheid van zijn pauselijke onderscheiding. Bij de uiteindelijke druk van het blad
is een deel van de tekst weggevallen. Dat
was natuurlijk niet de bedoeling en deed
onrecht aan de bijdrage die Ad de afgelopen tientallen jaren heeft geleverd. Vandaar
nogmaals de complete bijdrage. Excuses
voor de zetfout.
Richard Gielens, redactie PN
Op zaterdag 7 juli
ontving onze dorpsgenoot en medeparochiaan 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
hadden zich tijdens de eucharistiedienst
ietwat verdekt opgesteld, om hem niet in
verwarring te hoeven brengen. De verrassing
was dan ook zichtbaar op zijn gezicht te

lezen. Vanuit onze parochiekern feliciteren
we hem met deze welverdiende onderscheiding voor al het werk in onze geloofsgemeenschap en daarbuiten.
Parochiebestuur Pater Damiaan

VREDESWEEK

Op zondag 17 september hebben de RK en
PC kerken een oecumenische viering in de
PC.kerk.
De aanvang van de viering is om 10.30
uur, maar er is al om 10.00 uur 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; de collecte is
voor PAX
Na het vele voorbereiden, vooral de extra
repetities van het uitgebreide koor, zou het
fijn zijn als velen deze Vredesweek met ons
zouden willen vieren.
Dus: zondag 17 september naar de PC kerk.
In de RK kerk is dat weekend geen viering.

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

OPBRENGSTEN VAN DE COLLECTES
VAN CARITAS VAN HET EERSTE
HALFJAAR 2017
01 januari Adoptiekind
29 januari Armoede dichtbij
05 februari Memisa
05 mrt/08 apr Vastenactie
23 april
Lokale Caritas
07 mei
Tear Fund
04 juni
Diaconie

€ 68,95
€ 48,95
€ 34,75
€244,13
€ 77,91
€ 58,25
€ 65,10

Wij willen iedereen bedanken die hieraan
een bijdrage heeft geleverd. Hiermee kan
onze medemens geholpen worden.
Caritas kern Lewedorp

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN
11 september:
Caritas 19.30 uur
20 september: 	gereserveerd voor pastor Jeanine Heezemans

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

info@uitvaartdevlieger.nl

www.uitvaartdevlieger.nl
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25 september: 	parochiekernvergadering
19.30 uur
03 oktober: 	Woord- en Communie
20.00 uur
25 oktober: 	lezing ‘Kerk in nood’
p a s t o o r Va n H e e s ,
20.00 uur. (zie informatie bij algemeen deel,
voor in dit blad)

waarna de begrafenis plaatsvond op de
begraafplaats te Hansweert.
Op 28 augustus 2017 is Theodora (Thea)
van Otterdijk-Willemse, sinds 30 augustus
2016 weduwe van Piet van Otterdijk, op
90-jarige leeftijd te Hansweert overleden. We
hebben op zaterdag 2 september tijdens de
uitvaartdienst in de parochiekerk te Hansweert afscheid van haar genomen, waarna
de crematie in stilte heeft plaatsgevonden.

BLOEMENPOT
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 1 augustus 2017 is Eva Maria Maasmans, weduwe van Benjamin van Eenenaam, op 87-jarige leeftijd te Hansweert
overleden. We hebben op 4 augustus tijdens
de afscheidsviering in onze parochiekerk
te Hansweert afscheid van haar genomen,

De bloemenpot heeft in de maand juli
€ 16,40 opgebracht.

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
ROOSTERWIJZIGING/
DWEILBANDFESTIVAL
Op zondag 24 september 2017 wordt de
17e Answester Dweildag gehouden.
Zoals de laatste jaren gebruikelijk wordt
de dweildag geopend met een viering in
onze parochiekerk, waarin de dweilband
van muziekvereniging “Scheldegalm” enkele
nummers ten gehore zal brengen. Jeanine
Heezemans is deze zondag voorganger in de
dienst die om 11.00 uur zal plaatsvinden.
De viering op zaterdag 23 september komt
hierdoor te vervallen.

Gedoopt
Tijdens de jongerenviering van zaterdagavond 2 september zijn er in onze kerk
twee kinderen gedoopt. De ene is Marianne
Lente, roepnaam Ninthe, dochter van Robin
Laurentius Bal en Jamie Adriana Maria
Rijk, geboren op 6 mei en woonachtig te
Ovezande. De andere dopeling was Steven
Jacobus Marinus, zoon van Michel Jacobus
Remijn en Tamara Gertrudis Rentmeester,
geboren op 23 juni en eveneens woonachtig
te Ovezande.
Overleden
Hubertus Johannes Maria Allemekinders is
op 27 juli in de leeftijd van 65 jaar overleden, en wel in Goes, de stad waar hij
ook geboren was. Door zijn huwelijk met
Addie de Jonge is hij naar Ovezande gekomen. Samen kregen ze twee zoons. Huib
was ontspannen en vrolijk, gemakkelijk
in de omgang met anderen. Zijn werk als
kraanmachinist was zijn lust en zijn leven.
Als kind is hij gaan zingen bij de Zeeuwse
Koorschool, en in Ovezande is hij vele jaren
lid van het koor Pius X geweest. Ook was hij
actief in de werkgroep ‘Samen sterk’. Enkele
jaren voor zijn pensioen werd hij ernstig
ziek, en uiteindelijk is hij daaraan gestorven.
Na de uitvaartdienst op 1 augustus in onze
parochiekerk heeft in Middelburg de crematieplechtigheid plaatsgevonden.
Op 25 augustus overleed plotseling Petrus
Remijn in het ziekenhuis van Terneuzen.
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Hij was geboren in 1936 op de niet meer
bestaande boerderij "De Drie Klauwen" in
Nieuwdorp. Hij trouwde in 1962 met Janny
Drijdijk, en ging wonen in haar ouderlijk
huis aan de Weltevredendijk bij Driewegen.
Daar heeft Piet de overstap gemaakt van
de landbouw naar de fruitteelt. Hij en Janny
kregen vier dochters, waarvan de eerste al
heel vroeg overleed. Later hebben ze in Ovezande een huis gekocht. Samen hebben ze
veel reizen gemaakt. Piet was een betrokken
kerkganger, en vele jaren bestuurslid van
de plaatselijke afdeling van de Katholieke
Bond van Ouderen. De uitvaartdienst werd
op donderdag 31 augustus gehouden in de
parochiekerk te Ovezande, gevolgd door de
crematie in besloten kring.
Jacobus Franciscus Dobbelaar is op 27
augustus, nog geen maand voor zijn negentigste verjaardag, in Hospice Het Clarahofje.
Hij was afkomstig van Oudelande, en trouwde met Jans de Winter. Zij kregen een dochter en een zoon. De boerderij was zijn lust en
zijn leven. Hij genoot van het buiten werken.
Hij heeft ook verschillende bestuursfuncties
vervuld. Na het herseninfarct van zijn vrouw
heeft hij dertien jaar voor haar gezorgd, en
zijn ze verhuisd naar een appartement in
Ovezande. Zij overleed in 2014. Ko was een
trouw kerkganger die iedere zondag naar de
dienst kwam. Eind juni werd hij ziek, en werd
hij opgenomen. De uitvaartdienst werd op
vrijdag 1 september gehouden, waarna de
begrafenis plaatsvond op de begraafplaats.

vallen moeten we in de gaten houden, want
anders krijgen we een bos in plaats van een
tuin. Heeft iemand belangstelling voor deze
boomvruchten? Kom maar rapen. Bloemen mogen voor de versiering van de kerk
geplukt worden en dat gebeurt ook vaak. Er
is altijd wel wat te vinden.
Wij van het werkgroepje hopen dat u geniet
van de tuin. De bijen en vlinders in elk geval
ook.
Groeten,

schilders- en
afwerkingsbedrijf

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

Corrie de Baar

FRANCISCUS- / DIERENDAGVIERING
Op zondag 1 oktober om 9.30 uur mogen
alle huisdieren of knuffelbeesten weer mee
naar de kerk.
Zij zullen dan aan de lijn, in mand, kooi of
in de armen van hun baasjes, de speciale
dierenzegen ontvangen. De wat grotere viervoeters worden na de viering in de kerktuin
gezegend. Pastoor Van Hees en pastor Wiel
Hacking zullen samen voorgaan in deze viering. Het koor Pius X zal het mooie zonnelied
van Franciscus weer voor ons zingen. Zingt u
zelf ook mee? Om zo samen te vieren en stil
te staan bij de dieren en al het moois van
heel de schepping.

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

Charlotte den Toonder

KERSTSTALLENTOCHT

MISDIENAARS
In onze groep misdienaars heeft een kleine
wisseling plaats gevonden. Na een jaar lang
misdienaar te zijn geweest, gaat Teun Steenblok er mee stoppen. Dank je wel, Teun, voor
de keren dat je in mis hebt gediend! We
hopen je zeker nog weleens te zien.
Maar er heeft zich ook gelijk een nieuwe
misdienaar aangemeld. We mogen Jeroen
den Toonder in onze groep verwelkomen.
Jeroen heeft al een keer in een viering mee
gelopen. We vertrouwen erop dat hij deze
taak binnen de kortste keren onder de knie
heeft!

drukkerij en
ontwerpstudio

Charlotte den Toonder

DE DORPSTUIN
Onze dorpstuin verandert langzaamaan van
kleur. De zomerse bloeiers gaan over in de
herfsttinten. Het sedum (vetkruid) begint al
roze te kleuren en de herfstasters laten al
wat blauw zien.
Dan besef je toch weer dat een jaar zo snel
gaat. Nog even en de bladeren vallen weer
in de tuin. Altijd een hele klus om op te ruimen. Maar vooral de eikels die op de grond

De vakantie is nog maar net achter de rug,
en nu houden we ons al bezig met de volgende kerststallentocht. We kunnen er maar
beter op tijd bij zijn, want alles gaat zo snel.
Op zaterdag 16 december is het al zover:
dan toont Ovezande zijn kerststallen weer
aan alle bezoekers en belangstellenden

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

drukkerijdriedijk.nl
Noordland 3
4451 RP Heinkenszand

t 0113 56 19 42
e info@drukkerijdriedijk.nl
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van binnen en buiten het dorp. Er zijn ook
weer van alles te beleven zijn, met muziek,
eten en drinken. Wij hebben er zin in, en
zet u deze activiteit dus graag alvast in uw
agenda! En zeker als u ideeën heeft om
een kerststal in of bij uw huis te tonen, dan
weten we nu al dat iedereen dat op prijs
zal stellen.
Denk er allen aan, de kerststal komt eraan!
Anne-Marie, Charlotte en Jeannette

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

LIEF EN LEED
Overleden
Op 14 augustus is overleden Cor Stoel uit
Zonnemaire, hij werd 81 jaar.

VESPERVIERINGEN
Op de zondagen 17 september en 15 oktober zijn er om 16.00 uur vespervieringen
in Zierikzee.

GROTE SCHOONMAAK
De grote schoonmaak staat gepland op
woensdag 27 september. We zien met
belangstelling uw aanmelding tegemoet via
theabl@zeelandnet.nl of c.duinhouwer2@
kpnplanet.nl
Thea en Rian
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GEZINSVIERING
Op 1 oktober is er weer een gezinsviering met als thema Franciscus / dieren.
Aanvang 10.00 uur. Kinderkoor ‘Eigenwijs’
verzorgt de liederen. Zie voor meer info
facebookpagina 'gezinsviering h. willibrorduskerk zierikzee'

GELOOFSVORMING MET
VOLWASSENEN
Dinsdag 10 oktober “De verloren zoon”,
een inleiding en bespreking van het
beroemde schilderij van Rembrandt door
vicaris Paul Verbeek De schrijver/theoloog
Henry Nouwen heeft in zijn boek “Eindelijk
thuis” op een bijzondere wijze gekeken
naar het schilderij ‘De verloren zoon’. Zijn
gedachten en bespiegelingen vormen de
basis voor deze middag. Van 14-16.00 uur
in het Parochiecentrum.

RADIOUITZENDING

TERUGBLIK MARIA TEN
HEMELOPNEMING
Zondag 13 augustus vierden we in de Onze
Lieve Vrouwe op Zee kerk van Haamstede
het feest van Maria ten Hemelopneming.
Het Willibrordus koor uit Zierikzee onder
leiding van Kees van de Wouw zong de
mooie mis van de Heilige Geest. Pastor
Verdaasdonk, nog steeds goed bij stem,
zong de voorbede “Groter dan ons Hart”
samen met het koor en soms ook met
alle kerkgangers. Het is altijd weer een
genot om naar deze voorbede te luisteren
en ook soms mee te zingen. Na de viering
was er koffie voor de kerkgangers (waarbij
Veronika assistentie kreeg van ons nieuw
werkgroep lid Gerda den Hartog) en daarna
een stille tocht naar het informatiebord in
de duinen, waar vroeger de kapel van Onze
Lieve Vrouwe op Zee heeft gestaan. Een
mooie viering met dank aan allen.

CARITAS
Caritas collectes Schouwen-Duiveland:

Op 15 oktober zal de eucharistieviering
in de Willibrorduskerk om 9.15 uur uitgezonden worden door radio Schouwen
-Duiveland.

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

TERUGBLIK OPEN KERKDAGEN
Wisselend waren de bezoekersaantallen
deze keer. Soms heel weinig (misschien
was het slechte weer een oorzaak) en
soms was er redelijk veel belangstelling,
316 bezoekers in totaal bezochten onze
kerk. Veel kaarsjes werden er aangestoken
en soms diepgaande gesprekken gevoerd.
Maar ook oud-Zierikzeeënaren die vertelden van vroeger, hoe het toen was, in welke
kerkbank ze zaten en het fijn vonden nog
eens terug te komen in hun voormalige
parochiekerk. Even een rustpunt in toeristisch Zierikzee. Dank aan alle suppoosten,
want zonder hen zou dit niet mogelijk zijn.

Zierikzee Haamstede 
Totaal
2 juli: € 152,05 €141,45 € 293,50
voor diaconale projecten bisdom
6 aug.: € 82,90 € 81,60
€ 164,50
voor pastorale zorg gevangenis
De caritascollecte van 1 oktober is voor
financiering van de Adventsviering voor
ouderen. 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.
Caritaskern commissie
Schouwen-Duiveland

BEDANKJE
Zeer aangenaam verrast wil ik jullie bedanken voor de gift van € 180,00 voor de diaconiepot van de gevangenis in Middelburg
en Hoogvliet. Ook uiteraard namens de
gedetineerden een bedankje. Ik zal er voor
zorgen dat het geld een goede bestemming krijgt.
Ineke van de Par, aalmoezenier

KBO
Koffieochtenden
Op de dinsdagen 3 oktober en 7 november
in het parochiecentrum in Zierikzee van
9.30 - 12.00 uur en op woensdag 11 oktober in het Tonnenmagazijn in Brouwershaven om 10.00 uur.
Klaverjasavonden
Na het succes van vorig jaar, gaan we ook
dit jaar weer maandelijks klaverjassen. We
starten op 22 september om 19.30 u in

het parochiecentrum te Zierikzee. Wilt u
meedoen? Dan kunt u zich aanmelden
bij Henny, tel 414106. Kosten voor deze
avond € 3,50. De volgende klaverjasdata
zijn op 20 oktober, 17 november, 12 januari, 23 februari , 23 maart en de slotavond
is op 11 mei 2018.
Wandelen
Onze wandelgroep loopt
iedere twee
weken weer een
mooie nieuwe
wandeling. Als
u eens mee wilt
lopen, dan dat
kan weer op donderdagmiddag 21 september. De start is om 13.30 uur bij de
Schelphoek. De volgende wandelingen zijn
op 5 en 19 oktober en 2 november. Meer
informatie bij Nico, tel 414229.
Opera
Een van onze leden heeft een prachtige
collectie opera’s op dvd. Die kunnen we
in een groepje belangstellenden bekijken.
Meer informatie bij Els, tel 413931.
Computeren
Tijdens de eerste computermiddag had
Dick het druk met het beantwoorden van
de verschillende vragen en het schakelen
van laptop naar tablet, naar smartphone.
In Brouwershaven kunnen KBO-leden
terecht tijdens de koffieochtenden, in Zierikzee kunt u weer terecht op woensdagmiddag 20 september tussen 13.30 en
15.30 uur op de Willibrordusschool. Op
4 oktober gaan we tijdens de computermiddag speciaal aandacht besteden aan
facebook. We laten u dan een en ander
zien en u kunt dan hierover natuurlijk vragen stellen.
Seizoensopening
Op zaterdag 30 september kunt u genieten
van een prachtige muzikale middag in de
Nieuwe Kerk. De verschillende ouderenbonden vieren dan het nieuwe seizoen
met een optreden van het Fanfarekorps
der Genie en de coverband Make my day.
Kaarten voor dit evenement kunt u verkrijgen bij Henny tel 414106 of aan de kassa
die middag. Kosten € 5,00 inclusief een
consumptie. Aanvang 14.00 uur.
Dat gaat naar Den Bosch toe….
Op 7 oktober kunt u met de bus mee
naar Den Bosch. Voor KBO-leden kost dit
reisje €16,50, niet-leden kunnen mee voor
€ 21,50. Het vertrek is om 9.00 uur vanaf
de parkeerplaats aan het Hatfieldpark, we
zijn daar om 19.00 uur weer terug. Aanmelden kan bij Els, tel 413931.
U ziet: meer dan genoeg redenen om lid te
worden van de KBO!

OECUMENE SAMEN VIEREN IN
DE WESTHOEK
Vredeswandeling
Tijdens de Vredesweek wordt op 16 september weer de Vredeswandeling gehouden. We beginnen in de RK 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. Meer informatie bij
Marijke Wessel tel 461407.
Lezing
Over 500 jaar Reformatie op zaterdag
7 oktober van 10.00 - 12.00 uur in het
parochiecentrum. Pastoor van Hees zal
een lezing houden over 500 jaar Reformatie en de houding hierin van de R.K. kerk.
Leden van de parochiekerncommissie,
de werkgroep Haamstede en leden van
de protestantse kerkenraden van Samen
Vieren worden hierbij uitgenodigd. Ook u
als geïnteresseerde bent van harte welkom. De zaal is om 9.30 uur open en er
zal koffie, thee en na afloop soep en een
broodje worden aangeboden. Opgave in
verband met de catering graag vóór 28
september bij Marijke Wessel tel. 461407
of wesse342@kpnmail.nl

VOOR UW AGENDA

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, dakbedek
kingen, zink- en koperwerk

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

Cantatevesper in de Gasthuiskerk op 15
oktober om 16.30 uur. Te horen zal zijn:
cantate BWV 106 “Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit” en van Joh. Brahms “Warum ist
das Licht gegeben dem Muhseligen”. Met
medewerking van koor “Luscinia” onder
leiding van Wim Boer.
Lezing “euthanasie” en “voltooid leven”
Op zondag 15 oktober om 14.30 uur zal
Marinus van den Berg deze lezing verzorgen
in het kerkcentrum van de Gasthuiskerk. In
de media en politiek keren deze thema’s
steeds terug. Telkens blijkt hoe moeilijk
de vragen rondom leven en dood zijn. In
gezinnen en families komt het aan de orde,
wij kunnen er niet omheen. Hoe kunnen
wij daar gewetensvol mee omgaan? Voor
de toegang wordt een vrije gift gevraagd.
Hartelijk welkom!

HEERENSTRAAT 9, ’S-HEERENHOEK
0113-351311

HET ANDERE TELECOMBEDRIJF
PROCES AUTOMATISERING
Advies - Installatie - Onderhoud
24 uurs service
Werrilaan 8 • ’s-Heerenhoek
Tel. 0113-352440
Fax 0113-352264
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colofon
PASTORAAL CENTRUM
Secretariaat/teamassistentie:
Plonie Paree
Ineke Priem
Zusterstraat 4, 4461 JA Goes
tel. 0113-218610
pastorteam@zeelandnet.nl
Openingstijden Pastoraal Centrum:
van di t/m vrij van 10.00 tot 12.00 uur
PASTORAAL TEAM
- Wiel Hacking, pastoraal werker, 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

Parochie- en kernzaken
KAN EEN BEKENDE BELG (BB) OOK EEN BEKENDE BEVELANDER (BB-NER)
WORDEN? EEN RARE VRAAG, MAAR TOCH…
Volgens peilingen in 2005 in België was
Josef De Veuster de grootste Belg aller tijden
(althans volgens de Vlamingen; de derde
plaats volgens de Walen).
Vele beroemde figuren als Moeder Theresa,
Mahatma Gandhi en wereldleiders als de vroegere Amerikaanse president Barack Obama
spraken vol lof over Pater Damiaan. Moeder
Theresa was zelfs aanwezig in Brussel tijdens
zijn zaligverklaring in 1995.
Standbeelden in eigen land (Leuven, Tremelo
en Scherpenheuvel)
lijken vanzelfsprekend, maar hij is
nog steeds de enige
niet-Amerikaan met
een standbeeld
in het Capitool te
Washington D.C.
Bewerkt propagandakaartje van Damiaan. (Origineel in zwart
habijt 9 november 1863. Het wit habijt werd
pas in 1899 ingevoerd)

voor zichzelf’, maar ‘samen’ werken we aan de
toekomst van rooms-katholiek geloof op de
Bevelanden en Schouwen-Duiveland.
In 2013 werd besloten om jaarlijks een
gemeenschappelijke eucharistieviering te houden, waarin alle parochianen samen konden
komen onder de goedkeurende blik van pater
Damiaan. In eerste instantie koos men voor
10 mei, omdat op die datum in 1873 zijn
leven deelde met de bewoners van het eiland
Molokai. Achteraf bleek die datum geen goede
keus, omdat in de meivakantie velen de kans
aangrepen op pad te gaan. Zijn sterfdag 15
april (1889) werd ook kort overwogen, maar
zou –gezien de liturgische kalender rond
Pasen- minder belangstelling kunnen wekken.
11 oktober lag beter, mede door de heiligverklaring op die datum.
De zondag die het dichts bij 11 oktober ligt,
is voorbestemd om als parochiefeestdag
bestempeld te worden. Jaarlijks op toerbeurt is
een andere parochiekern het middelpunt van
de viering en samenkomst.

DAMIAAN, EEN ONBEKENDE HEILIGE?

PATER DAMIAANVIERING
ZONDAG 8 OKTOBER

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

De naam Pater Damiaan werd in onze regio
pas een begrip in 2013 toen acht zelfstandige
parochies fuseerden tot één nieuwe parochie
in Midden-Zeeland, boven de Westerschelde
en ten oosten van Walcheren. Dat deze eenvoudige Vlaamse boerenzoon op 11 oktober
2009 door paus Benedictus XVI heilig werd
verklaard was de meesten van ons ontgaan.
Na vier jaar samenwerking begint men niet
alleen aan de naam te wennen, maar ontstaat ook meer begrip voor de kerntaken die
elke lokale geloofsgemeenschap heeft en de
gezamenlijke verantwoordelijkheid die men
als parochie draagt. Niet langer ‘ieder van ons

De parochiekern ’s-Heerenhoek mag de organisatie voor 2017 voor haar rekening nemen.
Na de geslaagde viering van 2016 in Ovezande is dat zeker geen eenvoudige opgave.
Met het thema: ‘een klein mens met een groot
hart’ willen we de persoon Pater Damiaan
centraal stellen. Zijn strijd tegen melaatsheid
zetten we die dag voort door een collecte te
houden voor het Leprafonds.
De eucharistieviering, die om 10.00 uur
begint in de H. Willibrorduskerk, zal worden
voorgegaan door het pastorale team. Leden
uit verschillende koren van onze kernen zingen
Spaanse misgezangen, om de warme sfeer
van het werkterrein (Molokai/ Hawai) van
pater Damiaan te benadrukken.
Ook aan kinderen wordt gedacht: eigen werkvormen in de kindernevenruimte zorgen ervoor
dat ook zij een hartelijke bijdrage kunnen
leveren.
Na de viering is er
ruimte en tijd voor
gesprek en ontmoeting. Het is alleen nog maar te hopen dat de
weergoden ons die zondagmorgen goed gezind
zijn, zodat kerkgangers uit alle parochiekernen dit jaarlijkse parochiefeest een warm
tot tropisch hart blijven toedragen en met
plezier terugdenken aan die gezellige zondag
in oktober.
Werkgroep Parochiefeest 2017

