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De lachende kerk
Eind jaren vijftig/
begin jaren zestig 
was Nederland 
nog erg verzuild: 
geloof speelde 
toen nog een 
grote rol in tal 
van verenigingen, 
stichtingen en 
instanties van 
maatschappelijk 
belang. De ver-
draagzaamheid 
tussen die groe-
pen was opval-
lend laag, omdat 

men feitelijk niets van de ander wilde weten. 
Het Tweede Vaticaans Concilie (11 oktober 1962- 8 december 
1965) zorgde op tal van gebieden voor modernisering van de Katho-
lieke Kerk. Een frisse wind waaide naar binnen. Op tal van plaatsen 
werd over die verandering flink gediscussieerd.

Hokjesmentaliteit ging geleidelijk plaats maken voor meer begrip, 
maar ook onverschilligheid. Voor sommigen gingen de veranderingen 
niet snel genoeg of juist veel te snel….
Deze kans  werd uiteraard niet alleen aangegrepen door religieuze 
groeperingen zelf: de gehele samenleving had het erover. Cabaret en 
film sprongen er net zo gretig op in en hielden gelovigen een spiegel 
voor: ‘waar zijn jullie mee bezig?’ 

Wie kent niet de bekende Don Camillo, een dorpspastoor die het 
regelmatig aan de stok heeft met de communistische burgemeester 
Peppone van zijn Italiaanse dorp? Don Camillo praat regelmatig met 
de gekruisigde Christus en Maria via de beelden in zijn kerk en die 
gesprekken zijn niet altijd bijbelgericht te noemen.

Wat te denken van frater Venantius, een creatie van Wim Sonneveld. 
In 1965 voerde hij die act succesvol op en maakte talloze grappen 
over de omgang tussen geestelijken en religieuzen. Ook Fons Jansen 
kreeg veel lachers op zijn hand met zijn voorstelling ‘de lachende 
kerk’. Natuurlijk kromden ook velen de tenen, maar tenen worden 
minder bekeken, dan pretoogjes.

Schrijvers als Annie M.G. Schmidt en Guus Vleugel (beiden geboren 
Zeeuwen) pikten ook mee uit de ruif van vernieuwing en openheid. 
Zelfs de KRO ( bij uitstek toen nog een katholieke omroepvereniging) 
durfde het aan kritiek en schaterlach te combineren via bijvoorbeeld 
een non die drugsverslaafde was. Spotten met God lag op de loer 
en had ook treurige kanten. Wat te denken van Soeur Sourire (zus-
ter Glimlach) een Belgische non, die met het liedje ‘Dominique’ 
veel succes oogstte, maar uiteindelijk door allerlei verwikkelingen 
tragisch aan haar einde kwam.

Eind goed, al goed was en is het zeker niet. Toch blijft de door-
snee-katholiek er hopelijk een beetje nuchter onder. Anderzijds 
kan en mag er in de kerk best nog wel eens gelachen worden: blije 
gelovigen komen, denk ik, eerder en vaker samen dan toehoorders 
naar een donderpreek.

INLEIDEND 
WOORD

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

WOORD
i Er is de laatste tijd weinig reden tot lachen binnen de katholieke kerk. Berichten in de 

media brengen beslist geen vrolijk beeld naar buiten. Dat is wel eens anders geweest! 
De katholieken werden gezien als blije gelovigen die met opvallend positieve inslag hun 
levensovertuiging vierden. 

PAROCHIENIEUWS VOOR DE KOMENDE PERIODE:
Nummer 7 verschijnt op donderdag 29 november en kijkt vooruit naar de gehele Advents- en Kerst-
periode. Wilt u via kopij bijdragen aan dit blad, dan moeten de ingezonden stukken voor 19 november 
worden ingeleverd via plaatselijke correspondenten of algemeen redacteur.
Nummer 8 sluit de rij van de 19e jaargang en verschijnt op donderdag 17 januari 2019. Denkt u eraan 
dat de sluitingstermijn voor dit nummer vlak na Nieuwjaar valt: 7 januari. Alle nieuwsberichten voor 
januari en februari en wellicht begin maart kunnen hierin worden vermeld.
De redactie behoudt het recht om teksten in te korten of niet te plaatsen, maar dan geven we wel 
een verklaring hiervoor. Let op bronvermelding vanwege de aangescherpte privacywetgeving en 
auteursrechten.
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De kerk naar buiten …

Onze Paus Franciscus wil terecht dat onze kerk naar buiten treedt. In 
onze parochie zie je dat op verschillende manieren: Kerstmarkten en 
kerstmaaltijden, rommel- en snuffelmarkten, Nightfever, openstelling 
van de kerk, kerststallentocht, Sacramentsprocessie, Blues-, dweil-
band- en carnavalsvieringen, diaconale markten, voettochten en zo 
meer. Je kunt er kostbare herinneringen aan over houden. Vanuit mijn 
vorige parochie heb ik er ook:

DRIE TAFERELEN
01.  Braderie. In mijn herinnering is het een warme zondag, in de 

middag. In de straat wordt een braderie gehouden. Ik ga naar 
buiten. Een hele slinger van kramen en marktwagens staat opge-
steld in de straat. Allerhande artikelen wordt te koop aangebo-
den. Geuren van zoetwaar, alcohol en vette happen dringen mijn 
neus binnen. Ik zie de mensen langs slenteren in die slordige 
zomerkleding waar we hier in Nederland het patent op lijken te 
hebben. Het hele tafereel ademt in de hitte een sfeer van duf-
heid en verveeldheid, zodanig dat spontaan Jezus’ woord in mij 
opkomt: Ik heb medelijden met al deze mensen … (Matheüs 
15,32). Een impressie … Je voelt je eigen onmacht. Je zou op 
een verhoog willen gaan staan en gloedvol willen gaan preken, 
zo voor de vuist weg. Over hoe het leven toch veel meer te bieden 
heeft en ook veel meer vraagt dan deze verveeldheid en dufheid. 
Nood aan evangelisatie.

02.  St.Maartenstocht. Op 2 november 2004 werd Theo van Gogh 
vermoord. Het land stond stijf van schrik en ontzetting. Negen 
dagen na deze dramatische gebeurtenis organiseerde een werk-
groep in de parochie de St. Maartensoptocht. In de tuin van de 
kerk zouden kinderen in een toneelstukje de legende van St. 
Maarten opvoeren: de helft van zijn mantel die hij wegschenkt 
aan een bedelaar,  die – zo blijkt in Maartens droom – Jezus is 

(Matheüs 25,36). Daarna voor alle deelnemers aan de tocht 
koffie, thee, warme chocomel met speculaas en pepernoten. 
Er trekt een stoet van ca. 600 mensen door de straten die zich 
in de donkere, maar met kaarsjes verlichte tuin verzamelt voor 
het podium: veel kinderen natuurlijk met hun lampionnen, en 
hun ouders, parochianen, veel moslimgezinnen en mensen van 
goede wil. Zij kantelen de duistere dreiging van geweld om, naar 
de helderheid van het licht van de vrede. Ontroerende uiting van 
evangelisatie van onverhulde katholieke snit.

03.  Koningsdag. Nu geen braderie in de straat, maar Vrijmarkt! Dat is 
toch heel iets anders: een vrolijk door elkaar van grote mensen 
en kinderen. De laatsten vooral met hun dekentjes waarop ze 
hun schatten hebben uitgestald. Er is een meisje dat indrukwek-
kend een levend standbeeld uitdrukt. En zo zijn er meer die een 
sprankelende creativiteit aan de dag leggen. Op het plein voor 
de kerk bemensen parochianen een rommelkraam, een Viet-
namese parochiane bakt loempia’s, er worden origami-kaarten 
verkocht, alles ten bate van de kerkrestauratie. In het midden is 
een plek vrijgehouden voor het muziekkorps dat opgewekte deu-
nen laat klinken. De kerkdeuren staan wijd open; er loopt zelfs 
een rode loper naar toe. Binnen in de kerk een diaconale markt. 
Niet alleen parochiële groepen die werk maken van hun zorg 
voor gemeenschap en samenleving, maar ook bondgenoten uit 
de stad die eenzelfde doel beogen. En ook hier: een af-en-aan 
van parochianen, moslimgezinnen en mensen van goede wil. Een 
praatje en een kaarsje. Evangelisatie van een kerk midden in de 
samenleving waar zij deel van wil uitmaken.

MIJMERING
Als ik deze taferelen bemijmer dan zie ik de mogelijkheden die we 
als katholieke gemeenschap in huis hebben om tegemoet te komen 
aan de nood aan evangelisatie. Uiteraard komt het tot uitdrukking in 
tafereel 2 en 3. De kerk staat (ook letterlijk) open voor alle mensen, 
in al hun schakeringen. Dat is een. Vervolgens: het katholieke schuilt 
in een combinatie van het zien van het beeld (loop de kerk maar 
in op Koninginnedag), het doen van het gebaar van het ritueel (kijk 
maar naar het toneeltje), het luisteren naar het Woord (het verhaal 
dat erbij verteld wordt), de saamhorigheid (zeshonderd mensen in 
een donkere tuin), de geur (nee, niet van wierook maar van koffie 
en pepernoten). Het doen van ‘goede werken’. Kortom geen liturgie, 
maar wel een laagdrempelige, evangelie-gekenmerkte all-in-beleving 
die bij menigeen de oppervlakkigheid (de verveeldheid en de suf-
heid in tafereel 1) doorbreekt naar iets waar we allemaal – al is het 
maar eventjes – stil bij worden en in onszelf kunnen keren. 

 
Fons van Hees, pastoor

OECUMENISCHE BIEEÊNKOMST
Op zondag 18 november is er weer een ‘eucumeniese bieeênkomst’ 
in ’t Kerkje van Ellesdiek (Ellewoutsdijk). Op deze derde zondagmid-
dag van november wordt in ’t kerkje weer een bijeenkomst gehouden 
in een Zeeuwse streektaal; ook de liederen voor deze middag worden 
in het Zeeuws vertaald en gezongen. De overdenking wordt dit keer 
verzorgd door Ko Sent. Ko is legerpredikant. Aan de bijeenkomst 

werken verder Corella Nijsse en Bert Alderliesten mee met hun zang 
en muziek. De bijeenkomst begint om 14.30 uur, de toegang is gra-
tis. Er wordt gecollecteerd voor de stichting Cornel Ngaleku Children 
Centre in Tanzania en voor de onkosten van ’t Kerkje.

Jan Minnaard, Oecumenische Werkgroep Ellesdiek
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Een afscheid om nooit te vergeten

Afscheid nemen van iemand is eigenlijk geen vrolijke gebeurtenis, 
maar toch zagen we op zondag 16 september in de Maria Magda-
lenakerk in Goes vooral vrolijke gezichten de kerk verlaten…Lag het 
aan het mooie weer, of zouden de blije klanken van de blaaskapel 
‘de Koenkelpot’ uit ’s-Heerenhoek daar vooral debet aan zijn? 
‘Ga met vertrouwen’ was het motto van de viering, waarin Jeanine 
Heezemans afscheid nam van de parochianen en het pastoresteam 
Boven de Schelde. Vertrouwen hebben in de toekomst in plaats 
van met angst en beven de komende periode tegemoet zien! Tien 
jaar lang werkte Jeanine met plezier en enorme werklust in onze 
regio en dat werd door velen opgemerkt en bijzonder gewaardeerd 
getuige de grote opkomst en aanwezigheid tijdens deze bijzondere 
eucharistieviering.
De rol van het geloof binnen het gezin nam een bijzondere plaats 
in tijdens haar gehele pastoraat en ook binnen deze 

dienst was vanzelfsprekend plaats ingeruimd om dat nog eens te 
benadrukken.
Na de viering drukten velen de handen van Jeanine en haar man 
Joost. Vol vertrouwen hopen we dat ze samen met kinderen en klein-
kinderen kunnen genieten van een nieuwe fase in hun leven.
Naast kleine attenties en bloemen mocht Jeanine van de aanwezigen 
een afscheidscadeau ontvangen in de vorm van donaties voor de 
Stichting Leergeld. Deze stichting zet zich vooral in voor schoolgaan-
de kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met minima-
le financiële middelen, die vanwege gebrek aan financiële middelen 
niet mee kunnen doen met hun leeftijdgenootjes.
Ouders of verzorgers van deze kinderen kunnen een beroep doen op 
hulp van een lokale stichting Leergeld indien zij bepaalde binnen- of 
buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen niet kunnen betalen 
en een aantoonbaar besteedbaar inkomen hebben dat beneden 
120% van het bijstandsniveau ligt. 
Een bedrag van € 588,45 kon op het eind van deze bijzondere dag 
worden bijgeschreven op hun bankrekening. Namens Jeanine, Joost 
en haar beide dochters: hartelijk dank voor alle mooie woorden, 
cadeaus, herinneringen en warme wensen.  

in tijdens haar gehele pastoraat en ook binnen deze 

Foto’s Jan Strooband, tekst Richard Gielens
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Pastoor Van Hees, pastoor ‘Boven de Schelde’
Op zaterdag 8 september jl. werd pastoor Fons van Hees door vicaris 
Paul Verbeek geïnstalleerd als nieuwe pastoor van de H. Mariaparo-
chie te Walcheren. Feitelijk is hij nu pastoor van het gehele gebied 
Boven de Schelde, maar is zijn werkterrein wel verdeeld over twee 
parochies. Pastoor Paul de Maat legde in dezelfde viering zijn taak 

als pastoor neer en zal de komende periode wel als pastor verbon-
den blijven aan de H. Mariaparochie. Hierdoor kunnen vieringen in 
Middelburg en Vlissingen voor een deel worden veiliggesteld, want 
pastor Ria Mangnus is nog steeds ziek.
Zowel het parochiebestuur van de H. Mariaparochie als die van de H. 
Pater Damiaanparochie zien in deze benoeming een taakverzwaring 
voor pastoor Fons van Hees. Zij begrijpen echter ook dat het bisdom 
geen priesters uit hoge hoeden kan toveren en dat op deze wijze een 
tussenoplossing is gekozen voor (hopelijk) korte tijd. Beide besturen 
dringen er bij de bisschop op aan, om zo snel mogelijk tot een uit-
breiding van het pastoresteam te komen. Met die hoop en verwach-
ting dat deze wens snel in vervulling zal gaan, wensen we Fons van 
Hees ook in zijn nieuwe parochie veel kracht en wijsheid toe.

Richard Gielens, communicatie bestuur Pater Damiaan.

Alpha cursus Goes
IS ER MEER? 
Wie vraag zich dit niet eens af? Misschien heeft u een collega, kennis 
of buren met deze vraag, maar vindt u het moeilijk het gesprek hierover 
aan te gaan. U bent niet zo’n spreker…. Dan bent u niet alleen. Maar 
er is meer dan spreken. U kunt bidden! En verder kunt u toch ook wel 
íets doen… Namelijk verwijzen naar Alpha. Op donderdag 10 januari 
2019 start er namelijk  een Alpha in Goes. 

WAT IS ALPHA? 
Een (interkerkelijke) introductie op 
het christelijke geloof. In 12 inter-
actieve en gezellige bijeenkomsten 
ontdekken de deelnemers wat het 

christelijk geloof inhoudt. Een gezellige maaltijd maakt onderdeel uit 
van de avond. Alpha geeft mensen de kans om de zin van het leven te 
onderzoeken in een laagdrempelige, leerzame en leuke setting. Er is 
ruimte voor ieders vragen. In Nederland hebben ruim 270.000 men-
sen een Alpha gevolgd. Of je jong of oud, gelovig of niet-gelovig bent; 
iedereen is van harte welkom!

MEER WETEN OF AANMELDEN? 
E-mail: alphagoes@hotmail.com of  0113-344955 
Adres van de cursus
Gebouw ‘De Levensbron’ - Mansholtlaan 1 - 4463 XG Goes
Kijk op de website www.hervormdgoes.nl/geloven/alpha-cursus/ 
voor de data en meer informatie. 

Niet richten op hetgeen ons scheidt, maar vooral op 
hetgeen ons bindt

Op woensdag 17 oktober had ik een 
afspraak met leden van de PKN-ge-
meente Nieuwdorp in de Bethelkerk 
aldaar. Doel: meer samenwerking 
tussen de ‘buren’( PKN Borssele, 
parochiekern ’s-Heerenhoek en PKN 
Nieuwdorp).

Als snel bleek dat de agenda’s niet goed op elkaar afgestemd waren 
en men mij feitelijk pas een week later verwachtte.  Ik had echter 
geluk: de kerk was open, er was koffie en een aantal mensen, onder 
wie kerkelijk medewerker Mathilde Meulensteen, zaten gezellig bij-
een. Ik voelde me al snel op mijn gemak en herkende tal van ontwik-
kelingen die zich ook in deze geloofsgemeenschap afspelen. 

Een kenmerkende was de ver gevorderde samenwerking tussen de 
gemeenten ’s-Heer Arendskerke, Borssele, Lewedorp en Nieuwdorp 
die heeft sinds februari jl. geresulteerd in een federatie ‘de samen-
werking’. Deze vier kleine protestantse gemeenten hebben elkaar 
door de jaren heen beter leren kennen en ontdekten dat ze veel 
gemeenschappelijke kenmerken hadden. Tussen Lewedorp en 
Nieuwdorp zijn historische banden en sinds 2007 delen Borssele, 
’s-Heer Arendskerke en Lewedorp een predikant in de persoon van 

Marjo Wisse. Mathilde Meulensteen werkt met name in Nieuwdorp 
mee aan diensten.
Ronduit positief zijn de geluiden inzake samenwerking met de R.K. 
Lewedorp; met name in de zomermaanden werkt men intensief 
samen en komt men beurteling bijeen in elkaars kerkgebouw. De 
toenadering tussen Borssele en ’s-Heerenhoek is ruim tien jaar gele-
den in de steigers gezet via een gezamenlijke oecumenische dienst 
tijdens de Bidweek voor de Eenheid van christelijke kerken. De vol-
gende stap is de toenadering tot Nieuwdorp te versnellen en uit te 
werken tot gezamenlijk vieren, minimaal eenmaal per jaar. Door de 
fusie binnen de PKN-kerken betekent dat we jaarlijks dus eenmaal 
‘uit’- en eenmaal ‘thuis’-kerken. 
Naast de wens tot meer samenwerking tussen de R.K. kerken van 
Heinkenszand, Lewedorp en ’s-Heerenhoek is deze stap verheugend 
te noemen. Niet langer onthouden we zaken die ons in het verleden 
scheidden, maar richten we ons vooral op zaken die ons  geloof in 
Christus binden. Respect voor ieders eigenheid blijft voorop staan.
In een periode waarin het moeilijk is om voorgangers te vinden 
en geregeld lokaal samenkomen in Woord, gebed en gezang node 
gemist kan gaan worden, zijn dit hoopvolle tekens voor de toekomst. 

Richard Gielens, secretaris parochiekern ‘s-Heerenhoek
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Kerkdiensten in de regio OKT/NOV
datum+tijd plaats voorganger soort koor en bijzonderheden

ZATERDAG 27 OKTOBER    
09.00 uur Goes Eigen priester Eucharistieviering Eritrese gemeeenshap
19.00 uur ‘s-Heerenhoek F. van Hees Eucharistieviering Dames en Herenkoor
19.00 uur Goes W. Martens Viering van W en C Herenkoor
    ZONDAG 28 OKTOBER  30E ZONDAG DH JAAR 
09.00 uur Heinkenszand Liturgie Groep Viering van W en C Herenkoor
09.15 uur Zierikzee F. van Hees Eucharistieviering Willibrorduskoor
09.30 uur Ovezande R. Stobbelaar Viering van W en C Pius X
09.30 uur Hansweert H. Buijssen Eucharistieviering Samenzang
10.45 uur Goes M. Don Viering van W en C Terweel
10.45 uur Lewedorp T. Brooijmans Eucharistieviering Eligiuskoor
11.00 uur Kwadendamme R. Stobbelaar Viering van W en C St. Caecilia
11.00 uur Goes H. Buijssen Eucharistieviering Herenkoor
11.00 uur Haamstede F. van Hees Eucharistieviering koor West Zeeuws Vlaanderen
    DINSDAG 30 OKTOBER    
09.30 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Dagkapel
    WOENSDAG 31 OKTOBER    
14.00 uur Lewedorp F. van Hees/Ds. M. Wisse Oecumenische viering De Kraayert, Allerzielenviering
    DONDERDAG 1 NOVEMBER ALLERHEILIGEN 
10.00 uur Goes W. Hacking Viering van W en C Ter Valcke
19.00 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Herenkoor
    VRIJDAG 2 NOVEMBER ALLERZIELEN 
19.00 uur Kwadendamme L. Peeters Eucharistieviering Singing Voices
19.00 uur  ‘s-Heerenhoek T. Brooijmans Eucharistieviering Dames en Herenkoor
19.00 uur Heinkenszand W. Hacking Viering van W en C Herenkoor, Gregoriaans
19.00 uur Zierikzee F. van Hees Eucharistieviering Willibrorduskoor
19.00 uur Goes H. Buijssen Eucharistieviering Con Amore
    ZATERDAG 3 NOVEMBER    
19.00 uur Goes E. Traas Viering van W en C Con Amore
19.00 uur Heinkenszand W. Hacking Viering van W en C Free Spirit
19.00 uur Ovezande F. van Hees Eucharistieviering Oal In, doop   
  ZONDAG 4 NOVEMBER 31E ZONDAG D.H. JAAR WILLIBRORDZONDAG
09.00 uur  ‘s-Heerenhoek W. Hacking Viering van W en C Herenkoor
09.15 uur Zierikzee F. van Hees  Eucharistieviering Willibrorduskoor, Willibrordzondag
09.30 uur Hansweert H. Buijssen Eucharistieviering Gemengd Koor
10.00 uur Goes K. Van der Wiele Kringviering 
10.00 uur Goes M. van Roekel Viering van W en C ADRZ
10.45 uur Lewedorp W.Hacking Viering van W en C Allerzielen. Con Dios   K en C
11.00 uur Kwadendamme T. Brooijmans Eucharistieviering blazers, Hubertusviering
11.00 uur Goes H. Buijssen Eucharistieviering Con Amore en de Bellringers
14.00 uur Ovezande F. van Hees Eucharistieviering Pius X , Allerzielen
18.00 uur Goes S. Klim Eucharistieviering Poolse viering
    DINSDAG 6 NOVEMBER    
09.30 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Dagkapel
19.00 uur Goes ds.Catsburg  Gedachtenisviering Terweel
  T. Brooijmans  
    WOENSDAG 7 NOVEMBER    
14.00 uur Lewedorp ds.Wisse Viering van W en G De Kraayert
14.30 uur s-H-Arendskerke W. Hacking Oecumenische viering Poelwijck, Allerzielenviering
  ds. M. Wisse  
    ZATERDAG 10 NOVEMBER    
09.00 uur Goes eigen priester Eucharistieviering Eritrese gemeenschap
19.00 uur Goes E. Traas Viering van W en C Herenkoor
19.00 uur Lewedorp F. van Hees Eucharistieviering Eligiuskoor
19.00 uur Ovezande H. Buijssen Eucharistieviering Pius X
    ZONDAG 11 NOVEMBER 32E ZONDAG D.H. JAAR 
09.00 uur Heinkenszand H. Buijssen Viering van W en C Dameskoor
09.15 uur Zierikzee P. de Maat Eucharistieviering Willibrorduskoor
09.30 uur Hansweert R. Stobbelaar Eucharistieviering Samenzang
10.00 uur Vlissingen F. van Hees Eucharistieviering
10.45 uur  ‘s-Heerenhoek T. Brooijmans Eucharistieviering Dames en Herenkoor, Esperanto
    Missicanto, Willibrordusviering
11.00 uur Kwadendamme R. Stobbelaar Viering van W en C Singing Voices   
11.00 uur Goes H. Buijssen Eucharistieviering Herenkoor
    DINSDAG 13 NOVEMBER    
09.30 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Dagkapel
    WOENSDAG 14 NOVEMBER    
14.00 uur Lewedorp H. Buijssen Eucharistieviering De Kraayert
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datum+tijd plaats voorganger soort koor en bijzonderheden

Kerkdiensten in de regio NOV/DEC

WEEKENDVIERINGEN EN GROTE FEESTDAGEN   
    ZATERDAG 17 NOVEMBER    
19.00 uur Heinkenszand F. van Hees Eucharisitieviering Dameskoor
19.00 uur Goes W. Martens Viering van W en C Herenkoor
    ZONDAG 18 NOVEMBER 33E ZONDAG D.H. JAAR 
09.00 uur ‘s-Heerenhoek H. Buijssen Eucharistieviering Dames en Herenkoor
09.15 uur Zierikzee Liturgie Groep Viering van W en C Willibrorduskoor
09.30 uur Ovezande W. Hacking Viering van W en C Pius X  terugkomviering dopelingen en
    communicanten
09.30 uur Hansweert F. van Hees Eucharistieviering Gemengd Koor
10.45 uur Lewedorp H. Buijssen Eucharistieviering Con Dios
11.00 uur Kwadendamme F. van Hees Eucharistieviering St. Caecilia,  Feestdag St. Caecilia
11.00 uur Goes W. Hacking Viering van W en C Herenkoor, Gregoriaans
16.00 uur Zierikzee F. van Hees Vesperviering 
    DINSDAG 20 NOVEMBER    
09.30 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Dagkapel
    WOENSDAG 21 NOVEMBER    
14.00 uur Lewedorp F. van Hees Eucharistieviering De Kraayert
    VRIJDAG 23 NOVEMBER    
16.00 uur Goes F. van Hees  Eucharistieviering Het Gasthuis
    ZATERDAG 24 NOVEMBER    
09.00 uur Goes eigen priester Eucharistieviering Eritrese gemeenschap
19.00 uur  ‘s-Heerenhoek F. van Hees Eucharistieviering Dames en Herenkoor
19.00 uur Goes eigen groep Viering van W en C L’ Esprit
   ZONDAG 25 NOVEMBER CHRISTUS KONING V.H. HEELAL   
09.00 uur Heinkenszand Liturgie Groep Viering van W en C Herenkoor
09.15 uur Zierikzee F. van Hees Eucharistieviering Willibrorduskoor
09.30 uur Hansweert Liturgie Groep Viering van W en C Samenzang
09.30 uur Ovezande H. Buijssen Eucharistieviering Pius X
10.00 uur Goes E. Bornhijm Viering van W en C ADRZ
10.45 uur Lewedorp T. Brooijmans Eucharistieviering Eligiuskoor
11.00 uur Kwadendamme H. Buijssen Eucharistieviering St. Caecilia
11.00 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering L’ Esprit
    DINSDAG 27 NOVEMBER    
09.30 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering  Dagkapel
    WOENSDAG 28 NOVEMBER    
14.00 uur Lewedorp H. Buijssen Eucharistieviering De Kraayert
    ZATERDAG 1 DECEMBER    
19.00 uur Heinkenszand W. Hacking Viering van W en C Free Spirit
19.00 uur Ovezande F. van Hees Eucharistieviering Oal In
19.00 uur Goes E. Traas Viering van W en C Con Amore
    ZONDAG 2 DECEMBER  1E ZONDAG V.D. ADVENT 
09.00 uur ‘s-Heerenhoek H. Buijssen Eucharistieviering Herenkoor
09.15 uur Zierikzee W. Hacking Viering van W en C Willibrorduskoor
09.30 uur Hansweert F. van Hees Eucharistieviering Gemengd Koor
10.45 uur Lewedorp T. Brooijmans  Eucharistieviering Con Dios   K en C
11.00 uur Kwadendamme F. van Hees Eucharistieviering Singing Voices
11.00 uur Goes H. Buijssen Eucharistieviering Con Amore
18.00 uur Goes S. Klim Eucharistieviering Poolse viering
    DINSDAG 4 DECEMBER     
09.30 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Dagkapel
    WOENSDAG 5 DECEMBER    
14.00 uur Lewedorp ds. Wisse Oecumenische viering De Kraayert
14.30 uur  ‘s-H-Arendskerke W. Martens Viering van W en C Poelwijck
    DONDERDAG 6 DECEMBER     
10.00 uur Goes W.Hacking Viering van W en C Ter Valcke
    VRIJDAG 7 DECEMBER    
19.00 uur Zierikzee F. van Hees Eucharistieviering Samenzang
    ZATERDAG 8 DECEMBER    
09.00 uur Goes eigen priester Eucharistieviering Eritrese gemeenschap
19.00 uur Lewedorp F. van Hees Eucharistieviering Eligiuskoor
19.00 uur Ovezande H. Buijssen Eucharistieviering Pius X
17.00 uur Goes E. Bornhijm Choral Evensong Capella Maria Magdalena
    ZONDAG 9 DECEMBER 2E ZONDAG V.D. ADVENT 
09.00 uur Heinkenszand R. Stobbelaar Viering van W en C Dameskoor
09.15 uur Zierikzee Liturgie Groep Viering van W en C Willibrorduskoor
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Kerkdiensten in de regio DECEMBER
datum+tijd plaats voorganger soort koor en bijzonderheden

09.30 uur Hansweert H. Buijssen Eucharistieviering Samenzang
10.00 uur Vlissingen F. van Hees Eucharistieviering 
10.45 uur ‘s-Heerenhoek R. Stobbelaar Viering van W en C Missicanto
11.00 uur Kwadendamme H. Buijssen Eucharistieviering St. Caecilia
11.00 uur Goes P. de Maat Eucharistieviering Herenkoor, Gregoriaans   
 DINSDAG 11 DECEMBER    
19.00 uur Goes F.van Hees Boeteviering Herenkoor
    WOENSDAG 12 DECEMBER    
14.00 uur Lewedorp H. Buijssen Eucharistieviering De Kraayert   
    ZATERDAG 15 DECEMBER    
11.00 uur Kwadendamme H. Buijssen Eucharistieviering Kerstviering ouderen
19.00 uur Heinkenszand F. van Hees Eucharistieviering Dameskoor
19.00 uur Goes eigen groep Viering van W en C L’ Esprit
    ZONDAG 16 DECEMBER 3E ZONDAG V.D. ADVENT 
09.00 uur ‘s-Heerenhoek F. van Hees Eucharistieviering Dames en Herenkoor
09.15 uur Zierikzee F. van Hees Eucharistieviering  Willibrorduskoor
09.30 uur Ovezande W. Hacking Viering van W en C  Pius X
09.30 uur Hansweert H. Buijssen Eucharistieviering Gemengd Koor
10.45 uur Lewedorp W. Hacking Adventsviering Barbershopkoor in RK-kerk
11.00 uur Kwadendamme F. van Hees Eucharistieviering St. Caecilia
11.00 uur Goes H. Buijssen Eucharistieviering L’ Esprit
16.00 uur Zierikzee F. van Hees Vesperviering 
19.00 uur Hansweert W. Hacking Kerstsamenzang RK Kerk
  dhr. H. Meijer  
    DINSDAG 18 DECEMBER    
09.30 uur Goes F. van Hees Eucharistieveiring 
19.00 uur Goes F. van Hees  Boeteviering Heren
    WOENSDAG 19 DECEMBER    
14.00 uur Lewedorp T. Brooijmans Eucharistieviering RK. Herenkoor ‘s-Heerenhoek
16.30 uur Zierikzee F. van Hees Eucharistieviering Adventsviering
    DONDERDAG 20 DECEMBER    
13.00 uur ‘s-Heeenhoek W. Hacking Viering van W en C KBO viering
19.00 uur Zierikzee F. van Hees Boeteviering Willibrorduskoor
17.00 uur Heinkenszand W. Hacking Kerstviering Jan van Schengeschool     in de kerk
    VRIJDAG 21 DECEMBER    
10.30 uur  ‘s-Heerenhoek H. Buijssen Kerstviering Theresiahof

WEEKENDVIERINGEN EN GROTE FEESTDAGEN   

De liturgie in de dienst van woord en communie
In september en oktober zijn er ‘opfris’-bijeenkomsten geweest voor 
lectoren en leden van de liturgische werkgroepen. Onder leiding van 
pastores Jeanine Heezemans en Wiel Hacking hebben ze de orde 
van dienst voor de viering van woord en communie besproken, door-
genomen en geoefend. Bedoeling was om meer eenheid te vinden 
in de manier waarop in de verschillende kerken de dienst van woord 
en communie wordt gevierd. Maar wellicht nog belangrijker was, dat 
veel ‘gewoontes’ onder de loep werden gelegd om opnieuw te achter-
halen wat de betekenis is van het samen liturgie vieren.
 We kennen de ervaring dat vriendschappen en relaties te lijden 
kunnen hebben onder ‘de lange duur’. Gewoontes en sleur vermin-
deren de ‘frisheid’. Het is goed om af en toe elkaar te laten weten 
en voelen wat de vriendschap, het huwelijk of de relatie voor je 
betekent. Soms kan dat met een bloemetje, een fles wijn, een kus of 
een streling, of ook wel met een onverwachte en spontane uiting van 
genegenheid. Dat maakt, dat je elkaar weer eens even ziet, zoals het 
was in het begin: sprankelend, inspirerend en verfrissend.
 Wanneer we bijeen komen rond het Woord van de Heer en het 
Brood van Leven, dan zou dat ook sprankelend, inspirerend en ver-
frissend moeten zijn. Liturgie vieren we tenslotte om met elkaar de 
kracht te vinden, die ons door het leven helpt. De kracht die ons op 
weg naar elkaar en naar de Heer helpt. Daarom vraagt de viering een 
zekere mate van aandacht (‘devotie’, als u wilt), die maakt dat we 

ons bewust zijn van wat we in dat uur samen beleven: Gods aanwe-
zigheid in ons leven, binnen en buiten de kerkmuren.
 De grote lijnen van de viering van woord en communie zijn niet 
veranderd tijdens de bijeenkomsten in september en oktober. Wel 
zijn enkele details besproken en uitgewerkt, die de liturgische bele-
ving kunnen bevorderen, zowel voor degenen die voorgaan als voor 
de kerkgangers. Belangrijkste wijziging is, dat de vredeswens nu voor-
af gaat aan het overbrengen van het heilig Brood uit het tabernakel. 
Waarom deze veranderde volgorde?
 In de dienst van het Woord hebben we instemmend geluisterd 
naar Gods Woord. Daardoor zijn we allen met elkaar verbonden. Deze 
verbondenheid wordt tot uitdrukking gebracht door het uitwisselen 
van de vrede van Christus naar elkaar, zodat men daadwerkelijk als 
broeders en zusters deelneemt aan de heilige communie. De vrede-
wens wordt ingeleid met een kort gebed. Het gebed wordt besloten 
met de uitnodiging elkaar de vrede toe te wensen. De vredeswens 
kan worden begeleid en/of afgesloten met het zingen van een 
vredeslied.
 Met deze en enkele andere kleinere wijzigingen hopen we samen 
de dienst van woord en communie aandachtig en oprecht te vieren 
als teken van onze verbondenheid met elkaar en met de Heer.

Wiel Hacking, pastoraal werker
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Graven naar geloof – Zaaien

De zolder van de pastorie in Heinkenszand is uitstekend geschikt om 
met jonge mensen een avond door te brengen. Lekker zittende banken, 
een muziekinstallatie, grappige spreuken van Loesje en werkstukken 
van de jongeren zelf maken de ruimte tot een aangename plek, waar 
ontmoeting, gezelligheid, spelletjes en ook serieuze gesprekken tot hun 
recht komen. Op die zolder ben ik in gesprek met Anneke Harten en 
Charisma Vrutaal. Samen hebben zij de laatste jaren de begeleiding 
van het Jongerenpastoraat op zich genomen.
 Die begeleiding was zeker geen eenvoudige opgave. Voortdurend 
was er zorg om voldoende ondersteuning te vinden, zodat een keer per 
maand een goede avond aangeboden kom worden aan jongelui van 
12 tot 16 jaar. De avonden werden ingevuld met spel- en quizelemen-
ten, film, schilderopdrachten, gesprekken over aansprekende thema’s. 
De laatste bijeenkomst van het jaar (in de zomer) was altijd een bar-
becue, waarbij ook de vormelingen werden uitgenodigd.

ZAAIEN
‘Wat ons op de been heeft gehouden,’ zeggen Anneke en Charisma 
op mijn vraag, ‘zijn de jongeren zelf. Ze bleven komen naar de bijeen-
komsten. Dat gaf aan hoezeer ze behoefte hadden aan een plek van 
ontmoeting en gezelligheid. En je kon goed merken, dat de onderlinge 
band gaandeweg steeds sterker werd. Het waren ook heel leuke kinde-
ren om iets voor te organiseren.’ De laatste jaren werken Charisma en 
Anneke met de methode Rock Solid. Daarin vormen spel, bijbelverha-
len, gesprek en een specifiek thema de belangrijkste elementen voor 
de avond. Er wordt steeds een koppeling gemaakt tussen kerk/bijbel 
en de eigen ervaring van de jongeren.
 Wat heeft het werken met de jongeren jullie zelf gebracht? Dat 
wil ik graag weten. Anneke: ‘Het is fijn, ook belangrijk, om iets door 

te geven van het geloof. Maar tegelijk ook heel lastig, want het geloof 
maakt steeds minder deel uit van hun leefwereld.’ Charisma vult aan: 
‘Ze nemen er altijd wel iets van mee. Als er een quiz wordt gedaan 
over bepaalde stukjes geloofskennis, dan zijn ze daar heel serieus mee 
bezig. Ze staan ervoor open om hier iets mee te doen.’
 Charisma en Anneke knikken instemmend als ik vaststel, dat ze 
vooral bezig zijn geweest met zaaien. Het leggen van geloofskiemen, 
zogezegd. ‘Wat de jongeren er later zelf mee doen, dat is nu nog niet 
te zeggen. En als de jongeren zelf leuk meedoen, dan steek je er ook 
zelf iets van op. Het geeft je energie, als ze naar huis gaan en zeggen: 
het was echt een gezellige avond. En soms gebeurt het, dat ze heel 
persoonlijke dingen willen bespreken. Dat kan alleen als er een gevoel 
van veiligheid en onderling vertrouwen is.’

TERUGVINDEN
Het is geen gemakkelijke taak om nieuwe deelnemers voor het jonge-
renpastoraat te vinden. Maar ook niet om ouders als begeleiders te 
vinden om ons werk te ondersteunen. Je merkt, dat het geloof bij veel 
mensen tegenwoordig niet meer zo’n betekenis heeft. Maar voor Cha-
risma is juist die betrokkenheid bij kerk en geloof essentieel om dit vrij-
willigerswerk te doen. ‘Mijn geloof,’ zegt ze, ‘is iets van mijzelf. Iets dat 
ik met vrienden moeilijk kan delen. En toch breng ik het wel eens te 
sprake in de kroeg of op een festival. Vooral doordat ik het positieve in 
het leven probeer te benadrukken. Als je een goed hart hebt, dan ben 
je in essentie ook gelovig, toch? Mijn geloof is weer gegroeid nadat ik 
op mijn dertigste een ernstig ongeluk heb gehad. Toen vond ik kracht 
in mijn  geloof. Dat zou ik anderen ook gunnen.’
 Ook bij Anneke is de geloofsbeleving een beweging van loslaten en 
hervinden geweest. ‘Als ik een katholieke opvoeding wil geven aan onze 
kinderen, dan moet ik eerst zelf de weg terug naar de kerk zien te vinden. 
Het was een moeizaam proces van proberen terug op de kade te komen, 
maar er was niemand die mij de hand reikte. Toch voelde het als een 
thuiskomen. Ik sta nu milder en met meer vreugde in het leven.’
 Op 21 september is de laatste bijeenkomst geweest van het jon-
gerenpastoraat. Er zal geen vervolg komen, tenzij er mensen opstaan 
die bereid zijn om het stokje over te nemen. Zo niet, dan is er echt een 
tijdperk voorbij. Jammer, maar het is de nuchtere realiteit.
 Namens het pastorale team wil ik Anneke en Charisma van harte 
danken voor hun enthousiaste inzet en persoonlijke inspiratie bij dit 
vrijwilligerswerk.

Wiel Hacking, pastoraal werker

DE GERARDUSKALENDER: ELKE DAG EEN BEETJE SPIRIT!!
De Gerarduskalender, uitge-
bracht door Klooster Wittem, 
is een scheurkalender met 
elke dag op de voorkant 
een spreuk die opbeurt of 
aanzet tot nadenken, onder 
het motto: ‘ELKE DAG EEN 

BEETJE SPIRIT!!’. Op de achterkant staan 
afwisselend moppen, gedichten, bezinnings-
teksten, puzzels en informatie over verschil-
lende onderwerpen. De kalender is bedoeld 
om elke dag goed te kunnen beginnen. 
 
De spreuk op de voorkant en de moppen, 
puzzels en informatie op de achterkant geven 

U aan het begin van de dag een positief 
gevoel. De kalender wordt elk jaar met zorg 
en plezier samengesteld door een uitgebreide 
redactie van personeel en vrijwilligers rondom 
Klooster Wittem. De opbrengst van de kalen-
der komt ten goede aan alle activiteiten die 
vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd. 
De Kalender voor 2019 is vastgesteld op  
€ 7,25.. Deze is te koop bij onderstaand 
adressen in de Regio Ook voor vragen en 
inlichtingen kunt U bij hen terecht.

Mevr. Clarijs – Koole. 
Banjaardstraat 82. 4456 BR Lewedorp.
 Tel: 0113 – 853501.

Mevr. Hoondert – Courtin. 
Jacob Valckestraat 9. 4451 AW 
Heinkenszand. Tel: 0113 – 562360.
Mevr. Hoogesteger-Geijs. 
Stooflaan 5, 4453 CT ‘s Heerenhoek.  
Tel: 0113 – 351875.
Mevr. M. Westdorp-van Damme.
Kapelaan Koningstraat 11. 4453 BJ  
‘s Heerenhoek. Tel: 0113 -352387.
Mevr. Luijben – Den Boer. Rijksweg 16. 
4307 LG Oosterland. 
Tel: 0111 – 643390.
Fam. De Smit. 
Kastanjestraat 32. 4462 VE Goes.  
Tel: 0113 – 212048.
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VRIENDSCHAP – KOM ERBIJ! 
Het thema van de kinderboekenweek was 
dit jaar ‘vriendschap’. Ook in de Bijbel 
staan veel voorbeelden van vriendschap. Is 
God een vriend van jou? Wanneer ben je 
een goede vriend/vriendin? 

Lieve God,
Een goede vriend of 
vriendin hebben is 
heel waardevol
Je kunt samen blij, 
verdrietig of boos zijn.
Je kunt over alles 
praten met elkaar.
Je kent elkaar door 
en door.
Als mijn vriend of 
vriendin ziek is,
is de school maar half 
zo leuk.
Dankjewel voor mijn 
vrienden, God.
Help me om zelf een 
goede vriend of 
vriendin te zijn,
die de ander niet in de 
steek laat.
Wees jij mijn grote 
vriend. 
Uit ‘bidden met kinderen – 
even stil’

God een vriend van jou? Wanneer ben je 

Een goede vriend of 
vriendin hebben is 

VORMELINGEN 2019  
In het vorige nummer maakten we al melding 
van de mogelijkheid tot opgave voor de vorm-
selvoorbereiding, die begin 2019 start.
Via dit blad, maar ook via kerken en scho-
len proberen we iedereen te bereiken, die 
hiervoor in aanmerking denkt te komen. Nu 
scholen ook kampen met privacygevoelige 
gegevens mogen we niet zomaar putten uit 
persoonsgegevens van school of parochie. 
Doelgroep zijn kinderen uit de twee hoogste 
groepen van de basisschool, die in principe 
hun doopsel en communieviering hebben 
gedaan. Uiteraard kunnen overigen ook 
‘instappen’. 
De informatieavond voor ouders staat 
gepland voor medio januari 2019 en hier-
voor krijgt iedereen een persoonlijke uitno-
diging, indien men zich voor 15 november 
a.s. aanmeldt. Via het pastoraal centrum 

Goes (pastorteam@zeelandnet.nl) is dat altijd mogelijk, maar u kunt ook terecht bij twee 
contactpersonen:
Charlotte den Toonder (06-44500944/ 0113-655082 famtoonder@zeelandnet.nl )
Richard Gielens (06-22815618/0113-352067 info@rksheerenhoek.nl)
In maart en april liggen in hoofdzaak de bijeenkomsten gepland op wisselende avonden 
in de week, zodat niemand vaak een clubbijeenkomst hoeft te missen. Het vormselweek-
end staat ook al in de steigers, maar hierover krijgt u alle informatie via de ouderavond en 
info-folder.
De vormselviering van de Pater Damiaanparochie is op zaterdag 18 mei om 19.00 uur in de 
H. Willibrorduskerk te ’s-Heerenhoek.

Aanmelding Eerste Communie
Via de scholen hebben de ouders/verzor-
gers van kinderen in groep 4 onderstaan-
de brief ontvangen:

Beste ouders/verzorgers,
Uw kind is dit jaar naar groep 4 gegaan 
en heeft de leeftijd waarop het mee kan 
doen met de voorbereiding op de Eerste 
Communie.
De keuze hiervoor is in deze tijd, zoals 

u weet, niet meer vanzelfsprekend. In sommige jaren zijn er in een 
parochiekern geen aanmeldingen voor de voorbereiding op de Eerste 
Communie, soms zijn er slechts een paar aanmeldingen, onvoldoen-
de om plezierig aan de opdrachten te kunnen werken. 
Met de vormselvoorbereiding hebben we al vele jaren goede erva-
ringen opgedaan, waarbij kinderen uit verschillende parochiekernen 
samen optrekken tijdens de voorbereiding. 

Met een grotere groep kinderen kan er zinvoller aan opdrachten 
worden gewerkt en is de uitwisseling van ervaringen en gedachten 
rijker. Daar komt bij dat de inzet van de vrijwilligers beter kan worden 
bewaakt.
Bij een te gering aantal aanmeldingen (minder dan 4) in de paro-
chiekern waar u bij hoort, vragen we uw medewerking om uw kind 
voor de voorbereiding op de Eerste Communie, aan te laten sluiten 
bij een van de andere parochiekernen.
Na het verstrijken van de aanmeldingsdatum 15 november 2018 
(was 1 november) stellen we u op de hoogte van de stand van zaken.

Voor vragen kunt u terecht bij ondergetekende
E wielhacking@gmail.com of T 0617598152
Aanmelden via de website
www.paterdamiaanparochie.nl/eerste-heilige-communie
Met vriendelijke groet,

Wiel Hacking, pastoraal werker
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Damiaantje 
Geloven vieren met ouders en kinderen 

Kalender 2018—2019 

September 
2 
16 

Oktober 
7 
13 
14 
21 

November 
4 
 
10 
18 

December 
2 
16 
24 

Januari 
5 
20 

Februari 
3 
 

17 

Maart 
3 
17 
31 

April 
7 
11 
13 
14 

Mei 
5 

Juni 
2 
8 
16 

juli  augustus  

Heinkenszand Lewedorp Kwadendame Goes Zierikzee ‘s-Heerenhoek 

Kijk voor de laatste aanvullingen of wijzigingen op www.paterdamiaanparochie.nl 

Ovezande 

Kindernevendienst Lewedorp 

Kindernevendienst Ovezande 

Kindernevendienst Lewedorp 
Kindernevendienst Lewedorp 

Kindernevendienst Lewedorp 

Kindernevendienst Lewedorp Kindernevendienst Lewedorp 

Kindernevendienst Lewedorp 

Kindernevendienst Lewedorp Kindernevendienst Lewedorp 

Kindernevendienst Ovezande 

Kindernevendienst Ovezande 

Kindernevendienst Ovezande 

Kindernevendienst Ovezande 
Kindernevendienst Ovezande 

Zondagochtend Anders H’zand 

Zondagochtend Anders H’zand 

Kringviering Goes 

Gezinsviering Goes 

Gezinsviering Goes 

Kindernevendienst Lewedorp 

Terugkomviering 
dopelingen/communicanten Ovezande 

Kringviering Goes 

Gezinsvieringviering Goes 

Eucharistie met verteltheater 
Ovezande Kindernevendienst St. Maarten 

Ovezande 

Palmpasen knutselen Ovezande 

Palmpasen vieren Ovezande 

Kindernevendienst Ovezande 
Pinksteren 

Gezinsviering Zierikzee 

Geloven vieren  
met ouders en kinderen  

op een ontspannen manier,  
komen we samen  

ONTMOETEN — DELEN 
SAMEN ZINGEN  
en nog zoveel meer.  

We willen ouders en kinderen  
een gelovig thuis bieden,  

een plek waar je jezelf kan en mag zijn  
binnen het grotere geheel van onze Damiaan parochie. 

We bieden een waaier aan activiteiten  
verspreid over de gehele parochie.  

Sommige activiteiten zijn plaatselijk gestart,  
andere zijn echt parochiebreed ontstaan.  

 
Kom gewoon langs en vier mee! 

 
Suzanne—Charlotte—Susanne 

DAMIAANTJE 

AANMELDEN VOOR DE EERSTE COMMUNIE OF HET VORMSEL? 
ZIE WEBSITE: WWW. PATERDAMIAANPAROCHIE.NL 

Heinkenszand 
Pastorie 

Kerkdreef 4 
 

van 10.00u  
tot 12.00u 

Lewedorp 
Kerk 

 
om 10.45u 

Kwadendamme 
Kerk 

 

Goes 
Kerk 

Kringviering 
om 10.00u 

Gezinsviering 
om 11.00u 

Zierikzee 
Kerk 

 
Om 10.00u 

‘s Heeren-
hoek 

Plekken van samenkomst 

Wil je graag meer weten of heb je nog vragen?  
Neem dan contact op met:  
famtoonder@zeelandnet.nl 

Wat hebben we te bieden? 
 

ZONDAGOCHTEND ANDERS 
Voor het hele gezin 
Ontmoeten, vieren, samen eten 
2x per jaar van 10.00u tot 12.00u. 
 
KRINGVIERINGEN 
Korte gebedsdienst in de kerk in Goes 
Op zondag om 10.00u  
Ouders, grootouders en kinderen van 0 t/m 8 jaar 
 
KINDERNEVENDIENST 
Elke 3e zondag van de maand  
in Ovezande om 09.30u / op zaterdag om 19.00u 
in Lewedorp om 10.45u 
 
GEZINSVIERING 
Kijk voor deze vieringen in het Parochienieuws  
Op de blz. van het Damiaantje 

Ovezande 
Kerk 

Op zaterdag  
om 19.00u  
Op zondag  
om 09.30u 
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PASTORALE ZORG INZAKE 
SACRAMENT DER ZIEKEN 

EN OVERLIJDEN

06- 53637130

 

Dorpsstraat 51b Heinkenszand  
(0113) 644 398 

www.rplusmakelaardij.nl 

Stads- en streekgidsen 
van ‘t Gilde

 
Onder leiding van de enthousiaste gid-
sen van ’t Gilde de Bevelanden kunt u 
deelnemen aan rondleidingen langs de 
mooiste plekjes in het hart van Goes 

met zijn historische monumenten.
Gidsen gaan ook mee in de bus door 

de Zak van Zuid-Beveland.

Zie ook: www.gildedebevelanden.nl

Heeft u zin in één van de 
rondleidingen of interesse om ook 

gids te worden? 
Neem contact op met 

stadsgidsen@gildedebevelanden.nl
of bel 06-14 53 03 19

Boekrecensie: 
‘Sporen van God in het dorp’
Zeer recent verscheen een boek van theo-
loge Jacobine Gelderloos naar aanleiding 
van haar proefschrift over dorpskerkenbe-
weging in Groningen (haar leefomgeving) 
en Brabant (Asten-Someren, dorpen die ik 
persoonlijk goed ken, omdat ik in de Peel 
ben opgegroeid). Haar boek is eigenlijk een 
populaire vertaling van haar doctorale stu-
die waarop ze dus promoveerde. Nieuwsgie-
rig geworden door enkele publicaties ben ik 
het aan het lezen geslagen.
Het boek is heel herkenbaar geschreven: 
dorpen van kleine omvang kennen we in 
Zeeland volop. Een dorpshuis, een winkel 
en een school vormen belangrijke schakels 
voor leefbaarheid. Hoort daar ook een kerk 
bij? Vele dorpelingen vonden dat niet zo 
belangrijk, want kerkbezoek, daar deed men 
weinig aan…
Mag het kerkgebouw dan weg? Dat was de 
volgende vraag. Hierover waren de dorpsbe-
woners minder stellig. De kerk hoorde bij het 
plaatje van het dorp; men kwam er wel eens 
samen voor een uitvoering met kerst of bij 
een concert en bij een emotionele gebeur-
tenis was het toch wel fijn een rustpunt te 
hebben…
Gelderloos stelt dat de betekenis van de 
kerk voor de leefbaarheid een ‘blinde vlek’ is. 
Dit komt enerzijds door gebrek aan belang-
stelling bij onderzoekers en beleidsmakers, 
maar ook de kerk zelf laat dit punt liggen. 
Goede-doelen-acties worden als vanzelf-
sprekend gezien en als kerken daar in sprin-
gen, wordt dat wel gewaardeerd.
‘Kerkelijke verlegenheid’ noemt ze dat. 
Gelovigen zijn bang om beschuldigd te wor-
den van zieltjes winnen met de bedoeling 
mensen naar de kerk te trekken. Onterechte 
angst zegt Gelderloos, omdat mensen juist 
aangenaam verrast zijn als er interesse en 
gewoon aandacht voor dat soort zaken zijn.
Kerken zijn gebouw voor de eeuwigheid; dat 
vindt niet alleen de Groningse dichter Jan 
Boer, maar ook Gelderloos en velen met 
haar. Een leeg kerkgebouw hoort niet tegen 
de vlakte te gaan, maar men moet zoeken 
naar passende bestemmingen: iets met een 
religieuze dimensie.
Haar belangrijkste advies aan de vele weg-
kwijnende dorpskerken in Nederland: keer je 
blikrichting om. Kerken zijn te vaak bezig om 
te overleven, terwijl kerkgang en kerkelijke 
betrokkenheid afnemen. Al die inspanning 
om te overleven verhindert vaak om nieuwe 
bondgenoten te zoeken in de eigen dorpsge-
meenschap of directe omgeving.  Juist hier-
door kan men vitaliteit winnen! Op pagina 

59 stelt ze onomwonden: Letterlijk en figuur-
lijk de dorpskerk verlaten en buiten rondkij-
ken om te zien wat er wel en iet gebeurt. Wat 
houdt mensen bezig en wat kan een kerk 
daarin bieden vanuit een oprechte betrok-
kenheid bij hoe het mensen vergaat?
Dé dorpskerk bestaat niet; elke situatie is 
anders. Het is van belang te erkennen dat 
mensen op allerlei verschillende manie-
ren zich verbonden kunnen voelen met de 
(dorps)kerk. Bij kerkmensen is nogal eens 
de neiging om kerkelijke betrokkenheid te 
bepalen aan de hand van wat ze zondag-
morgen om 10 uur rondom zich heen zien. 
Maar niet iedereen beleeft betrokkenheid 
via de kerkdienst. Ook niet-kerkgangers 
kunnen zich betrokken voelen, bij de kerk 
als gemeenschap, door deel te nemen aan 
bepaalde activiteiten of evenementen. Met 
name de kern Ovezande heeft daar – volgens 
mij -  goede ervaringen mee opgebouwd. Op 
pagina 77 adviseert ze ‘een open houding te 
hebben en ruimte te bieden aan diversiteit’ 
om een gemeenschap bij elkaar te houden.
In het hoofdstuk ‘Schaken op meerdere 
borden’ pleit ze ook voor meer vormen van 
samenwerking tussen kerken in de regio. 
Het gevaar dat vooral interkerkelijk relaties 
onderhouden worden, is een waarschu-
wend vingertje: zie meer in lokaal contact 
met dorpsorganisaties en maatschappelijke 
instellingen. Gedeeld verlangen of gedeelde 
zorg, waarbij de aandacht moet verschui-
ven van de kerkelijke organisaties naar de 
omgeving waarin de kerkgemeenschap kerk 
is. “Wanneer de kerk zich hiervan bewust is, 
kan ze antwoorden proberen te vinden op 
leefbaarheidsvraagstukken (pag. 143).

Het boek bevat 
t a l  va n  s u g -
gesties om de 
kerk een nieuwe 
plaats te geven 
in de realiteit 
van het dagelijks 
dorpsleven. De 
kerk is meer dan 
een plek voor 
liturgie; ook een 
plaats waar het 
sociale samen 

leven van mensen gestalte krijgt en er zorg 
is voor de kwaliteit ervan.
Jacobine Gelderloos, Sporen van God in 
het dorp, nieuwe perspectieven voor kerken 
op het platteland, Boekencentrum Utrecht 
2018, 174 blz. € 14,99.

Richard Gielens.
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om 19.30 uur. Dit is ons eerste eigen con-
cert met gasten en bovendien in combinatie 
met verschillende stijlen en muziekinstru-
menten vandaar de naam: Het Grote Bell 
Experiment.

Wij hopen o.a. met dit concert iets over te 
houden om te sparen voor een nieuwe set 
handbells. Onze handbells zijn namelijk aan 
het verouderen en moeten nodig vernieuwd 
worden. Deelnemers aan het concert zijn:
Koor A58, DJ Reza, Ensemble Mir, Muziek-
vereniging O&U en de Echo, Organist/
Pianist: Marcel van Westen, Janvier, Musical-
vrienden, Onno van Tongeren, Erland Steiner 
Lovisa en Rob Maaskant, De Bellringers.

Luuk van Kleef.

K.V.G.NIEUWS
Alle activiteiten zijn weer begonnen. We 
zijn van start gegaan met de uitgestelde 
fietstocht. 
Helaas zat het weer ook nu niet mee en 
besloten we met auto’s naar de Panhoeve 
te gaan. Via een toeristische route gereden 
en een hele gezellige middag gehad. Door 
de heer Knaap werden we mee genomen 
op een toer door Krakau. 
Op 25 oktober komt de heer Rekelhof ons 
alles vertellen over de palingvangst en het 
ambachtelijk roken van de paling. Ook 
hoort er een kleine proeverij bij! Klinkt 
goed, zal ook best smaken. 
Nu kijken we uit naar onze jaarlijkse thea-
termiddag op 14 november. Deze middag 
wordt verzorgd door een dame genaamd: 
Zuin ige Mar ie met een heel  n ieuw 
repertoire. 
Locatie: Heer Hendrikhuis te ‘s Heer 
Hendrikskinderen. Aanvang 14.00 uur, 
zaal open om 13.30 uur. In de pauze kof-
fie, thee of chocolademelk met lekkere 
speculaas. Kosten € 5,50 voor een hele 
gezellige middag. Ook kunnen er mooie 
prijzen worden gewonnen met de verloting. 
Kaarten kunnen gereserveerd worden via 
Riet Korsuize tel 228587 of via egm@zee-
landnet.nl Komt u allen! (ook heren van 
harte welkom!)
Iedere 1e en 3e woensdag van de maand 
is er de inloopsoos, waar niets moet en 
van alles kan, Locatie: Magdalenazaal. 

Aanvang: 14.00 uur, € 1,50 voor een 
gezellige middag, koffie of thee inbegrepen. 
Reserveer in uw agenda: 11 december voor 
onze Kerst overdenking en diner. 
Meer inlichtingen kunnen worden verkregen 
bij Ardi Zweedijk, tel: 228099 of 
Thea van Dijk tel: 06 - 18751148. 
Bezoek ook eens onze website: 
www.vrouwengildegoes.nl 

Graag tot ziens, Dien Janssen.

OPROEP
Beste  vrijwillige parochianen,
Ieder jaar nemen wij onze chequelist door 
betreffende de veiligheid tijdens de dien-
sten en bezetting Maria Magdalenazaal. 
Hierdoor kwamen wij erachter dat de lijst 
met BHV-ers dringend moet worden uitge-
breid. Heeft u een geldige BHV en bezoekt 
u met enige regelmaat de kerkdiensten dan 
zouden wij u graag op deze lijst toevoegen.  
Verder zijn wij nog op zoek naar iemand met 
Sociale Hygiene voor de Maria Magdalena-
zaal. Dit gaat om 2 tot 3 keer per jaar.
U kunt zich aanmelden bij het secretariaat: 
rkmagdalena@hotmail.com
Met vriendelijke groet,

Kees van de Wouw 
telefoon 0641130971

200 JAAR STILLE NACHT... 
KERSTCONCERT URKER MANS 
FORMATIE 
Op zaterdag 8 december 2018 geeft de 
Urker MANS Formatie een kerstconcert in 
de Maria Magdalenakerk in Goes. Het pro-
gramma is samengesteld rond het thema 
‘200 jaar Stille Nacht..’ Deze overbekende 
en in 300 talen vertaalde klassieker staat 
centraal. In 1818 klonk het lied van Joseph 
Mohr en Frans Gruber voor het eerst in het 
Oostenrijkse Obendorf. De taaloverstijgen-
de boodschap van vrede en heil werd en 
wordt nog steeds gebracht. De mannen van 
de Urker MANS Formatie zingen het in de 
traditionele bewerking waarin een solorol is 
weggelegd voor eerste tenor Barend Wiltjer. 
Andere programmaonderdelen zijn onder 
andere: Gloria in Excelsis, How beautiful 
are the feet, Christmastide en Cantique de 
Noel. Aan het orgel zit Mark Brandwijk die 
een extra dimensie aan het programma 
geeft met een orgelimprovisatie. Martin 
Mans is de drijvende kracht achter deze 
Urker formatie. Hij geeft, naast zijn directie, 
uitleg over het repertoire. Binnen de Urker 
MANS Formatie bevinden zich drie instru-
mentalisten die een bijdrage leveren aan 
het programma. Een concert met de Urker 
MANS Formatie staat garant voor enkele 
uren ontspannen genieten van een afwisse-
lend programma.

N  ieuws van 

uit de kernen 

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

PAROCHIEKERN GOES

H. MARIA 

   MAGDALENAKERK

LIEF EN LEED
Overleden:
Edwin Folkert Jacobus Franciscus(Edwin)
van Dijk, 44 jaar, overleden op 23 augustus, 
echtgenoot van: 
L. Bertelink . De uitvaartdienst en begrafenis 
vonden plaats op 29 augustus.
Henricus Maria Gerardus(Henny) Boel, 86 
jaar, overleden op 7 september, echtgenoot 
van: W. Pieters. De uitvaartdienst en crema-
tie vonden plaats op 7 september.
Johanna Judoca (Johanna)van Gessel- 
Borgs, 93 jr, overleden op 21 september. 
De uitvaartdienst en crematie vonden plaats 
op 2 oktober.
Johan Frans Jozef(Hans) Franken, 74 jaar, 
overleden op 25 september, echtgenoot 
van: G.H. Hermans. De uitvaartdienst en 
begrafenis vonden plaats op 1 oktober.
Maria Johanna Judoca Janssens, 73 jaar, 
overleden op 10 oktober. De uitvaartdienst 
en begrafenis vonden plaats op 13 oktober.

CONCERT
Wij, de Bellringers, geven op 10 november 
een groot Bellringersconcert met gasten: 
Het Grote Bell Experiment. Het concert vindt 
plaats in de Grote Kerk van Goes en begint 
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MISINTENTIES 
In  onze  paro-
chiekern houden 
wij geen weke-
lijks spreekuur. 
U kunt altijd via 
mail of telefoon 
u w  b e r i c h t e n 
doorgeven. 
Let u er wel op 

dat u de post in de juiste brievenbus depo-
neert. Soms treffen we post in de brievenbus 
van de pastorie aan, Deken Holtkampstraat 
11; deze bus wordt tijdelijk geleegd, omdat 
er geen bewoners zijn, maar het parochiecen-
trum  huist op nummer 9.
Alle misintenties worden tot en met dinsdag 
meegenomen in het weekoverzicht, maar 
telefonisch op per mail kan dat tot vrijdag-
ochtend: tel. 0113-351852 of via mailadres: 
winro@zeelandnet.nl
Foto: Wim Koopman

KERKSNUFFEL

Op zondag 2 september sloten de dames 
van de Kerksnuffel met een goed gevoel 
Galerie Pastorie letterlijk en figuurlijk af. 
Alle overige spullen werden doorverkocht of 
opgeruimd/opgeslagen tot volgend jaar en 
op de eindbalans bleek een batig saldo van 
€ 2531.- mede opgebouwd door kaartver-
koop in de voorafgaande periode. 
Fantastisch resultaat dankzij de enthousi-
aste dames en u, koper/bezoeker/donateur 
aan deze actie ten gunste van onderhoud 
aan onze kerk.

KERK-TV EN KERKRADIO
Wat wellicht velen niet weten is dat 

de kerkdiensten ook direct te volgen 
zijn via een app of via internet. 

Via de app ‘kerkuitzending 
gemist’ kunt u in de pro-
vincie Zeeland klikken op  
’s-Heerenhoek en aangeven 

dat dit uw favoriete kerk is.
Via internet logt u in op www.rksheeren-
hoek.nl en klikt u op Home>Kerk TV//
KERKRADIO. In principe zijn alle diensten 
te volgen, maar bij een besloten dienst 
kan men bezwaar maken tegen openbare 
uitzending.
Alle opnames blijven minimaal zes weken 
op de website staan en kunnen worden 
gedownload. 

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

     PAROCHIEKERN        

      ’S-HEERENHOEK

H. WILLIBRORDUSKERK

organiseert op Eerste Kerstdag weer een 
sfeervol en gezellig kerstdiner. Dit diner is 
speciaal bedoeld voor iedereen die met 
Kerst door omstandigheden alleen is. Voor 
de meeste mensen is het toch het fijnste 
om Kerst in gezelschap te kunnen vieren. Er 
zijn 40 plaatsen, waarvan er nog heel wat 
beschikbaar zijn. De aanvang is 16.00 uur 
en om 19.30 is de sluiting. Het diner wordt 
opgeluisterd met pianomuziek, kerstliedjes, 
een kerstverhaal, een klein meerstemmig 
koortje dat enkele pareltjes van liedjes komt 
zingen. Er werken veel vrijwilligers met plezier 
mee aan het diner. Het hoofdgerecht wordt 
verzorgd door Kees Schrijver Culinair. Alle 8 
voorgaande jaren hebben de deelnemers na 
afloop  gezegd dat ze erg hebben genoten. 
Het diner wordt gratis aangeboden door de 
parochiekern Goes. Dus, bent u alleen met 
Kerst, kom naar Goes waar u hartelijk wordt 
ontvangen. U kunt zich opgeven bij Ellen 
Kramer 06-52107171 (na 18.00 uur) of bij 
Willy Martens 06-57575703.

.  

Details
Datum: zaterdag 8 december 2018
Locatie: R.K. Maria Magdalenakerk, Singel-
straat/Zusterstraat, Goes
Aanvang: 20 .00 uur
Toegang: € 17,50. 
Reserveren en online bestellen: 
www.martinmans.nl of tel. 06-25391903
Lokale voorverkoop bij: VVV-Goes, Singel-
straat 11, Goes en Boekhandel De Rams-
hoorn, Lange Vorstraat 21 te Goes. 

Kortingsactie:
Lezers van het Parochienieuws krijgen op 
vertoon van dit artikel aan de kassa een kor-
ting van € 5,= en betalen € 12,50 in plaats 
van € 17,50. (max. 4 pers. per artikel). 
Voor online bestellingen geldt de actiecode: 
PN812.

INLOOPCONCERT 15 DECEMBER
Op 15 december 
houdt klein mannen-
koor Cantus Amici 
Zeeland een inloop-
concert in de H. Maria 
Magdalenakerk in 
Goes. Vanaf 14:00 
uur brengen we onder 
meer kerstliederen uit 

een breed christelijk repertoire ten gehore. 
Aanbevolen voor iedereen die van mooie 
muziek, sfeer en gezelligheid houdt in de 
donkere periode van het jaar. Eindtijd is 
16.00 uur
Gratis entree.

Cantus Amici Zeeland (betekenis: Zingende 
Vrienden) is een uniek Zeeuws mannenkoor. 
We zingen in vier partijen, met vier a vijf 
zangers per partij. Wij zingen aansprekende 
christelijke en klassieke muziek uit verschil-
lende culturen en talen. Gezelligheid, moti-
vatie en enthousiasme zijn voor ons belang-
rijk om gezamenlijk goede muziek te maken. 
Voor meer informatie verwijzen we u graag 
naar onze website: www.cantusamici.nl. 

KERSTDINER
De parochiekern Maria Magdalena in Goes 
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Uitvaartzorg
Van der Hooft  

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

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

Ervaren, vertrouwd
en betrokken

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

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

Richard Ensing

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

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

Richard Ensing

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

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

Richard Ensing

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

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

Richard Ensing

KERKHOFWERK
Eind september hebben de kerkhofwerkers 
een aantal graven geruimd, omdat hiervoor 
opdracht gegeven was. Het ruimen is een 
omvangrijke klus, omdat veel grafmonumen-
ten uit zware steensoorten bestaan. Dit jaar 
kon gebruik worden gemaakt van moderne 
apparatuur en dankzij medewerking van de 
firma Hoondert kon de klus in betrekkelijk 
snelle tijd worden geklaard. Dank aan de 
vrijwilligers en ons plaatselijk bedrijf.

ALLERZIELENDIENST
Op vrijdag 2 november om 19.00 uur zul-
len alle overledenen van het afgelopen jaar 
in een bijzondere dienst herdacht worden. 
Ook staan we stil bij alle gestorvenen die 
we missen en via een misintentie weer in 
herinnering brengen bij alle aanwezigen in 
onze kerk. Na de dienst die wordt verzorgd 
door pastor Tom Brooijmans, met zang van 
dames- en herenkoor, kunt u op eigen gele-
genheid naar het (verlichte) kerkhof gaan, 
alwaar u herdenkingslichtjes kunt plaatsen 
bij alle graven van dierbare overledenen. 

KOSTERKWARTET
Sinds 2 september beschikken we wederom 
over vier kosters die om toerbeurt alle dien-
sten en vieringen begeleiden. 
Voor de eucharistieviering van negen uur 
kreeg koster Kees Rentmeester de bijbeho-
rende kosterspeld uit handen van pastoor 
Fons van Hees. In principe zal Kees de zater-
dagavondviering begeleiden en ook alle uit-
vaartdiensten vallen onder zijn kosterschap. 

WILLIBRORDZONDAG
Op zondag 11 november vieren we 
Willibrordzondag en komen hopelijk velen 
samen in onze H. Willibrorduskerk om onze 
patroon te eren met zang, gebed en tek-
sten. Dit jaar staan we nadrukkelijk stil bij 
de samenwerking tussen de verschillende 
kerkgenootschappen binnen het christelijk 
geloof. Een stap in de goede richting vin-
den we de wens van de PKN- kerken van 
Nieuwdorp en Borssele om meer tot samen-
werking te komen. Ons streven is dan ook 

om jaarlijks oecumenisch bijeen te komen, 
afwisselend uit & thuis in een van de aange-
sloten kerken van onze buurdorpen.
Niet alleen binnen onze parochiekernen is 
samenwerking belangrijk. Samen bidden 
tot dezelfde God met respect voor elkaars 
eigenheid is de basis tot vertrouwen in de 
toekomst.

COLLECTESCHEMA NIEUW 
KERKELIJK JAAR

In goed overleg binnen het cluster van de 
parochiekernen Lewedorp, Heinkenszand en 
’s-Heerenhoek bleek dat onze kern de enige 
van de drie was die als standaard slechts 
één vaste collecte hanteerde. Een tweede 
collecte was tot op heden meer uitzondering 
dan regel. Per zondag 2 december (Eerste 
Advent/ start van  het nieuwe kerkelijke jaar) 
passen we dit aan naar twee vaste collec-
tes. De eerste schaal blijft bestemd voor 
eigen kerk en parochie, maar de tweede is 
afwisselend voor Caritas of een specifiek (te 
benoemen) doel. We vermelden dat steeds 
in ons weekblad ‘Rond de Kerk’. 

TOEKOMSTBEELD?

Bijgaande foto is niet in scène gezet, maar 
een tijdelijke opname van de zijingang 
van onze kerk. Natuurwetten zorgen ervoor 
dat we onkruid niet met alle beschikbare 
middelen mogen bestrijden. Gelukkig is dit 
tafereel maar tijdelijk, maar we moeten er 
niet aan denken als ons kerkgebouw door 
leegstand zou worden geteisterd door plan-
tengroei en verval.
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KBO NIEUWS

Op 22 augustus werd door bestuur en vrij-
willigers op gepaste afscheid genomen van 
oud-bestuurslid Mina van ’t Westeinde, die 
zich jarenlang heeft ingezet voor de afdeling 
Heinkenszand van de KBO. Op het laatst 
was ze zelfs voorzitter, secretaris en pen-
ningmeester tegelijk, reden waarom ze flink 
in het zonnetje werd gezet. Mina was de KBO. 
Naast een cadeau ontving ze een oorkonde 
en uiteraard een boeket voor de vele jaren 
van trouwe dienst. 

Op 4 september werd er een inleiding 
gehouden door notaris mw. mr. J.E. Pasop 
over erfrecht, (levens) testament en alles 
wat daarmee te maken heeft. Over gebrek 
aan belangstelling had ze niet te klagen, 
want er waren ruim 40 deelnemers, die 
hebben geluisterd naar een boeiende en 
zeker in deze tijd actuele uiteenzetting. Ook 
werd door mw. Pasop een aantal vragen 
beantwoord.

De ziektekostenpremie gaat in 2019 met 
ruim € 10,= per maand fors omhoog, 
waardoor de basispremie op ca. € 1.400,= 
uitkomt. Als lid van de KBO krijgt u bij CZ 
een korting van 5% (ca. € 70,= per jaar, 
per echtpaar € 140,=), terwijl de contributie 
slechts € 21,50 bedraagt. Bij Zilveren Kruis 
bedraagt de korting zelfs 8%. De rekensom 
is dus snel gemaakt!  

COLLECTES AUGUSTUS/SEPTEMBER.
eigen kerk:
* zangochtend € 34,25
* kaarsen Maria grot  € 175,41
* collectes eigen kerk € 1.296,68
subtotaal eigen kerk € 1.506,34

Caritas :
4/8 diaconie in eigen parochie € 82,00
27/8 Miva € 48,00
1/9 diaconie in eigen parochie € 77,00
subtotaal caritas € 207,00
totaal  € 1.713,34

 In onze kerk is er om 19.00 uur een 
Woord en Communie viering met muzikale 
begeleiding van het Herenkoor er wordt de 

Requiem mis gregoriaans gezongen.
 

Als het weer het toelaat is er na de viering 
gelegenheid de begraafplaats te bezoeken. 

Deze zal verlicht zijn.
 Het is bijzonder dat op 2 november 

wereldwijd in de katholieke kerk mensen 
samen komen om te herdenken en stil te 
staan bij onze dierbaren die niet meer bij 

ons zijn.
Wij hopen u te mogen begroeten in de 

Allerzielenviering vrijdag 2 november a.s. 
aanvang 19.00 uur.

 
Parochiekern Heinkenszand/ 

Heilige Blasiuskerk

ROMMELMARKT 2018
Na weken van voorbereiding waren we weer 
klaar om op 8 en 9 sept. onze jaarlijkse 
rommelmarkt te houden.
Wat hadden we enorm veel spullen gekre-
gen. Heel veel dank aan al die gulle gevers.
Zonder spullen is er immers geen rommelmarkt. 
Het resultaat was dan ook boven ver-
wachting. Een opbrengst van maar liefst  
€ 5.100,-. Daar zijn we meer dan blij mee. 
Dit mooie bedrag wordt verdeeld over: Eigen 
Kerk, Stichting Tess en Stichting Adavoc.
Wat hebben er weer veel mensen ruim voor, 
tijdens en na de rommelmarkt  zich ingezet 
om dit bedrag te realiseren. Dankbaar zijn 
we voor het gebruik van de tenten, tafels, 
schragen etc. 
Zoveel vrijwilligers voor het opbouwen, 
inruimen en bemannen van de kramen en 
het opruimen na afloop. Ook de heerlijke 
wafels om van te smullen willen we niet ver-
geten. Daarbij nog twee dagen mooi weer, 
een gezellige onderlinge sfeer en heel veel 
kopers. Fantastisch! Wat kun je dan nog 
meer dan met grote tevredenheid terugkij-
ken. Lieve vrijwilligers hartelijke dank voor 
jullie grote inzet. 

VACATURE:
Voor volgend jaar zoeken we mensen die 
willen helpen. Het gaat om het prijzen, 
sorteren en ophalen van spullen. Hier-
voor graag aanmelden bij Addie Nelen  
tel. nr. 06-15159919. We hopen op enthou-
siaste mensen, zodat er ook volgend jaar 
weer een gezellige rommelmarkt zal zijn.

Addie en Philie. 

LIEF EN LEED 

Overleden: 
Op 7 september is overleden zuster Invio-
lata, Adriana van Stee, op de leeftijd van 
90 jaar. 
In 1928 werd zij geboren in het gezin van 
Klaas van Stee aan de Boerendijk. In 1949 
trad zij in bij de Congregatie van de Kleine 
Zusters van de H. Joseph in Heerlen en in 
1951 legde ze haar professie af. Heel haar 
leven heeft in dienst gestaan van God. Dat 
zij moge rusten in vrede.

Op 18 september is overleden Jozina  
Drijdijk, echtgenote van Cornelis Koens, op 
de leeftijd van 90 jaar. Sien was de jongste 
telg uit een gezin van negen kinderen. In 
1957 trouwde ze met Kees en samen kre-
gen ze drie kinderen. Veel verdriet hadden zij 
na het overlijden van kun dochter Lianky op 
23-jarige leeftijd. Later genoot ze van haar 
kinderen en kleinkinderen, alsook van de 
kleinste dingen. Ze was een gelovige sociale 
vrouw met veel belangstelling voor anderen. 
Ze heeft altijd veel ongemakken en opera-
ties gekend, maar bleef altijd positief en 
hoopte, tot het laatst, op betere tijden. Dat 
ze moge rusten in vrede.

UITNODIGING
Heinkenszand oktober 2018

Geachte Parochianen,
Graag willen wij u informeren over de vie-

ring in onze kerk op 
Vrijdag 2 november a.s. “Allerzielen”,

op deze dag herdenken we onze dierbare 
overledenen.

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

PAROCHIEKERN 

HEINKENSZAND

H. BLASIUSKERK
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Uitvaartverzorging

‛DE BEVELANDEN’
Johan Hoekman

Geldeloozepad 20, 4463 AJ Goes 

(0113) 311 444 
www.uitvaartzorgcentrum.nl

Voor een zorgzame  begeleiding

Uitvaarten in geheel Midden-Zeeland

Eigen rouwcentrum met aula 
en koffi ekamer

TERUGBLIK PATER DAMIAANVIERING

Op zondag 7 oktober werd door een groep 
pelgrims het ‘Scheepje van Damiaan’ 
overgebracht van de Willibrorduskerk in 
’s-Heerenhoek naar de Bonifaciuskerk in 
Kwadendamme; daarbij werd onderweg 
een korte stop gemaakt bij de Mariakapel 
in Ovezande. De viering in Kwadendamme 
werd voorgegaan door de pastores Van 
Hees en Hacking, de plaatselijke zangkoren 
waren versterkt met koorleden uit de ande-
re kernen, en ook muziekverenigingen Con 
Amore en Con Affezione zorgden voor een 
passende bijdrage. Na afloop was er voor 
alle bezoekers koffie, thee en een feestelijk 
Damiaangebakje. Hieronder vindt u een 
korte foto-impressie.

Foto’s: Jan Strooband

GEEF DE PEN DOOR (24)

Van Adrie Boonman kreeg ik de pen om 
een stukje in het parochieblad te schrijven. 
Ik ben geboren aan de Slabbekoornseweg 
te Kwadendamme. Daar ben ik opgegroeid 
met vijf zussen; ik was thuis de jongste. Je 
snapt natuurlijk wel dat mijn ouders blij 
waren met een jongen, want ik heb van hun 
de boerderij over kunnen nemen. Nu wonen 
wij er met ons gezin met één meisje en twee 
jongens.
Ik ben parttime-landbouwer en teel verschil-
lende soorten gewassen, daarnaast hebben 
we vleesvee. In mijn vrije tijd is jagen één 
van mijn hobby’s, naast het houden van 
kleinvee. Met veel plezier werk ik bij het 
waterschap als procesoperator op de pol-
der- en rioolgemalen. Ook ben ik een trouwe 
kerkbezoeker. We wonen met veel plezier in 
Kwadendamme en genieten van de vele 
activiteiten in het dorp; deze houden het 
dorp leefbaar. Ik wil de pen doorgeven aan 
Petra Kopmels.

Martien Steijn

VOOR WIE STEEK JIJ 
EEN KAARSJE OP?
Een kaars opsteken voor een overleden dier-
bare is een waardevol gebaar. Zo kunnen we 

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 06-25053876.
- 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:
- 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.
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Daniëlsweg 1, 4451 HP  Heinkenszand

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

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

Al 85 jaar familie bedrijf
specialisten in 

• grafgedenkstenen
• aanrechtbladen

• vensterbladen

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

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

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

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

Adverteren in 
Parochienieuws?

 bel voor meer 
informatie

0113-218610

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

AFSCHEID EN TOEKOMST 

Kees bedankt 
Na een per iode 
van 13 jaar bege-
leidde Kees van 
der Wouw op zon-
dag 30 september 
voor het laatst het 

Eligiuskoor.
Met pijn in zijn hart moest hij vanwege zijn 
nieuwe werkzaamheden hiermee stoppen.
Al die jaren werd er wekelijks gerepeteerd en 
drie van de vier zondagen gezongen tijdens 
de kerkdiensten. Ook in de bijzondere vierin-
gen (huwelijk en begrafenissen) begeleidde 
hij als dirigent/organist het Eligiuskoor. 
Tijdens de kerkdienst van 30 september 
werd Kees bedankt voor zijn inzet tijdens al 
deze diensten, nadat binnen het koor het 
afscheid al eerder had plaats gevonden.
Voor de begeleiding van het Eligiuskoor 
moest een andere oplossing gezocht wor-
den en gelukkig is Jolanda Nagelkerke 
bereid gevonden om de repetities over te 
nemen. Ook zal zij op de zaterdagen het 

vele malen beter dan alleen te moeten 
werken. Daarom deze oproep. Mocht je elke 
week een paar uurtjes over hebben en zin 
om de handen uit de mouwen te steken, 
neem dan eens contact op met één van de 
leden van onze kerncommissie. Ze zullen 
je graag nadere informatie verstrekken. De 
werkzaamheden van de gastvrouwen vallen 
onder de vrijwilliegrsregeling.

Parochiekerncommissie

een momentje stilstaan bij mensen die we 
missen. Op 2 november is het Allerzielen, de 
dag waarop we onze dierbare overledenen 
herdenken. Onze kerk besteed hieraan aan-
dacht, en daartoe staan de deuren vanaf 
10.00 uur open. Wij nodigen u uit eens even 
binnen te lopen en het waxinelichtje dat u 
in uw brievenbus hebt gevonden, te branden 
voor iemand die u dierbaar is. Ook voor de 
leerlingen en leerkrachten van de Mgr. Heijli-
gersschool is dit een mooie aanleiding om 
eens stil te staan bij deze bijzondere dag; zij 
komen in ieder geval een kaarsje branden.
Ook zullen we, net als vorig jaar, de begraaf-
plaats in het licht zetten. Vanaf 16.00 uur 
zullen vrijwilligers het licht gaan verspreiden. 
Kom gerust meehelpen, of kom in de loop 
van de avond eens kijken naar de bijzonde-
re sfeer die door het licht verspreid wordt. 
Daarna gedenken we in de Allerzielenvie-
ring onze doden. We noemen de namen en 
staan stil bij al die lieve mensen die niet 
meer bij ons zijn. Aanvang 19.00 uur; pastor 
Leo Peeters is onze voorganger.

HUBERTUSVIERING MET EEN HUBKE

De aandacht tijdens deze viering op zon-
dag 4 november gaat vooral uit naar onze 
schepping, en het evenwicht daarin voor 
de natuur en voor onszelf. De blazers van 
het Eerste Zeeuwsch Jachthoornkorps zor-
gen voor de muzikale omlijsting. Dankzij de 
hulp van onze voormalige bakker Ad Remijn 
en de leerlingen van zijn school ontbreken 
ook deze keer de Hubertusbroodjes niet. 
Tijdens de viering worden deze zgn. ‘Hubkes’ 
gezegend, en deze zullen - zoals de mare 
vertelt - ons beschermen tegen een al te 
dol bestaan.
In plaats van een Hubertusmaaltijd bieden 
we u na de viering Hubertussoep aan. Hoe 
die zal smaken? Laat u verrassen! Voor een 
bedragje van € 1,- kunt u deze gezamenlijke 
maaltijd zeker niet laten staan. En voor de 
liefhebbers is ook de traditionele jagersbor-
rel weer voorhanden.

VACATURE 
De kerncommissie is op zoek naar een col-
lega voor onze huidige gastvrouw Margriet 
Franse. Samen is het immers prettiger en 
efficiënter werken; samen organiseren en 
overleggen, samen aanpakken: dat werkt 
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Schouwen-Duiveland 
Wilgenstraat 12

4307 DA Oosterland
 0111 402 000

(dag en nacht bereikbaar)

www.uitvaartdevlieger.nl
info@uitvaartdevlieger.nl

Dag en nacht bereikbaar op:

(0111) 45 07 17
www.uitvaartsd.nl

Voor een zorgzame begeleiding 

koor begeleiden.
Op de vierde zondag van de maand als het 
Eligiuskoor zingt, zal Cristian Blaha het koor 
begeleiden. De eerste en derde zondag van 
de maand zal Con Dios de zang tijdens de 
vieringen verzorgen. Op de vier 5e zondagen 
van de maand zal het herenkoor uit Hein-
kenszand komen zingen.
Wij zijn de koren en organist/dirigent 
zeer erkentelijk voor hun inzet om ervoor 
te zorgen dat de vieringen in Lewedorp 
een volwaardige muzikale ondersteuning 
behouden.

De parochiekerncommissie

KERSTPRESENTJE VAN DE CARITAS.
Langzamerhand 
gaan we weer rich-
ting de Kerst. Voor 
de Caritas een peri-
ode waarin het al 
jaren gebruikelijk is, 
om parochianen van 
80 jaar en ouder, 

een presentje te bezorgen. Dit is altijd een 
goeie gewoonte geweest, maar we willen 
daar enige verandering in brengen. Vanaf 
dit jaar gaan wij een leeftijdsgrens van 85 
hanteren.
Het aantal presentjes de afgelopen jaren 
en de kosten die hiermee samenhangen 
weegt niet meer op tegen de teruglopende 
collecte-inkomsten. Ook zien we dat binnen 
de Pater Damiaanparochie meerdere kernen 
een leeftijdsgrens van 85 jaar hanteren.
Helaas kan het daarmee gebeuren, dat u 
voorgaande jaren wat ontving en nu niet 
meer. Maar gezien de leeftijdsopbouw van 
de parochianen, hebben we gemeend om 
tot dit besluit te moeten komen.

De Caritas kern Lewedorp.

IN LEWEDORP ZAL HET IMMER 
LUIDEN!

“Mijn naam is Eligius
Dank voor behoud van kerk in oorlog 

1940-1945
Immer zal mijn luiden

Voor U Gods stem beduiden.”

Dit opschrift staat op de rand van de luid-
klok die in 1947 de eerste klok verving die 
in de oorlog werd weggehaald. Die eerste 
klok hing in de Eligiuskerk van Lewedorp die 
in 1928 werd gebouwd in het toenmalige 
Noord-Kraayert.
Die woongemeenschap was ontstaan in de 
buurt van het gelijknamige station dat er 
destijds was. De gemengde geloofssamen-
stelling  van Noord-Kraayert kwam helemaal 
tot uiting doordat er twee scholen verrezen, 

een katholieke en protestants christelijke. In 
1953 werd er ook de protestantschristelijke 
kerk gebouwd.
Het is was (en is) een harmonieuze gemeen-
schap die respectvol met elkaar omging en 
uitgroeide tot een steeds groter wordende 
woongemeenschap. Zo groot, dat in 1929 
een comité aan de gemeenteraad van 
’s-Heer Arendskerke vroeg de naam in Lewe-
dorp te veranderen, als dank aan de toen-
malige burgmeester Lewe van Nijenstein die 
Noord-Kraayert erg aan het hart lag.
Zo groeide Lewedorp verder met twee vita-
le geloofsgemeenschappen. De katholieke 
kende een groot aantal parochianen, ook 
door het grote agrarische gebied rond het 
dorp. De vitaliteit ervan ging mee in de grote 
landelijk betrokkenheid die er was in katho-
liek Nederland, maar ging óók mee in de 
afname daarvan in de tweede helft van de 
vorige eeuw. Het werd anders, de ‘verplichte’ 
rituelen maakte plaats voor een nieuw soort 
betrokkenheid met een kleinere gemeen-
schap. In Lewedorp betekende dit ook dat 
de eigen pastoor achter werd gelaten en een 
pastoraal team al heel vroeg hier haar dien-
sten aanbood. Daardoor waren die verande-
ringen niet echt een schok over de parochie.
Net zoals het jaar 2013, toen de parochie 
opging in de nieuwe fusieparochie Heilige 
Pater Damiaan in de regio De Bevelan-
den en Schouwen-Duiveland. Het was een 
volgende, noodzakelijke stap om aan de 
geloofsbetrokkenheid in Lewedorp een ver-
volg te geven. 
Daar hoorde ook de oecumene bij. De pro-
testantschristelijke geloofsgemeenschap 
kende ook dit soort ontwikkelingen en 
samenwerking lag voor de hand. Dit komt 
vooral tot uiting met de oecumenische vie-
ringen en dat er in de zomerperiode op zon-
dagen in één kerk een viering is voor beide 
gemeenschappen. En ook niet in het minst 
doordat de beide scholen al begin negenti-
ger jaren hadden besloten op te gaan in één 
school op oecumenische grondslag. Een 
verstandig initiatief wat als resultaat heeft 
dat Lewedorp een school kent die nog ver 
van sluitingsgevaren verwijderd is!
Wat is de toekomst? De realiteit is dat 
binnen de Pater Damiaanparochie de paro-
chiekern Lewedorp de nodige veranderingen 
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PAROCHIEKERN 

OVEZANDE

O.L.V. HEMEL-

VAART-KERK

Kerkgebouw
Onze Lieve Vrouw Hemelvaart,
Hoofdstraat 60, Ovezande
Contactadressen
Secretariaat: pastorie Hoofdstraat 58, 
4441 AE  Ovezande tel.: 0113-655214
internet: www.rkovezande.nl
e-mail: rk.ovezande@zeelandnet.nl 
Financiële zaken
Bankrekening: NL27 RABO 0346008948 
Pater Damiaanparochie parochiekern Ovezande
Misintenties, uitvaarten, huwelijken, 
jubileumvieringen e.d.: 
Mevr. C. de Baar-Rentmeester, tel.: 0113-655824, 
email cdebaarrent@zeelandnet.nl
of Mevr. Harthoorn-Capello, tel.: 0113-655157, 
email a-miekehc@zeelandnet.nl
Doopcontactpersoon:
Nicolien de Jonge, tel.: 0113-655868
Kindernevendienst
Elke tweede zondag van de maand (behalve de 
zomervakantie)
Inleveren kopij ‘Parochienieuws’
Dhr. M. Bierens, Constantijnstraat 4, 4441 BB  
Ovezande, tel. : 0113-655520, 
e-mail: mbierens0@gmail.com

LIEF EN LEED

Overleden
Adriaan Goense, weduwnaar van Aagje 
Dobbelaar, is op 11 september overleden. 
Hij was in 1932 op de Blauwe Hoeve gebo-
ren. Daar is hij ook na zijn huwelijk blijven 
wonen. Hun zoon en hun dochter zijn daar 
geboren. De boerderij was zijn werk en zijn 
grote hobby. Hij was een buitenmens, en 
was graag op het land bezig. Arjaan heeft 
veel voor zijn vrouw gezorgd toen ze ziek 
werd. Hij bleef met Jan op de boerderij 
wonen. Enkele weken voor zijn overlijden is 
hij naar Ter Valcke gegaan, waar hij rustig 
ingeslapen is. Na de uitvaartdienst in de 
kerk van Ovezande werd hij op het kerkhof 
begraven.

staat te wachten en er de uitdaging ligt om 
het een goede plaats te laten behouden 
in de gemeenschap Lewedorp. In 2018 
bestaat de parochie 90 jaar en in 2019 zal 
er aandacht aan worden besteed, samen 
met het 90-jarig naamfeest van Lewedorp 
dat dan plaatsvindt.
“Mijn naam is Eligius …….
Immer zal mijn luiden”
En het vertrouwen is er dat immer het geluid 
van de Eligiusklok in Lewedorp zal blijven 
klinken!

Ad Lijmbach

  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:
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OPROEP
Het Caritasbestuur van de parochiekern 
Oost-Zuid Beveland is dringend op zoek 
naar nieuwe bestuursleden. Dit in verband 
met de vergevorderde leeftijd van de huidige 
bestuursleden: voorzitter 81 jaar, secretares-
se 79 jaar, penningmeester 67 jaar.
Indien geen vervangers beschikbaar komen, 
ziet het huidige bestuur zich genoodzaakt 
om de Caritas kern Oost-Zuid Beveland per 
1 januari 2019 op te heffen.
Kandidaten kunnen zich opgeven bij pasto-
raal werker Wiel Hacking, tel 06 17598152 
of bij Adri Nagelkerke, tel 06 20134021.

Adri Nagelkerke

IBS HORIZON
We zijn het schooljaar goed begonnen in 
groep 3. Met 23 kinderen en 2 juffen zijn 
we bij de halte van lijn 3 in de bus gestapt 
van buschauffeur Ben Bus. Lijn 3 is onze 
nieuwe leesmethode en Ben Bus leert ons 
in 12 thema’s lezen. Het thema ‘de nieuwe 
groep’ en ‘de boom’ zijn inmiddels afgerond. 
We kunnen al veel letters, woorden en kleine 
zinnetjes lezen. Knap toch!!

Bij rekenen tellen we t/m 100, zetten getal-
len op de getallenlijn en koppelen getallen 
aan hoeveelheden. 
Voor schrijven hebben we de nieuwe metho-
de ‘Klinkers’. We leren nu meteen aan- 
elkaar-schrijfletters en hebben ook cijferles. 
Naast lezen, rekenen en schrijven aan ons 
tafeltje werken we ook 4 x per week op het 
speel-leerplein met groep 1-2. We krijgen 
elke week 2 taken en mogen ook 2 keer zelf 
kiezen in welke hoek we aan de gang gaan. 
Zo hebben we al reken- en leesspelletjes 
gedaan, Ben Bus en een boom of spinnen-
web geknutseld, geschreven in zand en een 
constructie gebouwd. 
Iedere dag starten we met Trefwoord. We 
kijken naar een kalenderplaat, luisteren 
naar een (bijbel)verhaal of gedicht en zin-
gen een lied. Inmiddels hebben we ook de 
startviering in de kerk gehad met dominee 
Wim Lolkema. Ook hebben we de bewoners 
van de Batsen Toren bezocht. We aten en 
dronken op het terras en gingen daarna met 
stoepkrijt tekenen en spelen in de tuin. 

Van 1 tot en met 11 
oktober hebben we in 
verband met de Kin-
derboekenweek met de 
hele school een project 
over vriendschap. Dit 
project sluiten we af 

met een tentoonstelling waarbij iedereen 
welkom is.

Groetjes,
Groep 3, Juf Erna en juf Petra

BLOEMENPOT
De bloemenpot heeft in de maanden 
augustus en september € 27,50 en  
€ 33,80 opgebracht.

OECUMENISCHE GESPREKSKRING
Ook dit werkjaar is er 
weer een start gemaakt 
met de bijeenkomsten 
van de Oecumenische 
Gesprekskr ing Hans-
weert-Schore. Er zijn zes 
avonden gepland, waar-

op we als parochianen en gemeenteleden 
van de katholieke en de protestantse kerk 
met elkaar in gesprek gaan. Dit jaar doen 
we dat aan de hand van het boekje van 
ds.Tim Vreugdenhil, Stand up theology. 
Daarin behandelt hij op een vlotte manier 
hedendaagse thema’s, die gelinkt worden 
aan Bijbelse verhalen. De hoofdstukken 
geven aanleiding tot boeiende gesprekken 
en het verkennen en uitwisselen van elkaars 
opvattingen. Een heel verrijkend gebeuren.
 Verrijkend is ook het jaarlijkse bezoek van 
anderhalve dag aan een klooster. Op 9 en 

10 november gaan we (voor de derde maal 
op rij) naar de abdij van Affligem. We nemen 
deel aan het gebedsritme van de benedic-
tijnen, we bekijken en bespreken samen 
enkele interessante films en genieten van 
de eenvoud van het kloosterleven. Interes-
se? Neem contact op met ondergetekende.

Wiel Hacking, pastoraal werker
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Uw adres voor laan- en parkbomen
tevens volop tuinplanten

van november tot mei
Specialiteit: Veredelde noten

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

SCHILDERS- EN

AFWERKINGSBEDRIJF

FRANSE BV
meer dan ‘een kleurtje’

Johan Frisostraat 26
4434 AC Kwadendamme
Telefoon 0113-649361

drukkerij  en 
ontwerpstudio

1000 
A4 flyers*
voor maar
95 euro

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

Noordland 3
4451 RP  Heinkenszand

drukkerijdriedijk.nl

VAN KERKBANKEN NAAR 
KERKSTOELEN
De parochiekerncommissie wil graag een 
proef doen door zes rijen kerkbanken te ver-
vangen door vijf rijen kerkstoelen. Het doel 
ervan is om de groep kerkgangers dichter 
bij elkaar in de kerk te krijgen waardoor de 
kwaliteit van de viering nog beter wordt. Het 
teruglopend kerkbezoek heeft tot effect dat 
regelmatig de mensen erg verspreid in de 
kerk plaats nemen. U heeft dat ongetwijfeld 
ook zelf al vastgesteld. Logisch maar weinig 
inspirerend voor de voorganger. Omdat deze 
situatie zich toch regelmatig voor doet, doen 
we een beroep op u om ons meer te groepe-
ren. Dat wil de parochiekerncommissie sti-
muleren door de voorste zes rijen kerkban-
ken te vervangen door vijf rijen stoelen. De 
oproep is dan om zoveel mogelijk gebruik 
te maken van deze vijf rijen en enkele rijen 
kerkbanken daar direct achter. Ook aan de 
zijkanten willen we graag meer naar voren 
groeperen. We zijn er van overtuigd dat dit 
de kwaliteit van de viering en de saamho-
righeid van onze geloofsgemeenschap ten 
goede komt. We hopen dat u deze oproep 
positief oppakt en samen met ons de proef 
een echte kans wilt geven.
Als alles volgens plan verloopt, zal deze 
wijziging er voor het eerst zijn bij de viering 
op zaterdag 3 november 19.00 uur. Laten 
we samen van de proef een succes maken!

Ad Schenk, namens de 
parochiekerncommissie

ALLERZIELENVIERING
De jaarlijkse Allerzielenviering vindt plaats 
op zondag 4 november om 14.00 uur. Wij 
komen in de kerk bijeen om onze lieve 
doden te herdenken, de plek waarvan ze uit-
gevaren zijn. Van hen die ons het afgelopen 
jaar ontvielen, worden de namen genoemd 
en wordt er een kaars aangestoken. Na 
afloop brengen we gezamenlijk een bezoek 
aan het kerkhof, waarbij alle graven geze-
gend worden.

Kees Boonman

SINT MAARTEN

In de viering van zaterdag 10 november 
om 19.00 uur vieren we het feest van Sint 
Maarten. De kinderen gaan hiermee aan 
de slag in de kindernevendienst. Tijdens de 
kindernevendienst verwachten we een heel 
bijzondere gast en gaan we luisteren naar 
wat hij allemaal te vertellen heeft. Natuurlijk 

JUBILEUM BLOEMENGROEP
Dit jaar, september 2018, bestond de bloe-
mengroep weer al veertig jaar, waarvan drie 
dames die zich al veertig jaar inzetten. Dit 
zijn Mientje de Baar, Leu de Jonge en Corrie 
de Baar. Samen met de anderen van de 
groep werken deze al dit tijd al achter de 
schermen. Dat kunt u als parochiaan iedere 
viering aanschouwen. Zeker bij bijzondere 
vieringen en thema’s zien wij dat deze men-
sen er iedere keer weer iets bijzonders van 
maken.
Wij waren dan ook erg verrast dat op onze 
laatste vergadering onze vice-voorzitter Ad 
Schenk binnen stapte. Hij zette ons letterlijk 
in de bloementjes vanwege het jubileum 
en onze inzet. Verder mochten wij van ons 
bestuur gaan lunchen met heel de groep. 
Nou, dat lieten wij ons geen twee keer zeg-
gen, en we zijn dan ook op vrijdag 21 sep-
tember uit eten geweest. Iedereen kon mee, 
en dat was dan ook erg gezellig.
Wij danken dan ook ons bestuur en de 
parochievergadering die ons dit hebben 
aangeboden.

Jeannette van Beek

Jubileum bloemengroep

TERUGBLIK OPEN 
MONUMENTENDAGEN
Onze kerk was beide dagen zaterdag 8 en 
zondag 9 september te bezichtigen. Mede 
door de jaarlijkse tentoonstelling in de mei-
maand kennen vele mensen onze kerk al 
best goed. Door een groepje vrijwilligers was 
het interieur door kazuifels en processievaan-
dels extra interessant gemaakt. Een veertigtal 
mensen is op de openstelling afgekomen, 
waarvan een fors deel voor de historische 
rondleidingen. Daarin zijn mensen meegeno-
men in de woelige en unieke perikelen in de 
regio Ovezande tijdens en na de Reformatie, 
in de moeizame totstandkoming van onze 
rooms-katholieke kerk, het Rijke Roomse 
leven in de parochie, de kerkschatten en het 
heden. Veel hiervan is te vinden in het boek 
van 150 jaar katholieke kerk in Ovezande. 
Zie ook www.rkovezande.nl
De rondleidingen zijn zo positief ontvangen 
dat we dit middel ook op andere momenten 
proberen in te zetten.

Ad Schenk
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PAROCHIEKERN 

SCHOUWEN-

 DUIVELAND

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

Hees voorgaan in een feestelijke viering 
als afsluiting. Tijdens deze viering zullen 
we ook afscheid nemen van Sophia van 
Bakel, zij was jarenlang tijdens bijzondere 
vieringen de steun voor vele voorgangers. 
Het herenkoor West Zeeuws Vlaanderen o. 
l. v. Ronald Quekelberge zal voor de muzi-
kale omlijsting zorgen. Iedereen van harte 
welkom. 
Palmpasen 2019 gaan onze deuren weer 
open en is iedereen weer van harte welkom. 

OPBRENGST CARITASCOLLECTES
 Zierikzee Haamstede Totaal
2 sept.  € 88,40  € 59,34 € 147,74 
voor Kerk in Nood: vluchtelingen in 
Syrië.        
Onze kasbeheerder Tonny Vaes zorgt ervoor 
dat de bedragen op de juiste plek terecht 
komen.
4 nov: Caritascollecte bestemd voor regio-
project Palabana kinderdorp in Zambia.
18 nov: Werelddag voor de armen: 
voedselinzameling voor de voedselbank 
(zie elders).
2 dec: Caritascollecte ter ondersteuning 
voor de adventsviering en maaltijd voor 
ouderen.
15 dec: op de Kerstmarkt zullen weer 
kaarsjes worden verkocht voor de Advents-
actie, dit jaar een project voor kwetsbare 
vrouwen en kinderen in Burkina Faso.
Uw steun Caritas: bankrekening: 
NL 52 RABO 0143 5823 99 
t.n.v. Caritaskern Schouwen-Duiveland. 
Hartelijke dank voor Uw steun, 
Caritas werkgroep Schouwen-Duiveland

TERUGBLIK OPEN KERKDAGEN EN 
MONUMENTENDAG
Fijn dat er weer een groepje suppoosten 
was om de kerkdeuren in juli en augustus 
open te zetten voor het publiek. De kerk 
werd bezocht door 267 bezoekers. Sommi-
gen met een vluchtige blik, anderen voor het 
aansteken van een kaarsje, het hebben van 
een gesprekje, of om iets te laten zien aan 
hun kinderen. Daarvoor waren we er ook! 
Dank aan de suppoosten.
Met Monumentendag bezochten 138 bezoe-
kers de kerk. Een aantal was ‘s middags 
speciaal gekomen voor een mini-concert 
van ons Willibrorduskoor. Prachtig was het 
om naar te luisteren. Sommigen gingen ont-
roerd naar buiten en zeiden dat ook. Nou, 
een mooier compliment kun je als kerk-
koor niet krijgen. Wim en koorleden, dank 
daarvoor!

KBO 
Klaverjassen
Op vrijdag 19 oktober is de volgende klaver-
jasavond. Opgeven kan bij Henny Verkaart, 

KRANSLEGGING ALLERZIELEN
Voorafgaande aan 
Allerzielen vindt op 
zondag 28 okto-
ber na de Heilige 
Eucharistieviering 

van 9.15 uur de kranslegging plaats op 
de begraafplaats van de Heilige Barbara 
aan de Grachtweg in Zierikzee. Aan het 
eind van de viering krijgt iedereen die de 
wandeling naar het kerkhof meemaakt een 
roos, die u later bij het graf van uw gelief-
den kunt neerleggen. Na de korte viering 
op de begraafplaats lopen we terug naar 
het parochiecentrum om daar gezamenlijk 
een kopje koffie/thee te drinken.

WILLIBRORDZONDAG
Op zondag 4 november is er een plechtige 
Willibrordviering in onze kerk. Deze Heilige 
Mis met als thema “De kracht van liefde” 
begint om 9.15 uur en wordt muzikaal 
ondersteund door ons mooie Willibrordus-
koor. De tweede collecte in deze viering 
is voor de aidsweeskinderen in het kin-
derdorp Palabana in Zambia, het project 
van de Pola van der Donckstichting van 
Anne Martens. Na de dienst wordt u uitge-
nodigd voor een gezellig samenzijn in het 
parochiecentrum voor een hapje en een 
drankje. 

WINTERSLUITING ONZE LIEVE 
VROUWE OP ZEE KERK HAAMSTEDE
In overleg met het pastorteam en het 
bestuur van de PKC Zierikzee is besloten 
dat met ingang van 1 november 2018 onze 
R.K. kerk in Haamstede tijdens de winter-
maanden gesloten is. Door het overlijden 
van pastor Verdaasdonk wordt het alsmaar 
moeilijker om een voorganger bereid te vin-
den om tijdens de vieringen voor te gaan. 
Ook proberen we pastoor van Hees een 
beetje te ontzien.
Op Kerstavond 24 december is er om 
20.00 uur een eucharistieviering. Voorgan-
ger is pastor T. Bun, voor velen in Haam-
stede en omgeving geen onbekende. Het 
koor Canto ad Mare onder leiding van mevr. 
Vos-Simons zal voor de muzikale omlijsting 
zorgen.
Ook zondag 30 december zal er om 11.00 
uur een viering zijn om het jaar 2018 af 
te sluiten. 
Met deze wintersluiting treden we in de 
voetsporen van de toeristenkerken op Wal-
cheren die al vele jaren alleen in de zomer 
open zijn. We hopen dat kerkgangers en 
toeristen toch de weg naar Zierikzee en 
eventueel naar Goes zullen vinden en mis-
schien ook eens naar één van de andere 
kerken van onze Damiaanparochie.
Op zondag 28 oktober zal pastoor van 

wordt er ook samen geknutseld en gewerkt. 
We nemen de bijzondere gast mee naar de 
kerk en zullen als afsluiting van de viering, 
samen met de kinderen het mooie verhaal 
van Sint Maarten aan alle mensen in de 
kerk vertellen. Laten we deze avond het licht 
en de warmte met elkaar delen, zoals Sint 
Maarten deed.

Werkgroep kindernevendienst: 
Angela, Saskia, Charlotte

TERUGKOMVIERING
Op zondag 18 november wordt er om half 
tien een terugkomviering gehouden onder 
het thema ‘Op weg gaan’. Hieraan worden 
de dopelingen en hun ouders, en tevens de 
communicanten en hun ouders met name 
uitgenodigd om deel te nemen. Vanzelf-
sprekend zijn alle parochianen welkom bij 
deze speciale viering. De (ouders van de) 
dopelingen krijgen hun doopschelp mee. De 
volgende tekst is in het bijzonder van toe-
passing bij deze gelegenheid:

God kent jou vanaf het begin
helemaal van buiten en van binnen.
Hij kent al je vreugde en al je verdriet
want Hij ziet de dingen die een ander 
niet ziet
En weet je wat zo mooi is:
bij Jezus voel je je vrij
om helemaal jezelf te zijn
want Hij houdt van jou,
Ja, Hij houdt van jou en mij.

Nicolien de Jonge
Betsy Rentmeester
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Kom langs en zie onze speciaalcollectie 
relaxfauteuils met toebehoren en laat een stoel 

aan uw eigen wensen aanpassen. 
Of bel voor een brochure

HEERENSTRAAT 9, ’S-HEERENHOEK
0113-351311

HET ANDERE TELECOMBEDRIJF

PROCES AUTOMATISERING
Advies - Installatie - Onderhoud

24 uurs service

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

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

Striepseweg 4,4435 RL  Baarland

Verzorgt de gehele uitvaart 
met Zorg en Respect...

Dag en nacht bereikbaar 
info@lindavanwingen.nl
www.lindavanwingen.nl

0113-639108 
06-40484076

Verfhandel 
Franse

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

Eucharistieviering om 16.30 uur in de Willi-
brorduskerk. Aansluitend is er een gezellige 
maaltijd in het parochiecentrum waar-
voor parochianen boven de 68 jaar begin 
december een persoonlijke uitnodiging krij-
gen toegestuurd. Graag willen wij u vragen 
de antwoordstrookjes tijdig bij de genoemde 
adressen in te leveren daar wij, gezien de 
ruimte, tot een bepaald aantal personen 
kunnen plaatsen.

WERELDDAG VOOR DE ARMEN
Op zondag 18 november wordt voor de 
tweede keer de Werelddag voor de Armen 
gehouden. Caritaskern Schouwen-Duive-
land wil hier graag op inspelen door een 
inzamelingsactie te organiseren voor de 
Voedselbank op Schouwen Duiveland. Ook 
op ons eiland zijn er altijd nog mensen die 
een extraatje kunnen gebruiken. Op donder-
dag 15 november kunt u van 9.30 uur tot 
11.30 en van 14.00 uur tot 16.30 uur uw 
bijdrage inleveren. Op zondag 18 november 
wordt er tijdens de viering aandacht aan dit 
thema geschonken en kunt u na de viering 
uw bijdragen schenken. Vertegenwoordigers 
van de Caritas nemen dat graag achter in de 
kerk in ontvangst. Om het u gemakkelijker 
te maken geven wij u hier een lijstje waar 
het meest behoefte aan is: koffie, thee, 
rijst, macaroni, honig kruidenpakjes (bijv. 
voor macaroni of nasi/bami), potten of blik-
ken groenten, siroop, olijfolie, mayonaise, 
ketchup, koekjes. Maar ook tandpasta en 
tandenborstels.
Graag bevelen wij dit van harte bij u aan, 
Caritas Schouwen-Duiveland zorgt dat het 
bij de voedselbank terechtkomt. Alvast har-
telijk dank!

VOOR UW AGENDA
Vrijdag 2 november: eucharistieviering 
Allerzielen om 19.00 uur. Het Williborduskoor 
zingt deze mis in het Latijn.
Zondag 4 november: viering Willibrordzondag 
om 9.15 uur met daarna een hapje en een 
drankje.
Zondag 18 november: vesperviering om 
16.00 uur.
Zaterdag 24 november: concert in de Adri-
aanskerk in Dreischor vanwege 3e lustrum 
van “Luscinia” met een Mozart-programma. 
Aanvang 20.00 uur. Kaarten te bestellen via 
Luscinia. 
Donderdag 29 november:  Thema-avond over 
schepping en evolutie, op het grensvlak van 
geloof en wetenschap door ds. Freek Schip-
per. In de Thomaskerk, aanvang 19.30 uur.
Zaterdag 15 december: 
gevarieerde Kerstmarkt in en rond de kerk van 
10.00-16.00 uur.
Woensdag 19 december: Adventsviering voor 
senioren

tel. 414106 of per mail hmverkaart@
zeelandnet.nl. Aanvang 19.30 uur in het 
Parochiecentrum, vanaf 19.00 uur is de 
zaal open. De volgende klaverjasavond is 
op 16 november.
Themamiddag WMO
De 3 gezamenlijke ouderenbonden organi-
seren op donderdag 1 november om 14.00 
uur een themamiddag in de zaal van het 
Hervormd Kerkcentrum Onder de Beuze, 
waarbij de WMO aanwezig zal zijn om zich te 
presenteren en uw vragen te beantwoorden. 
Koffieochtenden
Op dinsdag 6 november kunt u weer gezel-
lig komen koffiedrinken in het parochie-
centrum. Deze keer komt Dien Hanse ons 
helpen met het maken van een mooi herfst-
stuk. Opgeven kan bij Henny Verkaart, tel. 
414106. Kosten bedragen €10,00 p.p. Wilt 
u dan wel een plat bord meebrengen met 
en diameter van 22 cm en een mesje en/of 
een klein snoeischaartje. 
Op deze ochtend gaan we ook namen trek-
ken voor de volgende koffieochtend (de 
sinterklaasochtend op 4 december) die we 
zoals ieder jaar gaan invullen met een kort 
gedichtje voor onze koffieochtendbezoekers.
De koffieochtenden in Brouwershaven zijn 
op woensdag 14 november en woensdag 
11 december. 
Seniorencafe
Op dinsdagavond 6 november kunt u weer 
een bezoekje brengen aan het seniorencafé 
in fiZi, waar wij een gastspreker ontvangen 
van Stad en Lande, gevolgd door een gezel-
lig samenzijn. Vanaf 19.30 uur bent u van 
harte welkom.
Crea-dag
Op zaterdag 10 november organiseert de 
KBO in het parochiecentrum vanaf 11.00 
uur in het parochiecentrum voor haar crea-
tieve leden een speciale Crea-dag, waarop 
de hobbyisten onder onze leden hun crea-
ties en knutsels kunnen tonen aan iedereen 
die daar belangstelling voor heeft. Wij zor-
gen, tegen een zacht prijsje, voor een kopje 
koffie/thee  en evt. soep en/of een broodje. 
U kunt zich aanmelden bij K. Verkaart, 06 
51478446 of kverkaart@gmail.com.
Adventsviering voor senioren
De Caritas Schouwen-Duiveland organi-
seert op woensdag 19 december de jaar-
lijkse Adventsviering voor senioren.  Deze 
middag beginnen we met een Heilige 
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Langzaam beginnen zich de contouren 
af te tekenen van het Parochieplan, dat 
de lijnen moet uitzetten tussen 2019 en 
2022. De werkgroep, die zich hiermee bezig 
houdt namens de besturen van de H. Pater 
Damiaanparochie en de H. Maria Parochie 
Walcheren, is inmiddels twaalf keer bijeen 
geweest. Er zijn veel gegevens verzameld, 
er zijn werkbezoeken afgelegd aan de paro-
chies in Zeeuws Vlaanderen, er zijn ontwer-
pen gemaakt (en deels weer verworpen), 
er is een tijdlijn opgesteld, er is overleg 
geweest met de twee besturen, er is een 
parochie-avond belegd in Zierikzee om ook 
de stem van de parochianen te horen.
 Het Parochieplan is dus nog in wording. 
De conceptversie wordt op 4 december voor-
gelegd aan de beide besturen. Daarna wordt 
een eindversie opgesteld, die moet worden 
voorgelegd aan de bisschop. De verwachting 
is, dat dit kan gebeuren in januari 2019. In 
maart hopen de besturen dan het plan te 
presenteren aan de parochianen.

PAROCHIE-AVOND
In de voorlopigheid van wat in de voor-
gaande alinea is gezegd, kan al wel wor-
den verteld over de parochie-avond van 
28 augustus 2018. De avond werd geleid 
door emeritus pastoraal werker Rens Stob-
belaar. De bijeenkomst was gebaseerd op 
het stuk Op weg naar versterking van de 
parochie-eenheid. Dit stuk van de hand 
van pastoor Van Hees is – op verzoek van 
de Werkgroep Parochieplan – oorspronkelijk 
ontstaan als een ‘droom’. Het visioen is, 
dat de onderlinge verbondenheid tussen 
de parochiekernen (met behoud van ieders 
eigenheid) in de toekomst versterkt moet 
worden. Alleen dan kunnen we als katholieke 
geloofsgemeenschap elkaar blijven onder-
steunen in het beleven van ons geloof.
 Belangrijk was, dat op 28 augustus de 
afgevaardigden uit de parochiekernen de 
gelegenheid kregen (en ook hebben benut!) 
om hun ‘gevoelens van hoop en vrees’ te 
uiten. De behoefte aan onderlinge samen-
werking werd onderkend. Ook de noodzaak 
van goede en transparante communicatie 
werd benadrukt: vanuit pastoraal team en 
bestuur naar de parochiekernen en ook in 
omgekeerde richting. Ook werd de vrees 
uitgesproken, dat in dit hele veranderings-
proces de eigenheid van de parochiekernen 
schade zou kunnen oplopen. Verder werd 
erop aangedrongen, dat bestuur en pasto-
raal team helderheid zouden verschaffen 
over de beslissingen die met het oog op 
de toekomst genomen moeten worden. 

Onzekerheid over hoe die toekomst gaat uit-
zien is geen goede zaak als het gaat om de 
blijvende betrokkenheid van parochianen bij 
het kerkelijke gebeuren.

VOORTGAAND PROCES
Pastoor van Hees hechtte op het einde 
van de bijeenkomst eraan te benadrukken, 
dat Op weg naar versterking van de paro-
chie-eenheid oorspronkelijk is ontstaan als 
een ‘droom’. Verder liet hij weten, dat het 
pastorale team geen heil ziet in het aanwij-
zen van kerkgebouwen die een kapelfunctie 
krijgen. En tenslotte wees hij erop, dat we als 
kerk geen in onszelf gesloten gemeenschap 
vormen. We nemen immers de inspiratie die 
we opdoen tijdens de kerkvieringen mee 
naar de samenleving waar we deel van uit-
maken, en we nemen die ook mee naar onze 
aanwezigheid in de eigen parochiekern.
 In verband met de organisatiestructuur 
werd erop gewezen, dat het pastorale team 
in twee jaar tijd is gehalveerd: 5,8 fte eind 
2016 tegen 2,8 fte nu. Dat betekent bijvoor-
beeld, dat het pastorale team niet in staat 
is om aanwezig te zijn bij alle vergaderingen 
van de parochiekerncommissies. In plaats 
daarvan zullen zij de vergaderingen bijwonen 
van het (deels nog te vormen) clusterover-
leg. Ook is het belangrijk na te denken over 
de vraag of de slagkracht van het bestuur 
niet verbeterd kan worden door de vertegen-
woordiging vanuit de parochiekernen los te 
laten en in plaats daarvan te gaan werken 
met bestuursleden die zitting hebben op 
basis van hun kwaliteiten voor een bepaalde 
portefeuille. Wel zal dan een goede manier 
geborgd moeten worden, waarop de com-
municatie tussen bestuur en clusteroverleg/
parochiekernen gaat plaats vinden.
 Wat betreft het perspectief kerkgebou-
wen werd gezegd, dat er momenteel geen 
onomkeerbare beslissingen zijn genomen. 
Ook gaf het pastorale team aan er niet voor 
te voelen om bepaalde kerken de status van 
een ‘kapel’ te geven. Dat wil dus zeggen, dat 
er in elke kerk in elke weekend een viering 
wordt aangeboden (eucharistie of dienst van 
woord en communie) zolang de financiën 
en de personele inzetbaarheid van beroeps-
krachten en vrijwilligers dat toelaten.
 En tenslotte: omdat deze avond onder-
deel is van een voortgaand proces werd in 
het vooruitzicht gesteld, dat er een vervol-
gavond zal komen eind november/begin 
december.

Wiel Hacking,
voorzitter Werkgroep Parochieplan

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

PASTORAAL TEAM
- Wiel Hacking, pastoraal werker, teamleider
  tel. 06-17598152
  wielhacking@gmail.com
-  Fons van Hees, pastoor
  tel. 06-1328 1235
  avanhees@zeelandnet.nl 
- Ria Mangnus, pastoraal werker
  r.mangnus@rkwalcheren.nl

TEAMWACHT
Tel. 06-53637130
bij overlijden van een dierbare of verzoek 
om toedienen sacrament der zieken kunt 
u dit nummer bellen: 24 uur bereikbaar.

VICARIAAT MIDDELBURG
Paul Verbeek, vicaris
Tel: 06-83215322
pverbeek@bisdombreda.nl

EMERITI PASTORES
Harrie Buijssen, buijssen@zeelandnet.nl
Tom brooymans, tbrooymans@zeelandnet.nl
Paul de Maat, pdemaat@planet.nl

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
 4500 exemplaren

VORMGEVING EN DRUK
- Drukkerij Driedijk
 Noordland 3, 4451 RP Heinkenszand
 tel. 0113-561942 
 info@drukkerijdriedijk.nl
 www.drukkerijdriedijk.nl


