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EEN IDEAAL?
Met Kerstmis en Nieuwjaar wensen we elkaar de beste wensen toe, 
of zoals u wilt: een zalige tijd. Wat zou voor ons geloof een zaligma-
kende wens zijn?

Laten we het geloof eens vergelijken met een 
kerstboom. Zo eentje met een perfecte vorm: 

van boven smal en dan naar beneden toe 
gelijkwaardig uitlopend; goed vertakt, geen 
dorre plekken of storende gaten. Je zou 
bijna zeggen: een kerstboom die je alleen 
in een doe-het-zelf-zaak kunt kopen: niet 
van echt te onderscheiden, maar wel een 
‘nepperd’.
Geloof is geen eenrichtingsverkeer. Net 
als in de natuur lopen de sapstromen 
vice versa: water en voedingstoffen 
gaan van beneden naar boven, maar 
in de winter gaan die vanuit het blad 
naar de wortels, die het opslaan als 

reservevoedsel. De kruin kan de wortels 
niet missen, maar andersom dus ook niet.

Leiding(de top) en de basis (wortels) hebben elkaar nodig en het is 
dus belangrijk dat beiden elkaar blijven verstaan en voeden.  Lukt 
dat moeizaam of niet dan ontstaan er chemische  - dus geen natuur-
lijke- stoffen die ervoor zorgen dat naalden (gelovigen) uitvallen en 
er kale takken (kerken) ontstaan.
We mogen niet vergeten dat gediplomeerde hoveniers (in dit geval 
academisch geschoolde theologen) meer kennis en inzicht hebben 
van groei & bloei dan de koude-grond-tuinliefhebbers. De laatste 
groep (de vrijwilligers) zorgen door dagelijks onderhoud er wel voor 
dat de tuin er verzorgd uitziet. Ze signaleren snel ziektes of tekortko-
mingen en hopen dan dat die deskundigen er vlug wat aan kunnen 
doen.
Als wortels langere tijd geen voeding krijgen of weersomstandighe-
den zodanig zijn dat alleen sterke planten overblijven, gaan mensen 
mopperen: ‘ Wat blijft er van onze mooie, grote, groene tuin nog 

over? Waarom laten hoveniers het toe dat het gaat, zoals het gaat…? 
Ouderen weten dat een grote tuin alleen maar te onderhoud valt, als 
er voldoende werkers tegen betaalbare prijzen bereid zijn handen 
uit de mouwen te steken. Vrijwilligerswerk is prachtig, maar jongeren 
willen niet teveel vrije tijd investeren en gooien hun tuin vol met 
tegels en grind of beperken het groen tot een vierkante meter plan-
tenbak. Geloof verschrompelt tot een zielig boompje en de roep om 
een nepboom neemt toe. Die lijkt tenminste op de zalige boom van 
vroeger en je hebt er weinig omkijken naar: kant en klaar en lekker 
vlug & makkelijk.
En dan komt kerst.
Met Kerstmis willen we aan een feestelijke tafel zitten met goed, 
verzorgd, maar betaalbaar eten. Al of niet hoort daar een kerkelijke 
viering bij, op voorwaarde dat het er lekker warm is en er ‘wat’ te 
beleven valt. Als dank gooien we wat kleingeld in de mandjes en 
wellicht komen we een volgende kerst weer eens langs.
Terwijl de bezoekers al lang thuis zitten en napraten over wat leuk of 
minder geslaagd overkwam, zitten koorleden, kosters en organisten 
nog op te ruimen.
Daarom een verzoek: Wees aardig voor de werkers in de tuin; bedank 
hun op eigen wijze door een tussentijds bezoekje, een waarderend 
woord, een geldelijke bijdrage, die er toe doet of spendeer een uurtje 
op de werkvloer zelf. Dan begrijp je dat niks vanzelf gaat en je niet 
moet mopperen als we samen de boel de boel laten en de boom 
zien aftakelen.

INLEIDEND 
WOORD

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

WOORDi Kerstmis kan voor sommigen niet vroeg genoeg beginnen. Twee feestdagen (die feitelijk 
er echt toe doen) zijn blijkbaar niet lang genoeg. Gemakshalve tellen we er minstens vier 
weken Advent bij, maar gaan dan inhoudelijk voorbij wat die voorbereidingstijd betekent. 
Dit nummer van Parochienieuws heeft wel alle tijd en ruimte hiervoor. 

Verschijningsdata 2019
Nummer 8 verschijnt op donderdag 17 januari (tussen twee 
maanden in en dat is eenmalig zo gekozen, omdat we dan verant-
woord kunnen vooruitblikken op februari en begin maart 2019. 
U moet dan wel uw bijdragen via lokale verslaggevers doorsturen 
op uiterlijk maandag 7 januari. Nieuwjaarstoespraken nemen we 
enkel in verkorte vorm op en de lange -integrale- versie komt op 
de website van www.paterdamiaanparochie.nl
De nieuwe 20e jaargang zal in principe starten op de laatste 
donderdag van februari: 28 februari en omvat de gehele maand 
maart (vastentijd).
Aangezien Pasen laat (21-22 april) valt dit jaar kunnen we alle 
informatie hierover opnemen in nummer 2: 28 maart ligt nummer 

2 op de deurmat/in uw brievenbus.
We houden zoveel mogelijk elke laatste donderdag van de maand 
aan als verschijningsdatum, maar met acht nummers op jaarba-
sis moeten we minimaal 2x dubbelnummers samenstellen. Zomer 
2019 (27 juni), 29 augustus (september-oktober), 31 oktober 
komt weer een maandblad en 28 november ligt het Kerstnummer 
weer klaar….al of niet in kerstkleuren.

Hou u zoveel mogelijk aan de sluitingstermijn, want dan kunnen 
we 100 % garanderen dat uw artikelen zo origineel mogelijk kun-
nen worden gepubliceerd. Houd rekening met bronvermelding bij 
foto’s uit archieven en privacygevoelige gegevens.
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EDITIE 2019-2020
N a t u u r l i j k  w i l  d e 
tienhoofdige redactie 
ook in 2019 een prettig 
leesbaar blad voor u 
leggen. Soms is dat 

trekken aan lokale groepen die voor kopij op plaatselijk niveau 
moeten zorgen. De correspondenten van elke kern steken hun 
voelsprieten uit, maar ervaren niet altijd prikkels, die hen tot 
schrijven aanzetten. 
In de afgelopen periode is er een proefnummer in kleur verschenen, 
dat we helaas niet in een grote oplage (maar 100 stuks) konden 
drukken en verspreiden. In elke parochiekern zijn die proefballonnen 
opgelaten in de hoop dat ze goed terechtkomen en zo de basis vor-
men voor een nieuwe jaargang in kleur! 
Natuurlijk beseffen we dat kleurendruk duurder is dan zwart-wit met 
een blauwe steunkleur. Leesbaarheid, verantwoord drukwerk (als 
visitekaartje) en goede fotokwaliteit maken het echter mogelijk en 

de redactie zou nog meer gemotiveerd zijn om hieraan bijdragen te 
verlenen.
Gunt u ons zo’n kleurige start, of tellen vooral de centen? Ten opzich-
te van de huidige verschijningsvorm (8 nummers van maximaal 24 
pagina’s) zouden de meerkosten maximaal € 1.- per lezer bedragen; 
dus ongeveer 12 eurocent per blad. We nemen hierin wel mee dat 
het aantal lezers in de loop der jaren (gepland 2019-2022) verder 
zal dalen naar wellicht 4000. 
Op onze oproep om aan te geven wat u van het blad vond, kwamen 
relatief weinig reacties. De meningen die binnen kwamen waren 
overwegend positief tot zeer lovend. Geen nieuws = goed nieuws? 
Laten we niet hopen dat geen Parochienieuws voor u goed nieuws 
zou betekenen….
Riet Hopmans, Plonie Paree, Addie Nelen, Hans de Vos, Tilly van 
Klooster, Jeannet Kievit, Marinus Bierens, Marijke Clarijs en in de 
toekomst Rudy de Maaijer, Wiel Hacking en Richard Gielens werken 
met plezier aan PN want het blijft een Prachtig Nummer!

BIJBEL TOP 10

Nog even en we zitten weer in de periode van de Top 2000 (NPO radio 
2), de Klassieke Top 100 (radio 4) of een van de lijsten van elk zichzelf 
respecterend blad of omroep.
Een toplijst van de mooiste bijbelverhalen kan dan niet ontbreken 
dachten ze bij de Evangelische Omroep (EO) en dus stelde ze een Top 
40 samen. Duizend gelovigen en ongelovigen kregen van marktonder-
zoeken Motivaction online veertig bijbelverhalen voorgelegd waaruit ze 
konden kiezen. Naar wat deze verhalen zo geliefd maakt, is het gissen, 
want om een motivatie voor iemands keuze werd niet gevraagd.
Op nummer 1: de geboorte van Jezus; de maagd die zwanger werd, 
engelengezang bij de herders in het veld en dan het kindeke, voor wie 
in de herberg geen plaats was.
Op nummer 2: het verhaal van de ark van Noach/Noë; God spaarde 
hem en zijn gezin als enige. De rest van de mensheid ging ten onder 
in een zondvloed.
Op nummer 3: de barmhartige Samaritaan; een priester en iemand uit 
een priesterfamilie laten een gewonde man langs de weg liggen, totdat 
een vreemdeling (een man uit Samaria) zich wel over de man ontfermt.
Op nummer 4: David en Goliath; de jonge herder, die in naam van God 
vecht met een reus en wint.
Op nummer 5: Mozes en het mandje. Als baby werd hij door zijn moe-
der achtergelaten in een mandje op de rivier en gevonden door een 
prinses.
Als je zo terugkijkt is het logisch dat bekende verhalen de overhand 
hebben. Het kerstverhaal hoort iedereen met Kerstmis in de kerk of op 
school en velen herinneren zich de overige verhalen van een kinder-
nevendienst, zondagsschool of via een leerkracht op de basisschool. 
Dominee Carel ter Linden geeft verder aan dat plaatjes-denken erg 
snel gekoppeld worden met bekende verhalen. Hij geeft ook een 
voorbeeld van een ‘moeilijk uit te beelden’ verhaal als dat van de over- 
spelige vrouw. Die vind je bijna nergens in afbeeldingen…. 
De bekende dominee betreurt het dat er niet om een beweegreden 

tot keuze is gevraagd. Vindt men het verhaal mooi, spannend of zit er 
een diepere gedachte achter? Daarom mag men deze keuze ietwat 
oppervlakkig noemen. 
Welke tien verhalen schieten er bij u het eerste binnen, zonder beïn-
vloeding van de zojuist genoemde erelijst?
Wellicht dat uw lijst verschillen vertoont met die van uw kinderen of 
kleinkinderen. Zonder ze meteen met een schuldgevoel op te zadelen 
zou men een balletje kunnen opgooien. Wellicht komt het kerstgevoel 
dan vanzelf even ter sprake en blijft de prettige sfeer gehandhaafd.

Bron: Trouw, donderdag 15 november 2018/ redactie religie & filoso-
fie/Marije van Beek

Richard Gielens

Afscheidscadeau  
Jeanine Heezemans
 
Jeanine Heezemans heeft onlangs de opbrengst van de collecte, 
die bij haar afscheid is gehouden, aan Stichting Leergeld over-
handigd. Het bedrag was € 588,45. 
Een geweldig bedrag waar veel gezinnen in onze regio weer hun 
voordeel mee kunnen doen.
Alle schenkers hartelijk dank namens Jeanine en Stichting Leer-
geld regio Oosterschelde. 
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Adventsactie: Laat het vuur branden
Dit jaar vragen we als 
Caritas aandacht voor de 
Adventsactie 2018 voor 
opleiding, micro krediet en 
kinderopvang voor kwets-
bare vrouwen in Burkina 
Faso. Het is gelukt weer 
een kraam te regelen vóór 
de Magdalenakerk op de 
grote Kerstmarkt in Goes 
op vrijdag 7 december 
vanaf 16.00 uur tot 21.00 
uur en op zaterdag 8 
december van 12.00 uur 
tot 17.00 uur. Deze kraam 
wordt versierd met posters 
en foto’s van het project en 
mooie Afrikaanse doeken. 

“GROOT DENKEN EN KLEIN DOEN”
Bezoekers van de Kerstmarkt worden gevraagd een kaarsje aan te 
steken bij de kerststal in de kerk en kunnen een (vurige) wens note-
ren op een kleurige papieren kerstbal. Dit alles voor 1 euro! Wij, de 
Caritasleden, vinden het belangrijk dat er aandacht wordt geschon-
ken aan de kwetsbare mensen in onze wereld en willen ook onze 
kerk en de Caritas als organisatie met een sociale opdracht in beeld 
brengen. Zoals de heer Johan Compier, campagneleider Adventsactie 

zegt: ”we willen groot denken en klein 
doen”. De opbrengst zal gaan naar 
het project voor ondersteuning van 
kwetsbare vrouwen in Burkina Faso.

BEZINNING IN DE KERK
Tevens is het mogelijk een moment 

stilte te genieten en even tot bezinning te komen in de kerk. Er zal 
ondersteuning zijn met muziek en het vertellen van het Kerstverhaal. 
Caritasleden zijn aanwezig voor de organisatie, maar ook om een 
luisterend oor te bieden als mensen verhalen, wensen en problemen 
willen delen.

OOK IN ZIERIKZEE!
Op zaterdag 15 december van 10.00 uur tot 16.00 uur op de kerst-
markt in Zierikzee heeft de Caritas ook een kraam bij de kerststal in 
de Willibrordus kerk en is het ook mogelijk een kaarsje te branden 
en vurige wensen te prikken in de kerstboom voor hetzelfde doel. Ook 
hier zijn Caritasleden aanwezig om een luisterend oor te bieden voor 
wie daar behoefte aan heeft.

U bent allen van harte welkom!
P.C.I. pater Damiaan Parochie

NB: U kunt ook uw bijdrage doneren tijdens de gebruikelijke Caritas-
collecte in de kerk of overmaken op NL89 INGB 065 310 000 t.n.v. 
Adventsactie te Den Haag.

Trugkieke op een dagje tremelo
Op woensdag 24 oktober reisden we met een touringcar van firma 
De Muynck naar Tremelo. We waren met een gezelschap van vieren-
dertig personen, komend uit alle windrichtingen van onze Damiaan-
parochie, en waren nieuwsgierig naar wat de dag ons brengen zou. 
Als echte pelgrims baden we onderweg de rozenkrans, en inder-
daad: zowel de heen- als de terugreis verliepen voorspoedig. Rond 
half elf arriveerden we op de plaats van bestemming. En jawel hoor, 
er was op ons gerekend, de geur van verse koffie en warm gebak 
kwam ons al tegemoet; er was daar een hele goede bediening door 
mensen van de dagbesteding van huize De Veuster.
Daarna gingen we te voet naar de Picpuskerk, waar we de eucharistie 
vierden onder bezielende leiding van onze pastores Van Hees en Hac-
king; de saamhorigheid was groot, bijna tastbaar! In de Picpuskerk 

zagen we ook een paar prachtige afbeeldingen van onze patroonheili-
ge, zoals te zien is op de foto’s.
In huize De Veuster genoten we van de lunch. Ook in het Damiaan-
museum kregen we een hartelijk welkom, en we gaven onze gids 
extra bonuspunten toen hij zei dat hij aan Kwadendamme goede 
herinneringen had en dat ze daar een heel goed, eigen bier schen-
ken. (Als lid van de Damiaangroep bleek hij al meerdere malen deel 
te hebben genomen aan onze Sacramentsprocessie, vandaar dat hij 
dit wist). De dag werd afgesloten met een bezoek aan de plaatselij-
ke taveerne, ook daar kwam uit de tap een bijzonder smakelijk bier. 
We hadden het verdiend, zo vonden we. Het was een mooie dag en 
voor herhaling vatbaar. 

Tekst en foto’s Marga van de Plasse/ Wiel Hacking
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Parochiële Caritas Instelling
Caritas en diaconie zijn de termen waarmee de concrete inzet van 
christenen voor mensen in nood, in welke vorm dan ook, wordt 
uitgedrukt. Caritas is het oude Latijnse woord voor ‘liefdadigheid’,  
diaconie komt uit het Grieks en betekent ‘dienstbaarheid’.
 De opdracht aan christenen om zich te laten raken door de 
nood van de medemens heeft Jezus het meest treffend verwoord in 
het verhaal van de barmhartige Samaritaan (Lucas 10, 25-37). Op 
vele manieren laten christenen zien – ook in de Pater Damiaanpa-
rochie – hoe zij geraakt worden door de nood van de medemens.  
En hoe dat vervolgens leidt tot praktische hulp en concrete inzet.
 Zo zijn er in de verschillende parochiekernen werkgroepen die 
zich richten op het bezoeken van zieke of eenzame medemensen. 
Daarnaast houdt de Parochiële Caritas Instelling (PCI) zich bezig 
met het verzamelen van gelden om noden in eigen samenleving of 
op mondiaal niveau te lenigen. Zo wordt bijvoorbeeld het werk van 
de Voedselbank De Bevelanden en de activiteiten van Noodopvang 
De Bevelanden ondersteund. Ook is de PCI betrokken bij het project 
SchuldHulpVrijwilligers.

 Bijgaand een foto van de bestuursleden van de Parochiële 
Caritas Instelling van de H. pater Damiaanparochie. Van links naar 
rechts: Adri Nagelkerke (Hansweert), Wiel Hacking (adviseur namens 
het pastorale team), William Harthoorn (Ovezande, voorzitter), Carine 
Neijzen (Schouwen-Duiveland, secretaris), Petra Marijs (Heinkens-
zand), Louis Schout (Goes), Anita Remijn-Raas (Kwadendamme, Joke 
Vermue (Lewedorp), Stan Kopmels (penningmeester) en Ilona Vermue 

(‘s-Heerenhoek). 
Op de foto ont-
b r e e k t  Je a n -
Paul de Jonge 
(Heinkenszand, 
vice-voorzitter).

Advent
Bezinnend stukje namens het pastorale team

Advent betekent:
er komt iemand, je krijgt bezoek.
Het is de aankondiging van een gast.
Heilige profeten,
woordvoerders van God,
hebben het voorzegd:
er komt iemand.
Jezus, Redder, Messias.

Maar verwachten wij wel bezoek?
Komt het wel gelegen?
Hebben we eigenlijk wel tijd?
Of zien we juist uit naar zo iemand,
bewust of onbewust?
Iemand die ons aanspreekt,
echt aanspreekt.
Iemand die uitkomst brengt,
omdat we goede raad nodig hebben.
Iemand die onze kwetsuren helen kan.
Iemand die recht trekt wat krom is.
Iemand die zelf kwetsbaar wil zijn
en juist daarom heel krachtig is.
Iemand die onze heiland kan zijn.
Jezus, Redder, Messias.

In dat geval tref je maatregelen,
je zorgt dat je thuis bent,
je ruimt op en haalt in huis,
je wilt er helemaal klaar voor zijn
om als een goede gastheer de gast te ontvangen.
Jezus, Redder, Messias.

Wiel Hacking, pastoraal werker

Bidweek voor de eenheid 
van Christenen

De jaarlijkse gebedsweek 
vindt in 2019 plaats van 
20 tot en met 27 januari. 
Het thema haakt aan op de 
oproep om ‘recht te zoeken’ 
in het Bijbelboek Deuterono-
mium en is gekozen door de 
kerken in Indonesië. De ker-

ken in Indonesië vinden het belangrijk het recht voor ogen te houden als basis 
voor eenheid. In hun land hebben zij ervaren hoe onrecht zorgt voor verdeeld-
heid en exclusiviteit. Dit terwijl de samenleving voorheen juist gekenmerkt werd 
door samenwerking en solidariteit. Deze thematiek sluit prachtig aan bij de Week 
van Gebed voor de eenheid. 
De centrale Bijbeltekst van de Week van Gebed komt in 2019 uit het boek 
Deuteronomium 16 vers 10-20. Een hoofdstuk waarin Gods voorschriften over 
festiviteiten als vanzelf overgaan in de opdracht om rechters aan te stellen en 
niets anders te zoeken dan het recht. Voor christenen in Indonesië is dat geen 
vreemde combinatie. 
De afgelopen weken werden we ook opgeschrikt door berichten over Asia Bibi, 
een vrouw uit Pakistan die christen is en door uitlatingen al acht jaar in de 
gevangenis had doorgebracht, voordat ze door een rechtbank onschuldig werd 
verklaard. Gevolg: de overwegend moslimbevolking daar kon zich niet verenigen 
met het oordeel van de rechter en overal braken rellen uit. Asia Bibi moest 
onderduiken en haar advocaat vluchtte naar Nederland.
Wij, Nederlanders, kunnen ons zo’n godsdienstopstand niet voorstellen en kijken 
vol onbegrip en afschuw naar beelden daar.
Recht heeft hier blijkbaar een geheel andere status dan wij aan rechters in 
Nederland overlaten. Asia zal vol angst het recht dat haar toekomt moeten 
afwachten. Genoeg stof tot nadenken de komende weken tot de Bidweek van 
Eenheid, waarin (helaas) ook christelijke kerken in Nederland het moeilijk tot 
onmogelijk blijven vinden elkaar te vinden en soms het licht in de ogen niet 
gunnen.
Mogen we gelukkig zijn met die geloofsgemeenschappen die elkaar in die week 
kunnen vinden en ontmoeten!

Richard Gielens 
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Kerkdiensten in de regio DECEMBER
datum+tijd plaats voorganger soort koor en bijzonderheden

DINSDAG 11 DECEMBER     
09.30 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Dagkapel 
17.30 uur Goes J. Heezemans Kerstviering Vrouwengilde Goes  Magdalenazaal 
     
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 geen viering 
     
ZONDAG 16 DECEMBER   3E ZONDAG V.D. ADVENT  
09.00 uur ‘s-Heerenhoek Liturgie Groep Viering van W en C   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 KND
09.30 uur Hansweert H. Buijssen Eucharistieviering Gemengd Koor 
10.00 uur Goes Ds. Doolaard Viering van W en G ADRZ
10.45 uur Lewedorp W. Hacking Adventsviering Barbershopkoor in RK-kerk KND+C
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 
  H. Meijer   
     
DINSDAG 18 DECEMBER     
09.30 uur Goes F. van Hees Eucharistieveiring Dagkapel 
19.00 uur Goes F. van Hees Boeteviering Herenkoor 
     
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-Heerenhoek W. Hacking Viering van W en C Dames-en Herenkoor, KBO viering 
19.00 uur Zierikzee F. van Hees Boeteviering Willibrorduskoor 
17.00 uur Heinkenszand W. Hacking Kerstviering Jan van Schengeschool in de kerk 
18.15 uur ‘s-Heerenhoek K. Van de Wiele Schoolviering Don Bosco school 
     
VRIJDAG 21 DECEMBER     
10.30 uur ‘s-Heerenhoek H. Buijssen Kerstviering Theresiahof Dames- en Herenkoor 
     
ZATERDAG 22 DECEMBER     
19.00 uur ‘s-Heerenhoek F. van Hees Eucharistieviering Missicanto 
19.00 uur Goes E. Traas Viering van W en C Herenkoor 
     
ZONDAG 23 DECEMBER   4E ZONDAG V.D. ADVENT  
09.00 uur Heinkenszand H. Buijssen Eucharistieviering Herenkoor 
09.15 uur Zierikzee F. van Hees Eucharistieviering Willibrorduskoor 
09.30 uur Ovezande Liturgiegroep Viering van W en C Pius X 
09.30 uur Hansweert Liturgiegroep Viering van W en C Samenzang 
10.00 uur Goes J. van de Beukel Viering van W en G ADRZ
10.45 uur Lewedorp H. Buijssen Eucharistieviering Eligiuskoor 
11.00 uur Kwadendamme T. Brooijmans Eucharistieviering St.Caecilia 
11.00 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Herenkoor
20.00 uur Heinkenszand Liturgie Groep Christmas Carols RK Kerk

MAANDAG 24 DECEMBER   KERSTNACHT  
14.30 uur Ovezande Maaike van Dijke Kerstviering Nieuwsande 
14.30 uur ‘s-H Arendskerke W. Martens Kerstviering Poelwijck
  ds. M. Wisse 
16.00 uur Goes H. Catsburg/ Viering van W en G Ter Weel
  T. Brooijmans  
17.30 uur Goes W. Hacking Viering van W en C  
18.00 uur Zierikzee F. van Hees Eucharistieviering kinderviering. Kinderkoor Eigenwijs 
19.00 uur Heinkenszand E. Bornhijm Kinderviering Young Spirit 
20.00 uur Lewedorp T. Brooijmans Eucharistieviering Eligiuskoor en Con Dios 
20.00 uur Hansweert H. Buijssen Eucharistieviering Gemengd Koor 
20.00 uur Kwadendamme L. Peeters Eucharistieviering Singing Voices, Con Affezione en Con Amore
20.00 uur Haamstede T. Bun Eucharistieviering Canto ad Mare 
20.30 uur Goes R. Stobbelaar Viering van W en C L’ Esprit 
20.30 uur Zierikzee W. Hacking Viering van W en C Willibrorduskoor 
21.00 uur Heinkenszand F. van Hees Eucharistieviering Herenkoor en Free Spirit 

WEEKENDVIERINGEN EN GROTE FEESTDAGEN   
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datum+tijd plaats voorganger soort koor en bijzonderheden

Kerkdiensten in de regio DEC/JAN

WEEKENDVIERINGEN EN GROTE FEESTDAGEN   
22.00 uur ‘s-Heerenhoek   E. Bornhijm Viering van W en C Dames en Herenkoor 
22.00 uur Ovezande H. Buijssen Eucharistieviering Oal In 
23.00 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Herenkoor 
     
DINSDAG 25 DECEMBER   1E KERSTDAG  
09.00 uur Heinkenszand W. Hacking Viering van W en C Dameskoor.                        
09.15 uur Zierikzee H. Buijssen Eucharistieviering Willibrorduskoor 
09.30 uur Ovezande F. van Hees Eucharistieviering Pius X en kinderen van de Basisschool 
10.00 uur Goes M. van Roekel Viering van W en G ADRZ
10.45 uur ‘s Heerenhoek T. Brooijmans Eucharistieviering Esperanto en Missicanto 
10.45 uur Lewedorp W. Hacking Viering van W en C Con Dios 
11.00 uur Kwadendamme L. Peeters Eucharistieviering St. Caecilia 
11.00 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Herenkoor 
     
WOENSDAG 26 DECEMBER   H. STEFANUS  
10.00 uur Goes H. Buijssen Eucharistieviering Con Amore 
11.00 uur Heinkenszand Liturgie Groep Levende Kerststal Free Spirit 
     
ZATERDAG 29 DECEMBER      
19.00 uur Goes E. Traas Viering van W en C Herenkoor 
19.00 uur Kwadendamme F. van Hees Eucharistieviering St. Caecilia 
     
ZONDAG 30 DECEMBER   FEEST V.D. H.FAMILIE  
09.00 uur Heinkenszand W. Hacking Viering van W en C Herenkoor 
09.15 uur Zierikzee F. van Hees Eucharistieviering Willibrorduskoor 
09.30 uur Hansweert H. Buijssen Eucharistieviering Samenzang 
09.30 uur Ovezande Liturgie Groep Viering van W en C Pius X
10.00 uur Goes H. ten Klooster Viering van W en G ADRZ
10.45 uur Lewedorp W. Hacking Viering van W en C Herenkoor Heinkenszand 
11.00 uur Haamstede E. Visser Viering van W en C L’ Esprit 
11.00 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Herenkoor 
     
MAANDAG 31 DECEMBER   OUDJAAR  
19.00 uur ‘s-Heerenhoek F. van Hees Eucharistieviering samenzang met fanfare 
19.00 uur Ovezande T. Brooijmans Eucharistieviering Oal In  jongerenviering
19.00 uur Zierikzee H. Buijssen Eucharistieviering Willibrorduskoor    

DINSDAG 1 JANUARI   NIEUWJAAR  
11.00 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Con Amore 
     
WOENSDAG 2 JANUARI     
14.00 uur Lewedorp ds. Wisse Viering van W en G De Kraayert
14.30 uur s-H-Arendskerke W. Martens Viering van W en G Poelwijck 
     
DONDERDAG 3 JANUARI     
10.00 uur Goes W. Hacking Viering van W en C Ter Valcke 
     
ZATERDAG 5 JANUARI     
19.00 uur Heinkenszand F. van Hees Eucharistieviering Free Spirit 
19.00 uur Ovezande T. Brooijmans Eucharistieviering Pius X, Nieuwjaarsreceptie 
19.00 uur Goes W. Martens Viering van W en C Con Amore 
     
ZONDAG 6 JANUARI    DRIE KONINGEN 
09.00 uur ‘s-Heerenhoek Liturgiegroep Viering van W en C Dames en Herenkoor, Nieuwjaarsreceptie 
09.15 uur Zierikzee F. van Hees Eucharistieviering Willibrorduskoor, Nieuwjaarsreceptie 
09.30 uur Hansweert H. Buijssen Eucharistieviering Gemengd Koor 
10.00 uur Goes ds. A. Jobse Viering van W en G ADRZ 
10.45 uur Lewedorp T. Brooijmans Eucharistieviering Con Dios, Nieuwjaarsreceptie KND en C
11.00 uur Kwadendamme H. Buijssen Eucharistieviering Singing Voices, Nieuwjaarsreceptie 
11.00 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Con Amore 
18.00 uur Goes S. Klim Eucharistieviering Poolse viering 
     
DINSDAG 8 JANUARI     
09.30 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Dagkapel 
     
WOENSDAG 9 JANUARI     
14.00 uur Lewedorp H. Buijssen Eucharistieviering De Kraayert 
     
ZATERDAG 12 JANUARI      
19.00 uur Lewedorp F. van Hees Eucharistieviering Eligiuskoor 
19.00 uur Ovezande H. Buijssen Eucharistieviering Pius X 
19.00 uur Goes E. Traas Viering van W en C Herenkoor 
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Kerkdiensten in de regio DEC/JAN
datum+tijd plaats voorganger soort koor en bijzonderheden

     
ZONDAG 13 JANUARI   DOOP VAN DE HEER  
09.00 uur Heinkenszand Liturgie Groep Viering van W en C Dameskoor
09.15 uur Zierikzee H. Buijssen Eucharistieviering Willibrorduskoor
09.30 uur Hansweert F. van Hees Eucharistieviering Samenzang
10.00 uur Goes A. Weststrate Viering van W en G ADRZ
10.45 uur ‘s-Heerenhoek T. Brooijmans Eucharistieviering Herenkoor
11.00 uur Kwadendamme F. van Hees Eucharistieviering St. Caecilia
11.00 uur Goes H. Buijssen Eucharistieviering Herenkoor
     
DINSDAG 15 JANUARI     
09.30 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Dagkapel 
     
WOENSDAG 16 JANUARI     
14.00 uur Lewedorp F. van Hees Eucharistieviering De Kraayert 
     
ZATERDAG 19 JANUARI     
19.00 uur Heinkenszand F. van Hees Eucharistieviering Dameskoor 
19.00 uur Goes E. Traas Viering van W en C L’ Esprit 
     
ZONDAG 20 JANUARI   2E ZONDAG D.H. JAAR  
09.00 uur ‘s-Heerenhoek W.Hacking Oecumenische viering Missicanto  
09.30 uur Hansweert H. Buijssen Oecumenische viering Gemengd Koor 
10.00 uur Goes R. Kamermans Viering van W en G ADRZ 
10.00 uur Driewegen R.Stobbelaar Oecumenische viering Cantorij / Pius X KND
10.00 uur Zierikzee ds. P. de Graaf/ Oecumenische viering Nieuwe Kerk  KND en C
  ds. E. Schipper/   
  E. Steegmans   
10.30 uur Goes M. Don Viering van W en G Ter Weel 
10.00 uur Lewedorp F. van Hees Oecumenische viering PKN Kerk KND en C
  ds. Wisse   
11.00 uur Kwadendamme H. Buijssen Oecumenische viering Samenzang 
  ds. Rietveld   
11.00 uur Goes T. Brooijmans Eucharistieviering L’ Esprit 

WEEKENDVIERINGEN EN GROTE FEESTDAGEN   

Geestelijke Verzorging 
bij Calamiteiten (GVC)
De GVC is een taskforce van de provinciale Raad van Kerken die verantwoordelijk is voor 
de hulpverlening vanuit kerken bij rampen en ernstige incidenten in Zeeland.
De hulpverlening bestaat uit de inzet van geestelijk verzorgers en het coördineren van 
materiële hulp tijdens een crisissituatie, nazorg voor slachtoffers en het organiseren van 
herdenkingen. De GVC is 24-7 bereikbaar en werkt nauw samen met andere hulpdien-
sten in de Veiligheidsregio Zeeland.

DE GVC ZOEKT: EEN SECRETARIS (M/V.
Gevraagd wordt iemand,
- met goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden
- die vaardig is op de computer (Word, Excel, E-mail, etc.)
- inzicht heeft in kerkelijk Zeeland of bereid is zich hierin te verdiepen. 
- Affiniteit met het onderwerp is een pré.
De taken zijn:
- notuleren bij vergaderingen van de werkgroep (ca. 5x per jaar)
-  bijhouden van adressenbestanden en alle correspondentie 

van de GVC
- samenwerken met de voorzitter
Geboden wordt:
- contact met een fijne groep van betrokkenen
- vergoeding van onkosten

Wilt u meedoen of meer informatie? Neem contact op met de voorzitter: 
Ank Muller, E-mail: ankmuller@icloud.com

Oecumenische 
bieeênkomst

Op zondag  9 
december is er 
weer een ‘eucu-
meniese bieeên-
komst’ in ’t Kerkje 

van Ellesdiek (Ellewoutsdijk). Op deze tweede 
zondagmiddag van de maand wordt in ’t kerk-
je weer een bijeenkomst gehouden in een 
Zeeuwse streektaal; ook de liederen voor deze 
middag zijn en worden in het Zeeuws vertaald 
en gezongen. De overdenking wordt dit keer 
verzorgd door Bas Rentmeester uit Elshout. Het 
thema is ‘In de moaien uzen’ (d’n uzen is de 
huiskamer, red.). Aan deze bijeenkomst wordt 
medewerking verleend door het Gregoriaans 
mannenkoor Sint Caecilia uit Heinkenszand. 
Het begint om 14.30 uur, de toegang is gratis, 
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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Bijeenkomst besturenoverleg ‘’Boven de Schelde”  
met afvaardiging Bisdom Breda op 31 oktober 2018
In het besturenoverleg hebben bestuursleden van de H. Maria Paro-
chie Walcheren en bestuursleden van de H. Pater Damiaan Parochie 
zitting. Beide besturen kennen dit overleg sinds 2013. Het hoofddoel 
van het samenwerkingsverband is het gezamenlijk aanbieden van een 
adequaat en een zo volledig mogelijk pastoraal programma.
Dit laatste staat al bijna twee jaar onder enorme druk. Kon het pas-
torale team in 2013  beschikken over 6  formatieplaatsen, nu is dat 
geslonken tot minder dan 3.

Het besturenoverleg heeft meerdere malen overleg met het bisdom 
gevoerd over het oplossen van deze ongewenste situatie. Echter zonder 
resultaat. Nadat in juli ook nog pastoor Paul de Maat met emeritaat 
is gegaan en pastoor Fons van Hees ook tot pastoor voor de H. Maria 
Parochie Walcheren is benoemd, is aangedrongen op een overleg met 
het bisdom. Intussen waren er schriftelijke reacties vanuit de beide 
besturen en de vrijwilligers van de H. Maria Parochie Walcheren richting 
Breda gegaan.  Besturen drongen aan op een overleg.

Op woensdag 31 oktober vond in Middelburg het gewenste gesprek 
plaats. Namens het bisdom waren Paul Verbeek (bisschoppelijk 
vicaris) en Geerten Kok (bisschoppelijk gedelegeerde kerkopbouw) 
aanwezig.

Punten die besproken zijn:
•  Het bisdom heeft de besturen pas op 25 juni op de hoogte 
gebracht van het feit dat pastoor Paul de Maat per 1 juli met emeri-
taat zou gaan en dat pastoor Fons van Hees ook tot pastoor van de 
H. Maria Parochie Walcheren benoemd werd. Dit is niet vooraf door 
het bisdom met de besturen besproken wat we betreuren. Het bis-
dom biedt hiervoor excuses aan. Wij waren graag in het voortraject 

betrokken geweest, dit ook om nazorg aan pastoor Paul de Maat 
te kunnen bieden.

•  Nu we over slechts één priester de beschikking hebben zijn de 
beide parochies zeer kwetsbaar geworden. Dit wordt door het bis-
dom beaamd en helaas past dit beeld in de situatie waarin we 
zitten. Momenteel zijn er in het bisdom geen priesters beschikbaar. 
Er wordt gevraagd naar de beweegredenen om kapelaan Jochem 
van Velthoven te benoemen in Zeeuws-Vlaanderen i.p.v. in ons 
samenwerkingsverband. Er wordt duidelijk gemaakt, dat de nood in 
Zeeuws-Vlaanderen nog nijpender is dan bij ons. We stellen vragen 
over het beleid van het bisdom m.b.t. het opleiden/werven van 
priesters. Dit beleid lijkt vooralsnog minder succesvol. Ieder bisdom 
gaat hierin een eigen weg. Het bisdom vestigt hoop op priesters van 
congregaties, die binnen ons bisdom willen werken. De bisschop is 
hier naarstig naar op zoek voor ons samenwerkingsver-band.

•  De brief van de vrijwilligers in de H. Maria Parochie Walcheren is 
uiteraard ook aan de orde geweest. Er is begrip voor de inhoud van 
het schrijven aan de bisschop. Jammer dat de besturen niet al in 
een eerder stadium waren geïnformeerd over de huidige stand van 
zaken m.b.t. het werven van kandidaten en de moeilijkheden daar-
mee. Vaker communiceren hierover kan ook het begrip versterken. 

Het gesprek heeft zeker voor meer wederzijds begrip gezorgd. Afge-
sproken is dat er vaker contact gelegd gaat worden over dit onder-
werp met pastoor Fons van Hees.

Besturen H. Maria Parochie Walcheren en  
H. Pater Damiaan Parochie

Benoeming nieuw bestuurslid
Victor Slenter is door de Bisschop tot bestuurslid van de  
Damiaanparochie benoemd. Hij is bereid de functie van vice-
voorzitter te aanvaarden, waar we erg blij mee zijn. Victor woont 
in Kats, is directeur geweest van de GGD Zeeland en is nu al 10 
jaar werkzaam als directeur van het Capaciteitsorgaan te Utrecht.  

Dit orgaan  onderzoekt de opleidingscapaciteit van de medische 
en tandheelkundige vervolgopleidingen en rapporteert hierover 
aan de zorgsector en de overheid.

STAND VAN ZAKEN PAROCHIEPLAN.
Er wordt onder leiding van pastor Wiel Hacking door de werkgroep 
gewerkt aan het concept parochieplan. (zie ook in dit kader de 
bijdragen van Wiel “De bakens verzetten” die op de achterzijde van 
Parochie Nieuws verschenen/verschijnen.)

De conceptversie wordt op dinsdag 20 november besproken met 
het bestuur van de H. Maria Parochie Walcheren en de H. Pater 
Damiaanparochie en op 4 december volgt een bespreking met een 
vertegenwoordiging uit de parochiekerncommissies van de H. Pater 
Damiaanparochie. De definitieve versie wordt begin volgend jaar ter 
beoordeling aan de bisschop voorgelegd.
 

OVERLEG OVER BEGROTING 2019 MET H. MARIA 
PAROCHIE WALCHEREN
Er zijn wat verschillen van inzicht m.b.t. de begroting van het 
samenwerkingsverband voor het komende kalenderjaar. Daarom 
volgt er met het bestuur van de H. Maria Parochie Walcheren een 
overleg.

AUTOMATISERING PAROCHIES
Het Bisdom is bezig om de administraties van alle parochies over 
te zetten op een nieuw systeem voor de financiële administratie 
Exact Online en een nieuw systeem voor de ledenadministratie 
Docbase. In alle bisdommen gaan de parochies uiterlijk komend 
jaar over op deze systemen.

PAROCHIENIEUWS IN EEN ANDER JASJE
Er wordt onderzocht of er een mogelijkheid is om volgend jaar PN 
in kleur uit te brengen, hetgeen vooral de kwaliteit van de foto’s ten 
goede zou komen.

PAROCHIEBOEKEN
Het bisdom verlangt dat onze parochie voor alle kernen één geza-
menlijk parochieboek gaat bijhouden. We zullen hierover deze win-
ter met de parochiekernen overleg voeren.
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Luister, luister
Luister, luister,
’t fluistert in de wind.
Er gaat iets moois gebeuren,
nieuwe dag begint.
Luister, luister,
’t fluistert in de wind.
Er wordt een kind geboren,
een heel bijzonder kind.

Een kind vol zonnestralen,
maakt alle mensen blij.
Hij jaagt het duister weg,
de nacht is weer voorbij.

Luister, luister,
’t fluistert in de wind.
Er gaat iets moois gebeuren,
nieuwe dag begint.
Luister, luister,
’t fluistert in de wind.
Er wordt een kind geboren,
een heel bijzonder kind.
’t Kindje maakt het licht,
waar het donker is en koud.
Vertelt ons allemaal,
dat God van mensen houdt.

Luister, luister,
’t fluistert in de wind.
Er gaat iets moois gebeuren,
nieuwe dag begint.
Luister, luister,
’t fluistert in de wind.

Er wordt een kind geboren,
een heel bijzonder kind.
Van: De Kerst Kinderbijbel 
Leidjesceedee 
(ook te beluisteren op 
Youtube)

Er gaat iets moois gebeuren,

We hopen jou en je (groot)ouders te zien bij de verschillende vieringen die er in deze komen-
de tijd gehouden worden.

• Lewedorp: 2 december  kindernevendienst  10.45 uur
• Lewedorp:  16 december oecumenische adventsviering  KND+C 10.45 uur
• Ovezande  16 december  kindernevendienst 09.30 uur
• Goes:   24 december kerstviering gericht op gezinnen 17.30 uur
• Heinkenszand  24 december  kinderviering    19.00 uur
• Zierikzee 24 december  gezinsviering  18.00 uur
• Ovezande 25 december  gezinsviering 09.30 uur
• ’s-Heerenhoek 25 december gezinsviering 10.45 uur
• Lewedorp 25 december  gezinsviering 10.45 uur
• Heinkenszand 26 december  Levende kerststal 11.00 uur
• Ovezande 32 december jongerenviering  19.00 uur

2019:
• Lewedorp: 6 januari kindernevendienst 10.45 uur
• Ovezande:  20 januari kindernevendienst  09.30 uur
• Lewedorp     20 januari extra (oecumenische viering). 10.00 uur
• Zierikzee     20 januari  oecumenische viering  KND+C 10.00 uur

Advent is de periode van voorbereiding op het Kerstfeest. De adventperiode begint 
altijd vier zondagen voor Kerstmis en duurt tot kerstavond. In de kerk wordt iedere 
zondag in de adventperiode een kaars aangestoken. We leven toe naar het kerstfeest 
en de geboorte van Jezus. Kleur iedere dag een ster van deze adventkalender. 
Zo weet je precies hoeveel dagen nog tot het kerstfeest.

(ook te beluisteren op 
Youtube)
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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

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
Hendrika Wilhelmina Paulina van der Lans, 
83 jaar, overleden op 15 oktober. De uit-
vaartdienst en crematie vonden plaats op 
19 oktober.

BLOEMENGROEP
In januari stoppen de dames van de bloe-
mengroep. Zij hebben jarenlang met veel 
plezier en goed resultaat de bloemen in de 
kerk verzorgd. Wij zijn ze daar heel dankbaar 
voor. Maar u begrijpt het al: wij zijn op zoek 
naar nieuwe mensen, die de bloemen willen 
verzorgen. Als u tijd en zin hebt, meld u dan 
aan bij mij of bij het parochiesecretariaat.
Els Heijers, voorzitter parochiekerncommis-
sie, tel. 06 – 20519594.

K.V.G. NIEUWS
We zijn opnieuw toe aan het laatste num-
mer van dit jaar, wat gaat het toch snel. We 
mochten ons verheugen op een zeer grote 
opkomst bij onze Theatermiddag met Zui-
nige Marie. Het was een hilarisch optreden, 
opnieuw hebben we van haar genoten. Of er 
een volgende keer komt wachten we maar 
af: ze is aan het afbouwen.

VOLKSKERSTZANG DOOR 
BEVELANDS KERSTKOOR 
TE ’S- HEERENHOEK
U wordt allen van harte uitgenodigd 
voor de jaarlijkse Volkskerstzang, welke 
gehouden wordt op 21 DECEMBER A.S.  
te ’s-Heerenhoek in de Willibrorduskerk. 
Aanvang 20.00 uur.
Het koor wordt gedirigeerd door Willy 
Feijtel-Bout en op piano begeleid door 
Jolanda Nagelkerke.  
Een keur aan mooie kerstliederen wordt 
ten gehore gebracht.
Tevens wordt medewerking verleend door 
een ensemble van brassband Excelsior 
uit ’s Heer Arendskerke.
Er is gelegenheid tot het samen zingen 
van de bekende kerstliederen, als voor-
bereiding op het naderende kerstfeest.  
Deze worden begeleid door Jolanda op 
het kerkorgel.

DATA OM TE ONTHOUDEN
De voorbereiding op Eerste Communievie-
ring en Vormsel 2019 is gestart en feitelijk 
is de aanmelddatum 15 november al 
gepasseerd. Toch willen we ouders/verzor-
gers van communicanten en vormelingen 
ruimte geven zich alsnog aan te melden.
Tot uiterlijk 8 december a.s. kunt u zich 
nog melden via het pastoraal centrum 
Goes (Pastorteam@zeelandnet.nl) of via de 
website van www.paterdamiaanparochie.nl

Rond 10 december worden de uitnodi-
gingen voor de informatieavond verstuurd 
naar de aangemelde adressen.
Op maandag 14 januari om 19.45 uur 
op de Don Boscoschool ’s-Heerenhoek 
start de voorlichting aan ouders/verzor-
gers van vormelingen. Inloop met koffie/
thee vanaf 19.30 uur. Geplande eindtijd: 
21.45 uur.
Op maandag 21 januari om 19.45 uur
is de voorlichting voor ouders/verzorgers 
van communicanten. Plaats wordt via de 
uitnodiging bekend gemaakt.

Beide informatieavonden zijn bedoeld 
voor ouders vanuit de gehele Pater Dami-
aanparochie. Er zijn dus geen aparte 
avonden voor de afzonderlijke parochie-
kerken gepland.
Meer info? Via pastor Wiel Hacking (06-
17598152). Of via pastoraal centrum 
Goes (0113-218610) tijdens kantoor-
uren ( dinsdag tot en met vrijdag tussen 
10-12.00 uur). 
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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

LIEF EN LEED
Overleden
19 oktober: Alida Maria van der Slot, 95 
jaar, weduwe van Marinus van ’t Westeinde, 
de laatste periode verblijvend in Poelwijck; 
haar uitvaartdienst was op vrijdag 26 okto-
ber in onze kerk, waarna graflegging op ons 
kerkhof.

KERKHOFWERKERS

Op woensdag 7 november kwamen de vrij-
willigers van het kerkhofonderhoud bijeen 
om het seizoen af te sluiten. Gewoontege-
trouw gebeurde dat op passende wijze als 
bedankje voor hun wekelijks inzet tussen het 
voorjaar en het najaar. Op deze slotochtend 

het koor gezongen. Met Pasen, Pinksteren 
en Kerstmis luisteren we ook vieringen op. 
Buiten de vieringen in onze kerk zingen we 4 
keer per jaar in het Gasthuis in Goes en op 
1e Pinksterdag in de Emmaus-Strandkerk 
te Dishoek. We repeteren 2x per maand op 
woensdagavond en 2x per maand op don-
derdagavond van 19:15 uur tot 20:15 uur in 
de kapel naast de kerk. 
Na de repetities drinken we gezellig koffie of 
thee. Nieuwe leden zijn van harte welkom! 
Kom gerust een keer tijdens één van de 
repetities luisteren en/of meezingen. Voor 
informatie kunt u terecht op telefoonnum-
mer: 0113-223856.
Met vriendelijke groet namens het bestuur 
van dameskoor Con Amore, Connie 
Boudens. 

ADVERTENTIE KERKVRIJWILLIGER
Voor onze vrijwilligers teams van onze 
woonzorgcentra Ter Weel Goes en  
St Maarten in de Groe, zijn wij per direct 
op zoek naar Kerkdienst vrijwilligers

Eenmaal in de twee weken worden er bin-
nen onze woonzorgcentra kerkdiensten 
gehouden. Wij zoeken vrijwilligers die deze 
tweewekelijkse kerkdiensten mee willen 
ondersteunen. De diensten worden wisse-
lend verzorgd door katholieke en protes-
tantse voorgangers. Gemiddeld komen er 
40 – 60 bezoekers, waaronder familieleden 
en wijkbewoners.

Wij verwachten van je dat je aanwezig wil 
zijn op de zondagmorgen (volgens rooster) 
van ca 09.45 – 11.45 uur. Dat je de cliënten 
ophaalt van de verschillende afdelingen en 
in staat bent een rolstoel te duwen..

JOUW BAGAGE
Ben jij de gastvrije, proactieve, geduldige en 
flexibele vrijwilliger die we zoeken? Heb je 
affiniteit met onze verschillende doelgroe-
pen en cliënten? Ben je fysiek in staat om 
de cliënten in een rolstoel te halen en te 
begeleiden? Heb je affiniteit met pastoraal 
werk? Meld je dan nu aan!

HERKEN JE JEZELF?
Kijk snel op onze website www.terweel.nl/
vacatures, of neem contact op met Aad 
van Liere, coördinator vrijwilligers & welzijn 
(Telnr. 21145821) of per mail: aad.van.
liere@terweel.nl. Algemene informatie over 
Ter Weel vind je op www.terweel.nl.

Op 5 december houden we een gezellige 
Sinterklaasmiddag op de inloopsoos, tijd 
14.00 uur.
Iedereen die komt brengt een cadeautje 
mee ter waarde van € 5,00. Kosten voor 
deze bijzondere gezellige middag € 1,50 
inclusief koffie of thee.
Dit jaar is er besloten om op 28 november 
met een groep naar Intratuin in Halsteren te 
gaan, voor de Kerst inkopen, en om al het 
moois te gaan bekijken.
Dit staat niet vermeld in het jaarprogramma, 
maar iedereen heeft het kunnen lezen in de 
uitnodiging. Wilt u mee vergeet dan niet om 
op tijd op te geven.
Zo komen we weer al bij het Kerstgebeuren, 
de sfeervolste periode van het jaar. Maar 
voor degene die alleen zij vaak een trieste 
tijd. Kijk eens om je heen misschien kan ook 
jij iemand blij maken.
Een kopje thee of koffie met iemand drinken 
of zo maar een praatje, het kan iemand zo 
goed doen.
We houden op 11 december onze Kerst 
-overdenking m.m.v. Jeanine Heezemans, 
waarna we met elkaar gaan genieten van 
een heerlijk diner en de gezelligheid van het 
samen zijn.
Ook dit jaar heeft Els de boekjes voor de Kerst-
avond weer gemaakt, daarvoor onze dank.
Op 12 december kan er tijdens de inloop-
soos een Kerststukje worden gemaakt, wel 
even opgeven i.v.m. inkopen van materiaal, 
je kan ook gewoon naar de soos.
Dan bereiden we ons voor op de Kerstda-
gen en de Nachtmis en daarna het samen 
zijn met familie en/of vrienden. We wensen 
iedereen sfeervolle gezellige Kerstdagen.
We wensen de zieken onder ons, indien 
mogelijk beterschap en hopen dat ze weer 
snel beter mogen zijn. Ik wens ieder,  Gods 
kracht en nabijheid, in deze voor sommigen 
zo moeilijke tijd.
Graag besluit ik met u, ook  namens het 
bestuur, gezegende Kerstdagen en een 
gezond 2019 te wensen. Vergeet niet dat we 
op 9 januari onze Nieuwjaarsbijeenkomst 
houden waar u vanaf 14.00 uur  van harte 
welkom bent. Voor informatie over ons bel 
met Ardi Zweedijk tel: 228099 of The van 
Dijk tel: 06 – 18751148.

Graag tot ziens, Dien Janssen

R.K. DAMESKOOR CON AMORE:
NIEUWE LEDEN ZIJN VAN HARTE 
WELKOM
Met liefde zingt dameskoor Con Amore elk 
eerste weekend van de maand in onze 
sfeervolle Heilige Maria Magdalenakerk, 
onder de bezielende leiding van dirigent/
organist Dhr. Tuur Remijn. Ook de uitvaarten 
en huwelijksmissen worden meestal door 
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heiligen opgesteld, maar ook deze beelden 
zijn onvindbaar.
Als ‘pleister’ op deze blijvende wond heb-
ben we tijdelijk de beelden van Maria en 
Jozef weer op het priesterkoor geplaatst. Zij 
komen oorspronkelijk uit de Jozefkerk van 
Rilland, maar we willen ze als adoptieouders 
blijven koesteren. 
Wie ons meer van de herkomst of verblijf-
plaats van deze voormalige souvenirs van 
het Rijke Roomse leven kan vertellen, laat 
hij/zij zich melden bij de parochiekern.

Parochiekerncommissie

EEN BIJZONDER LICHT 1

Oorspronkelijk zat er in het glas-in-lood-
raam boven de hoofdingang van onze 
kerk een achthoekige omlijsting met een 
bijzonder licht. Op een foto uit midden der-
tiger jaren van de vorige eeuw is het nog 
waarneembaar, maar in de veertiger jaren 
is het verdwenen. Weinigen wisten waarom, 
totdat onze plaatselijke geschiedkenner 
Adrie Martens zich nog wist te herinneren 
dat de bezetters in de Tweede Wereldoorlog 
zich stoorden aan die immer brandende 
lichtbron. Zij waren immers in de voorma-
lige jongensschool ingekwartierd en wilden 
geen schietschijf zijn voor vijandig geschut. 
Gevolg: slopen en afvoeren. 
Later is hiervoor een eenvoudig lamp-
je teruggeplaatst in de gewelven van de 
ingang. Zo’n zestal jaren terug is die lamp 
vervangen door een koperen kroonluchter, 
zodat iedere kerkganger met een gerust hart 
de kerk kon betreden.

EEN BIJZONDER LICHT 2
Allerzie-
l e n  s t a a t 
van ouds-
her bekend 
als herden-
kingsdag 
voor over-
ledenen. 
Velen (240) 
bezochten 
d a n  o o k 
de specia-
le herden-

gastvrouwschap werden geprezen en met de 
medaille gewaardeerd. 

COLLECTESCHEMA 2018-2019
Met ingang van het nieuwe kerkelijk jaar (de 
eerste zondag van de Advent/2 december) 
zal ook in onze kern – in navolging van de 
andere kernen binnen ons cluster- voortaan 
twee collectes per dienst gehouden worden. 
De eerste collecte is altijd bestemd voor 
kerk en parochie (waarin opgenomen de 
afdrachten aan het bisdom). De tweede col-
lecte is altijd een speciale collecte, bestemd 
voor een specifiek te benoemen doel. De 
Caritascollecte wordt in het maandschema 
opgenomen bij de tweede collecteschaal. 
De speciale collecteschalen zullen voortaan 
beter herkenbaar zijn, zodat u weet waaraan 
u geeft. Eens per kwartaal zullen we in Rond 
de Kerk de speciale collecteopbrengsten, 
die door de parochiekern afgedragen wor-
den, vermelden.
In Rond de kerk vindt u altijd het collecte-
schema in een vooruitblik aangegeven.

FOTO’S DIE TIJDEN DOEN HERLEVEN

Onze kerk heeft een beperkt archief als het 
gaat om kiekjes uit vroegere jaren. Dankzij 
het boek ‘de Parel van ’s-Heerenhoek’ (nog 
altijd te koop) kunnen we terugblikken op 
zaken die velen vergeten zijn of nooit gekend 
hebben.
Zo kwamen we een foto tegen van het 
hoogaltaar in volle Roomse glorie (jaren 
vijftig) waarop we nog een Willibrordbeeld in 
de linker-altaarnis bespeuren en rechts de 
beeltenis van de heilige Blasius. Waar het 
beeld van Willibrord gebleven is, zal wellicht 
een puzzel blijven, of het moet er met de 

Beeldenstorm in 
de zestiger jaren 
uitgevlogen zijn. 
Wat ons rest is 
het nieuwe beeld 
van onze kerkpa-
troon dat hope-
lijk nog lang ons 
altaar mag sieren.
In onze voorma-
lige rijk versier-
de kerk stonden 
ook engelenbeel-
den en andere 

gaven Kees Traas en Reinier van Gessel te 
kennen te willen stoppen met hun jarenlang 
vrijwilligerswerk. Hun leeftijd en/of gezond-
heid moeten in acht genomen worden, want 
we wensen hen nog vele leuke en gezonde 
jaren toe. Namens de parochiekern kregen 
beiden een bon aangeboden, uiteraard ver-
gezeld van enkele versnaperingen. 
Bijzonder blij zijn we ook met de nieuwe 
instroom van twee krachten: Bas van den 
Dries en Thijs Nagelkerke, die de gemid-
delde leeftijd van de werkploeg aanzienlijk 
naar beneden haalt. We hopen dat goed 
voorbeeld doet volgen. Inlichtingen kunnen 
verkregen worden bij Wim Hoogesteger of via 
info@rksheerenhoek.nl 

Parochiekerncommissie

WILLIBRORDPENNING

Op zondag 11 november vierden we in onze 
Willibrorduskerk het patroonsfeest van de 
heilige Willibrordus: Willibrordzondag.
Op het eind van de eucharistieviering wer-
den twee vrijwilligers met een grote staat van 
dienst in de bloemen gezet:
Leen de Jonge, kerkhofwerker en grafdelver 
heeft decennia lang zich ingezet op en rond 
het kerkhof. Hij had in meerdere opzichten 
een zware taak en we wilden dat zeker niet 
ongemerkt voorbij laten gaan. Niets vermoe-
dend werd Leen (met enige tegenzin) via 
applaus naar voren geroepen en kreeg hij de 
plaquette uitgereikt.
Ook Thea van den Dries -Huffel moest 
eraan geloven, want ook zij wil niet graag 
in de belangstelling staan. Haar energie 
voor koren, bestuurlijk werk, zilverpoets- 
en schoonmaakgroep, Kerksnuffel en 
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waspoeder, zeep afwasmiddel, eieren, kaas, 
thee(zakjes) haarshampoo en douchefris, 
tandpasta, tandenborstel, kaarsjes of kan-
delaar/kaarslicht in houder, handdoek.
Ook een financiële bijdrage is welkom
Alvast dank voor uw medewerking
Bent u niet in staat het naar voornoemde 
plaatsen te brengen dan kunt u aan de 
leden van Caritas vragen het bij u op te 
halen.
Caritas ’s-Heerenhoek mail: 
caritassheerenhoek@gmail.com 

Ilona Vermuë, Margreet Rentmeester, 
Debby Elsgeest, Yvonne de Visser en 

Kees Rentmeester

PAROCHIEKERNGIDS 2019 
OUDEJAARS-/NIEUWJAARSVIERING
Op maandagavond 31 december hopen 
we met velen samen te kunnen komen om 
in een dienst God te bedanken voor het 
afgelopen jaar; uiteraard vragen we ook 
steun en bemoediging voor hen die in het 
afsluitende jaar tegenslagen hebben moe-
ten incasseren. Samenzijn wordt benadrukt 
door samenzang; de fanfare zorgt voor muzi-
kale ondersteuning. Om middernacht zullen 
de kerkklokken even laten horen dat 2018 
ten einde is.

OP 1 JANUARI IS ONZE KERK 
GESLOTEN 
Op zondag 6 januari is de eerste viering in 
het nieuwe jaar. Traditiegetrouw willen we op 
het eind van deze viering even terugblikken 
op het oude jaar en vooruitblikken op het 
nieuwe jaar. Veranderingen op korte termijn 
zijn niet direct te verwachten, maar we willen 
iedere parochiaan wel betrokken houden en 
goed informeren.

Na de beschouwing door de voorzitter van 
de parochiekern zal een koffiehoek gereed 
staan. 
Via de kerngids krijgt u alle contactadres-
sen door, voor zover dat mogelijk is/ privacy 
moet gewaarborgd zijn. 

OECUMENE: SAMEN OP PAD/ SAMEN 
OP WEG NAAR DE TOEKOMST
2019 zal mede in het teken staan van 
samenwerking om diverse fronten: 
•  Allereerst gaan we met de parochiekernen 
Lewedorp en Heinkenszand nauwer samen-
werken om het hoofd te kunnen bieden aan 
mogelijke tekorten binnen koren, acolieten, 
misdienaars, beschikbaarheid van voor-
gangers en …kerkvolk. We willen wekelijks 
kerkdiensten blijven aanbieden, maar 
bewust kiezen we er ook voor om mini-
maal driemaal per jaar samen te komen in 
EEN kerk. Bij het patroonfeest van Blasius 

kerken we in Heinkenszand, bij Eligius (juni) 
in Lewedorp en Willibrordzondag (novem-
ber) komen we samen in ’s-Heerenhoek. 
Naast eigenheid willen we samen denken 
& verder gaan uitstralen door zang, gebed 
en bezinning.

•  Paastridiuüm en Pater Damiaan-parochie-
feest worden in één kerk binnen de paro-
chie gevierd. In 2019 zal dat niet in onze 
kern zijn, omdat we de paasvoorbereiding 
in 2018 hadden en het parochiefeest in 
2017. We wensen alle kernen zo’n indruk-
wekkende diensten ook toe.

•  Binnen de christelijke geloofsgemeen-
schappen is samenwerking een normale 
zaak. We geloven in dezelfde God, al zullen 
we verschillen in denken en benadering 
van elkaar respecteren. Tweemaal per jaar 
zullen we oecumenische diensten houden; 
eenmaal in ’s-Heerenhoek ( dit jaar op 
20 januari) samen met PKN Borssele en 
Nieuwdorp en eenmaal buiten onze kern: 
in het najaar zullen we waarschijnlijk naar 
Nieuwdorp gaan, maar hierover later meer!

HOE SLUITEN WE BOEKJAAR 2018 AF?
Het jaar is nog niet ten einde, maar toch 
tekent zich nog een tekort af in de boeken 
van onze parochiekern. Deels verklaarbaar 
door de leegstand van de pastorie, die tot 
juni nog maandelijks voor inkomsten zorgde. 
Ervaring leert echter ook dat veel parochia-
nen op het eind van het jaar hun parochie-
bijdrage overmaken en dat stemt hoopvol.
In de bijlage zullen we u vragen onze tekor-
ten zodanig te verkleinen dat we wellicht in 
2019 nog meer lichtpuntjes kunnen zien. 
Een voorlopige inschatting is dat we in 2019 
het tekort zouden kunnen (…) beperken tot 
maximaal € 10.000 en dat zou een nieuw 
(positief) record zijn, omdat we rond 2010 
heel diep in de rode cijfers zaten (meer dan 
50.000 euro op jaarbasis). Zoals ieder moet 
ook onze kern op de centjes letten en reser-
ves en bezittingen raken op of kun je slechts 
eenmalig verkopen. 
Tel daarbij op de geplande onderhoudswerk-
zaamheden in het kader van  de BRIM-sub-
sidie, die we de afgelopen jaren ontvangen 
hebben (zo’n 100.000 euro) en die we 
zeker volgend jaar moeten inzetten om het 
geld te mogen behouden. Als voorwaarde 
stelt het Rijk wel dat we er minimaal een-
zelfde bedrag bijleggen….

Kortom: help ons zoveel mogelijk met kleine 
of grotere giften, die u belastingtechnisch 
ook nog in uw voordeel kunt omzetten.
Meer weten?
Stuur een mailtje naar  
info@rksheerenhoek.nl en we sturen u alle 
gewenste informatie.

kingsdienst op 2 november in onze kerk en 
gingen na afloop naar het verlichte kerkhof. 
In het mortuarium kon men herdenkings-
lichten ophalen en die bij graven plaatsen. 
Zang en kaarslicht maakten deze avond tot 
een indrukwekkend moment. Dank aan alle 
betrokkenen, met een extra woord van dank 
aan de firma Hoondert (verlichting) en Uit-
vaartzorg Van der Hooft (drukwerk). 

EEN BIJZONDER LICHT 3 
Kerstmis is bij uit-
stek een feest van 
lichtjes. Vele men-
sen steken bewust 
of onbewust een 
lichtje aan om de 
donkere uren een 
beetje te vergeten 

en het thuis wat gezelliger te maken. De 
werkgroep ‘speciale vieringen’ wil tijdens 
de komende Advent- en Kerstperiode wat 
bewuster stilstaan bij lichtpuntjes in de 
vorm van een wensster. 
Tussen de eerste Adventszondag en Kerst-
mis kan iedereen een wenslicht in de daar-
voor beschikbare kerstboom ophangen in 
de kerk. Als de kerk open is kan men dit op 
eigen, persoonlijke wijze doen en anoniem 
aandacht vragen voor een persoon die ziek 
is of nog steeds in gedachten leeft. Bij dit 
blad treft u een wensster (met uitleg) aan en 
we hopen dat velen hierdoor de kerk willen 
bezoeken. Onze kerk leent zich uitstekend 
voor een moment van rust, stilte en aan-
dacht; al was het maar voor jezelf. 

CARITAS KERSTACTIE
Rond de feestdagen in de maand december 
wil de Caritas weer wat extra’s doen voor de 
medeparochianen die een steuntje in de rug 
kunnen gebruiken. We willen dit doen in de 
vorm van een boodschappenpakket. Na het 
grote succes van voorgaande jaren willen we 
ook dit jaar boodschappen inzamelen, en 
daar hebben we uw hulp voor nodig.
Het is goed te beseffen dat niet iedereen 
het even goed heeft en hier even bij stil 
te staan. Het is de bedoeling dat u vanuit 
onderstaande lijst een artikel (of meerdere) 
koopt en deze inlevert op één van de vol-
gende plaatsen
Kerk: voor of na de zondagdiensten van 2,9 
en 16 december
Theresiahof: in de hal van zaterdag 1 tot 
en met zaterdag 15 december. De hal is 
overdag open.
Hierbij de lijst van goederen waaraan 
behoefte is: pasta (macaroni, rijst) toma-
tenpuree, jam.chocoladepasta, suiker, 
bloem(bakmeel)olie, olijfolie, melk, cho-
colademelk, yoghurt (ook Griekse)marga-
rine, aardappelen, fruit, frisdrank, koekjes, 
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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

26-03-2018 Christina Janssen-Hopmans 
  94 jaar
20-05-2018 Cornelis Janse  70 jaar
06-07-2018  Cornelia Jannetje 

Koens-Beulens 89 jaar
12-07-2018 Willem van den Dries 
 101 jaar
06-08-2018  Jacomina van den Dries-van 

den Dries 86 jaar
07-09-2018  Adriana van Stee (zuster 

Inviolata) 90 jaar
18-09-2018 Jozina Koens-Drijdijk 90 jaar
10-10-2018  Cornelia Petronella Hoon-

dert-Rijk 90 jaar

BIJZONDERE VIERINGEN
23 december

vindt weer het Festival of Lessons and 
Carols  plaats in onze kerk, met medewer-
king van het vocaal ensemble Musica Cor-
dis. Deze traditie heeft zijn oorsprong in de 
Anglicaanse kerk in Engeland. Via liederen, 
afgewisseld met lezingen uit het Oude en 
Nieuwe Testament, wordt het kerstverhaal 
gezongen en verteld. 
Christmas Carols door Musica Cordis.
Tijdstip: 20.00uur. Plaats: RK H. Blasiuskerk 
te Heinkenszand

24 december
Op kerstavond is er weer een viering speci-
aal voor de kinderen. Het kerstverhaal wordt 
uitgebeeld door de kinderen van de Jan van 
Schengenschool en daarna volgt er een 
korte viering. Young Spirit o.l.v. juf Eliane 
zorgt voor de begeleiding. We hopen dat het 
weer een fijne viering wordt.

26 december
Voor de 30e keer wordt het kerstverhaal uit-
gebeeld door diverse vrijwilligers. Er zijn weer 
echte schapen, herders, engeltjes, koningen, 
Maria, Jozef en een kindje en natuurlijk de 
os en de ezel. Na afloop van het verhaal 
mag iedereen naar de kerststal komen om 
de mensen en dieren te bekijken. En bij het 
uitgaan van de kerk krijgen de kinderen nog 
een kleine attentie mee naar huis. 

Samen zingen en samen zijn
Op 3 december en 7 januari is er weer 
bijeenkomst met geestelijke liederen en 
ontmoeting om 10.00 uur in de Dorps-
kerk in Heinkenszand. Deze bijeenkomst 
gaat uit van de Protestantse Gemeente 

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

PAROCHIEKERN 

HEINKENSZAND

H. BLASIUSKERK

LIEF EN LEED 

Gedoopt
Op 2 september 2018 is in onze kerk 
gedoopt Imara Marenthe Elisa Schout,  
dochter van Eliane Schout.

Overleden: 
Op 10 november is overleden Laurentius 
Franciscus Vermeulen, weduwnaar van Cor-
rie van den Dries, op de leeftijd van 88 jaar. 
Hij was het tweede kind uit een gezin van 
acht kinderen en moest al vroeg mee gaan 
werken als boerenknecht. In 1961 trouwde 
hij met Corrie en gingen ze aan de Wester-
straat wonen. Fietsen en wandelen was hun 
hobby. Toen Corrie in 2015 kwam te overlij-
den was dat voor hem een groot verlies. Lau 
was gelovig en ontving kort voor zijn overlij-
den het sacrament van de zieken.  

Overledenen 1 november 2017 tot 31 
oktober 2018
12-11-2017 Jacobus Franciscus Courtin 
 89 jaar
03-12-2017  Petronelle Jozina van den-

Dries 88 jaar
23-12-2017 Bernard van Lamoen 58 jaar
27-12-2017 Cornelia Raas-Uitterhoeve  
 95 jaar
29-12-2017 Marc van der Meer 55 jaar
13-01-2018  Jacomina van Stee (zuster 

Victorina) 97 jaar
22-03-2018 Anna Hoondert-de Jonge 
  87 jaar
22-03-2018 Adriaan Johannes Clarijs 
  95 jaar
25-03-2018 Marinus Pieter Moison  
  75 jaar
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PAROCHIEKERN 

KWADENDAMME

H. BONIFACIUSKERK

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

of namens de parochiekerncommissie aanwezig 
tussen 9.00 – 12.00 uur.

- Telefonisch bereikbaar: 0113-649219 
 of 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.

een goed bezochte viering, een feit dat het 
werk van alle vrijwilligers in de organisatie 
alle eer aan deed.
Omdat juist vóór de aanvang van de vie-
ring de boekjes op waren, zie ik nu pas dat 
daar achterin staat dat de legende van Sint 
Hubertus voortleeft op het etiket van een 
bekende kruidenlikeur. Dit zal de reden zijn 
waarom we na afloop van deze viering altijd 
een slokje van dit likeur mogen proeven. Wat 
verder niet in het boekje staat, maar wat ik 
me wel nog van de preek kan herinneren, is 
dat Sint Hubertus deed wat hem door God 
werd opgedragen en dat zijn levenswandel 
daarom best door ons gevolgd mag worden.

Tekst Hans de Vos, foto Jan Strooband

GEEF DE PEN DOOR (25)

Van Martien Steijn kreeg ik de pen, mijn 
naam is Petra Huissen-Kopmels. Ik heb de 
zaak van mijn ouders overgenomen, nu ‘t 
Kaske van Kopmels in ‘s-Gravenpolder. We 
kweken perkplanten en verkopen kamer-
planten, bloemen- en groentenzaden en 
verzorgen ook bloemwerk en rouwstukken. 
Ik ben al zeventien jaar lid van zangkoor 
Singing Voices en sinds vijf jaar zit ik ook in 
het bestuur ervan. Het is heel leuk en ont-
spannend, dat zingen. Verder ben ik lector 
en sinds een paar jaar lid van de bloemen-
groep. Dat was even een ‘dingetje’, tenslotte 
zit ik altijd al in de bloemen. Maar voor mij 
is de uitdaging dat ik nu ook iets anders kan 
maken dan de standaard bloemstukken. 
Ook kan ik nu zien wat de andere groepen 

LIEF EN LEED

Overleden
Pim van Hove, echtgenoot van Henny Claeys,
geboren 19 mei 1939, overleden 21 okto-
ber 2018.

TERUGBLIK ST. HUBERTUSVIERING
De naamdag van Sint Hubertus van Luik 
is 3 november, en de jaarlijkse viering van 
die dag viel dit jaar op zondag 4 november. 
De hoornblazers van het Eerste Zeeuwsch 
Jachthoornkorps brachten hun mooiste 
klanken voort, de ‘hubkes’ (die zo heten 
omdat het feest bij ons is komen over-
waaien uit Brabant) werden gezegend door 
pastor Brooijmans, en na de mis waren er 
lekkere soepjes, drankjes met en zonder 
alcohol, en natuurlijk ook de hubkes om op 
te eten of mee naar huis te nemen. Het was 

Heinkenszand en de RK Parochiekern H. 
Blasius. U bent allen van harte welkom.
Op 3 januari bent u van harte welkom bij 
de bijeenkomst voor ouderen van 19.00 
tot 20.00 uur in de Gemeenschapsruimte 
Dijkstede. Deze bijeenkomst gaat ook van 
de Protestantse Gemeente Heinkenszand en 
de Parochiekern Heinkenszand.

KBO-NIEUWS
Wij nodigen u uit om samen met ons, 
onder deskundige leiding, een kerststukje te 
komen maken bij bloemisterij Wisse op 19 
december om 14.00 uur. Voor materialen 
wordt gezorgd en onder het genot van een 
kop koffie belooft het een gezellige middag 
te worden. De kosten voor leden zijn € 10,=.  
Ook introducés zijn van harte welkom; 
zij betalen € 15,=
Opgeven uiterlijk 10 december bij 
mw. A. van der Meer, tel. 0113-568155 of 
06-51201351.

Op 9 januari 2019 houdt KBO in de pastorie 
om 14.00 uur een Nieuwjaarsbijeenkomst, 
die zal worden omlijst door Margot Geijs 
met een leuk Zeeuws verhaal. Tijdens deze 
bijeenkomst zullen er ook enkele rondjes 
bingo worden gespeeld. Uiteraard bent U 
van harte uitgenodigd!

De ziektekostenpremie gaat in 2019 met 
ruim € 10,= per maand fors omhoog, 
waardoor de basispremie op ca. € 1.500,= 
uitkomt. Als lid van de KBO krijgt u bij CZ 
een korting van 5% (ca. € 75,= per jaar, 
per echtpaar € 150,=), terwijl de contributie 
slechts € 21,50 per lid bedraagt. Bij Zilve-
ren Kruis bedraagt de korting zelfs 8%. De 
rekensom is dus snel gemaakt!

SPECIFICATIE STORTING COLLECTES 
6-11-2018 
eigen kerk: 
kas secretariaat (misintenties) € 150,00
offerblok kaarsen Maria-Grot € 159,02
kaarsenkluis kerk  € 289,03
(Allerzielen) collecte materialen 
kerkhofwerkers € 371,00
overig collectes eigen kerk € 464,95
subtotaal eigen kerk € 1.434,00

CARITAS: 
15/9 Pax Christie € 71,00
29/9 Diaconie eigen parochie € 69,00
14/10 Giro 555 (Sulawesi) 
ingelaste collecte € 91,00
20/10 Missie zondag € 114,50
Wereldmissie kinderen € 76,00
3/11 Oecumene € 62,00
subtotaal caritas € 483,50
Totaal € 1.917,50
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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

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

maken, wat me wel eens op goede ideeën 
brengt. Er zijn drie groepjes, en om de drie 
maanden zijn we een maand lang aan de 
beurt. De bijzondere vieringen met Kerstmis, 
Pasen en Pinksteren verzorgen alle groepjes 
samen. Het vrijwilligerswerk geeft mij veel 
voldoening.

Petra Huissen-Kopmels

JAARLIJKSE KERSTCADEAUTJES
Vanaf medio december kunt u mensen van 
de caritas of de bezoekersgroep bij u aan 
de deur verwachten, als u tenminste 75 jaar 
of ouder bent en u betrokken bent bij het 
wel en wee van onze geloofsgemeenschap. 
De bezoekers brengen u een kerstgroet ver-
gezeld van een kerstpresentje. Het gebeurt 
bijna nooit, maar het natuurlijk kan het zijn 
dat er een adresje kwijt raakt, en dat dat 
toevallig uw adres betreft. Schroom dan 
niet om even met ons contact op te nemen, 
zodat u alsnog bezoek krijgt.

LICHTJESFEEST RONDOM DE SCHOOL
Kinderen en leerkrachten vieren het feest 
van de geboorte van Jezus dit jaar op heel 
uitnodigende wijze. Zij trekken erop uit en 
laten het dorp meegenieten van voordracht-
jes en licht. Tijdstip en route waren bij het 
ter perse gaan van dit blad nog niet bekend, 
maar deze zullen tijdig bekend gemaakt 
worden in onze Bonifaciusbode. Het lijkt 
ons leuk en van toegevoegde waarde als 
aanwonenden tijdens dit spel zorgen voor 
een feestelijke bijdrage in de vorm van extra 
lichtjes en, indien mogelijk, extra kerstver-
siering. Overigens is de datum wel reeds 
bekend, namelijk donderdag 20 december.

KERSTBIJEENKOMST KBO
Traditiegetrouw organiseert de KBO voor-
afgaand aan het feest van Kerstmis een 
bijeenkomst voor al haar leden, uiteraard 
in kerstsfeer. Net zoals vorig jaar het geval 
was, wordt de viering in onze kerk gehou-
den; de rest van het programma zal plaats-
vinden in dorpshuis De Burcht. Er is een 
gezellige maaltijd, met aansluitend in de 
middaguurtjes een stukje entertainment. De 
bijeenkomst is op zaterdag 15 december en 
begint om 11.00 uur in de kerk.

DRIEKONINGEN 2019
Driekoningen is een feest dat heel erg tot 
de verbeelding spreekt. Drie wijzen komen 
van verre om Jezus te begroeten. Zij brengen 
kostbare geschenken mee: goud, wierook en 
mirre, omdat zij in de sterren lazen dat er 
een bijzonder kind, een koningskind gebo-
ren was. Dan kun je natuurlijk niet met lege 
handen op bezoek komen!
Dit geldt eigenlijk ook voor ons, ook wij 
brengen immers in deze donkere dagen een 

bezoek aan het kind in de kribbe. Het is 
een bijzonder kind, ook voor ons. We stellen 
daarom voor om op zondag 6 januari niet 
met lege handen te komen, en wat mee te 
nemen voor mensen die het minder goed 
hebben dan wij. Neem gewoon wat levens-
middelen mee. Als we dit allemaal doen, 
kunnen we vanuit onze ontmoeting met de 
kleine Jezus in de stal een groots gebaar 
maken, net zoals de drie wijzen uit het Oos-
ten. In samenwerking met vluchtelingenwerk 
Borsele wordt ervoor gezorgd dat onze pak-
ketten op goede adressen terecht komen.
Aansluitend aan de Driekoningenviering is 
de traditionele nieuwjaarsreceptie. Met de 
voorzitter van onze kerncommissie,   Sjaak 
Uitterhoeve, kijken we dan even terug maar 
vooral vooruit naar wat het nieuwe jaar ons 
brengen zal. Na de viering brengen we een 
gezamenlijke toost uit op het nieuwe jaar; 
we doen dit achterin de kerk.

OECUMENISCHE VIERING
Samen met de kerken van Hoedekensker-
ke, ‘s Heer-Abtskerke en Nisse vieren we 
op zondag 20 januari - de zondag van de 
eenheid - wat ons samenbindt, namelijk het 
geloof in Jezus Christus. In een oecumeni-
sche relatie als deze, weten we ons gezegen-
de mensen. Het is boeiend om van elkaar te 
leren en met elkaar op te trekken. In de loop 
der jaren hebben we een band met elkaar 
opgebouwd die we koesteren en door willen 
geven. De werkgroep heeft besloten het lan-
delijke thema te volgen: ‘Recht voor ogen’.

Parochiekerncommissie
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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

KERST(GEZINS)VIERING

Een licht zijn voor elkaar
Eerste Kerstdag is er weer een gezinsviering 
met medewerking van pastor Wiel Hacking 
en koor Con Dios. We hebben weer gepro-
beerd er een leuke viering van te maken. 
We kunnen dit natuurlijk niet alleen! DUS: 
neem je broertje, zusje, vader, moeder, oom, 
tante en ga zo maar verder mee. Iedereen is 
welkom! Jullie komen toch ook?

Basisschoolleerlingen die graag een steen-
tje bij willen dragen aan deze viering, kun-
nen dit tijdens de kindernevendiensten van 
2 of 16 december bij ons aangeven. Ben jij 
niet bij deze viering aanwezig, dan kan je 
jezelf ook aanmelden bij een van ons (Petra 
Goetheer, Mirjam van den Dries of Jessica 
de Jonge).

Het kinderpastoraat

NIEUWJAARSRECEPTIE.
Evenals voorgaande jaren willen wij u weer 
de mogelijkheid aanbieden om op de eerste 
zondag van het nieuwe jaar elkaar de beste 
wensen aan te bieden.
We willen dit doen op zondag 6 januari na 
afloop van de kerkdienst in het parochie-
zaaltje onder het genot van een kopje koffie 
en een drankje.
Wij hopen velen van u daar te ontmoeten.
Parochiekerncommissie 

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN
3 december:
Parochiekernvergadering 19.30 uur
4 december: bijeenkomst voor vertegen-
woordigers vanuit de verschillende parochie-
kerncommissies van de H. Pater Damiaan-
parochie. 20.00 uur – 22.00 uur
2 januari 2019: KVO 15.00 uur – 17.00 uur

OECUMENISCHE ADVENTSVIERING 
16 DECEMBER
16 December is er weer een oecumenische 
adventsviering in de RK kerk.
Aanvang 10.45 uur. Vanaf 10.00 uur bent 
u welkom voor een kopje koffie. De viering
wordt voorgegaan door pastor Wiel Hacking. 
Thema van de viering: Verwachting. Het 
Barbershopkoor de Gaggling Ganders Gang 
zingt, vierstemmig, een zestal Engelstalige 
liederen. Er is ook ruimte voor samenzang. 
Er is kindernevendienst en crèche. 

Het is voor het eerst dat we het Barbershop-
koor uit Goes hebben uitgenodigd, maak 
van de gelegenheid gebruik om te komen 
luisteren.

OECUMENISCHE VIERING 20 JANUARI
Op 20 januari 2019 vieren wij de oecume-
nische Week van het Gebed voor de Eenheid 
van de kerken. 
De dienst wordt voorgegaan door pastoor
F. van Hees en domina M. Wisse.
Voor de zang wordt weer een gezamenlijk 
koor opgericht. De dienst vindt plaats in de 
PC kerk. Aanvang 10.00 uur. Na afloop is er 
gelegenheid tot gezellig samenzijn onder het 
genot van een kopje koffie.  

Er is kindernevendienst en crèche.
De dienst staat ook in het teken van het 90 
jarig bestaan van ons dorp.

VAN ♥E WELKOM BIJ 
DE CARITAS PETRA
Het Caritasbestuur van parochiekern Lewe-
dorp is blij met een nieuw lid dat onze groep 
komt versterken. Petra Goetheer hebben we 
bereid gevonden om deze taak te vervullen. 
We wensen haar veel succes toe en hopen 
op een prettige samenwerking.

De Caritas

KINDERNEVENDIENSTEN EN CRÈCHES 
IN DECEMBER 2018 EN JANUARI 2019
• 2 december.
•  16 december, extra (oecumenische 
adventsviering).

• 6 januari 2019.
• 20 januari, extra (oecumenische viering).

We hopen weer veel kinderen te verwelko-
men. Vind je het leuk om ons te helpen? 
Wij horen dat dan graag. Wij zouden het 
fijn vinden om extra ondersteuning te krij-
gen van een aantal vaders, moeders, opa’s, 
oma’s of …. 

Dus wil je vrijwillig iets voor de gemeen-
schap doen? Kom een keer meedraaien 
met een kindernevendienst/crèche!
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STEIJN
DE VLIEGER

UITVAARTZORG

STEIJN
DE VLIEGER

UITVAARTZORG

Schouwen-Duiveland
Wilgenstraat 12 Oosterland

0111 40 2000
(dag en nacht)  

info@uitvaartdevlieger.nl 
www.uitvaartdevlieger.nl

Dag en nacht bereikbaar op:

(0111) 45 07 17
www.uitvaartsd.nl

Voor een zorgzame begeleiding 

 PAROCHIEKERN   

OOST-ZUID-BEVELAND

Adres kerkgebouw
Correspondentieadres:
Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen-kerk 
Kerklaan 9, 4417 BD Hansweert
Telefoon 0113 381363
Financiële gegevens:
ING: NL56 INGB 0000103481,
Parochiekern Oost - Zuid Beveland
RABO: NL57 RABO 0334051606  
Pater Damiaanparochie kern O-Zuid Beveland
Contactpersonen:
Hansweert: J.C. Jansen, Mastgat 12, 
4417 CL Hansweert, Telefoon 0113-383070, 
E-mail: jcjansen@zeelandnet.nl
Yerseke: J. Rijk, Begonialaan 9, 
4401 HN Yerseke, Telefoon 0113-573469.
Doopcontactpersoon
Parochiecentrum, tel. 0113-218610
Kopijadres Oost-Zuid-Beveland:
Jeannet Kievit, Marconistraat 34,4416 DE 
Kruiningen, e-mail: aakievit@zeelandnet.nl 

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

Gedoopt
Op 3 november is Yentl Maria, dochter van 
Frank Johannes Heijnsdijk en Mariëlla Maria 
Helena Rijk, in onze kerk gedoopt. Ze is 
geboren op 11 juni dit jaar.

“BLOEMENMEISJES”
Bij het jubileum van de bloemengroep in het 
vorige nummer van ‘Parochienieuws’, dient 

KERSTSAMENZANG
Op zondag 16 december 2018 vindt om 
19.00 uur in samenwerking met de Her-
vormde gemeente Hansweert/Schore en 
muziekvereniging “Scheldegalm” weer de 
jaarlijkse Kerstsamenzang plaats in onze 
parochiekerk te Hansweert.
Voorgangers zijn Wiel Hacking en Hans 
Meijer.

BLOEMENPOT
De bloemenpot heeft in de maand oktober 
€ 8,90 opgebracht.

WEEK VAN GEBED 2019

‘Recht voor ogen’ is het thema voor de 
Week van Gebed voor de eenheid van de 
christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt 
in 2019 plaats van 20 tot en met 27 janu-
ari. Op zondag 20 januari 2019 houden wij 
een oecumenische viering. Meer informatie 
tijdens de wekelijkse mededelingen in janu-
ari 2019.

MOOI EN LELIJK
In de klas hebben we de afgelopen weken 
gekeken wat we mooi en lelijk vonden. 
Meestal waren we het wel met elkaar eens, 
maar sommige dingen of dieren vonden 
sommige kinderen mooi en andere kinderen 
juist niet. Dat is niet erg, want we hoeven 
niet allemaal dezelfde smaak te hebben. 
We hebben ook gezien dat er ook dingen 
zijn die iedereen mooi of lelijk vindt. Mooie 

bloemen in de tuin, een leuke poes, een 
prachtige jas. Een oude auto met een deuk 
erin, lege blikjes op straat, plastic in de zee. 
We moeten samen proberen de mooie din-
gen nog mooier te maken en de lelijke din-
gen zo te veranderen dat ze niet meer lelijk 
zijn of verdwijnen. 

Zo zijn we ook allemaal mooie mensen, met 
bijvoorbeeld een mooie stem, prachtig haar, 
een mooi gezicht of lieve ogen. Wat is het fijn 
als we dat soms ook tegen elkaar zeggen: 
“Wat zie jij er mooi uit, wat zit je haar leuk!” 
Zo krijgt ons leven meer kleur. Samen kun-
nen we zo werken aan een mooiere wereld.

Groetjes van groep 4 van De Horizon
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nog aangevuld dat Leu Priem ook tot de 
“bloemenmeisjes” (zo noemen ze zich zelf) 
van het eerste uur hoort. Het is duidelijk dat 
het fijn werk is, en dat de groep het goed 
onderling vinden kan. Anders zouden ze er 
niet zo lang met plezier aan meewerken.

SINT MAARTEN
Op de tweede zaterdag van november 
vierden we het feest van Sint Maarten 
met kinderen en parochianen op een heel 
bijzondere manier. Tijdens de kinderneven-
dienst kwam Sint Maarten zelf zijn verhaal 
aan de kinderen vertellen. Met de gordijnen 
dicht, lantaarntjes aan en de wind die om 
de pastorie heen waaide, leefden we ons 
in, hoe de arme bedelaar op een gure win-
teravond, koud en verkleumd, een stuk van 
Maartens mantel kreeg. In een mooie droom 
zag Maarten dat hij die mantel eigenlijk aan 
Christus had gegeven. Deze droom verander-
de zijn leven voorgoed.
Samen met behulp van de kinderen wilden 
we de mensen in de kerk een kijkje geven 
in het leven van de bedelaar. Hoe zou het 
verder met hem zijn gegaan, nadat hij zo’n 
mooie aalmoes had gekregen? Nadat de 
bedelaar heerlijk warm had geslapen, ging 
hij op pad. Steeds kwam hij mensen tegen 
die het erg koud hadden, of verdrietig waren 
en zonder te aarzelen, deelde hij steeds 
weer een stuk van de mantel, want hij wist 
zo goed hoe deze mensen zich voelden.
Lieke het verkleumde weesmeisje dat geen 
liedje meer kon fluiten, Karlijn de koopvrouw 
met een baby’tje huilend van de kou, Coen 
het jongetje dat een schaal kapot had laten 
vallen en nu niks had om zijn eitjes in te 
doen, Emma de stalknecht van Sint Maarten 
die met haar  koude handen het paard niet 
kon borstelen en dan waren er nog Bregje 

en Britt die met hun lantaarntjes de weg 
voor de bedelaar verlichten.
En als laatste bedankte de bedelaar Sint 
Maarten, omdat die hem iets had gegeven 
waarvan hij kon delen. Deze halve mantel 
had ook het leven van de bedelaar voorgoed 
veranderd!

Werkgroep Kindernevendienst

KERSTMIS

Een sterretje
Een kaarsje 

Een sfeervol versierde kerk
De dennenboom staat te geuren

Komen jullie ook onze kerstvieringen 
kleuren?

De kerstnacht vangt aan om 22.00 uur en 
zal worden opgeluisterd door het koor Oal In 
met een verrassingsoptreden.
Op 1e kerstdag vangt de viering aan om 
09.30 uur. Het Pius X-koor zal de viering 
van sfeervolle liedjes voorzien samen met 
de kinderen van de basisschool

OUDJAARSVIERING
Maandag 31 december om 19 uur is er 
in onze kerk de jaarlijkse oudjaarsviering. 
Zoals altijd wordt de muziek en zang ver-
zorgd door koor ‘Oal In’. Ook deze keer wil 
het koor graag weer een collecte houden 
om een keer iets leuks te kunnen gaan 
doen met de koorleden. We hopen op een 

drukbezochte viering om samen het jaar af 
te sluiten.

Nicole Boonman

NIEUWJAARSTOESPRAAK  
EN -RECEPTIE
Zaterdag 5 januari 2019 is het weer zover. 
Tijdens de viering van 19.00 uur mag ik, als 
voorzitter van parochiekern O.L.V.  Hemel-
vaart Ovezande, de jaarlijkse nieuwjaars-
toespraak houden. Dit jaar zullen we samen 
terug kijken op het zesde jaar als paro-
chiekern van de Pater Damiaanparochie. 
Er waren in 2018 weer een heleboel mooie 
activiteiten in en rond de kerk en in de grote 
parochie. Goed om daar samen nog even bij 
stil te staan. Natuurlijk blikken we ook voor-
uit. Wat gaat 2019 voor onze parochiekern 
en parochie brengen?
Wat blijft, is onze gezamenlijke verantwoor-
delijkheid voor het reilen en zeilen van onze 
parochiekern, ook op financieel terrein. Bin-
nen de Pater Damiaan parochie hebben we 
als  parochiekern bestaansrecht zolang we 
vitaal en zelfdragend zijn. Dan hebben we 
het over activiteiten en inzet van vrijwilligers. 
Maar ook financieel moeten we zelf ‘onze 
broek’ op houden. Uw inzet en steun blijven 
hard nodig om als geloofsgemeenschap 
O.L.V. Hemelvaart ons bestaansrecht veilig 
te stellen.
Gaat ons dat ook in 2019 lukken? Blijft 
onze parochiekern vitaal en zelfdragend? 
Hoe ontwikkelt het kerkbezoek zich? Hoe 
wordt het parochieplan verder vorm gegeven 
en wat betekent dat voor onze parochie-
kern? Mogen we van bisdom Breda ook 
voor de langere termijn blijven gaan voor 
deze visie van de parochie? Hoe bevalt 
het om meer naar voren in de kerk plaats 
te nemen? Wat vindt u van de bijzondere 
activiteiten die we op de tweede zaterdag 
van de maand ontplooien? Moet het meer 
worden of net minder? Welke mogelijkheden 
ziet u om onze kerk nog meer te laten aan-
spreken bij parochianen en mensen?
Gesprekstof genoeg voor de nieuwjaarstoe-
spraak. De parochiekerncommissie hoopt 
op uw aanwezigheid in de viering van zater-
dag 5 januari en bij het informele samenzijn 
na de viering in de pastorie. Daar staat voor 
u koffie en thee klaar. Ook kinderen zijn 
zeer welkom. Graag willen we daarna met u 
toosten op 2019 en op een goede toekomst 
voor onze bloeiende parochiekern.

Ad Schenk

ZONDAG VAN DE EENHEID
Op 20 januari a.s. vieren wij weer de Zondag 
voor de Eenheid. Zoals gebruikelijk doen 
wij dit weer samen met de protestantse 
DEO-gemeente in Driewegen. Centraal staat 
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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

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:
Rudy de Maaijer, Kabbelaarsbank 15
4301 XA  Zierikzee  e-mail maayer@zeelandnet.nl

Aan het eind van de viering kreeg Wim 
Doeswijk uit handen van pastoor Van Hees 
een Diocesane onderscheiding. Wim is al 
43 jaar ononderbroken misdienaar/acoliet. 
Een vrijwilliger om trots op te zijn. 
Tijdens het gezellig samenzijn na de vie-
ring werden we op gebak getrakteerd door 
de familie Doeswijk. Vlak voordat we iets 
anders gaan drinken (de dames van de 
koffieploeg verzorgen dit altijd uitstekend) 
probeer ik het afgelopen jaar nog even kort 
samen te vatten.
Dit jaar moesten we afscheid nemen van 
onze geliefde pastoor Verdaasdonk. Op 7 
april is hij naar zijn laatste rustplaats in 
Breda gebracht. Een aantal vrijwilligers is 

bezig om samen met 
de PKC een gedenk-
teken te realiseren in 
Haamstede en Zierik-
zee. Er zijn al vergevor-
derde ideeën, maar 
de werkgroep heeft 
samen met de PKC 
nog even tijd nodig. 
Het aantal kerkgan-

gers neemt af. De inkomsten worden minder 
en de uitgaven hoger. We moeten behoorlijk 
in de buidel tasten om de gebouwen te 
onderhouden. Komende jaren worden de 
huizen van pastoor Van Hees en de familie 
Hilgers gerenoveerd en ook aan het dak van 
onze kerk worden onderhoudswerkzaamhe-
den uitgevoerd. Hierdoor zal onze spaarpot 
noodzakelijk worden  aangesproken.
De Kerstmarkt was vorig jaar gezellig en 
druk bezocht, daar hopen we dit jaar op 
15 december natuurlijk ook weer op. In 

mei was er een 
positieve alge-
mene parochie-
kerncommissie 
vergadering. 
H e t  f e e s t  i n 

LIEF EN LEED
Door het doopsel is op 28 oktober 
Thomas Buitendijk uit Goes in de RK. 
Parochie opgenomen
Overleden
Op 31 oktober is Henk van Aken uit Zierikzee 
overleden, hij werd 80 jaar.

VESPERVIERING
Op zondag 16 december is er om 16.00 uur 
weer een vesperviering in Zierikzee. 

TERUGBLIK WILLIBRORDZONDAG 
Een zondag (4 novem-
ber) waarop we onze 
patroonheil ige her-
denken en ook altijd 
stilstaan bij onze eigen 
parochie. Het was een 

mooie viering, waarin ons koor weer fantas-
tisch de muzikale ondersteuning verzorgde. 

dit keer Indonesië: een land met 265 mil-
joen inwoners, 1350 etnische groepen, 10 
% christenen. Een enorm en nog steeds 
groeiend verschil tussen arm en rijk. Een 
traditioneel Indonesisch gezegde verwoordt 
het treffend: ”Een muis sterft in een schuur 
vol graan”. Een land waar mensen snakken 
naar recht. ‘Recht voor ogen’ is dan ook 
het thema dat ons vanuit Indonesië wordt 
aangereikt.
De viering is op 20 januari om 10.00 uur 
in de kerk van Driewegen. Voorganger is 
Rens Stobbelaar. De voorganger vanuit de 
protestantse kerk is op dit moment nog niet 
bekend. Hierover en over de verdere invul-
ling van de viering hoort u nog nader.

Kees Boonman
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2 dec.: Caritascollecte ter ondersteuning 
voor de adventsviering en maaltijd voor 
ouderen.
15 dec.: op de kerstmarkt zullen weer kaars-
jes worden verkocht voor de Adventsactie, 
dit jaar een project voor kwetsbare vrouwen 
en kinderen in Burkina Faso.
Uw steun voor de Caritas: bankrekening:  
NL 52 RABO 0143 5823 99 t.n.v. Caritas-
kern Schouwen-Duiveland. Hartelijk dank 
voor Uw bijdrage.

Caritas werkgroep Schouwen-Duiveland

VIERINGEN HAAMSTEDE
Onze kerk is gedurende de winter gesloten.
Op kerstavond 24 december zal er om 
20.00 uur wel een feestelijke viering zijn. 
De kerststal staat klaar en een kwartier van 
te voren zullen we bekende kerstliederen 
zingen in onze sfeervolle kerk. U kunt mee-
zingen: ga rechts vooraan in de kerk zitten of 
staan en zing samen met het koor de mooie 
kerstliederen. Pastor Ton Bun, voor velen 
onder u een bekende naam, zal in deze 
eucharistieviering voorgaan. Elvira Vos-Si-
mons zal met haar koor Canto ad Mare de 
viering feestelijk verzorgen. Na de viering zal 
onze werkgroep de kerkgangers verrassen 
met een kleine attentie.
Zondag 30 december om 11.00 uur zal er 
wederom een viering zijn. Dan zal het koor 
L’Esprit uit Goes de muzikale uitvoering op 
zich nemen. Afgelopen zomer waren zij ook 
al te gast in onze kerk. Velen hebben toen 
van dit koor genoten. In deze viering is pas-
toraal werker Ed Visser de voorganger. Ook 
hij is in het verleden al verschillende keren 
bij ons geweest. Hij brengt zijn eigen acoliet 
mee. Na de viering is er koffie met een 
oudejaarstraktatie en kunnen we even over 
het afgelopen jaar filosoferen. Iedereen van 
harte welkom tijdens deze twee vieringen. 
Daarna zijn we weer dicht en vanaf Palmzon-
dag (14 april 2019 ) zal de kerk weer elke 
zondag om 11.00 uur open zijn.

HERDERSTOCHT
Op zondag 23 december houden we onze 
jaarlijkse herderstocht. Deze tocht van 
ongeveer 9 km lopen we op Schouwen-Dui-
veland. Vertrekplaats Mosselboomgaard om 

voor een project voor kwetsbare vrouwen en 
kinderen in Burkina Faso.
Tevens verkoop van sieraden, mooie kerst-
stukken, leuke (zelfgemaakte) cadeautjes, 
babbelaars, zelfgemaakte (kerst)kaarten, 
kaarsen, 2e hands kerstspullen en nog veel 
meer. Tevens verloting van gevulde bood-
schappenmanden. Voor de lekkere trek: 
koffie/thee met iets lekkers, oliebollen, 
palingbrood, hamburgers, glühwein, soep 
en broodjes. We proberen er met zijn allen 
weer een heel gezellige dag van te maken, 
wat zeker gaat lukken.
We hopen op veel bezoekers, dat maakt 
zo’n dag extra gezellig! Hartelijk welkom!

CARITAS 
Adventsviering
De jaarlijkse adventsviering voor de seni-
oren op woensdag 19 december begint 
om 16.30 uur met een heilige Mis in de 
Willibrorduskerk. Voorganger is pastoor 
Van Hees en ons Ceciliakoor verzorgt het 
muzikale gedeelte. Daarna ontmoeten we 
elkaar in het parochiecentrum voor een 
gezellig samenzijn en een broodmaaltijd.  
Parochianen van 68 jaar en ouder hebben 
inmiddels een uitnodiging gekregen voor de 
maaltijd. Voor de Heilige Mis is iedereen van 
harte uitgenodigd. Tussen 7 december en 
14 december kunt u het antwoordstrookje 
inleveren bij de genoemde adressen. Zorg 
dat u op tijd bent met inleveren want we 
zijn gebonden aan een bepaald aantal 
plaatsen.
Bezoekgroep 
Zoals u wellicht bekend is bezoekt een aan-
tal dames en heer parochianen die graag 
een bezoekje ontvangen vanuit onze kerk/
caritas gemeenschap. Van deze en gene 
horen wij wel of er iemand ziek is of in het 
ziekenhuis/zorghotel ligt, maar wij van de 
bezoekgroep, willen u nog eens onder de 
aandacht brengen dat het belangrijk is dat 
van u te horen. Ook mensen die gewoon 
behoefte hebben aan een praatje of met 
vragen zitten kunnen een beroep doen op 
onze bezoekgroep. Voor een eerste con-
tact kunt u bellen naar Henny Verkaart, tel. 
414106. 
Opbrengst caritascollectes
 Zierikzee Haamstede Totaal
30 sept.  € 50,10   € 41,50   € 91,60 
voor Caritas activiteiten
14 okt.   € 84,70 € 40,30 € 125,00 
 voor Caritas activiteiten
14 okt.   € 266,08 € 139,50 € 405,58
deurcollecte voor Sulawesi   
4 nov. €  243,75 -------  € 243,75 
voor Palabana kinderdorp Zambia
Onze kasbeheerder Tonny Vaes zorgt ervoor 
dat de bedragen op de juiste plek terecht 
komen.

september, voor de vrijwilligers van onze 
parochie, was heel geslaagd. Onze pastoor 
Van Hees kreeg daar plotseling vier paters 
die hem tijdelijk ondersteunden en ook de 
fiets van pa werd opgeknapt. 
Over opknappen gesproken: de tuin is opge-
knapt en we hebben wat meer ruimte gekre-
gen om de fietsen weg te zetten, zonder dat 
ons dit geld heeft gekost, enkel wat tuin.
Maar wat ik persoonlijk het belangrijkst vind 
is, dat we nog steeds kunnen rekenen op 
veel vrijwilligers die veel inzet tonen en extra 
bijspringen als dat nodig is of taken overne-
men als een ander even niet kan.
Nu ik wat meer mijn gezicht kan laten 
zien hier in het parochiecentrum valt me 
op hoeveel parochianen zo maar even 
binnen lopen. Gezellig en het zorgt voor 
verbondenheid.
Mijn dank weer aan eenieder die er voor 
zorgt dat onze kerk niet zomaar een dak 
boven wat hoofden is; dit waren de woorden 
van pastoor Verdaasdonk. Daar bedoelde 
hij niet alleen de vrijwilligers mee, maar 
ook alle mensen die deze kerk bezoeken. 
Samen kunnen we er een thuis van maken. 
Laten we daar samen met onze familie wat 
vaker op visite gaan.

Erik Steegmans

KERSTMARKT 
Hartelijk welkom op onze jaarlijkse kerst-
markt op zaterdag 15 december in en rond 
de Willibrorduskerk van 10-16 uur. We heb-
ben weer een gevarieerd aanbod met van 
alles wat. Een aantal goede doelen, zoals 
Dorcas, Rode Kruis, Kika, Parkinson, het 
Blindeninstituut en kraampjes waarvan de 
opbrengst is voor Afrika, Tibet en voor Roe-
menië. Ook de KBO zal aanwezig zijn met 
een stand.
Vanuit de Caritas is er een boekenverkoop 
en kan er een kaarsje aangestoken worden 
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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

het nieuwe jaar. Dit alles onder het genot 
van een hapje en een drankje. Iedereen is 
van harte uitgenodigd!
Voor uw KBO-agenda:

Dinsdag 4 december: 
Sinterklaas-koffieochtend
Donderdag 6 december: 
inloopmiddag/computeren
Woensdag 12 december: 
koffieochtend Brouwershaven
Dinsdag 8 januari: 
koffieochtend met nieuwjaarsreceptie
Woensdag 9 januari: 
koffieochtend in Brouwershaven
Vrijdag 18 januari: klaverjassen om 
19.30 in het parochiecentrum
Donderdag 24 januari: Goud van Oud 
in Burgh-Haamstede
  
VOOR UW AGENDA
Donderdag 29 november: thema-avond 
over schepping en evolutie, op het grens-
vlak van geloof en wetenschap. Door 
ds. Freek Schipper, aanvang 19.30 uur in 
de Thomaskerk.

Zaterdag 15 december: Advent concert 
met Marien Stouten en het Zeeuws Pro-
jectkoor, aanvang 15.00 en 19.30 uur in 
de Nieuwe Kerk.

Vrijdag 21 december: Christmas Carols, 
aanvang 20.00 uur in de Nieuwe Kerk.
Woensdag 23 januari: zal Marinus van den 
Berg, verpleeghuispastor, een bezoek bren-
gen aan de Thomaskerk in Zierikzee. Hij zal 
ingaan op de vragen die gaan over “mee-
gaan tot het einde” en “aan de grens van 
ons leven”. Vragen die met het levenstesta-
ment te maken hebben. Dat wordt een zeer 
boeiende avond. Aanvang: 19.30 uur.

WISSELING VAN DE WACHT
Met ingang van het nieuwe jaar ga ik stop-
pen met het redactiewerk van het Parochie-
nieuws. Hierbij wil ik iedereen bedanken 
die heeft meegewerkt om het regiodeel 
Schouwen-Duiveland gevuld te krijgen met 
interessante informatie betreffende onze 
parochiekern. Inmiddels hebben we Rudy 
de Maaijer bereid gevonden om mijn taak 
over te nemen, in het colofon staan zijn 
contactgegevens. 

Marijke Clarijs

BEDANKJE
Bijna aan het eind van het jaar wenst de 
redactie van het Parochienieuws u allen 
een vredig kerstfeest en een hoopvol 2019. 
Tevens onze dank aan alle bezorgers die 
afgelopen jaar weer klaar stonden om het 
parochienieuws te bezorgen.

19.00 uur. Opgeven bij Janine Doeswijk, tel 
414108 of Johnny Verkaart, tel 416112. 
Of per mail herderstocht@hotmail.com   
Kosten € 3,50 p.p. Aanmelden vóór 21 
december. 

KERSTGEZINSVIERING
Op maandag 24 december (kerstavond) 
is er om 18.00 uur een kerstgezinsviering 
in de Willibrorduskerk met als voorganger 
Pastoor Van Hees. Het kinderkoor “Eigen 
Wijs” zingt mee en het thema is “Een lichtje 
voor elkaar”. 

VOLKSKERSTZANG IN 
DE NIEUWE KERK 
Traditie is deze kerstzang op maandag 24 
december intussen al lang geworden met 
medewerking van de Koninklijke Harmonie 
‘Kunst & Eer’ en zang van Liesbeth Franken. 
Voorganger is ds. Piet de Graaf. Deze kerst-
zang wordt georganiseerd door het Platform 
van de verschillende kerken in Zierikzee 
en wordt uitgezonden via radio Schouwen-
Duiveland. Aanvang 19.30 uur. 

NIEUWJAARSRECEPTIE
Na de viering op 6 januari (Driekoningen) 
om 9.15 uur bent u zeer welkom in het 
parochiecentrum om elkaar alle goeds toe 
te wensen en met elkaar het glas te heffen 
op een hopelijk gezegend 2019.

ZONDAG VAN DE EENHEID
Op zondag 20 januari vieren we in Zierikzee 
de zondag van de Eenheid. Dit is al jaren 
een zeer goed bezochte viering en een fijne 
samenwerking met de voorgangers van de 
verschillende kerkgenootschappen in Zierik-
zee. De teksten voor de liturgie zijn aange-
reikt door christenen uit Indonesië. De con-
crete Bijbelse oproep heeft de blik gericht 
op recht en onrecht. Zoek het recht en 
niets anders dan het recht. De viering is om 
10.00 uur in de Nieuwe Kerk te Zierikzee. 
Voorgangers zijn ds. Piet de Graaf, ds. Freek 
Schipper en namens de RK. Parochie Erik 
Steegmans. Het RK Willibrorduskoor onder 
leiding van Wim Boer zal de gezangen ver-
zorgen. Er is kindernevendienst en crèche. 
En na afloop koffie/thee met ontmoeting. 
Laten we er samen iets moois van maken!
Er is op deze zondag géén viering in de 
Willibrorduskerk.

KBO
Koffieochtend
De eerste activiteit in 2019 is de koffie-
ochtend op dinsdag 8 januari met daaraan 
gekoppeld de nieuwjaarsreceptie. Zoals 
gewoonlijk bent u vanaf 9.30 uur welkom 
in het Parochiecentrum, waar wij elkaar alle 
goeds en gezondheid kunnen wensen voor 



De bakens verzetten (8)

Het had niet veel gescheeld of deze 
bladzijde was leeg gebleven. Een blanco 
pagina als afsluiting van dit nummer van 
Parochienieuws.
 Hoezo, hoor ik u denken.
 Het pastorale team bestaat op dit 
moment uit pastoor Fons van Hees, pas-
tor Ria Mangnus (die in het kader van re- 
integratie zes uur per week werkzaam is) en 
ondergetekende. Met veel noodgrepen lukt 
het om de gewone vieringen in het week-
end te laten doorgaan. Dit alles dankzij de 
inzet van emeritus-priesters Harrie Buijssen, 
Paul de Maat, Jan Voeten uit Roosendaal en 
(beperkt) Tom Brooijmans. Maar ook met 
medewerking van de lectoren en liturgische 
werkgroepen. Ook zijn we dankbaar voor de 
inzet van pastor Katrien van de Wiele voor 
de kindervieringen en eveneens voor die 
van pastor Rens Stobbelaar die uitvaarten 
en weekendvieringen verzorgt. En af en toe 
wordt diaken Egbert Bornhijm ingevlogen om 
zijn diensten te verlenen. Incidenteel biedt 
ook gepensioneerd pastoraal werkster Jeani-
ne Heezemans haar diensten aan.
 Maar het zijn dus noodgrepen.
Intussen doen de verantwoordelijke men-
sen op het bisdom hun uiterste best om 
de bestaande vacature te vervullen. Maar 
men is daarbij afhankelijk van de zeer 
beperkte beschikbaarheid van pastorale 
beroepskrachten, die bereid zijn deze taak 
in het Zeeuwse op zich te nemen. En laten 
we eerlijk zijn: de vooruitzichten zijn niet 
rooskleurig.

 Intussen doen wij als – actieve 
beroepskrachten – alles wat mogelijk is om 
het pastorale werk voortgang te doen vinden. 
Dat gebeurt in het besef, dat er zaken blij-
ven liggen (zeker in de doordeweekse taken) 
die feitelijk niet genegeerd mochten worden. 
Maar we hebben slechts twee handen, en 
ook onze dag telt niet meer dan 24 uur. 
De omvang van het pastorale team is nu 
(gezien de voorzichtige terugkeer van pastor 
Ria Mangnus na haar ziekteperiode) niet 
meer dan 2,15 fte. Tegen 5,8 fte twee jaar 
geleden.
 Een en ander betekent, dat we af 
en toe mensen of groepen moeten teleur-
stellen. Omdat we niet kunnen voldoen aan 
de verwachtingen die uitgaan van ‘zoals het 
al jaren is geweest’. Huisbezoek aan nabe-
staanden komt in de knel, aan gewoon huis-
bezoek komen we slechts zeer sporadisch 
toe, vieringen (vooral bijzondere vieringen 
buiten het reguliere rooster om) moeten we 
afzeggen, evenals bepaalde vergaderingen, 
bijvoorbeeld met een van de scholen of 
met werkgroepen in de parochie. Dat is heel 
pijnlijk voor wie het betreft. Maar het is ook 
pijnlijk voor ons.
 Dit is de feitelijke situatie waar-
mee we te maken hebben.

Dus als de rest van deze pagina pijnlijk leeg 
blijft, dan begrijpt u waardoor dit komt.

Wiel Hacking,
teamleider

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 Rudy de Maaijer
- 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


