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HET CALIMEROCOMPLEX
CALIMERO
Kent u dit vogeltje 
nog? Een zwart kui-
kentje dat in de jaren 
zeventig van de vori-
ge eeuw regelmatig werd 
gebruikt in een tekenfilm- 
serie? Vooral de kromme zin: “Zij 
zijn groot en ik is klein en da’s niet eer-
lijk, o nee”, kwam in elke aflevering terug 
en werd zelfs een lijfspreuk van de toenma-
lige omroepvereniging Televisie Radio Omroep Stichting (TROS).
 
COMPLEX?
Het calimerocomplex is het gevoel van personen, organisaties of 
landen structureel tekortgedaan of niet serieus genomen te worden 
vanwege hun geringe omvang. 
Toegegeven: het is een ‘zwaar beladen’ term van een klein diertje 
dat zichtbaar niet lekker in zijn verenpak zit, maar je zult er ‘maar’ 
last van hebben.
Wie terugkijkt naar het verleden van onze tien afzonderlijke paro-
chies (nu nog  acht parochiekernen) begrijpt dat er in de afgelo-
pen vijf jaar al veel veranderd is. Iedere parochie was relatief vrij 
in doen en laten binnen de Interparochiële Vereniging (IPV). Men 
sprak elkaar regelmatig, maar echt samenwerken op verschillende 
terreinen was niet direct nodig. Toen elke parochie nog zijn eigen 
pastoor had- maar dat is al meer dan vijfentwintig jaar geleden- was 
die eilandstructuur nog heel gewoon. Kerkbestuur (parochiebestuur) 
en/of adviesraad stelden de kaders vast waarbinnen de plaatse-
lijke geloofsgemeenschap kon werken. Geleidelijk aan moesten er 
bruggen gebouwd worden; iets wat binnen Zeeland nog steeds als 
noodzaak gezien wordt. Dat soms ook dammen of dijken denkbeel-
dig afgebroken of verlaagd moesten worden, lag/ligt gevoeliger. 
Zeeuwen laten niet makkelijk iets onderlopen en dat gevoel is zeer 
begrijpelijk: 65 jaar na de overstromingsramp van 1 februari 1953.

GROOTSTEDELIJK DENKEN
Wie vanuit de Randstad naar Zeeland komt, verbaast zich snel over 
het kleinschalige gebied van dorpjes, gehuchtjes, buurtschappen 
en eindeloze landerijen. Een Randstedeling moet zijn geduld op de 
proef stellen als het gaat om inburgeren, want van zijn rappe tong en 
grootstedelijk denken is niet elke recht geaarde Zeeuw gediend. Het 

gevoel dat ‘het grote’ gaat bepalen wat er in ‘het klein’ gedaan wordt 
kan soms als vijandig ervaart worden en als men stekels opzet, is de 
toon gezet en de verbroedering/verzustering ver te zoeken.

COMPLEXE ZAAK
Samenwerking zoeken is nooit 
verkeerd; zeker als men het gevoel 
heeft serieus genomen te worden 
en respect van alle kanten als 
randvoorwaarde gezien wordt. Als 
van hogerhand iets opgelegd gaat 
worden en een bepaald tijdspad 

gevolgd dient te worden. gaan bij sommige bestuurders haren over-
eind staan. Beelden van vangnetten en fuiken doemen op; ook niet 
vreemd in visminnend Zeeland. 
Veel middenstanders in dorpskernen doen er alles aan het hoofd 
boven water te houden; veel dorpsbewoners waarderen dat en 
kopen hun primaire levensbehoeften zoveel mogelijk op het dorp. Zo 
helpen ze mee hun dorpswinkel in stand te houden. 
Op kerkelijk gebied lukt dat in sommige kernen beter dan in andere 
parochiekernen. De ene dorpsgemeenschap is hechter dan de ande-
re en de kerk wordt dan ook als een ‘zaak van belang’ gezien. Ook al 
haal je niet wekelijks hier je boodschappen (evangelie), we blijven 
trouwe klanten in donaties en vrijwilligerswerk.
Het is dan moeilijk te accepteren als van ‘hogerhand’ bepaald zou 
worden hoe het verder moet. ‘We hebben de zaakjes toch op het 
droge’? Betrokkenheid en geld vormen geen beletsel om zelfstandig 
verder te gaan…?

DWARS OF WARS?
Keulen en Aken werden niet op één dag gebouwd en een tempel 
breek je niet zomaar in drie dagen af… Het is dan ook niet gezond 
om elkaar vooraf, in een vroeg stadium van samenwerken of fusie 
aan te vallen of elkaar de loef af te steken. Anderzijds moet men 
ook niet de kop in het zand steken. Wat twintig jaar geleden bijna 
onwerkelijk leek en vijf jaar geleden nog heel ver weg was, komt 
toch dichterbij. 

OVERIGENS..
De in 1972  (kleine)  TROS zou later uitgroeien tot een van de 
grootste omroepen; in 2014 gingen TROS en AVRO op in de nieuwe 
naam: AVROTROS. 

inleidend 
woord

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

i Je groot voelen of gekleineerd worden…zaken die in de Bijbel net zo voorkomen als in het 
dagelijkse leven. Wie kent niet het verhaal van David en Goliath? Of de onoverwinnelijk 
lijkende Samson, die – gekortwiekt-  zijn kracht verloor. 
Ook het laatste nummer van de achttiende jaargang gaan we krachtdadig verder; op naar 
de negentiende jaargang! Ook 2018-2019 zal ons veel verrassingen brengen, maar zoals 
zoveel in het leven is die bladzijde nog blanco. 

OECUMENISCHE BIEEÊNKOMST
Op zondag 18 februari is er weer een eucumeniese bieeênkomst in ’t Kerksje van Ellesdiek (Ellewoutsdijk). Ook op deze derde zondag 
van de maand februari wordt in ’t Kerkje een bijeenkomst gehouden in een Zeeuwse streektaal; de liederen voor deze middag worden 
eveneens in het Zeeuws vertaald en gezongen. De overdenking wordt dit keer verzorgd door Ineke Bakker uit Sommelsdijk. Het thema 
is Wì leef jie van? Bert en Corrie Geleijnse zullen een muzikale bijdrage aan de bijeenkomst leveren. De bijeenkomst begint om 14.30 
uur. De toegang is gratis.

Jan Minnaard, Oecumenische Werkgroep Ellesdiek
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DATA PAROCHIENIEUWS
Jaargang 18 kende veel onregelmatige verschijningsdata en die 
brachten redacteuren en bezorgers wel eens in verwarring.
Jaargang 19 moet daar verandering in brengen, door zoveel mogelijk 
op het eind van de maand te verschijnen en zo tijdig u te voorzien 
van alle wetenswaardigheden van de komende maand.

Nummer 1 verschijnt op donderdag 22 maart; Kopij inleveren tot 
zondag 10 maart.
Nummer 2 verschijnt op donderdag 26 april/ vlak voor de mei- 
vakantie; kopij op 15 april.
Nummer 3 verschijnt op vrijdag 25 mei/ vanwege de pinksterdagen; 
voor 14 mei kopij.
Nummer 4 verschijnt op donderdag 28 juni en is een dubbelnum-
mer voor juli & augustus. Kopij inleveren tot en met zondag 17 juni.
Nummer 5 verschijnt op donderdag 30 augustus en is ook een 
dubbelnummer voor september & oktober. Kopij inleveren tot en 
met zondag 19 augustus.

Nummer 6 komt uit op donderdag 25 oktober; uw bijdragen zien we 
graag voor 15 oktober via de plaatselijke redactie of het algemene 
adres: parochienieuws@zeelandnet.nl
Nummer 7 omvat de gehele advent- en kerstperiode en is op 
donderdag 29 november beschikbaar. Kopij aanleveren voor 19 
november.
Nummer 8 is een dubbelnummer voor januari en februari 2019 en 
komt op donderdag 17 januari van de drukker. Kopij inleveren voor 
maandag 7 januari 2019.

Bijdragen alleen in Word aanleveren, niet in pdf-bestanden.  
Een artikel van maximaal 300 woorden wordt eerder geplaatst dan 
stukken met een grotere omvang. Bespreek vooraf uitzonderingen 
met hoofdredactie of lokale redactieleden. 
Stukken kunnen (met of zonder overleg) worden aangepast of enkel 
via de website worden geplaatst.

Johannes 2, 15.16  tempelreiniging
‘Jezus maakte van touwen een gesel, dreef ze allemaal uit de tempel, 
ook de schapen en de runderen; het kleingeld van de wisselaars 
veegde Hij van de tafels en wierp die omver. En tot de duivenhande-
laars zei Hij: Weg met dit alles! Maakt van het huis van mijn Vader 
geen markthal!’

In de parochie waar ik vroeger werkte was ik lid van een bevlogen 
MOV werkgroep. Een werkgroep met aandacht voor Missie, Ontwik-
keling en Vrede. Enkele leden zorgden ervoor dat er 1x per maand 
achter in de kerk Max Havelaar koffie en chocola gekocht kon 
worden.
Ze stimuleerden iedereen om er in de winkels ook naar te vragen.
Dat was in de tijd dat deze koffie nog op een plank ergens achteraf, 
in de supermarkt stond.
Mede door de inzet en het enthousiasme van zulke parochianen 
heeft Max Havelaar nu een marktaandeel van meer dan 3% in ver-
schillende grote supermarktketens. Dat was toen, meer dan 25 jaar 
geleden ondenkbaar. Hun vastberadenheid, vasthoudendheid heeft 
daar echt aan bijgedragen.
Sommige mensen vonden die verkoop achter in de kerk maar niks. 
Om hun weerstand kracht bij te zetten haalden sommigen zelfs het 
evangelie van Johannes aan waar Jezus te keer gaat tegen de markt-
lieden in de tempel.
Maar ik denk dat Jezus niet tegen deze verkoop in de parochie zou 
zijn opgetreden. Het zijn producten uit de wereldwinkel ten bate van 
de armsten; verkoop dus, die  gericht is op een beter en rechtvaardig 
loon voor boeren. 
Waar is Jezus’ onverwacht felle optreden bij de tempel dan wel tegen 
gericht?
Jezus is voor het Paasfeest naar Jeruzalem gekomen. Jeruzalem, de 
heilige stad met de tempel als centrum van het geloof.
Het evangelie over de tempelreiniging is een hard verhaal.
Maar Jezus zuivert de tempel niet, omdat hij niet tegen rommel of 
lawaai zou kunnen. En kinderen mag je ook best horen.

WAT MAAKT JEZUS DAN ZO KWAAD?
Dat is de aard van de handel. Oorspronkelijk brachten mensen een 
eigen dier mee, een schaap of duiven om te offeren. Dat gebruik is 

commercie geworden. Aan de verkoop van de dieren in de voorhof 
van de tempel verdienen de priesters. Ze ontvangen er steekpen-
ningen voor. Kortom, het is een handeltje geworden, een religieuze 
handel. Daar verzet Jezus zich tegen. Hij verkondigde dat je God 
niet met uiterlijk vertoon kon imponeren of inpalmen. Evenmin met 
opzichtig bidden, ook niet met opzichtig offeren, of met opzichtig 
aalmoezen geven. Eerlijkheid eenvoud brengt je dichter bij God is 
zijn boodschap.
De tempel was in zijn ogen een plaats geworden waar mensen 
meenden met God te kunnen handelen. Geloof is niet te koop. 
Dat gebeurde niet alleen toen, ook wij doen er – op een ander 
manier soms aan mee, denk ik. 
Eckhart, een middeleeuws mysticus, schreef kritische gedachten 
over dit evangelie: zijn die geldwisselaars niet alle mensen, die een 
handeltje drijven met God? De mensen die God beloven: ik zal elke 
dag een rozenkrans bidden, als jij mij gezond houdt; ik zal elk jaar 
iets offeren aan de armen, als het goed komt met mij. Onderhan-
delen met God ‘Maakt van het huis van mijn Vader geen markthal!’ 
verwerpt Jezus.
De tempel, de kerk, die Jezus voor ogen heeft bestaat uit mensen, 
levende stenen, die zorg dragen voor elkaars geluk. Zorg dragen voor 
elkaars wel – zijn. Zo samen blijven bouwen aan een levende, warme, 
gastvrije kerk ten dienste van de wereld, onze wereld.

GEBED

God, ik heb uw nabijheid gezocht
met heel mijn hart riep ik u
en toen ik op weg ging
om U te ontmoeten
vond ik U
op weg naar mij.

Jeanine Heezemans 
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Bernard van Lamoen
Op 23 december jl. overleed Bernard van Lamoen. Sinds 1 januari 
van 2017 was Bernard pastoraal werker in de Sint Norbertusparo-
chie en projectleider voor het project Seniorenpastoraat Roosen-
daal-Zuid. Daarvoor was hij jarenlang als pastor actief binnen de 
Heilige Mariaparochie en in onze Pater Damiaanparochie (ook wel 
genoemd ‘Samenwerkingsverband Boven de Schelde).
In elke parochiekern werd zijn overlijden bekend gemaakt tijdens een 
van de vele diensten en vieringen rondom Kerstmis. Ook werd een 
speciale nieuwsbrief samengesteld die via de website of rechtstreeks 
aan abonnees werd toegezonden.
Wij wensen zijn vrouw en kinderen alle steun toe in het verwerken 
van dit verlies.
Met dank aan de Sint Norbertusparochie voor het gebruik van bij-
gaande foto. 

PAROCHIEBIJDRAGE
Al jaren wordt van u een bijdrage gevraagd die bestemd is voor uw 
parochiekern: de parochiebijdrage (ook wel kerkbijdrage of Actie 
Kerkbalans genoemd). De bisdommen in Nederland vragen ons 
beleefd om 1% van ons netto besteedbaar inkomen te besteden 
aan deze parochiebijdrage. Als minimumbedrag stellen zij de norm 
voor 2018 op € 118.-
Zoals velen denken, heeft de hoogte van de parochiebijdrage invloed 
op het bedrag dat aan u in voorkomende gevallen wordt gevraagd 
bij kerkelijke diensten ( te denken aan uitvaart of bijzondere viering). 
Om precies te zijn is deze denkwijze niet geheel juist, maar we heb-
ben alle begrip en waardering als u deze regel hanteert. Feitelijk is 
het vooral bedoeld als lidmaatschapsgeld, zoals men voor elke ver-
eniging of club een bijdrage vraagt.
Het bisdom Breda heeft al een aantal jaren geleden de afspraken 
zo aangepast dat in verschillende parochies het totaal aan kerkbij-
dragen niet meer voor de duur van vijf jaar, maar voor maximaal drie 
jaar wordt meegerekend.

Een voorbeeld werkt altijd beter:
De kosten van een uitvaartdienst of huwelijksviering in ons bisdom 
bedragen € 588,00.
U betaalt al vele jaren bijdragen; stel € 120.- per jaar. Volgens de 
oude regel bent u dan gevrijwaard van kosten, omdat de giften in de 
afgelopen vijf jaar hoger waren dan de kosten van deze viering. In 
de nieuwe regeling (die overigens nog niet overal geldt) worden de 
laatste drie jaren kerkbijdrage meegeteld: dus 3 x € 120.- = € 360.  
Het verschil van € 228.- mag aan u doorberekend worden.
Vaak vindt er directe verrekening plaats via uw kasbeheerder van 
de eigen parochiekern. Uw uitvaartonderneming kan een kostenpost 
in het totale pakket aan uitvaartverzorging opnemen, maar let u er 
wel op dat het teveel betaalde bedrag dan rechtstreeks aan u wordt 
uitgekeerd, indien parochiebijdragen dit rechtvaardigen. Mede door 
privacywetgeving mogen parochiekernen deze giften niet publiceren 
of bekend maken aan uw uitvaartonderneming.
Bovendien wordt er vanuit gegaan dat meerderjarige kinderen die 
inwonend zijn (boven de 18 jaar) een eigen bijdrage overmaken, als 
zij een eigen inkomen hebben.
Met name bij doopvieringen of bij Eerste Communievoorbereiding 
en Vormsel wordt er vanuit gegaan dat de kern alle kosten voor 
haar rekening neemt en ouders hiervoor niet mag belasten. Ook dat 
is onjuist: ouders, die besluiten hun kind te laten dopen of laten 

deelnemen aan eerste Communie of Vormsel worden ook gevraagd 
de kerkbijdragen te betalen. In verschillende kernen worden achteraf 
rekeningen gestuurd, indien ouders verzuimd hebben hun bijdrage 
over te maken. Let wel: bij de aanmelding wordt dit ook meegedeeld 
en (min of meer) als voorwaarde gesteld.
Uiteraard zijn er altijd persoonlijke situaties of gevallen waarin 
anders besloten kan worden. U kunt hiervoor altijd contact opnemen 
met uw eigen parochiekern.

TARIEVEN BISDOM BREDA 2018:
- Stipendium (ook wel misintentie genoemd) € 10,50
- Advies parochiebijdrage -118,00
- Kerkelijk huwelijk of uitvaartdienst -588,00
- Jubileumdienst -295,00
-  Dienst in crematorium of op de begraafplaats                                                                      

zonder voorafgaande kerkelijke dienst -391,00
- Deelname aan communie- of vormselproject -118,00

KERKHOFTARIEVEN 
Aangezien het beheer en onderhoud van kerkhoven per kern binnen 
onze parochie kan verschillen is het raadzaam hierover contact op 
te nemen met de eigen parochiekern. De kosten kunnen in voorko-
mende gevallen verschillen, maar ook hier wordt zo mogelijk een 
uniforme tarievenlijst van het bisdom gehanteerd.       

Vragen? Neem contact op met uw parochiekern of stuur uw reactie 
naar onze penningmeester dhr. André Rijk, p/a pastoraal centrum  
Zusterstraat 4, 4461 JA Goes.                                                                                             
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Vastenactie: Armoedebestrijding in Mbala, Zambia 
Het Vastenactie 
campagneproject 
2018 wordt uitge-
voerd door de Zus-
ters van het Heilig 
Hart van Jezus en 
Maria. Zij zijn sinds 
1962 in de Mba-
la-regio in Zambia 
actief op verzoek 
van de toenmalige 
overheid en van de 
bisschop van het 
Mbala-Mpika-bis-
dom. Vanuit hun 
missie hebben zij 
zich ingezet op het 
gebied van onder-
wijs en ziekenzorg, 
waaronder voor 

geestelijk en/of lichamelijk gehandicapte kinderen. Zij hebben bij-
voorbeeld een ziekenhuis gebouwd in de regio (in samenwerking met 
het bisdom) en dat jarenlang gerund.
 Sinds de HIV- en aidspandemie hebben de zusters in Zambia 
hun werkzaamheden verschoven. Het ziekenhuis is overgenomen 
door de overheid en de zusters hebben het Households In Distress 
(HID)-programma opgezet in 1991. Het doel van het HID-program-
ma is om de impact van HIV/aids te verminderen via voorlichting 
en goede gezondheidszorg en door mensen te helpen in hun eigen 

levensonderhoud te voorzien. De zusters zijn de enige grote religieuze 
hulporganisatie in deze regio die op het gebied van HIV en aids werkt.
 Binnen het HID-programma vallen: hulp aan weeskinderen 
en kwetsbare kinderen; opleiding en opvang van gehandicapte 
kinderen en volwassenen; armoedebestrijdingsprogramma’s en 
bewustwordingsprogramma’s.
 Ons campagneproject richt zich op 300 hiv-positieve mannen en 
vrouwen die weduwe/weduwnaar of alleenstaande (pleeg)ouder zijn, 
die een laag inkomen hebben - tussen de 0 en 6 euro per week – en 
die gemiddeld zo’n zes tot acht personen in hun huishouden tellen. 

 Het doel van dit project is om de onafhankelijkheid van deze men-
sen (100 per jaar, drie jaar lang) te vergroten door ze te trainen op 
ondernemerschap en manieren om in hun levensonderhoud te voor-
zien. Het project zal ze bijvoorbeeld leren hoe ze hun eigen onderne-
ming kunnen starten en uitbreiden, ze een startkapitaal bieden of een 
starterspakket om een landbouwbedrijfje op te zetten.
 Na drie jaar hebben de deelnemers aan het programma voldoende 
inkomen om goed voor hun familie te zorgen. In totaal zullen met dit 
project 15,700 mensen in de Mbala-regio in Zambia bereikt worden, 
waarvan 12,600 indirect.

Juvent Event 2018!

Het komt dichterbij.. Het Juvent Event 2018! Een inhoudelijke con-
ferentie voor collega’s van Juvent, pleegouders, gezinshuisouders, 
externe stakeholders en belangstellenden. Een mooi moment om 
alvast de onderstaande data te noteren in uw agenda! 

15 MAART - CONFERENTIE ‘DE JEUGDZORG DRAAIT DOOR!’
De impact van de transitie op processen en vormgeving van de zorg 
was enorm. Hoe kijken we nu we drie jaar op weg zijn als Zeeuwse 
Jeugdzorgspecialist naar onze rol in hulpverleningsland? Hoe slui-
ten anderen aan om kinderen en gezinnen  te helpen? Waar liggen 
de grenzen? Waar liggen mogelijkheden die we nog niet benutten? 
Daarover gaan we graag in gesprek, in een setting á ‘De wereld draait 
door’. Samen met een aantal collega’s en tafelgasten van gemeen-
ten, woningcorporaties, beleidsadviseurs, kinderopvang etc. gaan we 
in gesprek over de knelpunten en ontwikkeling in de jeugdzorg. Met 

als doel.. het realiseren van een sterk systeem in belang van het kind 
en zijn omgeving! Dit event vindt plaats in de week van Zorg en Wel-
zijn op donderdagmiddag 15 maart locatie De Stenge, Stengeplein 
1, 4451 CZ Heinkenszand. 

NU AL AANMELDEN? 
Wilt u zeker zijn van een plek in het publiek? Mail dan naar commu-
nicatie@juvent.nl 

Nadere berichtgeving en de officiële uitnodiging met de programme-
ring van het Event volgt nog. Mocht je nu toch al vragen en/of opmer-
kingen hebben, neem dan contact op met de afdeling Communicatie 
via communicatie@juvent.nl of rechtstreeks met de projectleider 
Yarha Pattipeilohij, bereikbaar via het telefoonnummer: 0118 63 28 
42 en via e-mail: ypattipeilohij@juvent.nl. 
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Kerkdiensten in de regio FEBRUARI
datum+tijd plaats voorganger soort koor en bijzonderheden

     Vrijdag 9 februari     
16.00 uur Goes  F. van Hees      Eucharistieviering  Con Amore, Gasthuis 
19.30 uur Lewedorp  W. Hacking Viering van W en C  Con Dios  Carnavalsviering  
     Zaterdag 10 februari     
09.00 uur Goes  Eigen priester Eucharistieviering  Eritrese gemeenschap 
19.00 uur Goes  Eigen groep Vesperviering  Herenkoor 
19.00 uur  Ovezande F. van Hees Eucharistieviering  Gezinsviering, Pius X 
19.00 uur Lewedorp  H. Buijssen Eucharistieviering  Eligiuskoor 
     Zondag 11 februari   6e Zondag door het jaar  
09.00 uur Heinkenszand H. Buijssen Eucharistieviering  Dameskoor 
09.15 uur Zierikzee  A. Verdaasdonk Eucharistieviering  Willibrorduskoor 
09.30 uur Hansweert F. van Hees Eucharistieviering  Samenzang 
10.00 uur Goes  J. Heezemans Kringviering  
10.45 uur ‘s-Heerenhoek Werkgroep Viering van W en C  Dames en Herenkoor 
11.00 uur Kwadendamme F. van Hees Eucharistieviering  
11.00 uur Goes  H. Buijssen Eucharistieviering  Herenkoor 
11.00 uur Haamstede A. Verdaasdonk Eucharistieviering  Samenzang 
     dinsdag 13 februari     
09.30 uur Goes  F. van Hees Eucharistieviering  Dagkapel 
     Woensdag 14 februari  asWoensdag   
14.00 uur Lewedorp  H. Buijssen Eucharistieviering  De Kraayert 
09.00 uur Heinkenszand H. Buijssen Eucharistieviering  Dameskoor
19.00 ur  ‘s-Heerenhoek W. Hacking Viering van W en G  Missicanto
19.00 uur Kwadendamme diaken E. Bornhijm Viering van W en C  Singing Voices 
19.00 uur Goes  H. Buijssen Eucharistieviering  Con Amore 
19.30 uur Zierikzee  F. van Hees Eucharistieviering  Willibrorduskoor 
     Zaterdag 17 februari     
17.00 uur  Goes  Eigen groep Viering van W en C  L ‘Esprit 
19.00 uur Heinkenszand F. van Hees Eucharistieviering  Dameskoor   
     Zondag 18 februari   7e Zondag door het jaar  
09.00 uur ś-Heerenhoek F. van Hees Eucharistieviering  Dames en Heren 
09.15 uur Zierikzee  A. Verdaasdonk Eucharistieviering  Willibrorduskoor 
09.30 uur Ovezande H. Buijssen Eucharistieviering  Pius X    KND
09.30 uur Hansweert Wergroep  Viering van W en C  Gemengd koor 
10.45 uur Lewedorp  Werkgroep Viering van W en C  Eligiuskoor 
10.45 uur Goes  L. Schout  Viering van W en G  Ter Weel/St. Maarten in de Groe 
11.00 uur Kwadendamme H. Buijssen Eucharistieviering  St. Caecilia 
11.00 uur Goes  F. van Hees Eucharistieviering  L’Esprit 
11.00 uur Haamstede A. Verdaasdonk Eucharistieviering  Samenzang 
16.00 uur Zierikzee  F. van Hees Vesperviering  
     dinsdag 20 februari     
09.30 uur Goes  F. van Hees Eucharistieviering  Dagkapel 
     Woensdag 21 februari     
14.00 uur Lewedorp  F. van Hees Eucharistieviering  De Kraayert 
     Zaterdag 24 februari     
09.00 uur Goes  Eigen priester Eucharistieviering  Eritrese gemeenschap 
19.00 uur Goes  Eigen groep Vesperviering  Herenkoor 
19.00 uur ‘s-Heerenhoek H. Buijssen Eucharistieviering  Dames en Herenkoor 
     Zondag 25 februari   8e Zondag door het jaar  
09.00 uur Heinkenszand H. Buijssen Eucharistieviering  Herenkoor 
09.15 uur Zierikzee  Werkgroep Viering van W en C  Willibrorduskoor 
09.30 uur Ovezande Liturgie Groep Viering van W en C  Pius X 
09.30 uur Hansweert W. Hacking Viering van W en C  Samenzang 
10.45 uur Lewedorp  T. Brooijmans Eucharistieviering  Eligius 
11.00 uur Kwadendamme W. Hacking Viering van W en C  St. Caecilia 
11.00 uur Goes  H. Buijssen Eucharistieviering  Herenkoor 
11.00 uur Haamstede Werkgroep Viering van W en C  Samenzang 

WeeKendVieringen en grote feestdagen   
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datum+tijd plaats voorganger soort koor en bijzonderheden

Kerkdiensten in de regio FEB/MRT

WeeKendVieringen en grote feestdagen   

dinsdag 27 februari     
09.30 uur Goes  H. Buijssen Eucharistieviering  Dagkapel 
     Woensdag 28 februari     
14.00 uur Lewedorp  T. Brooijmans Eucharistieviering  De Kraayert 
14.30 uur s-Heer-Arendskerke J. Heezemans Viering van W en C  Poelwijck 
     Vrijdag 2 maart     
09.00 uur  Kwadendamme Liturgie Groep Viering van W en C  Dagkapel 
19.00 uur Zierikzee  Geen viering   
     Zaterdag 3 maart     
19.00 uur Goes  Eigen groep Viering van W en C  Con Amore 
19.00 uur Heinkenszand W. Hacking Viering van W en C  Free Spirit 
19.00 uur  Ovezande J. Heezemans Viering van W en C  Oal In, Jongerenviering 
      Presentatieviering  Eerste H. Communie 
     Zondag 4 maart   9e Zondag door het jaar  
09.00 uur ‘s-Heerenhoek W. Hacking Viering van W en C  Herenkoor 
09.30 uur Hansweert H. Buijssen Eucharistieviering  Gemengd koor 
10.00 uur Zierikzee  Werkgroep Viering van W en C  Gezinsviering 
10.45 uur Lewedorp  W. Hacking Viering van W en C  Con Dios   K / C
11.00 uur Kwadendamme H. Buijssen Eucharistieviering  Mannenkoor 
11.00 uur Goes  J. Heezemans Viering van W en C  l’ Esprit  
         Presentatieviering Communicanten en Vormelingen 
11.00 uur Haamstede A. Verdaasdonk Eucharistieviering  Samenzang 
18.00 uur Goes  S. Klim  Eucharistieviering  Poolse viering 
     dinsdag 6 maart     
09.30 uur Goes  H. Buijssen Eucharistieviering  Dagkapel 
     Woensdag 7 maart     
14.00 uur Lewedorp  ds. M. Wisse Viering van W en G  De Kraayert 
     Zaterdag 10 maart     
09.00 uur Goes  Eigen priester Eucharistieviering  Eritrese gemeenschap 
17.00 uur  Goes  Eigen groep Evensong   Capella M. Magdalena
19.00 uur  Ovezande H. Buijssen Eucharistieviering  Gezinsviering, Pius X 
19.00 uur Lewedorp  F. van Hees Eucharistieviering  Eligiuskoor 
     Zondag 11 maart   10e Zondag door het jaar  
09.00 uur Heinkenszand H. Buijssen Eucharistieviering  Dameskoor
09.15 uur Zierikzee  A. Verdaasdonk Eucharistieviering  Willibrorduskoor
09.30 uur Hansweert F. van Hees Eucharistieviering  Gemengd koor.  Samenzang
10.45 uur ‘s-Heerenhoek H. Buijssen Eucharistieviering  Dames en Herenkoor
11.00 uur Kwadendamme F. van Hees Eucharistieviering  Singing Voices
         presentatie communicanten
11.00 uur Goes  T. Brooijmans Eucharistieviering  Herenkoor
11.00 uur Haamstede A. Verdaasdonk Eucharistieviering  Samenzang

dinsdag 13 maart     
09.30 uur Goes  F. van Hees Eucharistieviering  Dagkapel 
     Woensdag 14 maart     
14.00 uur Lewedorp  H. Buijssen Eucharistieviering  De Kraayert 
     Zaterdag 17 maart     
19.00 uur Goes  Eigen groep    L ‘Esprit 
19.00 uur Heinkenszand F. van Hees Eucharistieviering  Dameskoor 
      Zondag 18 maart   11e Zondag door het jaar  
09.00 uur ś-Heerenhoek H. Buijssen Eucharistieviering  Missicanto 
09.15 uur Zierikzee  van Hees  Eucharistieviering  Willibrorduskoor 
09.30 uur Ovezande Werkgroep Viering van W en C  Pius X   KND
09.30 uur Hansweert Wergroep  Viering van W en C  Gemengd koor 
10.45 uur Lewedorp  H. Buijssen Eucharistieviering  Eligiuskoor 
10.45 uur Goes  L. Schout  Viering van W en G  Ter Weel/St. Maarten in de Groe 
11.00 uur Kwadendamme T. Brooijmans Eucharistieviering  St. Caecilia 
11.00 uur Goes  F. van Hees Eucharistieviering  L’Esprit 
11.00 uur Haamstede Werkgroep Viering van W en C  Samenzang 
16.00 uur Zierikzee  F. van Hees Vesperviering  
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Kerkdiensten in de regio MAART
dinsdag 20 maart     
09.30 uur Goes  F. van Hees Eucharistieviering  Dagkapel 
     
Woensdag  21 maart     
14.00 uur Lewedorp  F. van Hees Eucharistieviering  De Kraayert 
     
Zaterdag 24 maart     
09.00 uur Goes  Eigen priester Eucharistieviering  Eritrese gemeenschap 
19.00 uur Goes  Eigen groep Vesperviering  Herenkoor 
19.00 uur ‘s-Heerenhoek J. Heezemans Viering van W en C  Esperanto 
     
Zondag 25 maart   12e Zondag door het jaar PalmZondag (start goede WeeK) PalmZondag
09.00 uur Heinkenszand J. Heezemans Viering van W en C  Herenkoor
09.15 uur Zierikzee  A. Verdaasdonk Eucharistieviering  Willibrorduskoor 
09.30 uur Hansweert H. Buijssen Eucharistieviering  Samenzang 
09.30 uur Ovezande F. van Hees Eucharistieviering  Pius X 
10.45 uur Lewedorp  J. Heezemans Viering van W en C  Eligius 
11.00 uur Kwadendamme F. van Hees Eucharistieviering  St. Caecilia, Presentatieviering Vormelingen
11.00 uur Goes  H. Buijssen Eucharistieviering  Herenkoor 
11.00 uur Haamstede Verdaasdonk Eucharistieviering  Samenzang 
     
dinsdag 27 maart     
09.30 uur Goes  F. van Hees Eucharistieviering  Dagkapel 
     
Woensdag 28 maart     
14.30 uur s-Heer-Arendskerke W. Martens Viering van W en C  Poelwijck 
19.00 uur Roosendaal Bisschop Liesen Chrismaviering  H. Josefkerk 

Mis met twee heren?
In het afgelopen jaar is het u misschien opgevallen, dat er in enkele 
vieringen op zaterdag of zondag twee voorgangers de dienst deden. 
Pastoor Fons van Hees en pastoraal werker Wiel Hacking hadden 
de taken verdeeld. De pastoraal werker verzorgde het welkom, de 
schuldbelijdenis, de evangelielezing, de overweging, de geloofs-
belijdenis en de opening en afsluiting van de voorbeden, terwijl 
de priester alle overige onderdelen van de eucharistieviering voor 
zijn rekening nam. Dit samen voorgaan deed zich voor, wanneer er 

sprake was van een ‘vijfde weekend’ in de maand.
 De vraag van sommige kerkgangers was te begrijpen: 
kunnen deze twee voorgangers niet beter afzonderlijk een dienst 
verzorgen, zodat de krachten ‘beter verdeeld’ worden? De reden 
van dit gezamenlijk voorgaan was, dat op deze wijze pastoor van 
Hees enkele keren per jaar ontheven zou zijn van het voorbereiden 
van zijn homilie. In plaats daarvan verzorgde pastor Hacking de 
overweging.

Kerkbijdrage en belastingvoordelen 
Indien u overweegt een bijdra-
ge over te maken naar uw eigen 
kerk, dan is het goed om te weten 
dat u onder bepaalde voorwaar-
den uw gift mag aftrekken bij de 
belastingdienst.
Om te beginnen moet een instelling 
voldoen aan de zogenaamde ANBI- 

voorwaarden. ANBI staat voor: Algemeen nut beogende instellingen. 
De Pater Damiaanparochie is erkend als een legale ANBI-instelling 
en heeft hiervan melding gemaakt bij het bisdom, zoals bijna alle 
aangesloten parochies dat gedaan hebben. 
Indien u kerkbijdrage overmaakt, mag u gebruik maken van belas-
tingaftrek bij uw inkomstenbelasting. Uiteraard moet die gift wel 
geregistreerd zijn en daarom is het verstandig uw donatie via bank 
over te maken en niet in contanten te betalen. Indien u wel besluit 
geld contant te willen geven, vraag dan altijd om een kwitantie via 
de kasbeheerder.

Om in aanmerking te komen voor aftrek van periodieke giften ( voor 
een periode van bijvoorbeeld vijf jaar) moeten donateur en ANBI-in-
stelling (uw parochiekern) deze gift vastleggen in een overeenkomst. 
Hiervoor zijn speciale formulieren ontwikkeld, die u via uw paro-
chiekern kunt opvragen. U belooft dan voor de duur van vijf jaar elk 
jaar een vast bedrag over te maken naar uw kerkelijke instelling. Na 
ondertekening door de kasbeheerder bewaart u dit document bij uw 
belastingpapieren, maar ziet er ook op toe dat u dit bedrag jaarlijks 
overmaakt. Sommigen denken dat de kerk dit geld automatisch kan 
innen, maar dat is niet het geval. 

U kunt er ook voor kiezen om maandelijks een bedrag als incasso te 
laten overmaken. Velen maken hier gebruik van en het principe van 
‘gemak dient de mens’ wordt volledig nagestreefd. U kunt uiteraard 
altijd tussentijds uw gift aanpassen of stopzetten.
Het spreekt vanzelf dat hoe hoger het bedrag is, hoe meer aftrek 
u mag hanteren, maar hiervoor kan elke parochiekern u eenvoudig 
rekenvoorbeelden geven.
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Graven naar geloof – Het traagste tempo

‘Een welp speelt samen met anderen in de rimboe, hij is eerlijk, 
vriendelijk, houdt vol en zorgt goed voor de natuur.’ Het is deze wel-
penwet, die aan het begin en aan het einde van iedere bijeenkomst 
op zaterdagmiddag wordt opgezegd. Dat gebeurt bij toerbeurt, nadat 
de vlag bij aanvang is gehesen of nadat hij aan het slot wordt gestre-
ken. Naomi Priem, welpenleiding bij de Schout bij Nacht Doorman-
groep in Heinkenszand, verduidelijkt: ‘Deze wet is de basis van hoe 
we de welpen leren omgaan met elkaar. De bijeenkomsten moeten 
in de eerste plaats gewoon leuk zijn voor de kinderen. Maar in allerlei 
spelvormen willen we stimuleren dat ze tot het inzicht komen: als je 
samenwerkt, dan kom je verder. Bijvoorbeeld als je voor een sloot 
staat en je hebt een paar losse pionierpalen. In je eentje zul je niet 
zo gemakkelijk een brug bouwen van zulke palen, maar samen lukt 
het wel.’

CREATIVITEIT
De scoutinggroep in Heinkenszand telt ongeveer 150 leden en rond 
de 50 kaderleden. Naar leeftijd zijn de leden ingedeeld in bevers 
(5-7 jaar), welpen en kabouters (jongens en meisjes van 7-11 jaar), 
verkenners en en padvindsters (11-14 jaar), young explorers (14-16 
jaar), explorers (16-19 jaar) en de leden van de stam (ouder dan 
19). Naomi heeft verschillende modules gevolgd bij de scouting 
academy, waardoor ze nu de bevoegdheid als leidinggevende bij de 
welpen heeft. ‘Het is goed om mijn eigen vaardigheden te ontwikke-
len als het gaat over spelvormen, veiligheid, de kampbevoegdheid en 
het omgaan met verschillende soorten gedrag. Want ook bij de scou-
tinggroep heb je soms te maken met kinderen die ADHD of bepaalde 
vormen van autisme hebben. Binnen de groep leren we elkaar met 
respect te benaderen, ook als iemand zich anders gedraagt of een 
andere opvatting heeft.’
 Het enthousiasme van Naomi zie ik groeien als ik vraag, wat ze 
nu het leukste vindt in heel de scouting. ‘Ik kan er veel van mijn cre-
ativiteit in kwijt. Iedere keer is het een uitdaging om de kinderen iets 

leuks te bieden. En het mooiste is dan, als je de kinderen helemaal 
ziet opgaan in het spel. Je ziet ze glunderen. Geweldig! En daarbij: 
ze doen dingen die thuis (meestal) niet mogen, zoals fikkie stoken 
of hout hakken met een bijl. En het is niet erg als je kleren daarbij 
nog een beetje vies worden ook.’

AANPASSEN
Samenwerken, ook als niet ieder dezelfde capaciteiten heeft, dat is 
waar het om draait bij de scouting. En daarbij rekening houden met 
wat een ander wel of juist niet kan. Zie ik het goed, dat je dus bij 
alles rekening houdt met het tempo van de traagste in de groep? 
‘Ja, dat klopt,’ zegt Naomi. ‘Als we een wandeling maken door het 
bos, dan loopt altijd iemand van de leiding voorop en achteraan. 
Maar de jongste leden van de groep lopen in de voorhoede. Zij zijn 
het langzaamst en bepalen daarom het tempo. Zelf heb ik ooit een 
hike van 20 kilometer gelopen met een groep, waar ook een gehan-
dicapt meisje in meeliep. Heel simpel: dan pas je je tempo aan. 
En daarnaast houden we als leidinggevenden ook elkaar op koers. 
Want iedere zaterdag aan het einde van de middag evalueren we de 
activiteiten. Met iets te drinken erbij, natuurlijk.’
 In de huidige samenleving is het – in mijn waarneming – voor 
nogal wat mensen niet eenvoudig om het tempo van allerlei maat-
schappelijke en technische ontwikkelingen bij te houden. Daardoor 
komen ze, veelal buiten hun schuld, op achterstand te staan. Dat is 
radicaal in tegenspraak met het beoefenen van de barmhartigheid, 
die in mijn opinie hoog in het christelijk vaandel dient te staan. Het 
is zeker niet de insteek van de scouting om expliciet een christelij-
ke uitstraling na te streven. Maar de normen en waarden die in het 
praktiseren van de welpenwet tot uitdrukking komen, zijn impliciet 
wel een uiting van wat christenen voor ogen staat.

VOOR HET LEVEN
Naomi bevestigt dit inzicht wanneer ze benadrukt: ‘Iedereen mag 
meedoen bij de scouting. Niemand wordt uitgesloten. We kijken naar 
ieders kwaliteiten. Je hebt bij de leidinggevenden de doeners, de 
mensen die hun creativiteit inzetten, anderen die juist de contacten 
met de ouders goed kunnen onderhouden, en weer anderen die de 
financiën doen. Je respecteert elkaar om wie je bent, als mens dus. 
Er zijn leiders in onze groep, die met het christelijk geloof helemaal 
niets hebben. Maar als er een kerkelijke uitvaart is voor een veel 
te jong gestorven leidinggevende, dan zit de complete leiding met 
scoutingblouse in de kerk.’
 Bij de scouting krijg je volgens Naomi ‘iets mee voor het leven. 
Je leert niet alleen dat samenwerking meer oplevert dan ieder-voor-
zich. Maar je leert ook, dat je de ander kunt respecteren om wie hij of 
zij is. En als die ander toevallig iets langzamer is, dan pas je gewoon 
je tempo aan. Geduld hebben met elkaar levert op termijn meer op 
dan geforceerde haast.’

Wiel Hacking, pastoraal werker

Woensdag 28 maart 2018 naar de Chrismamis te Roosendaal
De H. Mariaparochie Walcheren organiseert dit jaar weer een pel-
grimstocht naar de Chrismamis. Bezinning en  ontspanning zijn de 
kernwoorden voor deze tocht. Met de trein gaan wij op weg naar het 
startpunt voor onze pelgrimstocht van circa 15 tot 17 km. Uiteinde-
lijk wordt s ’avonds in Roosendaal de Chrismamis bijgewoond. De 
kosten zijn voor eigen  rekening. Circa een week voor de pelgrimage 

ontvang je een brief of mail met een beschrijving en aanvullende 
informatie.

Wilt u deze pelgrimage meemaken: geef u dan op vóór woensdag 
21 maart via het parochiesecretariaat  of pastoraal centrum, of via 
het mailadres chrismamis@zeelandnet.nl.



STILLE OMGANG NAAR AMSTERDAM

In de nacht van 17 op 18 maart 2018 wordt in Amsterdam de 
jaarlijkse Stille Omgang  gehouden.  Ter verdieping heeft de Stille 
Omgang 2018 als intentie: Eucharistie = Liefde. Het woord eucha-
ristie betekent letterlijk dankzegging. Een eucharistisch leven is een 
leven van dankbaarheid. De geschiedenis van de twee vrienden 
onderweg naar Emmaüs – die ook onze geschiedenis is – heeft laten 
zien dat dankbaarheid geen vanzelfsprekende levenshouding is.
Dankbaarheid moet ontdekt en met grote innerlijke oplettendheid 
beleefd worden. Ons verlies, onze ervaringen van miskenning en 
verlatenheid, en onze vele momenten van ontgoocheling trekken ons 
steeds weer naar boosheid, verbittering en wrok. Jezus heeft ons de 
eucharistie geschonken om ons in staat te stellen voor dankbaarheid 
te kiezen. Dat is een keuze die wij zelf moeten maken. Niemand kan 
dat voor ons doen. Maar de eucharistie moedigt ons aan tot God om 
erbarming te roepen, naar de woorden van Jezus te luisteren, Hem 
bij ons thuis uit te nodigen, in gemeenschap met Hem te treden en 

de blijde boodschap aan de wereld te verkondigen. Onze regio hoopt 
ook dit jaar samen met Bergen op Zoom met een volle touringcar 
hieraan te kunnen deelnemen.

HET PROGRAMMA IS ALS VOLGT:
Zaterdag 17 maart 
18.30 uur opstapplaats H. Willibrorduskerk te ’s Heerenhoek.
19.00 uur opstapplaats sporthal Gageldonk te Bergen op Zoom.
19.15 uur vertrek naar Amsterdam.  
22.00 uur feestelijke eucharistieviering in de Obrechtkerk.
Zondag 18 maart: Na de viering koffie en broodjes achter in de kerk, 
vervolgens gaan we naar het hartje van de stad om de Stille Omgang 
te lopen. Het is een aparte ervaring om duizenden katholieken in de 
stilte te zien lopen, terwijl de uitgangswereld van Amsterdam gewoon 
doorgaat. Vol met ervaringen en indrukken keren we huiswaarts. 
De kosten hiervoor bedragen € 20,00 per persoon. 
(Inclusief broodjes.)

Iedereen kan zich opgeven bij onderstaande adressen:
Er is geen leeftijdsgrens:
Goes: Pastoraal Centrum Zusterstraat 4. 
4461 JA Goes. Tel: 0113 -218610. 
Fam: De Smit. Kastanjestraat 32. 
4462  VE Goes.  Tel: 0113 -212048.
Fam: Den Toonder. Burgemeester Andriessenstraat 2A 
4441 AP Ovezande.
Tel: 0113 – 655082.

Mijn BIJBEL APP

Maak vanaf nu gebruik van de nieuwe bijbelapp Mijn Bijbel. Deze 
app werd recent door het NBG gelanceerd. Met de app kun je in zes 
NBG-vertalingen de Bijbel lezen, waaronder de Bijbel in Gewone Taal 
(BGT) en Nieuwe Bijbelvertaling (NBV).  
De vertalingen zijn te downloaden en te lezen zonder 
internetverbinding.

INSTALLEER NU
De bijbelapp zet je snel en makkelijk op je mobiel, via de Google 
Play Store (Android) of de App Store (iOS). Ga meteen naar de store 
en begin met bijbellezen:

Deze vertalingen vind je in de app:
• Nieuwe Bijbelvertaling
• Bijbel in Gewone Taal
• Groot Nieuws Bijbel
• NBG-vertaling 1951
• Statenvertaling
• Fryske Bibel
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DAMIAANTJE
Zondagochtend Anders

Jezus roept ons, doe je mee?
Op zondag 21 januari was in de pastorie van de heilige Blasius-
kerk te Heinkenszand een “Zondagochtend anders” voor ouders en 
kinderen.
Aan de kinderen werd op speelse wijze het verhaal verteld van hoe 
Jezus aan zijn eerste leerlingen kwam. De jongere kinderen maakten 
een feestelijke vis, de eerste leerlingen waren vissers, de oudere 
kinderen gingen op de zolder van de pastorie met elkaar aan het 
werk rond stellingen. Zij brachten schelpen mee voor in het net, daar 
hadden zij opgeschreven waartoe zij geroepen worden. Natuurlijk 
werd er ook gezamenlijk gezongen en gebeden en samen gegeten.
De ouders luisterden naar het verhaal van Phily Weemaes die als vrij-
williger jarenlang was aangesloten bij de San Egidio gemeenschap 
in Antwerpen.
Op indrukwekkende wijze wist Phily haar emotionele ervaringen en 
verhalen te vertellen over de dakloze mensen die ze helpen.

De hulp voorziet vooral in “een maaltijd” en bij gelegenheid (Kerst) in 
gedoneerde kleding, daar wordt als een mooi cadeau gegeven, maar 
ook mentaal op menselijke wijze - het luisteren naar deze mensen, 
want ook zij hebben een bestaan en een levensverhaal.
Het was voor mij duidelijk dat Phily vanwege haar vrijwilligerswerk en 
goeddoen beloond werd door de vriendschap en de verbondenheid, 
die misschien nergens zo te evenaren is.
Ondanks de schrijnende omstandigheden waar deze dakloze men-
sen onder gebukt gaan en de maatschappij die ze feitelijk verschopt 
heeft zijn - en blijven het mensen als wij.
Onze kinderen hebben genoten van het samenzijn en samen dingen 
doen, alsook hebben ze weer wat geleerd over Jezus. 
Ikzelf vond het prettig in een kleine groep samen te zijn in dit kader 
en heb waardering voor alle mensen die eraan meegeholpen hebben 
om dat mogelijk te maken.

Groetjes, Vlado

VASTEN
 
Stel je eens voor: 
Je wilt iets heel graag hebben, voor je verjaardag of zo maar. Je 
vraagt je ouders, opa en oma of vriendjes om mee te helpen dat 
cadeau te kunnen kopen, want het kost meer geld dan je hebt. Je 
weet dat je nog best lang moet wachten voor dat je het hebt, maar 
toch kun je dat…
Je hebt geduld en dat is fijn!

Vasten is eigenlijk net zo. Heel veel dingen kunnen we krijgen, kopen, 
eten of doen, omdat we in Nederland het best goed hebben. Men-
sen vragen dan aan elkaar om geld te besparen (niet uit te geven) 
maar dat geld te geven aan mensen die het minder goed hebben 
dan wijzelf.
Als je niet weet wat er allemaal voor moois te koop is, mis je het 
niet. Veel kinderen in derdewereldlanden (Afrika of Zuid-Amerika) 
vragen nooit om dure cadeaus, omdat ze die niet kennen. Ze willen 
wel een warme trui, een voetbal of ‘gewoon’ genoeg eten en drinken 
voor elke dag. 
Veel scholen hebben aandacht voor deze kinderen en houden een 

vastenactie. Op verschillende manieren halen ze geld op en al dat 
geld sturen ze naar die kinderen in die landen. Goed idee? Doe ook 
mee en vraag op school of ze ook mee willen doen.
Thuis kun je ook iets doen: minder tv kijken en dan je ouders helpen 
in huis; zo maar klusjes doen voor buren, oudere mensen of zieken. 
Het gaat heus niet altijd om geld ophalen. Iets over hebben voor een 
ander en er zelf niet rijker van worden is al een prima idee!.

OVERIGE VIERINGEN IN ONZE PAROCHIEKERNEN:
Eerste zondag van de maand: kindernevendienst 
in Lewedorp: 10.45 uur.
Zondag 4 maart: 10.00 uur H. Willibrorduskerk Zierikzee; 
gezinsviering. Thema: ‘Samen zijn we één!
U I T N O D I G I N G: BARTIMEUS - kom maar in de kring
zondag 11 februari 10.00 uur - H. Maria Magdalena kerk te Goes
alle kinderen – t/m groep 4 - ouders, grootouders
uit de Pater Damiaan parochie zijn welkom!
Vieringen rondom Pasen komen in het volgende nummer.
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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
We wensen Lizzy en kinderen en kleinkinde-
ren sterkte met het verlies van Martien.

Piet Dam

NIEUWJAARSTOESPRAAK
Vanaf 2013 is onze kern een onderdeel van 
de Pater Damiaanparochie. 
Het afgelopen jaar zijn wij weer verder 
gegroeid naar één parochie. Onze kern 
was goed vertegenwoordigd bij bijzonde-
re vieringen zoals de Damiaanviering in 
´s Heerenhoek. Op het gebied van ouderen- 
pastoraat en jonge gezinnen zijn er ook 
parochie-breed activiteiten. Het vormsel 
wordt ook parochie-breed gevierd.
Het afgelopen jaar zijn de aantal vieringen 
door de gehele Pater Damiaanparochie 
minder geworden of op een ander tijdstip 
gekomen.
Onze kern heeft dit jaar met inzet van veel 
vrijwilligers de zaterdagavondviering kunnen 
handhaven. Met toestemming van het pas-
toresteam zijn er Woord en Communie vie-
ringen, maar ook stiltevieringen, vespers en 
Even Songs luisteren de zaterdagavond op.
Wij gaan ons best doen om dit ook dit jaar 
weer voor elkaar te krijgen.
Onze kerk is in trek voor concerten vanwege 
de akoestiek en ruimte. 
Ook afgelopen jaar zijn er weer verscheidene 
geweest. 
Sinds de zomer verwelkomen we op zater-
dagmorgen om de 14 dagen onze christe-
nen uit Eritrea, zij houden een eigen kerk-
dienst hier en eten nadien gezamenlijk. Na 
wat aanloopperikelen gaat het nu redelijk 
goed. Andere volkeren, andere gewoontes, 
je moet elkaar daarin vinden.

Voor de restauratie van ons orgel  is extra 
gegeven in de collectes, wij verwachten dat 
het orgel in de loop van het jaar klaar zal 
zijn, mogelijk dat er soms geen gebruik van 
gemaakt kan worden. Wij houden u op de 
hoogte.

Op zaterdag 30 september zijn er veel 
vrijwilligers in touw geweest om met een 
rommelmarkt en oliebollen, wafels en aard-
appelkoekjes verkoop het restauratiefonds 
aan te vullen. Aansluitend hadden we een 

LIEF EN LEED
Overleden
Helena Maria (Lenie) de Hond, geboren op 5 
juni 1934, overleden op 18 december, echt-
genote van: P.A.F. (Anton) Burgs. De uitvaart 
en crematie vonden plaats op 22 december.
Martien Christiaan (Martien) van de Schraaf, 
geboren op 7 juni 1954, overleden op 28 
december, echtgenoot van: E.J.M. (Lizzy) van 
de Schraaf-Clarijs. De crematiedienst vond 
plaats op 3 januari. 
Anthonetta Cornelia Rijk, geboren op 3 
september 1925; overleden op 28 januari, 
weduwe van G.A.M. Hopmans. De crematie 
vond plaats op 2 februari.

DRIEKONINGEN COLLEGE
Donderdag 28 december kregen wij, geheel 
onverwacht, bericht van het overlijden van 
Martien van de Schraaf.
Martien was bij velen van u bekend als een 
actieve vrijwilliger in onze parochiekern. 
Sinds 1997 ook bij ons als collectant, altijd 
actief op de zaterdagavond om uw bijdrage 
voor de collecte op te halen.
Wij zullen hem zeker gaan missen als vriend 
en collega.

Van de 
bestuurstafel    

Op dinsdag 12 december kwam het 
parochiebestuur van de H. Pater Dami-
aanparochie samen te ’s-Heerenhoek.
•  In het kader van het op te stellen paro-
chieplan heeft een afvaardiging van 
ons bestuur een bezoek gebracht aan 
de H. Elisabeth parochie in Terneuzen 
en de H. Andreas parochie in Oostburg. 
Deze parochies zijn onlangs ontstaan 
uit verschillende parochies in Zeeuws- 
Vlaanderen. Vooral het proces dat daar 
is gevolgd om tot verantwoorde keu-
zes te komen werd tijdens het bezoek 
besproken.

Hoewel geen enkele situatie vergelijkbaar 
is hebben we de indruk dat we hier toch 
veel van hebben geleerd.

•  De redactie van Parochienieuws heeft 
een voorstel gedaan inzake aanpassing 
verschijningsvorm en aantal nummers 
per jaargang. Het bestuur is van mening 
dat, gezien de ontwikkelingen, het 
lopende contract tot maart 2019 beter 
gevolgd kan worden. Redactie PN heeft 
hiervoor begrip.

•  De begrotingen voor 2018 van alle 
kernen zijn binnen en de totale paro-
chiebegroting wordt door het bestuur 
goedgekeurd. 

•  Het bestuur besluit om in 2018 in  
’s-Heerenhoek te vergaderen.

•  De gebouwencommissie heeft een voor-
stel gedaan voor het onderhoud van de 
brandblussers en de noodverlichting. 
Dit voorstel wordt door het bestuur 
aangenomen.

•  Voor de ondersteuning van de pasto-
rale teams worden mogelijk pastorale 
assistenten ingezet. Het plan is om 
vrijwilligers te scholen, zodat zij even-
tueel ondersteuning kunnen bieden. 
Het plan wordt verder door het Bisdom 
uitgewerkt.

Volgende vergadering op dinsdag 6 
februari in ’s-Heerenhoek

Rinus van ’t Westende, secretaris.
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mooie viering met alle koren en daarna een 
gezellig samenzijn om zo het liturgisch jaar 
te openen. Fantastisch dat we op die manier 
én het samen kerk zijn konden vieren én 
een forse bijdrage aan de restauratie kon-
den geven.

De decembermaand was een drukke maand 
voor alle vrijwilligers. De kerkwacht heeft 
onze kerk extra dagen opengesteld. Op 9 
december heeft pastor Wiel Hacking met 
een aantal vrijwilligers de Adventsactie extra 
aandacht gegeven. Onze kerk was open en 
werd goed bezocht.
Ook Kerst zelf gaf weer mooie vieringen. 
Met een prachtig versierde kerk door de 
bloemengroep.
Aan de belangstelling bij de kindernachtmis 
konden we zien dat het speerpunt het jonge 
gezin zijn vruchten afwerpt.
Op Kerstdag zelf was weer het kerstdiner, 
waar velen van genoten hebben en ook weer 
veel vrijwilligers hun inzet gaven.
De kerkwacht heeft er ook dit jaar voor 
gezorgd dat vele mensen onze kerk konden 
bezoeken. De maanden jan-febr.  is er geen 
kerkwacht i.v.m. met de winterkoude, maar 
dan weer elke dinsdag- en zaterdagmiddag 
tot de zomer en in de zomer, behalve maan-
dag, alle dagen van de week.

Binnenkort zal Kerkbalans weer op iedereen 
een beroep doen. Wij hopen dat u allen uw 
verantwoording neemt en zodoende samen 
ervoor zorgt dat ons kern en kerk nog lange 
tijd mee kan. Het afgelopen jaar sluiten we 
netjes af en hebben we geen tekort. Als u 
een formulier invult, het secretariaat kan u 
daar bij helpen, is uw kerkbijdrage volledig 
aftrekbaar voor de belasting, mogelijk om 
uw bijdrage aan te passen aan de kosten 
van deze tijd.

Het afgelopen jaar zijn er weer vele vrijwilli-
gers bezig geweest om allerlei kleine klusjes 
en kleine mankementen te herstellen. Ook 
zoals u vast gezien heeft, heeft onze kerst-
stal een opknapbeurt gehad.
Als u denkt ik heb nog een beetje tijd over 
dan is er altijd wel een plekje voor u bij de 
vrijwilligers. Ook ons bestuur zou verjongd en 
vernieuwd moeten worden.
Alle vrijwilligers die ook maar iets schoon-
maken of repareren, hebben er toe bijge-
dragen dat ons kerkgebouw er zo uit ziet 
als nu het geval is! Hulde daarvoor! Door 
al onze vrijwilligers, uw trouw kerkbezoek en 
uw bijdrage blijft het mogelijk een hechte 
kerkgemeenschap te zijn. Daarom kan ik u 
namens Pastores en kernbestuur een Zalig 
Nieuwjaar wensen.

Els Heijers, 
voorzitter parochiekerncommissie.

WIE WIL LECTOR WORDEN IN ONZE 
PAROCHIEKERN?

Kort voor Kerst-
mis ben ik op 
bezoek geweest 
bij Tineke van 
Egmond en Gilly 
van Osta om 
hen te bedan-
ken voor hun 
jarenlange inzet 
als lector in 
onze parochie-

kern. Twee vertrouwde gezichten en stem-
men die we in hun rol als lector in de week-
endvieringen zullen gaan missen.  
Als geloofsgemeenschap is het wekelijks 
samen komen rond het Woord en het Brood 
onmisbaar om ons christen zijn te voeden. 
Even onmisbaar is de inzet van mensen die 
bij de geloofsgemeenschap horen om dit 
mogelijk te maken. Vandaar
de vraag aan u om te overwegen of lector 
zijn iets voor u is. Als u er voor voelt dan 
nemen we de tijd om u goed op deze taak 
voor te bereiden. Mail of bel gerust even 
naar mij, als u vragen heeft.  

Jeanine Heezemans

    K                                                                       
    B
  GOES - NIEUWS

Als KBO willen wij ook in het nieuwe jaar er 
zijn voor onze leden. Zeker in deze moeilijke 
tijden op het gebied van zorg en sociale 
wetgeving raken steeds meer ouderen ervan 
overtuigd dat een sterke KBO hun belangen 
beter kan behartigen dan dat zij dat alleen 
moeten doen. Belangenbehartiging is dus 
een belangrijke taak, maar ook het tot stand 
brengen van een maatschappelijk contact 
tussen de leden is een voorname taak.
Na het succes van vorig jaar bieden wij 
weer een stamppottenbuffet aan op woens-
dag 20 februari 2018 om 18.00 uur in het 
dorpshuis “Heer Hendrikhuis” te ‘s-Heer 
Hendrikskinderen.
Woensdag 28 februari is er een voordracht 
door de taalkunstenaar Paul Asselbergs.  
Tijdens de voordracht zal Paul uit zijn boek-
jes versjes en korte komische verhalen voor-
lezen waar u echt van zult genieten. Deze 
middag vindt plaats in de Magdalenazaal, 
aanvang 14.00 uur.  
Als u dit alles zou willen meemaken en u 
bent nog geen lid van de KBO, dan kunt u 
zich nu nog opgeven en direct al meedoen 
aan bovengenoemde activiteiten.
Ook willen wij u attenderen op onze web-
site www.kbogoes.nl waarop vermeld staan 
de rubrieken: Nieuws; Belangenbeharti-
ging; Sociale Zaken; Veiligheid; Activiteiten; 

Hersenspinsel/Column; Bij de Tijd; Ziek zijn, 
beter worden; Bezoekgroep; etc.
Wilt u nader kennismaken met de KBO? 
Vraag een informatiepakket aan bij: mevr. 
T.C.M. Does - Verdurmen, tel. 216154 en u 
ontvangt het per omgaande, of kijk op onze 
website www.kbogoes.nl
                                                                                                                         

Johan van Moorten

K.V.G. NIEUWS
Voor ik begin met de evenementen wil ik 
even stil staan bij een droevig bericht.
Ons medeleven gaat uit naar mevrouw Lizzy 
van de Schraaf die kort geleden haar man 
moest missen. Zij is de persoon die voor ons 
de zaal regelt. Lizzy, we wensen je veel kracht 
en sterkte met het verlies.
We gaan verder met de nieuwjaarsreceptie 
die goed werd bezocht en heel gezellig was.
Ook de lekkere hapjes ontbraken niet even-
als de oliebollen en glühwein.
Els heeft het activiteitenboekje voor het 
tweede halfjaar ook weer perfect in elkaar 
gezet, bedankt Els.
We verwelkomen op 22 februari de heer  
J. Knaap met een lezing over zijn reis naar 
Krakau. Zo zien we ook  beelden van deze 
mooie stad. Kom zeker kijken en vragen 
stellen.
Zet 8 maart alvast in uw agenda voor de 
jaarlijkse ledendag met medewerking van 
Nienke Hoogvliet en Wim Steenbakker. 
Locatie: Heer Hendrikhuis in ‘s Heer Hen-
drikskinderen aanvang 10.30 uur.
Wat u zeker ook niet wilt missen is de 
jaarlijkse modeshow van ‘This Time’ op 20 
maart om 19.30 uur.
Omdat we dan alweer bij Pasen zijn gaan we 
dit jaar een paasstukje maken op de soos-
middag van 21 maart.
Verder is er natuurlijk de voor iedereen 
toegankelijke inloopsoos, iedere eerste en 
derde woensdag van de maand, aanvang 
14.00 uur, kosten € 1,50 incl. koffie of thee 
en een hoop gezelligheid.
Omdat ik niet weet tot wanneer dit nummer 
loopt laat ik ook even weten dat we 10 
april een bezoek gaan brengen aan bakkerij 
Sonnemans in Haamstede. Meer hierover in 
de uitnodiging. Graag op tijd opgeven bij de 
bekende adressen.
Bent u nieuwsgierig wat er nog meer komt? 
Kom een keer kijken na afspraak met Ardi 
Zweedijk tel. 228099 of Thea van Dijk 
tel. 0618751148. Ze geven u graag meer 
informatie.

Kijk ook eens op onze website 
www.vrouwengildegoes.nl 

Graag tot ziens,
Dien Janssen.
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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

hard nodig waren. Soms kregen zij ook een 
pakketje voor zichzelf.
Pater Rinus Nijsten was de laatste priester. 
En toen hij in mei 2017 voorgoed vanuit 
Suriname naar Nederland kwam, kwam 
er ook een einde aan de noodzaak geld 
hiervoor in te zamelen. Het geven van een 
kaartje bij een verjaardag verliep ook steeds 
moeizamer. Door de wet op de privacy was 
het steeds moeilijker te achterhalen wie 
wanneer jarig was en ook het aantal vrijwil-
ligers nam sterk af.
Jo Rentmeester- Beulens die de kas sinds 
1972  beheerde besloot onlangs het geld 
over te dragen aan Caritas. Wel  op voor-
waarde dat het geld besteed zal worden aan 
parochianen en aan goede doelen in de 
Missie wanneer daarop een beroep wordt 
gedaan.

NIEUWJAARSTOESPRAAK 
Op zondag 7 januari blikte onze voorzitter 
Ton Oosthoek terug op het afgelopen jaar, 
waarin vooral opluchting klonk inzake het 
bezoek aan weekendvieringen. Door de wij-
zigingen die begin 2017 waren ingegaan, 
was de kerncommissie toch benieuwd hoe 
dat qua belangstelling zou uitpakken. De 
resultaten lieten een vrij constant beeld zien 
en dus mocht worden vastgesteld dat angst 
nooit een goede raadgever is.
Vervolgens werd een eigentijds kerstverhaal 
verteld, waarin de drie wijzen symbool ston-
den voor drie kernen, die ieder hun eigen 
weg zouden kunnen zoeken, maar samen 
hadden besloten als cluster het licht (sym-
bool van geloof in de toekomst) te gaan 
volgen. Lewedorp, Heinkenszand en ’s-Hee-
renhoek willen meer dan een cluster zijn, 
waarbij aanvangstijden van vieringen en 
onderlinge afstemming de boventoon voe-
ren. Ook de vergelijking waarbij drie leden 
van het pastoresteam ( na het overlijden van 
Bernard van Lamoen) en drie emeriti nog in 
diensten kunnen voorgaan, werd toegelicht. 
Wie op zoek is naar de stal en het Kerstkind 
wil vinden, moet in de toekomst wellicht niet 
meer bij de eerste de beste stal binnengaan, 
maar een bewuste keuze maken. De komen-
de jaren kunnen cruciaal zijn voor kerken en 
diensten en onze kern beseft dat terdege. De 
tijd van achteroverleunen, denken dat je met 
een grote kerk meer rechten hebt dan een 
klein gebedshuis, zijn passé. De herders, die 
de gewone man vertegenwoordigen, vinden 
op eigen wijze hun weg naar het Kind (uitin-
gen van geloof) en hebben daarvoor niet 
direct koningen en wijzen nodig.  
Angst voor de toekomst is begrijpelijk, maar 
vertrouwen tonen voor een periode waarin 
ouderen en jongere mensen samen de las-
ten van de kerk moeten dragen, is realisti-
scher. De financiële situatie van onze kern is 

LIEF EN LEED 
Overleden: 
24 november: Jan Cornelis Paree: echtge-
noot van Jo Paree-Hoondert, 88 jaar, vroe-
ger woonachtig Burgemeester Timansweg 
7; afscheidsdienst in het crematorium te 
Middelburg op 29 november.
26 december: Marinus Johannes (Rinus) 
Boonman 73 jaar, echtgenoot van Ineke 
Boonman-Brooijmans, wonende Pastoor 
Wennenhof 2. De uitvaartdienst vond plaats 
op  2 januari in onze kerk, waarna in beslo-
ten kring crematie te Middelburg. 
17 januari: Petrus (Piet) de Winter, 72 jaar, 
weduwnaar van Helena Cornelia Vermue, 
woonachtig Stenevate 14 Heinkenszand. 
Afscheid was in uitvaartcentrum Van der 
Hooft te ’s-Gravenpolder op dinsdag 23 
januari, waarna graflegging op ons kerkhof. 

MISSIETHUISFRONT EN CARITAS
Missiethuisfront was vele jaren een begrip in 
de parochie ’s-Heerenhoek. Het werd opge-
richt in 1970 door mevrouw A. Rentmees-
ter- van Gessel. Op dat moment waren er 
5 paters en 4 zusters, die afkomstig waren 
uit ’s-Heerenhoek in de ‘Missie’, Een groot 
aantal vrijwilligers bezorgden bij ieder die 
18 jaar en ouder was bij de verjaardag een 
kaartje en een envelopje met het verzoek 
iets te geven voor dorpelingen die elders 
in de wereld in de Missie (zending) actief 
waren. Met het geld kregen zusters, broe-
ders en paters die uit onze parochie komen 
geldelijke steun voor allerlei projecten die 

CARITASCOLLECTEN 2017
10 – 11 november 2017: € 141,77 
Regionaal project:
Het Palabana Kinderdorp
2 – 3 december 2017: € 233,40 
Sint Nicolaas / Kerstactie
16 – 17 december 2017: € 232,00 
Bisschoppelijke Adventsactie
Hartelijk dank voor uw gulle gaven,

Caritaskern Goes

KERSTDINER

Het diner op Eerste Kerstdag in de Magda-
lenazaal is weer een heerlijk feest gewor-
den. We zagen alleen voldane gezichten en 
ontvingen veel woorden van waardering en 
dank. 
De opkomst bleef beneden verwachting: er 
waren slechts 26 gasten, ondanks de royale 
publiciteit. Zouden er niet veel meer men-
sen alleen zijn met Kerst? Maar gezelschap 
zoeken bij een diner zoals wij bieden is 
waarschijnlijk voor velen een te grote stap.  
Dank aan alle vrijwilligers! Vijf chauffeurs, 
drie afwassers, vier hobbykoks met assi-
stenten, vier kelners, vier AdHoc singers en 
evenveel stemmen, een pianist, twee sjou-
wers ofwel logistieke medewerkers, een ver-
halenverteller én pastoor Van Hees werkten 
mee aan dit mooie feest. Ook onze pastoor 
heeft genoten!
Na afloop was er een sfeervol etentje met 
bijna alle vrijwilligers. We hadden geen bete-
re kerst kunnen bedenken.

Ellen Kramer en Willy Martens
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nog verre van gezond, maar we zijn aan de 
beterende hand. 
De inzet van vele vrijwilligers, donateurs 
(een stijging van het aantal deelnemers aan 
de parochiebijdrage), een redelijke inbreng 
van collectes, misintenties en opbrengsten 
kerkhof stemmen ons gematigd optimistisch 
voor de komende periode, waarbij kosten 
en baten nog meer in evenwicht moeten 
komen! Met koffie en een glaasje werd na 
de viering het nieuwe jaar begroet.

OECUMENISCHE GEDACHTE 

Al sinds jaar en dag vieren de PKN kerk 
Borssele en RK ’s-Heerenhoek jaarlijks de 
Bidweek voor de Eenheid. De laatste jaren 
groeit van beide kanten de behoefte deze 
samenwerking uit te bouwen en te verste-
vigen. Initiatieven om met onze buurkerk 
in Nieuwdorp samen te komen liggen er al 
jaren. Ook binnen protestants-christelijke 
kerken worden fusies doorgevoerd. Zo zal op 
zondag 25 februari in de Protestantse kerk 
van Nieuwdorp een nieuwe federatieover-
eenkomst getekend worden. De protestant-
se gemeenten Nieuwdorp, Borssele. ’s-Heer 
Arendskerke en Lewedorp zullen als federa-
tie ‘de Samenwerking’ voortaan gezamenlijk 
optrekken. Dat maakt het wellicht mogelijk 
banden te versterken. Zowel PKN als wij zijn 
daar gelukkig mee en voelen ons gesteund 
mede door de aanwezigheid van kerkgan-
gers op zondag 21 januari jl.

PAROCHIEBIJDRAGEN

In een aparte bijlage geven we meer inzicht 
in de financiën van onze parochiekern. 
We staan de komende jaren voor een 
restauratieplan van ons kerkgebouw, dat 
vanwege een rijksmonumentale status een 

BRIM-subsidie ontvangt. Het Rijk zegt een 
ton aan subsidie toe voor een periode 
van zes jaar, indien we eenzelfde bedrag 
uit eigen middelen daar tegenover kunnen 
zetten. Die uitdaging wil de kerncommis-
sie zeker aangaan, in het vertrouwen dat 
de parochianen en inwoners van ’s-Hee-
renhoek ons niet in de steek zullen laten. 
Mogelijke acties kunnen dit bedrag een 
positieve prikkel geven maar daarover kun-
nen we pas meer vertellen, als goedkeurin-
gen binnen zijn.
Een nieuw besluit inzake kerkbijdrage is 
genomen, waarbij de richtlijnen van het bis-
dom Breda als geldend worden beschouwd. 
Vanaf 2018 worden gelden Kerkactie voor 
de duur van drie (in plaats van vijf) jaar 
meegeteld. Indien diensten worden afge-
nomen zal aan betrokkenen hierover reken-
schap worden afgelegd, zodat men open en 
verantwoord blijft omgaan met middelen.
De koppeling donatie en Parochienieuws 
blijft gehandhaafd, waarbij dus bijdragen 
meegenomen worden in de bekostiging van 
dit blad. Zij, die niet bijdragen of aangeven 
geen prijs te stellen op toezending van dit 
infoblad, verliezen de automatische koppe-
ling. De parochiekerncommissie zal jaarlijks 
wel blijven streven naar het vasthouden 
en versterken van contacten met allen die 
in ons ledenbestand staan. De wet op de 
privacy maakt het ook voor ons moeilijker 
gegevens actueel en correct te houden. We 
hebben juist actie en reactie nodig om goed 
te kunnen functioneren.

CARNAVAL EN ASWOENSDAG
Tijdens de carnavalsdagen is er meer actie 
en belangstelling rondom de kerk dan in de 
kerk. Toch zijn we blij en dankbaar dat car-
navalsstichting en kerkgangers de weg naar 
de kerk blijven vinden. De Kieltjesmis en de 
viering op Aswoensdag kunnen rekenen op 

een vaste groep belangstellenden, waarbij 
Prins, Jeugdprinses, narren en Raad van Elf 
en stichtingsbestuur altijd vertegenwoordigd 
zijn. Een goede verstandhouding tussen 
verenigingen en inwoners met onze kerk is 
een voorwaarde om als geloofs- en dorps-
gemeenschap recht van spreken te hebben. 
Niet alleen ’t ôôge wil wat, maar ook de ziel 
en het hart!

VASTENTIJD EN PASEN

In de veertigdagentijd van Aswoensdag tot 
aan Pasen willen we bewust bezig zijn met 
de voorbereiding en bezinning op dit hoog-
feest. Kerkelijk, maar ook op de basisschool 
zullen acties worden gehouden die mensen 
activeren mee te denken en te handelen. 
Naast de bisschoppelijke vastenactie staan 
zo mogelijk andere goede doelen centraal. 
De initiatiefnemers zullen u tijdig hierover 
informeren.
Door het pastoresteam is ’s-Heerenhoek 
verzocht mee te werken aan het zoge-
naamde Paastriduüm. Drie aaneengesloten 
dagen, voorafgaand aan het hoogfeest van 
Pasen worden in onze kerk vieringen en 
diensten gehouden, die nadrukkelijk ook 
bedoeld zijn voor de gehele parochie. De 
voorbereidingsgroep zal bewust koren, lec-
toren, acolieten en misdienaars uit omlig-
gende kernen benaderen om deze samen-
werking te benadrukken. 

Impressie van de Kieltjesmis op 20 januari
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Spreekuur in de pastorie:
Voor vragen over doopsel, huwelijk of anderszins 
kunt u iedere donderdag van 10.00 uur tot 11.00 uur 
terecht in de pastorie, Kerkdreef 4, tel. 561216.
Spoedzaken: 
561756 of 06-53165677 (Sjaak Priem)
Correspondentieadres Parochiekernbestuur:
Kerkdreef 4, 4451 AD Heinkenszand, 
e-mail: administratie@blasius.nl
website: www.blasius.nl
Financiële gegevens:
Rabobank: NL29 RABO 0128502126,  
Pater Damiaanparochie kern Heinkenszand
ING: 286055, Parochiekern Heinkenszand
Doopcontactpersoon:
Karin Oudmaijer, 0113-567270 
e-mail: oudmaijer2@zeelandnet.nl
Inleveren kopij Parochienieuws:
e-mail: addienelen@zeelandnet.nl
Addie Nelen, Stationsweg 30 Heinkenszand

PAROCHIEKERN 

HEINKENSZAND

H. BLASIUSKERK

LIEF EN LEED 

Overleden:
Op 3 december is overleden Pie van den 
Dries op de leeftijd van 88 jaar. Pie was 
de middelste van drie zussen en zij woon-
de heel haar leven, samen met Ka aan de 
Dorpsstraat 122. Haar jonge leven was niet 
gemakkelijk en al op vroege leeftijd ging zij 
werken in de huishouding en in de fysio-
therapiepraktijk in Goes. Ze was daar een 
bescheiden schakel in het genezingsproces 
van menigeen. Pie was een natuurmens en 
fietste graag door de Zak.  Ze was erg gelovig 
en bezocht altijd trouw onze kerk. Ze genoot 
van de kinderen in de buurt en van haar 
directe omgeving; ze was gul, zorgzaam en 
dienstbaar.  Samen met Ka werd ze verkozen 
tot de beste buren van Zeeland en dat von-
den ze een grote eer; het was ook verdiend. 
Aan het einde van haar leven, in de  Korian-
der, gaf ze haar zelfstandigheid op.  Voor Pie 
was het leven goed zo.  

Op 27 december is overleden Cornelia Uit-
terhoeve, weduwe van Jan Raas, op de leef-
tijd van 95 jaar. Zij stamde uit een gezin met 
zes kinderen, die woonden op een klein boe-
renbedrijf. In 1949 trouwde ze met Jan met 
wie ze drie kinderen kreeg. Ze wilde graag 
onderwijzeres worden, maar dat ging niet 
in die tijd en daarom stimuleerde ze haar 
kinderen om verder te leren. Ze stond mid-
den in het leven en ging graag de discussie 
aan. Cornelia bleef een gelovige vrouw, ook 
al sprak de kerkelijke taal haar niet meer zo 
aan. Ze was een markante persoonlijkheid 
die veel belangstelling toonde voor haar 
klein- en achterkleinkinderen. De laatste 

KERKTV

We ontvingen de laatste periode klachten 
over ontvangst en weergave van kerkuitzen-
dingen. Technische mankementen liggen 
hieraan ten grondslag. Ondanks de relatief 
hoge kosten die reparaties vaak met zich 
meebrengen, willen we deze service in tact 
houden, omdat inmiddels al vele jaren hier-
in is geïnvesteerd en luisteraars en kijkers 
hier een hoge waardering aan geven (als het 
functioneert!) 
Nog steeds merken wij dat velen weinig of 
geen gebruik maken van deze mogelijkheid. 
Via kerkdienst gemist (app) of via onze 
eigen website kan men direct of uitgesteld 
naar iedere kerkdienst luisteren en kijken. 
Alle diensten worden minimaal zes weken 
lang bewaard en zijn alle te downloaden om 
te bewaren.

EERSTE COMMUNIEVOORBEREIDING

Op maandag 21 januari kwamen veel 
ouders/verzorgers van aanstaande commu-
nicanten samen te Ovezande om zich te laten 
voorlichten over de communievoorbereiding.
Ook in onze parochiekern zullen we na 
carnaval/ voorjaarsvakantie starten met de 
voorbereidingsgroep. Aan de hand van het 
werkboek ‘Blijf dit doen’ doorlopen kinderen 
met hun ouders alle stappen van naamge-
ving tot en met de eerste Heilige communie. 
De inbreng van ouders hierbij is essentieel, 
omdat we hopen dat die samenwerking 
tussen ouders en kind ook een vervolg in 
geloofsopvoeding oplevert.
Momenteel zijn vijf kinderen aangemeld, 
die vanaf zondag 25 februari 10.30 uur 

zullen starten. De inschrijving sluit direct na 
carnaval, dus mocht u alsnog willen aan-
sluiten, meld u aan via contactadres info@ 
rksheerenhoek of contactpersoon Richard 
Gielens. Op Hemelvaartsdag 10 mei wordt 
de communieviering in onze kerk gehouden; 
de presentatieviering is op zondag 15 april 
om 10.45 uur.

Op bijgaande foto ziet u een overzicht van 
communicanten uit de meeste kernen van 
de Pater Damiaanparochie.

ACHTER DE SCHERMEN
Het is geen 
alledaags 
onderwerp, 
maar  toch 
vinden wij dat 
deze vorm 
van vrijwillig-
heid en inzet 
aandacht 
verdient: de 
kerkhofgroep.
Bij een over-

lijden met begrafenisplechtigheid wordt 
contact gezocht met deze groep, waarvan 
een aantal mannen belast zijn met het 
klaarmaken van een graf. De graafwerk-
zaamheden gebeuren nog veelal handmatig 
en zijn zwaar. Een heel bataljon aan kruiwa-
gens zorgt ervoor dat de aarde die tijdelijk 
is weggehaald, na de begrafenis weer wordt 
aangebracht.
Niet iedereen is bereid c.q. geschikt deze 
werkzaamheden te verrichten, omdat naast 
lichamelijke inspanning ook psychische 
druk kan ontstaan; zeker bij een bijzetting in 
een graf. Alle wettelijke voorschriften moeten 
in acht worden genomen en respect dient 
voorop te staan!
Wij zijn als parochiekerncommissie dan 
ook veel dank verschuldigd aan hen die dit 
belangrijke en verantwoordelijke werk voor 
ons willen verrichten. 

Dhr. Leen de Jonge (Werrilaan) heeft vele 
jaren lang dit werk plichtgetrouw gedaan, 
maar heeft aangegeven te willen stoppen 
met deze werkzaamheden. Mede gezien 
zijn leeftijd hebben wij diep respect voor 
zijn besluit. In besloten kring is dit afscheid  
recent op passende wijze herdacht.
Zijn collega-kerkhofwerkers staan vanaf 
maart weer wekelijks paraat om als vrijwilli-
gers op woensdagen onderhoud te verrich-
ten aan planten, gazons en paden. Hopelijk 
kunt u met ons hun inzet waarderen en 
beseft u dat ook dit werk best eens onder 
uw aandacht mag worden gebracht.

De parochiekerncommissie
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PASTORALE ZORG INZAKE 
SACRAMENT DER ZIEKEN 

EN OVERLIJDEN

06- 53637130

 

Dorpsstraat 51b Heinkenszand  
(0113) 644 398 

www.rplusmakelaardij.nl 

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

 

  

 
 

 
	  

Gratis  
advies nodig? 

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

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

en bouwkunde, Duits, Engels,  
bankzaken, testament, 

beleggen, gemeentezaken en  
nog vele andere zaken, staan  

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

 ’t Gilde 
de Bevelanden 
helpt U graag! 

Bel 06-14 53 06 01  
of mail naar 

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

 

 

Heeft u gratis  
advies nodig?

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

archiefonderzoek, boekhouden, 
bouwkunde, financiële zaken, 

geschiedenis, juridische zaken, 
keramiek, metaalbewerking, 

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

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

beschikking.
Kunnen wij u helpen of helpt 

u mee met het geven van 
adviezen?

jaren waren zwaar voor haar, vooral omdat 
ze blind was geworden. Wel was het bewon-
derenswaardig hoe ze daar mee omging. De 
mooie herinneringen blijven een troost.

Op 29 december is overleden Marc van der 
Meer, echtgenoot van Mirjam Kerckhaert, op 
de leeftijd van 55 jaar.  Marc werd in beslo-
ten kring gecremeerd.

KERSTDINER ALLEENSTAANDEN
Voor de tweede keer mocht ik aanschuiven 
bij het Kerstdiner voor alleenstaanden op 
1e Kerstdag in de pastorie van de H. Bla-
siuskerk te Heinkenszand en wederom was 
het een culinaire en gezellige ervaring. Alle 
lof voor “sterren” kok Wim Nijsse en zijn 
vrouw Leunie, drie generaties Karman en 
alle medewerkers en vrijwilligers die hun tijd 
en energie hierin hebben gestoken om het 
tot een feestelijke gebeurtenis te laten zijn. 
Een goed voorbeeld van verbroedering tus-
sen Katholiek en Protestant. Helaas was het 
de laatste keer voor het echtpaar Nijsse, dus 
mocht er iemand zijn die het stokje van hun 
wil overnemen: meld u aan.

Giene Harteveld 

KERSTMUSICAL
Op 24 december was er weer de kerst-
musical door de kinderen van groep 7. 
Ze voerden een musical over een modern 
kerstverhaal op. Met behulp van Young Spirit 
werden de liedjes gezongen. De ouderver-
eniging had de kerk prachtig versierd en de 
kerk was sfeervol verlicht. Het was weer een 
mooie viering. Wij danken de kinderen en 
alle mensen die geholpen hebben er zo’n 
mooie viering van te maken.

LEVENDE KERSTSTAL
Ook dit jaar was er op 26 december weer 
een levende kerststal. Het was weer heel 
gezellig en lekker druk. De kinderen en 
ook de volwassenen genoten van het spel 
dat in heel de kerk plaats vond. De familie 
Vermue was bereid om Maria en Jozef te 

zijn. Het kindje was lief en lachte blij en het 
schaap en de os en de ezel mochten weer 
geaaid worden. Dank aan allen die hebben 
meegeholpen.

INFORMATIE 
PAROCHIEKERNCOMMISSIE
Beste medeparochianen.
Bij het begin van het nieuwe jaar onder-
staand enige informatie vanuit uw parochie-
kerncommissie. Om te beginnen eerst wat 
Cijfermateriaal over 2017
• Aantal communicanten:
14/ * Doopsel: 2/ * Huwelijken: 2
• Kerkbezoek: 
Hierbij de aantekening dat de vermindering 
van het aantal vieringen resulteert in een 
afname van het kerkbezoek in de weeken-
den. Over alle vieringen in 2017 hadden we 
gemiddeld zo’n 120 kerkgangers per week.
In een evaluatie is de conclusie dat we moe-
ten accepteren dat een terugdraaien niet 
mogelijk is.
Bovendien maken sommige parochianen 
al gebruik van het gespreide aanbod van 
diensten binnen de zogeheten cluster H 
’zand/ ‘s- Heerenhoek /Lewedorp. Verder is 
de geleidelijke afname van het kerkbezoek 
over de afgelopen jaren een gegeven even-
als de beperkte beschikbaarheid van het 
pastorteam.
Vooralsnog blijft het dus afwisselend op 
zaterdag en zondag.
• Overlijdens: 
Helaas was er in 2017 een triest record wat 
betreft het aantal overledenen.
Niet eerder waren er in onze parochiekern 
binnen een jaar 35 sterfgevallen onder onze 
parochianen te betreuren.
• Inzet vrijwilligers.
Onverminderd mogen we in onze parochie-
kern rekenen op de inzet van een groot aan-
tal vrijwilligers.
Op allerlei terreinen zijn ze actief. Zowel rond 
de verzorging van de vieringen als voor het 
onderhoud aan de gebouwen en de verzor-
ging van het kerkhof en begrafenissen.
Wel de opmerking dat enkele zware taken 

gedragen 
worden door 
een zeer 
beperkt aantal 
schouders.
 
Ook in het 
afgelopen jaar 
organiseerde 
het dameskoor 
weer een suc-
cesvolle rom-
melmarkt met 
een recordop-
brengst. Ook 
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PAROCHIEKERN 

KWADENDAMME

H. BONIFACIUSKERK

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

of namens de parochiekerncommissie aanwezig 
tussen 9.00 – 12.00 uur.

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

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

Het is dus nog steeds druk in de kerk bij eve-
nementen en hoogtijdagen, maar bepaald 
niet meer in de vakantieperioden.
Verder zijn er het afgelopen jaar in onze 
kerk twee kinderen gedoopt, er vonden twee 
huwelijksinzegeningen plaats, en er zijn 
zes parochianen overleden (vier werden er 
begraven, twee gecremeerd). Er waren geen 
communicanten of vormelingen.

Hans de Vos, Adrie Boonman, Eije Dekker

NIEUWJAARSTOESPRAAK 2018
De tijd dat de kerken bij diensten volstroom-
den, is niet meer. Jongeren blijven weg en de 
kerk vult zich voornamelijk met ouderen. De 
inkomsten, die nodig zijn om gebouwen, per-
soneel en de begraafplaats te onderhouden, 
blijven achter bij de kosten. De consequentie 
hiervan is dat steeds meer geput moet wor-
den uit de reserves. Ook bij het pastoraat 
heersen tekorten; als hiervan de balans 
wordt opgemaakt, mogen we ons gelukkig 
prijzen dat nog steeds gebruik gemaakt kan 
worden van de diensten van de emeriti-pas-
tores. De vraag doemt nu echter wel op “wat 
gaan we aan deze problemen doen?”.
Het Damiaanbestuur heeft, op aandrang van 
de bisschop, besloten hierop beleid te ont-
wikkelen. Er is hiervoor een werkgroep gefor-
meerd, tezamen met de Mariaparochie uit 
Walcheren. Deze werkgroep gaat zich breed 
oriënteren, en zich niet alleen bezighouden 
met het analyseren van financiële gegevens, 
kerkbezoek, pastoraat en kosten. Het is hoog 
tijd om de bakens te verzetten, uiteraard met 
de bedoeling om weer in goed vaarwater te 
komen. In Zeeuws-Vlaanderen is een derge-
lijk proces reeds achter de rug; daar heeft 
het geleid tot het behoud van slechts een 
beperkt aantal kerkgebouwen. Bovendien 
wordt overwogen om het pastoraat te gaan 
ondersteunen door vrijwilligers op te leiden 
tot pastorale assistenten.
De parochiekern Kwadendamme overweegt 
om ook haar eigen werkwijzen en processen 

STATISTIEKEN 2017
De grafiek van het aantal kerkbezoekers tij-
dens de laatste tien jaar toont een duidelijke 
neerwaartse trend: het gemiddelde aantal 
bezoekers nam in tien jaar tijd af van 187 tot 
109, een afname van maar liefst 42 procent. 
Als deze trend zich de komende jaren in de 
zelfde lijn voortzet, kan de laatste bezoeker 
over pakweg veertien jaar het licht uitdoen.
Maar met conclusies uit statistieken is het 
altijd oppassen geblazen. Het gaat hier dan 
ook om gemiddelde aantallen bezoekers: er 
zijn jaarlijkse vieringen met heel veel bezoe-
kers en vieringen met weinig. De drukst 
bezochte viering in 2017 was kerstavond 
(460), gevolgd door de bluesmis (420), 
de processie (300) en de ‘carnavalsmisse’ 
(255). Daar tegenover staan echter de vie-
ringen op 1 januari, 29 juli en 30 april, waar 
minder dan 40 bezoekers werden geteld. 

hier met hulp van vele vrijwilligers.
Dat geldt ook voor activiteiten in samenwer-
king met de basisschool Jan van Schengen.
Natuurlijk zien we graag deelname aan de 
weekendvieringen, maar de betrokkenheid 
en inzet van ouders rond bijzondere vieringen 
en bv. de kerstmusical en levende kerststal is 
hartverwarmend. 
Immers buiten kerkbezoek is het van belang 
hoe in levenshouding en maatschappelijke 
betrokkenheid onze overtuiging zichtbaar is.   
• Behoud voorzieningen.
Met de hulp van velen trachten we alle voor-
zieningen en gebouwen in een goede staat 
te houden.
Ook toekomstgericht willen we in samen-
spraak met het Pater Damiaan bestuur 
bekijken hoe we daar het best mee kunnen 
omgaan.
• Pastorteam. 
Ook hier is oog voor realiteit op zijn plaats. 
De afname van het aantal pastores maakt 
het noodzakelijk  te kijken wat op langere 
termijn haalbaar is. 
• Toekomst.
De toekomst van de parochiekernen in de 
regio is al met al met vragen omgeven.
Het wegvallen van oude zekerheden is lastig.
Maar het zet ook aan tot nadenken over 
nieuwe vormen en mogelijkheden!
• Parochiekerncommissie
Het voorzitterschap van Kees Priem liep 
eind 2017 af. Pogingen tot invulling van de 
vacature leverden nog niet het gewenste 
resultaat. We hopen daar op korte termijn 
wel in te slagen.

Nog vergezeld van onze beste wensen zullen 
we ons, met de vele vrijwilligers, ook in 2018 
inzetten voor uw Blasius parochie.

Parochiekerncommissie:
• Pierre Buysrogge  
• Aubert Geus
• Wim Kok 
• Kees Priem
• Ron Steenbakker
(afgevaardigde Damiaan Bestuur): 
Ad Courtin 

COLLECTES 25 NOVEMBER T/M 26 
DECEMBER EIGEN KERK: 
nov/dec. collectes eigen kerk 
en orgelfonds  € 1.318,63
subtotaal  € 1.318,63
 
collectes Caritas: 
16/12 adventsactie € 54,00
26/12 kerstpakketten € 170,16
24/12 Roemenië 
(Mw. Van Bremen)  € 329,40
subtotaal  € 553,56
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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

op een andere wijze te gaan invullen. Bin-
nenkort zal ter zake een vrijwilligersoverleg 
plaatsvinden om één en ander helder te 
maken. De komende maanden wordt u hier-
over breed geïnformeerd, onder andere via 
de Bonifaciusbode.
Gelukkig beschikken wij nog steeds over 
een groot aantal vrijwilligers. Het gaat hierbij 
niet alleen om onderhoudswerk, maar ook 
om diensten als schoonmaken, de zorg voor 
bloemen en kerkattributen, diensten van 
misdienaars, lectoren, koorleden, commis-
sieleden, etc. Hoewel er nog geen reden is 
tot zorg, spreken wij de hoop uit dat deze 
vrijwilligheid op niveau blijft, omdat dit een 
vereiste is om daarmee onze vitaliteit, ons 
bestaansrecht als parochiekern te kunnen 
aantonen. Tenslotte zijn we erg blij met de 
nieuwe berging annex Mariakapel op de 
begraafplaats. Ook het vrijwillige onderhoud 
van de begraafplaats is van veel betekenis; 
hiermee wordt bereikt dat wij de begraafta-
rieven mild kunnen houden.
Wij kunnen ons voorstellen dat u, alles 
aanhoord hebbende, ongerust bent dan wel 
vragen heeft. Neem de vrijheid om ons als 
parochiekernbestuur daarop aan te spreken, 
we staan open voor uw zorgen. Tenslotte 
wensen wij u een goed en gezond 2018, 
en spreken de hoop uit dat wij samen het 
kerkelijk leven op een passende wijze verder 
inhoud kunnen geven.

Sjaak Uitterhoeve, 
voorzitter parochiekernbestuur, 

bestuurslid Damiaanparochie

GEEF DE PEN DOOR (19)
Deze pen komt van Corrie Franse. Zoals alle 
voorgaande pennen ben ook ik een vrijwilli-
ger in de parochie. U ziet mij af en toe als 
lector op de zondagen; we doen dit bij toer-
beurt en zijn met zeven personen. Op de vrij-
dagmorgen is er een woord- en communie-
viering, helaas sinds januari 2018 nog maar 
één keer per maand. Met een werkgroep van 
drie man verzorgen we om de beurt deze 
vieringen. Bij het voorbereiden hiervan heb ik 
veel geleerd, maar ook beseft dat ik te weinig 
kennis heb van de bijbel, het leren lezen en 
interpreteren van de bijbelverhalen en over 
de gebruiken in de kerk.
Sinds januari 2017 ben ik aangesloten bij 
zangkoor St. Caecilia. Toen we in november 
het feest van de Heilige Caecilia vierden met 
pastor Brooijmans, preekte hij over talen-
ten die we allemaal hebben en hij had ooit 
gehoord dat iedereen kan zingen. Hij vond 
het ook niet erg als er in het koor weleens 
een valse noot klonk; het ging om de inzet. 
Dus hierbij gelijk maar een oproep aan een-
ieder om aan te sluiten bij het koor. Ik moet 
er wel bij vertellen dat ik het niet gemakkelijk 

vind om in het koor te zingen. Soms gaat het 
op de repetitie niet goed, maar zetten we op 
de zondag toch nog een mooi resultaat neer 
met Jolanda Nagelkerke, die ons allen de 
goede richting opstuurt door op het orgel te 
spelen en tegelijkertijd te dirigeren.
Er zijn veel vrijwilligers actief betrokken bij 
de kerk die niet zo zichtbaar zijn en toch een 
grote inzet hebben. De resultaten van hun 
werk zijn echter wel zichtbaar, in de vorm 
van blinkend gepoetst koper, een schone 
vloer, mooie bloemstukken, etc. Ik vind het 
geweldig zoals al die vrijwilligers, iedereen op 
zijn of haar niveau, zich inzet voor de kerk en 
parochie. De pen geef ik door aan Jan Braat.

Corrie Franse

ASWOENSDAG 2018

De tijd van plezier maken is straks weer 
voorbij; de veertigdagentijd is een periode 
om na te denken over serieuzere dingen in 
het leven. Het gaat een beetje over de vraag: 
hoe kan het leven van alle dag een feest zijn, 
of in elk geval iets feestelijks hebben? Niet 
een feest zoals carnaval dat is - een heel 
jaar carnaval zou ons trouwens ook vervelen 
en zou onze gezondheid zeker niet ten goede 
komen - het gaat om de vraag: hoe kunnen 
we wat geluk vinden in het leven? En dat 
geluk zit niet in uitbundig feestvieren, ook 
al is dat op z’n tijd goed en plezierig, maar 
veeleer in de kleine dingen van elke dag, de 
gewone dingen die wij samen doen. Daar 
willen we op deze Aswoensdag, 14 februari, 
even over nadenken.

Marga van de Plasse

BLIJFT DIT DOEN
Op 8 april is het feest van de Eerste Heilige 
Communie. Met acht jongens en meisjes zijn 
we aan het voorbereidingstraject begonnen, 
hun namen zijn: Merijn en Naud Boonman, 
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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

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

Als we binnen onze eigen kernparochie 
terugkijken zijn er veel zaken waar we met 
tevredenheid op terug kunnen kijken, het 
aantal vrijwilligers is hoegenaamd gelijk 
gebleven, wat ze doen is van onschatbare 
waarde en daarvoor willen we iedereen die 
op welke wijze dan ook hiertoe heeft bijge-
dragen van harte bedanken. 
Ook de pastores en pastoraal werkers heb-
ben dit jaar weer veel werk verzet en moeten 
met steeds minder mensen ervoor zorgen 
dat alle werkzaamheden worden uitgevoerd. 
Ook het vertrek en later het overlijden van 
pastor Bernhard van Lamoen heeft er bij 
hun duidelijk ingehakt. Fons van Hees 
welke als enige pastoor in deze regio de 
kar moet trekken en door het Bisdom een 
bepaalde richting op gestuurd wordt, welke 
door de kernen niet altijd in dankbaarheid 
wordt aanvaard, hij heeft het daar bepaald 
niet gemakkelijk mee, vanaf deze plaats wil 
ik hem voor zijn inzet en het aanvaarden 
van niet altijd gemakkelijke commentaren 
bedanken. Evenzo de rest van het team en 
de Emeriti. 
Iets wat ons eindelijk is gelukt, is het vinden 
van een nieuwe kasbeheerder, in de per-
soon van Corrie Traas-Rijk, onze vorige kas-
beheerder Astrid de Theije wil ik vanaf deze 
plaats hartelijk bedanken voor het vele werk 
wat ze de afgelopen jaren gedaan heeft.
Afgelopen jaar was het eerste jaar dat we 
één maal per maand een zaterdagavond 
dienst hadden en de aanvangstijd op zon-
dagmorgen was verschoven naar kwart voor 
elf. Wat we gehoopt hadden wat betreft de 
inzet van pastores en pastoraal werkers is 
bewerkstelligd.  Maar 4 keer heeft de liturgie 
groep voor moeten gaan de overige keren 
was er een pastor of pastoraal werker.
We hadden 51 vieringen waarvan 34 eucha-
ristievieringen, 11 vieringen van Woord en 
Communie, 4 vieringen voorgegaan door de 
liturgie groep, 1 viering voorgegaan door de 
dominee en 1 oecumenische viering voor-
gegaan door pastoraal werker en een domi-
nee. Verder waren er nog een gastviering in 
de PC kerk en een campingviering.
Afgelopen jaar hadden we geen dopelingen, 
vormelingen en huwelijken.
Er waren 6 communicanten en 2 personen 
zijn overleden.
Voor het zoveelste jaar moet ik helaas con-
cluderen dat we ons grote zorgen blijven 
maken over de toekomst.
Gelukkig kunnen we financieel het nog 
steeds blijven behappen. Ik doe een beroep 
op u allen om bij de komende jaarlijkse 
kerkbijdrage hieraan te blijven meewerken. 
In dit parochieblad zit de folder van de actie 
Kerkbalans, ondersteun uw kerk; het blijft 
hard nodig.
Ook weten we dat de totale financiële 

NIEUWJAARSTOESPRAAK 2018
Beste medeparochianen.
Weer staan we voor een nieuw jaar, het 
oude is voorbijgevlogen het nieuwe vol met 
kansen, mogelijkheden, uitdagingen, bedrei-
gingen, vreugde en verdriet.
Gelukkig weten we niet wat ons te wachten 
staat, één ding kunnen we ons zeker voor-
nemen laten we weer proberen het er het 
beste van te maken.
Op een dag als vandaag kunnen terugkijken 
of ons dat afgelopen jaar is gelukt.

Yannick Boonman, Olla Kaczmaryk, July 
Jansen, Laura Verhoef, Jimmy Wirtz, Eva 
Zuidhof. Samen met deze kinderen gaan 
we een mooie periode tegemoet. De bijeen-
komsten vinden voornamelijk plaats op de 
zondagmorgen; hiervoor is gekozen omdat 
de zondag in onze beleving toch min of 
meer de dag van de kerk is. Bovendien blijkt 
de zondagmorgen een rustig moment; de 
afgelopen jaren bleken de doordeweekse 
communielessen vaak te moeten concurre-
ren met verjaardagsfeestjes, sporttrainingen 
en andere afspraken. U zult ons de komende 
weken regelmatig even kunnen ontmoeten, 
want we houden u - samen met de kinderen 
-  graag op de hoogte van onze vorderingen.

Marga van de Plasse en Leo Grim
 

Adverteren in 
Parochienieuws?

 bel voor meer 
informatie

0113-218610



21

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

positie van de Damiaan parochie jaarlijks 
flink achteruitloopt en wat zullen de gevol-
gen daarvan zijn voor de kernen?
Uit de berichten vanuit het Bisdom weten we 
dat zij vinden (en ik denk terecht) dat hierop 
vooruitlopend er plannen gemaakt dienen te 
worden als de mogelijkheden er financieel 
niet meer zijn. Hoe hierop te reageren en als 
de vitaliteit er niet meer is, dus als het kerk-
bezoek zover is teruggelopen en/of er geen 
voorgangers meer zijn, wat dan te doen. 

Als laatste wil ik u namens de kerncommis-
sie een liefdevol, gezond en voorspoedig 
Zalig Nieuwjaar toewensen. 

AANPASSING TERMIJN 
PAROCHIEBIJDRAGE
Het kernbestuur heeft besloten dat vanaf 1 
januari 2018, op advies van het Bisdom en 
in navolging van andere kernen de termijn 

waarmee gerekend wordt, voor aftrek van de 
vaste kosten van dienstverlening voor dien-
sten waarvoor extra tarieven in rekening wor-
den gebracht, is gewijzigd van 5 naar 3 jaar.

ZIEKENZALVING
Op Witte Donderdag kunt u van de gele-

genheid gebruik maken om tijdens de kerk-
dienst van 14.00 uur in “de Kraaijert” de 
ziekenzalving te ontvangen. U kunt zich hier-
voor opgeven bij Corrie Boonman, Burge-
meester Vermetstraat 13 telefoon 612222

GEEF OM JE KERK!
Je geeft om elkaar, geeft om iets, geeft 

omdat je het leuk vindt, want er zijn zo veel 
dingen waar je om kunt, of áán kunt geven.
Vandaag de dag lijkt het er soms weleens 
op dat er alleen maar genomen moet wor-
den, want de eigen wereld is steeds belang-
rijker geworden. De digitale wereld zorgt 
daar ook wel voor. Dat leidt ook weleens tot 
het maken van je eigen beschermde omge-
ving waarbij het andere op de tweede of 
verdere plaats komt.
Maar gelukkig is de buitenkant vaak anders 
dan de inhoud, want als er echt iets gebeurt 
dat raakt, dan zijn we er voor elkaar.
Het geeft vertrouwen dat we door die per-
soonlijke wereld heen durven kijken. Dus zo 
somber is het allemaal niet, de toekomst 
met een goed gevoel durven bekijken is 
helemaal niet zo slecht.

Een gezellig samenzijn tijdens onze Nieuw-
jaarsreceptie met heerlijke, op zondagmor-
gen door een parochiaan gebakken verse 
oliebollen! 
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  PAROCHIEKERN   

OOST-ZUID-BEVELAND

Adres kerkgebouw
Correspondentieadres:
Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen-kerk Ker-
klaan 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 

waren zeer divers. Een meerderheid was 
hier niet echt gelukkig mee. Vooral niet met 
de vieringen op zaterdagavond om 19.00 
uur. De zondagvieringen om 9.30 werden in 
het algemeen als positief begroet, alhoewel 
sommigen de aanvangstijd op zondag toch 
wel erg vroeg vonden. De grootste erger-
nis was echter het ge-jo-jo met de tijden 
en dagen van de vieringen. De uitkomsten 
van de enquête/evaluatie zijn uitvoerig 
besproken in de parochiekerncommissie 
en met het cluster met Ovezande en Kwa-
dendamme. Na lang wikken en wegen heeft 
dit alles geleid tot de volgende oplossing 
die tegemoetkomt aan de wensen van de 
parochianen.
Vanaf 1 februari 2018 vervallen de vieringen 
op zaterdagavond en zullen alle vieringen 
plaatsvinden op zondagmorgen om 9.30 
uur. Namens de parochiekerncommissie

John Jansen

BLOEMENPOT
De bloemenpot heeft in de maand novem-
ber € 68,60 opgebracht.

JUBILEUM
De parochie Hansweert bestaat dit jaar 150 
jaar. We willen dit jubileum vieren in een 
plechtige eucharistieviering op zondag 22 
april om 11.00 uur.
Meer nieuws hierover in het volgende 
Parochienieuws.  

GEVEN EN ONTVANGEN 
Met kerst in het vooruitzicht hebben wij in 
groep 6 gewerkt binnen het thema “geven 
en ontvangen”. Hoe is het om zomaar iets 
te krijgen? En hoe is het om zelf iets te 
geven en te delen? Geven is onbaatzuch-
tig, het eigenbelang staat niet voorop. 
Door iemand iets te geven, druk je jouw 
waardering uit voor een ander. Delen is iets 
anders dan wegdoen van wat je toch niet 
meer nodig had. Je deelt met wie minder 
heeft. Niet omdat hij zielig is, maar omdat 
hij er volgens het evangelie recht op heeft. 
Wanneer we het hebben over geven en 
delen hoeft dit niet altijd in materiële vorm 
te zijn. In groep 6 weten de kinderen als 
geen ander van welke onschatbare waar-
de een glimlach, een knuffel of omhelzing 
van een dierbare is. We dachten terug aan 
deze mooie momenten, die regelmatig voor 
verdriet zorgde, maar ook zeker voor een 
warm gevoel. Dit jaar beleefden wij vreug-
de en verdriet met elkaar. We zullen geven 
aan de mensen om ons heen die dit juist 
zo nodig hebben.

Groep 6
ICBS ‘de Horizon’ Rilland

TREFWOORD HEEFT HET THEMA:  
GOED GEHOORD!

We ervaren het geluid en het ontbreken 
ervan: de stilte. Vervolgens kijken we naar 
wat er te horen valt. Een aanklacht aanho-
ren is iets anders dan luisteren naar een 
grap. Wat doet een leugen met jou, of een 
compliment?  Hoor je soms ook ergens een 
oproep in? Of een boodschap? Een signaal 
of een waarschuwing?
Als je eenmaal iets gehoord hebt, kun je niet 
meer doen alsof het er niet is. Dan is het de 
vraag: doe je er iets mee? Op zo’n moment 
is het goed om te luisteren naar je hart. Om 
zo te horen waar het werkelijk om gaat, om 
gehoor te geven aan wat belangrijk is. Een 
gebed kan hier goed bij helpen:

Laten we stil zijn
Om rustig te kunnen luisteren
Naar waar we blij van worden: 
Van de vogels die zo mooi zingen
Van de wind die door de straten waait
Van de kinderen die gezellig met elkaar 
spelen.

Laten we stil zijn
Om rustig te kunnen denken
Aan wat we moeilijk vinden;
Aan de tranen om iemand die ziek is
Aan de keren dat we ons alleen voelden
Aan de teleurstelling omdat iets niet lukte 
of niet doorging. 

Laten we stil zijn,
Stil zijn voor u
Om u in stilte te bedanken 
voor alles wat u gemaakt heeft
Dat is echt om stil van te worden!
Wat fijn dat u er altijd voor ons bent en met 
ons meegaat;
Als we vrolijk zijn en als we verdriet hebben.
Misschien kunnen we u horen 
in de stilte van de natuur
In de stilte van ons hoofd
In de stilte van ons hart

Groep 5 
ICBS de Horizon

Rilland

WIJZIGINGEN AANVANGSTIJD 
VIERINGEN
In augustus vorig jaar hebben we een 
enquête/evaluatie gehouden over het 
vieringenrooster voor onze parochiekerk 
in Hansweert. De evaluatie was door 26 
parochianen ingevuld en daarnaast heb-
ben we ook in de wandelgangen de nodige 
reacties kunnen vernemen. De reacties op 
de vraag: “Hoe ervaart u de wijzigingen 
in de aanvangstijden van de vieringen?” 

Een keer per jaar vraagt uw kerk om daar 
financieel aan bij te dragen. Als je echt 
geeft om het werk dat ze doet, is het fijn dat 
de parochiebijdrage die er nu voor wordt 
gevraagd, ‘t zekerheid biedt om dat mooie 
werk te kunnen blijven doen. En juist het 
thema van dit jaar is mooi zo gekozen om 
die betrokkenheid te tonen.
Alle adressen die ingeschreven staan bij 
onze parochiekern, krijgen de informatie van 
de actie Kerkbalans met daarbij de moge-
lijkheid om de betrokkenheid te vertalen 
met de parochiebijdrage.
Wij rekenen erop dat u geeft om uw kerk!

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN
20 februari parochiekernvergadering 
19.30 uur.
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Schouwen-Duiveland 
Wilgenstraat 12

4307 DA Oosterland
 0111 402 000

(dag en nacht bereikbaar)

www.uitvaartdevlieger.nl
info@uitvaartdevlieger.nl

Dag en nacht bereikbaar op:

(0111) 45 07 17
www.uitvaartsd.nl

Voor een zorgzame begeleiding 

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

te bouwen. Ze hielpen ook al jaarlijks om de 
kerststal op te bouwen. Tim zag het ook wel 
als zijn taak een beetje in de voetsporen 
van zijn pa.
De jongens kwamen bij elkaar. Er werd wat 
getekend en besproken. In oktober 2017 
gingen ze aan het werk. Maar ja, waar bouw 
je nou zoiets? Gelukkig gaf Rogier Buise 
van bouwbedrijf Rentmeester Buise hun de 
ruimte om bij hem in de loods de kerststal 
te bouwen. Ze zijn daar heel wat uurtjes 
bezig geweest. Omdat ze allebei nogal 
perfectionisten zijn, waren ze niet zomaar 
tevreden. Zelfs een makelaar kwam erop te 
staan. Nou, het resultaat mocht er dan ook 
zijn. Wij als parochiekern zijn hun daar heel 
dankbaar voor.

Jeannette

De nieuwe kerststal in aanbouw

TERUGBLIK OP 2017
Onze parochiekern timmert al vele jaren 
hard aan de weg. Denk maar eens terug aan 
het afgelopen jaar:
*  de bezinningsavonden samen met Driewe-

gen rond de spiritualiteit van Jean Vanier
*  de tentoonstelling rond het Heilig Hart
*  het vormelingenproject In Vlam en Vuur 

dat vanuit Ovezande is gedraaid, waarbij 
17 vormelingen een bezinningsweekend 
in onze pastorie hebben gehad

*  de alom geprezen viering op het Klomp-
pop terrein met ‘Sense’

*  de bezinningsdag ter gelegenheid van 40 
jaar parochievergadering onder leiding 
van pastor Sies in Watervliet

*  de viering op 8 juli met voorafgaand aan 
de viering een meditatieve wandeling van 
het Ovezandse ommetje

* de viering met muzikant Wim Steenbakker
* de dierendagviering
*  op 11 november de prachtige Sint 

Maartenviering 
*  en last-but-not-least de succesvolle 

Kerststallentocht. 
Voorwaar, geen jaar waarin onze parochie-
kern stil heeft gezeten.
De goede samenwerking met de PKN-kerk 
Driewegen moeten we koesteren. Zoals wij 
de Pater Damiaanparochie zijn geworden, 
zo zijn zij vanaf 1 januari opgegaan in de 
Federatie ‘Rond de Zwake’.

Ad Schenk 

LIEF EN LEED

Overleden
Marinus Maria Rijk is op 30 november 2017 
in de mooie leeftijd van 101 jaar overle-
den. Zeventig jaar heeft hij op de ouder-
lijke boerderij aan de Noldijk gewoond. 
Hij trouwde eerst met Apollonia Petronela 
Vermuë, die helaas in het kraambed stierf. 
Daarna hertrouwde hij met Paulina Maria 
Rijk, met wie hij acht kinderen kreeg. Hun 
zoon Sjaak en kleindochter Bianca hebben 
ze te vroeg moeten missen. Naast zijn werk 
als landbouwer, had hij hobby’s zoals vis-
sen en jagen. Hij is altijd een zeer trouw en 
betrokken kerkganger geweest. Hij heeft vele 
jaren in het parochiebestuur zitting gehad, 
en tevens namens de kerk in het school-
bestuur. Toen zijn zoon het bedrijf overnam, 
kwam Marien met zijn vrouw op het dorp 
wonen. Als weduwnaar werd hij ten slotte 
verzorgd in Nieuw Sande. De uitvaartplech-
tigheid werd op 4 december in de paro-
chiekerk te Ovezande gehouden, waarna de 
begrafenis op het kerkhof plaatsvond.

NIEUWE KERSTSTAL
Januari 2017. De kerststal werd weer opge-
ruimd. Maar dan ook echt opgeruimd, want 
er zat houtworm in. Het was dus niet ver-
standig om deze op te bergen in de kast. 
Maar dan moest er weer wel een nieuwe 
komen, en wie ging dit doen?
Gelukkig zagen Nathan Schenk en Tim van 
Beek dat wel zitten om een nieuwe kerststal 
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zusjes om 16.30 uur van harte uitgenodigd 
om samen met hun communicant, mee 
te werken aan het project en daarna met 
elkaar te eten in de pastorie. We kunnen 
op deze manier elkaar beter leren kennen 
en zo nog fijner, samen met jullie kinderen 
op weg gaan naar het feest van hun eerste 
Communie.
De communicanten zijn dan al twee weken 
bezig met het project “Blijf dit doen”. Ze 
horen verhalen over Jezus, doen spelletjes, 
maken opdrachten en knutselen samen, 
om zo stapje voor stapje samen met hun 
ouders, broertjes en zusjes, toe te groeien 
naar hun Eerste Heilige Communie op zon-
dag 15 april om 9.30 uur.

Werkgroep ‘Eerste Communie’ 
Annemieke, Saskia, Charlotte

TENTOONSTELLING
Stilaan zijn we er aan gewend om bij de 
datum “2018” te schrijven. En voordat we 
er erg in hebben, is het alweer mei, de 
maand van onze tentoonstelling. Onze bron 
van inspiratie begint een beetje uitgeput 
te geraken. Ooit werd ons het idee van de 
ijsheiligen aan de hand gedaan. Dat leek 
ons wel wat, want die feestdagen vallen in 
mei. Het leek ons prima uit te komen. Alleen 
hadden we er niet bij stil gestaan dat kerken 
die naar een ijsheilige vernoemd zijn , dan 
juist hun patroonsfeest hebben en dus hun 
spullen niet gaan uitlenen. Dat is eigenlijk 
wel logisch.

Dit jaar wordt het onderwerp ‘kruisbeelden’. 
U zult denken “ die ken ik wel, niks nieuws 
aan.”  Maar als je er eens wat beter naar 
kijkt, zie je dat er toch  verschillende zijn. 
Wij willen er natuurlijk zoveel mogelijk vari-
anten van tentoonstellen , vandaar onze 
oproep weer. Heeft u een mooi kruisbeeld 
of een kruisbeeld met een bijzonder verhaal 
of herinnering die u met ons wil delen? Wilt 
u weer meewerken door uw kruisbeeld uit 
te lenen neem, dan contact op met een 
van ons.
Bij voorbaat dank, 

Els Boonman tel. 0113 655391
Jeannette van Beek  tel. 0113 655773

Marlies Schenk  tel. 0113 655997 

investeren allereerst hier ter plaatse en ook 
in de Pater Damiaanparochie en ook van het 
pastorale team verwachten we actie.
Al met al belooft het weer een spannend 
jaar te worden. Ik heb er alle vertrouwen 
in dat we met de hulp van velen in staat 
zullen zijn om komend jaar een stap vooruit 
te zetten. Daarmee zal de kerk zich vanzelf 
verbreden naar een grotere groep. 
Ik wens u Gods zegen over al uw activiteiten 
in het nieuwe jaar, maar vooral ook Gods 
zegen over uzelf. Dat wij ook in het nieuwe 
jaar zoeken naar vormen van verbinding. 
Dat ook wij muren slechten en bruggen van 
vrede en barmhartigheid bouwen. Dat wens 
ik u en ons allemaal van harte toe.

Ad Schenk,  
voorzitter parochiekerncommissie  

Onze Lieve Vrouw Hemelvaart

AFSCHEID
Na een periode van zeker dertig jaar, heeft 
Gerarda Oostdijk - Uitterhoeve, aangegeven 
te willen stoppen met haar werk als contact-
persoon voor de misintenties. Opbrengsten 
van collectes, vooruit betaalde missen, 
lijsten daarvoor bijhouden, contact  met 
nabestaanden, het hoorde allemaal  bij 
haar werk. Deze vertrouwensfunctie heeft 
zij steeds nauwgezet en tot ieders tevre-
denheid uitgevoerd. Iedereen wist haar te 
vinden, mede omdat zij zo dicht bij de kerk 
woont. Als parochiekern zijn wij haar veel 
dank verschuldigd.
Haar taak zal worden overgenomen door 
Corrie de Baar - Rentmeester. U kunt con-
tact met haar hebben na de vieringen, maar 
ook bij haar thuis: Prins Willem Alexander-
straat 26 Ovezande, of telefonisch 655824, 
of via de email cdebaarrent@zeelandnet.nl

Kees Boonman

PRESENTATIEVIERING 
COMMUNICANTEN
Op zaterdag 3 maart, in de viering van 
19.00 uur, zullen de zes communicantjes, 
drie jongens en drie meisjes, zich aan de 
parochie voorstellen. Voorafgaand aan deze 
jongerenviering, zijn de ouders, broertjes en 

Klomppopviering 28 mei

UIT DE NIEUWJAARSTOESPRAAK 6 
JANUARI 2018
Allereerst wens ik u en allen, die u dierbaar 
zijn, een zalig Nieuwjaar en Gods zegen over 
2018 toe. Dat 2018 veel voorspoed, geluk 
en gezondheid mag brengen. Die wensen 
wil de parochiekerncommissie u van harte 
geven. Anderzijds is het toch altijd de vraag: 
Komen deze mooie wensen voor iedereen 
uit? Wat staat ons in het nieuwe jaar te 
wachten? Wat staat er voor ons in de ster-
ren geschreven? Blijft onze parochiekern 
vitaal en zelfdragend? Hoe ontwikkelt het 
kerkbezoek zich? Mogen we van het bisdom 
Breda ook voor de langere termijn blijven 
gaan voor deze visie van de parochie? Of 
krijgt ook onze regio te maken met gedwon-
gen kerksluitingen of andere toewijzingen 
als de kapelfunctie? Houden het parochie-
bestuur en pastoraal team vast aan de bij 
de fusie afgesproken lijn? De goede samen-
werking met de PKN-kerk Driewegen moeten 
we daarom koesteren. Zoals wij de Pater 
Damiaanparochie zijn geworden, zo zijn zij 
vanaf 1 januari opgegaan in de Federatie 
Rond de Zwake.
Velen van u weten zich verantwoordelijk voor 
de taken waar onze kerk zich voor gesteld 
ziet. Veel waardering daarvoor! Verantwoor-
delijkheid en enthousiasme hebben we 
steeds meer met elkaar gedeeld. Het is niet 
langer de kerk van de pastoor, maar de kerk 
van ons samen. Samen-kerk-zijn vraagt van 
ons, vooral in de komende decennia, dat 
we vooral ook werken aan een missionaire 
kerk, die een uitdaging vormt voor een veel 
bredere groep parochianen en betrokken 
mensen. Want zoals het nu gaat, kan en zal 
het niet blijven gaan. Net als in de collega 
kerken zien we een teruggang van het weke-
lijkse kerkbezoek, een afnemende deelna-
me aan de sacramenten: vorig jaar slechts 
2 dopen, 3 communicanten, 4 vormelingen, 
geen huwelijken en 7 uitvaarten.
Wij zijn zelf aan zet om onze geloofsge-
meenschap vitaal en levensvatbaar voor 
de toekomst te houden. Voor die uitdaging 
is ieders bereidheid nodig, meedoen is het 
sleutelwoord.  Daarin moeten we blijven 
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PAROCHIEKERN 

SCHOUWEN-

 DUIVELAND

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

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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e  info@drukkerijdriedijk.nl

Noordland 3
4451 RP  Heinkenszand

drukkerijdriedijk.nl

Wat we met de opbrengst gaan doen is 
nog niet echt bekend. Er is door sommige 
mensen geopperd dit te besteden aan het 
opknappen van deze parochiezaal.
Wat brengt ons 2018?  Op de rol voor dit 
jaar staat weer een algemene openbare 
parochiekernvergadering op dinsdagavond 
29 mei en, zoals ook al gezegd op Willi-
brordzondag, een feest voor al onze fantas-
tische vrijwilligers op zaterdag 8 september. 
Wat kunnen we nog meer verwachten? In 
ieder geval weer zegeningen en laten we 
deze dan wel tellen en bedenken dat we het 
zo slecht niet hebben.
Een toost op een gezegend 2018!

Erik Steegmans

KERKBALANS 2018 
De jaarlijkse actie Kerkbalans is van start 
gegaan. Het thema van de actie is dit jaar: 
‘Geef voor je kerk’. De kerk krijgt geen sub-
sidies en is dus volledig afhankelijk van de 
financiële bijdragen van betrokken parochi-
anen, van mensen zoals u. De inkomsten uit 
de actie Kerkbalans vormen de financiële 
basis voor onze parochiekern. Om ook in 
de toekomst ons kerkgebouw in Zierikzee te 
kunnen behouden, is een renovatie van het 
dak noodzakelijk. Een grote ingreep die dit 
jaar wordt gerealiseerd. Om dit te bekosti-
gen kunnen wij niet zonder uw financiële 
steun! Dankzij uw bijdrage kunnen we onze 
belangrijke taken blijven vervullen en nieu-
we plannen blijven maken. Bij dit parochie-
blad ontvangt u een brief en acceptgiro. We 
rekenen weer op u.

VESPERVIERINGEN
Op de zondagen 18 februari en 18 maart 
zijn er weer vespers in onze kerk. Aanvang 
16.00 uur.

GEZINSVIERING
Op zondag 4 maart is er weer een gezinsvie-
ring.  Het thema van de viering is: ‘Samen 
zijn we één’. Let op: de aanvangstijd is dan 
om 10.00 uur.

VASTENACTIE
Het thema van de vastenactie 2018 is de 
armoedebestrijding in Mbala in Zambia. 
Mbala is een van de armste districten van 
Zambia met een gemiddeld week-inko-
men van € 0 tot  € 6,90 per huishouden. 
Met onze bijdragen helpen we kwetsbare 
kinderen en volwassenen het hoofd te 
bieden aan de gevolgen van de hiv/aids 
pandemie. Met onze bijdrage kunnen we ca. 
300 hiv-positieve mannen en vrouwen een 
opleiding geven, en het Sunsuntila weeshuis 
en de Victor Braun school voor gehandi-
capte kinderen voorzien van leermiddelen, 

LIEF EN LEED 
Getrouwd
Jaap Niemans en Ellen Douma uit Nieuwer-
kerk op 19 januari.
Overleden
Op 26 januari is Jan Bij de Vaate uit Zierik-
zee overleden, 71 jaar.
Op 27 januari overleed Robert Rodrigues uit 
Bruinisse, 80 jaar.

HET NIEUWE JAAR
Aan het eind van een (eucharistie) viering 
krijgen we de zegen. Deze zegen en ande-
re persoonlijke zegeningen zouden we wat 
vaker moeten tellen of opmerken. Vaak zien 
we ze niet meer en tellen we ze ook niet, dat 
is menselijk. Het is makkelijker te zien wat je 
niet krijgt, bijvoorbeeld een grote prijs in de 
loterij, dan dat je ziet wat je wel hebt of wat 
je hebt gehad. Denk hierbij aan een partner, 
kinderen, kleinkinderen, goede vrienden of 
buren. Of bijvoorbeeld dat we hier bij elkaar 
zijn als gemeenschap met onze pastoor. In 
heel wat dorpen en steden is die kerkge-
meenschap weg en ligt vereenzaming op de 
loer. Alleen is maar alleen.
Ook in 2017 heeft de Pater Damiaan- 
parochie zich sterk gemaakt om de paro-
chiekernen op bestuurlijk en pastoraal 
niveau zo sterk mogelijk te houden. Dat is 
niet makkelijk en het zal ook niet gemak-
kelijker worden. Maar ook hier geldt: tel je 
zegeningen. Op ons eiland hebben we nog 
twee pastores. Het afgelopen jaar hebben 
wij het parochiesecretariaat onder handen 
genomen. We zijn begonnen om een groot 
deel van het archief onder te brengen bij 
de gemeente, daarna was het tijd om het 
secretariaat een facelift te geven.
De kerstmarkt was weer een groot succes. 
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speelmaterialen en medische middelen.
In de week van 12 tot en met 17 maart wor-
den de vastenzakjes met begeleidende brief 
bij u thuisbezorgd en in de week van 19 tot 
en met 24 maart worden deze door een van 
de vele vrijwilligers weer bij u opgehaald. 
Caritaskern Schouwen-Duiveland en Vaste-
naktie Nederland hopen als vanouds op uw 
gulle bijdrage voor dit mooie en belangrijke 
project. 
Alvast dank voor uw morele en financiële  
steun.

Caritaskern Schouwen-Duiveland

ZIEKENZALVING/ZIEKENZEGEN                                                                                                             
Op donderdag 12 april zal er in de Cornelia 
een gebedsdienst plaatsvinden waarin de 
ziekenzalving/ziekenzegen ontvangen kan 
worden. Zowel ouderen uit onze parochie als 
bewoners en eventueel familieleden uit de 
Cornelia kunnen aan deze viering deelne-
men. De ziekenzalving kan meerdere malen 
ontvangen worden om steun, kracht, troost 
en vertrouwen in een bepaalde situatie.  De 
viering begint om 10.30 uur onder leiding 
van pastoor F. van Hees en vindt plaats in 
de kerkzaal van de Cornelia. Aanmeldings-
formulieren vindt u binnenkort achter in de 
kerk. Voor meer informatie kunt u bellen 
naar H. Verkaart, tel. 414106.

CARITASCOLLECTES
Opbrengsten
 Zierikzee Haamstede Totaal
3 dec.:   € 154,20     € 22,50    € 176,70  
voor adventsactie straatkinderen in Kigali.
De collecte bij de adventsviering voor 
ouderen op 13 december heeft € 203,30 
opgebracht, bestemd voor parochianen die 
een financieel steuntje kunnen gebruiken. 
De opbrengst van de boekenverkoop op de 
kerstmarkt van 16 december was € 110,-  
en is bestemd voor de Caritas; de kaarsjes-
verkoop bracht € 160,- op en is bestemd 
voor adventsactie straatkinderen van Kigali. 
De Caritas heeft voor de kerst 5 voedselbon-
nen van ieder € 50,- bezorgd op 5 adressen 
waar deze erg welkom waren.
De collecte op 4 februari is bestemd voor 
de Wouwse stichting “Wees een Lach”. Kin-
deren uit tehuizen of het  SOS kinderdorp 
in Oost-Europa zullen tijdens het bezoek 
van “Wees een Lach” 2 weken lang mogen 
spelen, knutselen, dansen, feesten, ijsjes 
eten en gek doen. Ze staan dan in het mid-
delpunt van de belangstelling en krijgen 
aandacht en waardering. Het project wordt 
georganiseerd door Nederlandse en Vlaam-
se vrijwilligers. 
Op 3 maart wordt gecollecteerd ter onder-
steuning van de vastenactie. 
Heel veel dank aan alle Caritas vrijwilligers. 
Onze kasbeheerder Tonny Vaes zorgt ervoor 

dat de bedragen op de juiste plek terecht-
komen. Uw steun Caritas: bankrekening: NL 
52 RABO 0143 5823 99 t.n.v. Caritaskern 
Schouwen-Duiveland. Hartelijke dank voor 
Uw steun! 

Caritaskern commissie
Schouwen-Duiveland

BEGRAAFPLAATS
Belangrijk bericht voor rechthebbenden en 
gebruikers van de St. Barbara begraafplaats 
in Zierikzee: 
Op 22 augustus 2017 is door het parochie-
kernbestuur van onze parochie een nieuwe 
tekst vastgesteld van het begraafplaatsre-
glement. Ingevolge art. 9 lid 4b van dit regle-
ment moeten bovengenoemde belangheb-
benden hiervan in kennis gesteld worden 
en heeft voor zover mogelijk eenieder een 
persoonlijk schrijven daaromtrent ontvan-
gen, te weten brief nr.17.041. Mocht u tot 
bovengenoemde groep behoren en heeft u 
deze brief nog niet ontvangen dan verzoek ik 
u hierover telefonisch contact op te nemen 
met de administratie van de begraafplaats 
dhr.N. Baart tel. 414229 of L. van der Hark 
tel. 412261. Of schriftelijk: administrateur 
van de St. Barbara begraafplaats, p/a Oude 
Haven 45, 4301 JK Zierikzee.

Administrateur van 
de St. Barbara begraafplaats, Nico Baart

UIT HET LOGBOEK ONZE LIEVE 
VROUWE OP ZEE KERK HAAMSTEDE
Er waren dit jaar 48 zaterdag- en zondag-
vieringen te weten 38 eucharistievieringen 
en 10 vieringen van Woord en Communie. 
In 29 eucharistievieringen ging voor pastor 
A. Verdaasdonk, in 6 pastoor Fons van Hees, 
in 2 pastor Jac. Broeders en eenmaal pastor 
H.Buijssen. In de Woord en Communievie-
ringen ging mevr. Verlijsdonk 3 maal voor, 
eenmaal mevr. Van Spaandonk, Jeanine 
Heezemans en Egbert Bornhijm, en 4 maal 
verzorgde de plaatselijke liturgiegroep de 
viering. Dit jaar werden 16 vieringen niet 
op zondag maar op zaterdag om 17.00 uur 
gehouden. Het totaal aantal kerkgangers 
was 3397. 
De organisten die hun zeer gewaardeerde 
bijdrage leverden waren Elvira Vos, Peter 
Wels, Paul van Nieuwenhuizen en Jac. 
Horde. De bloemversiering in de kerk doen 
het bloemistenechtpaar Ben en Henny 
Wichgers. Het Willibrorduskoor uit Zierikzee 
zong op Palmzondag en Maria ten Heme-
lopneming. Canto ad Mare o.l.v. Elvira 
Vos-Simons zong op zondag 21 mei en in 
de Kerstnachtviering. Zondag 18 juni zong 
het Afrika-Engakoor voor een volle kerk. Met 
Pinksteren zong het koor van Lewedorp en 
op zondag 25 juni de Westhoekzangers.

Buitenom genoemde weekendvieringen was 
er in de Goede Week een oecumenische 
boeteviering waarin voorgingen pastoor 
Fons van Hees en Wim Hack. Op 8 januari 
ging Haamstede in Zierikzee naar de viering 
met aansluitend de nieuwjaarsreceptie en 
op 7 oktober naar ’s-Heerenhoek naar de 
Damiaanviering van de parochie. Op 13 
mei was de uitvaartdienst voor mevr. Rosa 
Lafort-Waelput waarin voorging pastor Ver-
daasdonk en zongen de dames van het Wil-
librorduskoor uit Zierikzee. In de Vredesweek 
werd in de kerk met pastoor Van Hees het 
morgengebed gebeden en werd aansluitend 
een Walk of Peace gelopen van Haamstede 
naar Burgh. Op zondag 13 augustus vierden 
we het feest van Maria ten Hemelopneming 
met na de viering een tocht door de duinen 
van Haamstede naar de plaats waar de 
ondergestoven fundering ligt van de vroege-
re kapel. Na de tocht wachtte ons koffie en 
broodjes. Zondagmiddag 22 oktober was 
een jubileumconcert ter gelegenheid van 
het 15-jarig bestaan van het mannenkoor 
De Westhoekzangers en zondagavond 12 
november was er een Taizéviering met domi-
nee Piter Goodijk en Marijke Wessel.
Een afvaardiging van onze werkgroep neemt 
ieder jaar deel aan het overleg Toeristenpas-
toraat. Voorzitter van dit overleg is diaken 
E. Bornhijm. Zeeland telt 6 toeristenkerken 
t.w. Vrouwenpolder, Domburg, Zoutelande, 
Dishoek, Cadzand en Haamstede. Al deze 
kerken worden goed bezocht. Niet alle ker-
ken zijn in de winter open. 

Piet Remijn

TERUGBLIK KERSTMARKT
Het was weer een gezellige drukte op onze 
kerstmarkt. Veel kaarsjes aangestoken, wen-
sen voor in de boom opgeschreven, fijne ont-
moetingen en leuke gesprekken. Aan het eind 
van de middag was het pastoor Van Hees, 
geassisteerd door Marlies, die de winnaars 
bekendmaakte van de verloting van de bood-
schappenmanden. Deze werden gewonnen 
door Floor Droppert, Lenie Kouijzer en Gusta 
Dalebout. De opbrengst van de kerstmarkt 
was een kleine 1200 euro! Allen hartelijk 
dank die dit alles weer mogelijk hebben 
gemaakt. De foto’s van de kerstmarkt kunt 
u vinden op onze website www.rkschouwen-
duiveland.nl
Op kerstavond waren er in 2 diensten zo’n 
500 mensen, groot en klein, naar de prachtig 
versierde kerk gekomen. Petje af voor diege-
ne die in zijn eentje voor de versiering heeft 
gezorgd, petje af voor onze koorleden die er 
toch elke keer maar weer zijn om hun prachti-
ge gezangen te laten horen, petje af voor kos-
ters, acolieten en uiteraard voor onze beide 
pastores. Voor veel mensen geven deze kerst-
avondvieringen echt een gevoel van kerst. 
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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

Verzorgt de gehele uitvaart

       Tel: 0113 - 63 91 08

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

                Striepseweg 4, 
                       4435 RL  Baarland

                               www.lindavanwingen.nl

Verfhandel 
Franse

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

Overleden
Op 23 januari overleed ten gevolge van een 
noodlottig ongeval Jac (Jacobus Gijsbertus 
Cornelis) Broeders, 78 jaar. Als priester van 
het bisdom Breda ging hij regelmatig voor in 
vieringen te Haamstede. 
Op donderdag 1 februari was de afscheids-
dienst in Wagenberg, zijn geboortedorp. 
waar hij ook  werd begraven.

BEDANKJE
Dank aan alle “schoonmakers” die aanwe-
zig waren op woensdag 17 januari, dankzij 
jullie is weer heel wat werk verzet. Na de 
gezamenlijke lunch zijn de laatste zaken 
afgerond en konden we rond de klok van 
14.00 uur tevreden naar huis. Fijn dat er 
nog steeds parochianen enthousiast zijn en 
ons soms ook onverwachts bijstaan. Harte-
lijk dank!

Thea en Rian

SAMEN VIEREN IN DE WESTHOEK 
Op Aswoensdag 14 februari, het begin van 
de 40-dagen vastentijd, starten wij met de 
oecumenische Aswoensdagviering in de 
PKN Corneliuskerk in Noordwelle. Voorgan-
gers zijn ds. Piter Goodijk en Marijke van 
Reenen, aanvang 19.30 uur.

KBO 
Koffieochtenden
Elke eerste dinsdagochtend van de maand 
bent u vanaf 9.30 uur welkom bij de gezel-
lige koffieochtend in het parochiecentrum. 
Elke tweede woensdag van de maand bent 

u ook van harte welkom in het Tonnenma-
gazijn in Brouwershaven voor een kopje 
koffie, een spelletje of eventueel wat vra-
gen betreffende laptop, tablet of telefoon. 
En elke donderdagmiddag is er van 14.00 
tot 17.00 uur een huiskamermiddag in het 
parochiecentrum. Iedereen van jong tot oud 
is welkom voor een praatje of een kopje kof-
fie/thee. Er was ook vraag naar klaverjas-les 
en een spelletje rummikub. Kom gerust 
binnenlopen!
Klaverjassen
De volgende klaverjasavond staat gepland 
op vrijdag 23 februari. Aanmelden kan bij 
H. Verkaart, tel. 414106, meedoen kost 
€ 3,50. Graag op tijd aanmelden en bij ver-
hindering afmelden zodat er voor vervanging 
kan worden gezorgd. Er is gezelligheid, gratis 
koffie/thee en er wordt gezorgd voor een 
hapje en een drankje. En voor een aantal 
goeie en (gelukkige) kaarters is er ook een 
prijsje. In maart staat de klaverjasavond 
gepland op vrijdag 23 maart.
10 jaar KBO
Op zaterdag 10 maart viert de KBO haar 
10- jarig bestaan. Wij gaan dit natuurlijk 
uitgebreid vieren in de Willibrordusschool 
met om 16.00 uur de jaarvergadering, 
om 17.00 uur een drankje met verloting, 
om 18.00 uur een heerlijk buffet en vanaf  
20.00 uur een feestavond met een ver-
rassingsoptreden. Als u zich nog niet heeft 
aangemeld kan dat alsnog bij K. Verkaart, 
mailadres kverkaart@gmail. com
Seniorencafé in fiZi
Op dinsdag 13 maart is de volgende edi-
tie van het seniorencafé in fiZi, vlakbij 
de Dikke Toren. Gastspreker is dhr. John  
Beyersbergen die vanaf het begin betrok-
ken is geweest bij de ontwikkeling van Plan 
Tureluur. Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 
20.00 uur. Entree is gratis alsook het eer-
ste kopje koffie of thee. 
Reis naar Delft
Op zaterdag 7 april staat een busreis naar 
Delft gepland. Vertrek vanaf het parkeerter-
rein aan het Hatfieldpark (naast de Pontes) 
om 9.00 uur. Kosten € 17.00 voor leden 
en € 22,00 voor niet-leden. Er zijn nog wat 
plaatsen over, aanmelden kan bij Els Steeg-
mans, tel. 413931. Meer informatie vindt u 
in onze nieuwsbrief.

NIEUWE KERK
Omdat er best veel activiteiten zijn in de 
Nieuwe Kerk is men nog op zoek naar 
enkele vrijwilligers. Heeft u wat tijd over dan 
zou u die nuttig kun besteden om daar een 
steentje aan bij te dragen. Het is een leuke 
en gemeleerde groep vrijwilligers.
Voelt u zich aangesproken neem dan con-
tact op met Daan Schiettekatte via tel. 
413813 of via e-mail dalic@zeelandnet.nl
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KERNZAKEN
De komende maanden zullen we aandacht besteden aan de groei naar meer 
samenwerking en eenheid binnen onze Pater Damiaanparochie. Dit onderwerp 
raakt elke kern en verdient daarom een bijzondere plaats in ons blad. Vanaf 
volgend nummer heet deze rubriek voortaan: De Bakens verzetten.

Wanneer in vroeger eeuwen een zeearm 

steeds meer dreigde te verzanden, dan 

was dat een regelrechte bedreiging voor de 

scheepvaart. Om ongelukken te voorkomen 

werden de bakens verzet, zodat de schippers 

niet zouden stranden in ondiep water.

Vandaag de dag is de situatie in onze kerken 

in zekere zin te vergelijken met een verzan-

ding. Wanneer wij door de krimp van financi-

en, personeel en het bezoek van kerkgangers 

slechts moeizaam toegang kunnen krijgen 

tot Gods haven, dan moeten de bakens wor-

den verzet. Dat betekent een koersverande-

ring die nodig is om  – met inachtneming van 

de beperkte middelen – ook in de komende 

jaren het katholieke geloof te kunnen blij-

ven beleven in het Samenwerkingsverband 

Boven de Schelde.

De besturen van de Mariaparochie (Wal-

cheren) en de Pater Damiaanparochie heb-

ben, op aandringen van de bisschop van 

Breda, de werkgroep Parochieplan in het 

leven geroepen. Deze werkgroep heeft tot 

taak om te onderzoeken op welke wijze de 

bakens het beste kunnen worden verzet. De 

Werkgroep is vanaf augustus 2017 viermaal 

bijeen gekomen om zich te oriënteren op 

de precieze taakomschrijving. Daarnaast is 

allerlei statistisch en financieel materiaal 

verzameld dat nodig is om tot goede beslis-

singen te komen. Tenslotte wordt ook gebruik 

gemaakt van ervaringen in andere samen-

werkingsverbanden in het bisdom Breda.

De werkgroep zal op deelterreinen van pas-

toraat, geloof, personeel, financiën, bestuur, 

gebouwen en communicatie advies uitbren-

gen aan de twee parochiebesturen. Maar 

ook de parochiekerncommissies worden in 

het gesprek betrokken, omdat het belangrijk 

is, dat voor het totale besluitvormingspro-

ces een zo groot mogelijk draagvlak wordt 

gevonden.

In de komende nummers van Parochie- 

nieuws zult u geregeld op de hoogte worden 

gehouden van de ontwikkelingen, onder 

de kop De bakens verzetten. Maar zoals 

gezegd: het gesprek over deze ontwikkelin-

gen zal ook gevoerd worden aan de tafels 

van bestuur en parochiekerncommissies.

Wiel Hacking,

 vz Werkgroep Parochieplan

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

PASTORAAL TEAM
- Wiel Hacking, pastoraal werker, teamleider
  tel. 06-17598152
  wielhacking@gmail.com
-  Fons van Hees, pastoor
  tel. 06-1328 1235
  avanhees@zeelandnet.nl 
- Jeanine Heezemans, pastoraal werker
  tel. 06-44024841
  jmaheezemans@xs4all.nl
- Paul de Maat, pastoor
  tel. 0118-467076
  pdemaat@planet.nl
- Ria Mangnus, pastoraal werker
  r.mangnus@rkwalcheren.nl

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

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

EMERITI PASTORES
buijssen@zeelandnet.nl
tbrooymans@zeelandnet.nl
A. Verdaasdonk, 0111-420785

REDACTIE
- Goes Riet Hopmans
- ’s-Heerenhoek Plonie Paree
- Heinkenszand Addie Nelen
- Kwadendamme Hans de Vos
- Lewedorp Tilly van Klooster
- O-Z-Beveland Jeannet Kievit
- Ovezande Marinus Bierens
- Sch-Duiveland Marijke Clarijs
- Pastoresteam Wiel Hacking
- Hoofdredactie Richard Gielens
vragen/opmerkingen: mail ze naar 
parochienieuws@zeelandnet.nl 

WEBSITE
 www.paterdamiaanparochie.nl

OPLAGE
 5000 exemplaren

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


