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INLEIDEND
WOORD

Nu de lente is alle hevigheid uitbarst, moet men de ogen weer goed de kost geven om
alles te kunnen zien, waarvan men genieten wil. Helaas zie je niet alleen leuke dingen,
ook al heb je een roze of blauwe bril op. Je ogen sluiten voor de werkelijkheid is niet slim,
maar het geeft je wel innerlijke rust (voor zolang het duurt)…

van de hoofdredacteur

De staat van ons geloof
De meeste keren, wanneer
ik een kerk binnenstap,
kijk ik niet naar zaken die
eromheen staan. Je zit feitelijk in het voorportaal van
een dienst of viering en dan
staat je hoofd er niet naar
om je te laten afleiden. Die
ene keer dat ik met andere
gedachten onze eigen kerk
binnenliep, viel mijn oog op
een relatief groot mankement: een scheurende voeg
in de muurplaten aan de buitenzijde, vlak bij de entree.
Mijn eerste reactie is: ‘dat gaat ons weer veel geld kosten’. Vooral
erg materialistisch gedacht!
Wat een contrast met de tijd waarin onze voorouders letterlijk alles
uit hun beurs haalden om kerken in topconditie te brengen en te
behouden. Wie geen geld had, zette paard en wagens in en natuurlijk had de armste bevolkingslaag hun handen nog, die men kon
laten wapperen! Niemand werd uitgesloten of kreeg de kans zich
geïsoleerd te voelen.
Menig gefortuneerde parochiaan liet sporen van weldoen achter:
een gebrandschilderd raam, een altaar, heiligenbeeld of zelfs een
hele kapel of kerk werden geschonken of bekostigd. Een cadeau van
onschatbare waarde in deze tijd. Treffend vond ik ook een glas-inloodraam in de Blasiuskerk van Heinkenszand, dat verwijst naar de
hechte band tussen school en kerk. Waar vind je deze sporen nog?
We komen deze schenkvormen nu vooral nog tegen in de kunst:
mevrouw Blokker (jawel, huishoudelijk goed) laat een museumvleugel compleet ingericht met kostbare kunstvoorwerpen bouwen bij het
Singermuseum Laren. Giften aan kerken halen de media niet, omdat
ze er bijna niet meer zijn, of….we de privacy willen respecteren.
Heden ten dage steunen de meeste mensen via de jaarlijkse Kerkbalans-actie, hun collectegeld tijdens de dienst en het lezen van
misintenties. Wie aan andere steun de voorkeur geeft, kan nog
steeds via hand- en spandiensten zijn steentje bijdragen. Van het
schoonmaken van kerkelijke ruimten tot aan het verdelen van ons
blad Parochienieuws!

Geloof en kerk hebben een andere invulling gekregen; zeker bij de
jongere generatie. Voor ouderen maakt het nog deel uit van het
dagelijks tot wekelijks ritueel: bidden voor/na de maaltijd en kerkbezoek op zondag. Ook voor de jongeren is het element ‘kerk’ zeker
niet volledig uit hun beleving verdwenen. Het wordt geplaatst bij
zaken, waarvoor je tijd moet hebben of tijd kunt maken. Let maar
eens op bij bijzondere vieringen (afscheid, doop, communiefeest of
kerkelijke huwelijkssluiting), waarbij vaak sprake is van hernieuwde
kennismaking, die opvallend vaak positief uitvalt. ‘Ik was er zolang
niet meer geweest, maar vond het een best emotioneel weerzien’.
Moeten we ons zorgen maken over het voortbestaan van ons geloof
en/of van ons kerkgebouw? Dat zijn toch verschillende zaken?
Geloven kun je overal, daar heb je geen gebouw (zeker niet met een
te grote omvang) voor nodig. Toch is zo’n gebouw een herinnering
aan een tijd, waarin geloven in God een heel bijzondere plaats had.
Dat gebouw zit onlosmakelijk vast aan die beleving.
Een kerkgebouw laten verkommeren en zelf onbekommerd
leven en laten leven hoort niet. Het past wellicht bij de
ideologie, waarin de ‘i’ van ik voorop staat en ‘deo’ van ondergeschikt belang wordt.
Tot elke prijs een (al of
niet) historisch bouwwerk openhouden, vind
ik te ver gaan.
De gemeenschap (al
of niet belijdend in
geloof) en niet alleen
de gemeente bepalen
samen of investeringen
de moeite waard zijn.
In dat opzicht kunnen Restauratie Mariakerk te Nisse, 2012
Willem Mieras/PZC
jongeren het opnemen
voor ouderen. Waar sta jij voor? Wat staat je tegen om mee te doen
aan het risico van nog meer vervlakking? Leefbaarheid meet je
niet alleen via aanwezigheidsfactoren: school, winkel, busverbinding, postkantoor. Ruimte om te leven, om te geloven en elkaar te
beloven dat geluk niet enkel te meten is in muren en stenen. Bezint
eer ge begint; zeker als het gaat om afbraak of verwaarlozing van
geloofszaken.

Parochienieuws: volgende uitgiften in data en nummering
komt het volgende nummer van
Parochienieuws uit. Uw bijdrage voor het juni-nummer moeten voor 14 mei bij ons binnen
zijn. Bijdragen voor de eigen
kern rechtstreeks zenden aan de
lokale redactie (zie colofon per
kern); stukken van algemene aard kunnen worden ingeleverd via
parochienieuws@zeelandnet.nl
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Tekstbijdragen tot maximaal 300 woorden worden eerder geplaatst,
dan artikelen met een grotere omvang. De redactie behoudt het
recht om stukken aan te passen/ in te korten of niet op te nemen.
We nemen dan wel contact met u op, als u tijdig uw bijdrage inlevert.
Nummer 4: juli-augustus is een dubbelnummer en verschijnt op
donderdag 28 juni. Sluitingstermijn voor bijdragen is dan 18 juni.
Nummer 5: september- oktober is ook een dubbelnummer en
verschijnt op donderdag 30 augustus. Sluitingstermijn is dan
20 augustus.

Zou je de architectonische geschiedenis kunnen
koppelen aan de staat van geloven?
In onze prehistorie
en de tijd van de
Germanen (tot 600
jaar voor Christus)
beleefden de mensen hun geloof primair: geen gedoe
met stenen gebouwen: heilige eiken,
die kracht uitstraalden kwam je in de
vrije natuur tegen.
Ouderdom en slijtage werden door natuurwetten vanzelf omgezet naar nieuwe wegen
in geloof.
Met de komst van de Romeinen kwamen stenen gebouwen in
het vizier. Het leek wel of God en godshuizen voor de eeuwigheid
bewaard moesten worden. In onze (moderne) ogen zijn het nu plompe bouwwerken, maar degelijkheid stond toen voorop. Romeinse
heersers, als keizer Nero, zagen zichzelf als goddelijk en dus kregen
geloofsverkondigers daar - en zeker hier, in de lage landen- weinig
voet aan de grond. Rome lag bezaaid met bouwkunst, maar vooral
vanwege keizerlijk genot.
Omstreeks 500 na Christus zou Clovis, een Frankisch vorst, in onze
streken de geschiedenis ingaan als eerste christelijke heerser, die
voortaan geloofsverkondigers als Willibrordus, Servatius en Bonifatius zou toelaten. In de drassige gebieden kregen ze moeizaam
toegang.
Door mannen als Karel de Grote kregen we letterlijk een basis om
het geloof uit te bouwen: kerken en scholen werden vanaf 1000
gebouwd, geïnspireerd door Romeinse bouwheren. Vandaar dat we
hun bouwkunst ook wel Romaans gingen noemen. Kloosterordes
bevorderden uitbreiding van het christelijk denken en dus ook van
de kerken en kloosters. Een bloeiende periode, want de geestelijkheid kreeg in de Middeleeuwen veel macht (en rijkdom) toebedeeld.
Romaanse kunst werd opgevolgd door Gotische kunst (bekend van

spitsbogen, gewelven en glasramen); alles ter ere van God.
Willibrordusbasiliek te Hulst is een prachtig voorbeeld van Gotiek
Verschil van mening was/is van alle tijd: twisten die uitliepen tot oorlogen zorgden niet alleen letterlijk voor scheuringen in de kerk, maar
trokken gelovigen uit elkaar. Hervorming leidde tot godsdienstoorlogen, die diepe wonden trok binnen geloofsleven en kerkelijk bezit.

Het woord ‘Beeldenstorm’ zegt genoeg: weg met al het uiterlijk
vertoon! Terug naar de basis: het Woord van God in plaats van een
Woonpaleis voor God.
De Gouden Eeuw in historisch opzicht (17e eeuw) liep niet synchroon met die topperiode in kerkelijk opzicht. We moeten ruim tot
na de Franse Revolutie wachten totdat het katholieke geloof in alle
vrijheid weer beleefd en gevierd mag worden. Na 1848 kan het dan
niet op! We halen letterlijk onze achterstand en onderdrukking in
en we bouwen in het ‘wilde’ weg. Geen dorp of stad in het Roomse zuiden zal het zonder kerk hoeven te stellen. De neogotiek, die
duidelijk verwijst naar de tijd van de eerste bouwgolf (Gotiek rond
1500), laat overal kolossale sporen achter. Het rijke Roomsche
leven doet zijn intrede in 1860 en tot 1960 kan het niet meer stuk.
Pracht en praal horen bij onze kijk op God in die tijd. De jaren dertig zijn dan wel crisisjaren op economisch gebied, maar op geloof
en kerkgang wordt niet bezuinigd. “Nood leert bidden” is een veel
gehoorde slogan.

Helaas brengt de Tweede Wereldoorlog veel schade toe aan kerkgebouwen. In sommige delen van katholiek-Nederland verdwijnen
door nutteloos bommengeweld tientallen kerkjuwelen van architec-tonische waarde.
De volgende genadeklap volgt in de roerige jaren zestig van de vorige eeuw. Ze worden ook wel eens de tweede hervorming genoemd:
alles moest op de schop. Weg met hiërarchie, gevestigde orde en
regelgeving. Het vrije denken staat centraal en daar past geen
poppenkast bij: koningshuis, God en gebod, worden op één hoop
gegooid door extremen.
Dat vrije denken zet mensen aan
tot herbezinning over geloof en kerk.
‘Secularisatie’ (verwereldlijking)
waarbij de rol van de kerk losgekoppeld wordt van de maatschappij. De greep van de kerk wordt
duidelijk minder en dat kan niet zonder gevolgen blijven: Mensen
verlaten kerkgenootschappen, omdat ze zich minder thuis voelen;
kerken sluiten door gebrek aan inkomsten; kerkelijk gezag wordt
ondermijnd of voor kennisgeving aangezien. Nieuwe en bestaande
kerkgebouwen krijgen een andere (multifunctionele) bestemming
of worden gesloopt. De basis van de kerk wordt gevormd door vrijwilligers, die het niet altijd met elkaar eens zijn. Dit kan gevolgen
hebben voor kerk, geloofsinhoud en leiding. In deze fase (staat van
gezondheid) zit de kerk nog steeds, al zien een aantal deskundigen
lichtpuntjes voor de toekomst. “Niet het aantal gelovigen is maatgevend, maar de inhoud van de boodschap is van belang.
Richard Gielens
3

In memoriam
pastoor Ton Verdaasdonk

OECUMENISCHE
BIEEÊNKOMST

Met droefheid en dankbaarheid meld ik u
dat nadat emeritus-pastoor Verdaasdonk
op de dag van Pasen de H. Ziekenzalving
heeft ontvangen, hij de dag daarna – tweede Paasdag – is overleden.
Met verdriet moeten wij afscheid nemen
van onze geliefde pastoor Verdaasdonk.
Dankbaar zijn wij voor de vele jaren dat
hij ons als goede herder met aandacht
en liefde heeft geleid. In onze parochie
zullen wij hem herinneren als de pastoor
die op zijn brommertje vele mensen heeft
bezocht die dat nodig hadden. Wij bidden
dat hij mag binnengaan in de vreugde van
de Heer.
Wij bidden dat Ton in vrede mag zijn.

Op zondag 27 mei is er weer een eucumeniese bieeênkomst in ’t Kerksje van
Ellesdiek (Ellewoutsdijk). Ook op deze
derde zondag van de maand mei 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 Leuny de
Kam; het thema is Wir a ’t arte vol van is.
Het koor Jubilate Deo o.l.v. Willy Feijtel zal
aan de bijeenkomst een muzikale bijdrage
leveren. De bijeenkomst begint om 14.30
uur, de toegang is gratis. Er wordt gecollecteerd voor Sawasdee en voor de onkosten
van ’t Kerkje.

Fons van Hees, pastoor.

Jan Minnaard, Oecumenische
Werkgroep Ellesdiek

Uw kerk na invoering van de privacywetgeving
Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe Europese privacy verordening in
werking. In Nederland is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent meer verplichtingen voor organisaties die persoonsgegevens verwerken. Veel organisaties denken
dat het allemaal niet zo’n vaart zal lopen. Maar vergis u niet! De
Nederlandse Privacy-toezichthouder gaat minstens 2,5 keer zoveel
personeel krijgen om te handhaven. Deze Autoriteit Persoonsgegevens krijgt een bredere rol en kan hogere boetes opleggen. Deze
kunnen oplopen tot maximaal 20 miljoen.
De hoogste tijd dus om uzelf voor te bereiden en onze kerkelijke
organisatie AVG-proof te krijgen. Dit is niet voor iedere branche
hetzelfde. Bij kerkelijke organisaties speelt het recht op privacy versus het recht op godsdienstvrijheid en daarmee inrichtingsvrijheid.
Bovendien zijn religieuze gegevens bijzondere persoonsgegevens.
Hoe gaan we hier als lokale gemeente of parochie mee om? Het
gaat niet alleen om het aanpassen van onze ledenadministratiesysteem het gaat ook om gedrag. De verantwoordingsplicht
waaronder het bijhouden van een verwerkingsregister ligt bij ons
als kerkelijke organisatie. Wat is de juiste aanpak van uw data veiligheidsbeleid? Wie kan er bij welke gegevens? Welke technische
en organisatorische maatregelen zijn nodig? Stappen die we moet
gaan zetten en die de komende tijd veel energie en aanpassingen
vragen.
We noemen enkele punten die voor u en voor ons van belang zijn:
1. Recht op inzage gegevens en recht op correctie en verwijdering
gegevens. Dit zal met name meespelen bij degenen die zich
laten uitschrijven uit de kerkelijke registers.
2. Overzicht verwerkingen: welke gegevens we verwerken en wat
we ermee doen zal voor iedereen duidelijk moeten zijn. Voor
een kerkelijke organisatie betekent dit onder meer dat we geen
persoonlijke gegevens van u zomaar mogen delen met anderen
zonder toestemming. Dat kan verder gaan dan we nu beseffen.
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Denk maar eens aan berichtgeving over lief en leed. In gevallen
we informatie met anderen delen, moet vooraf toestemming
worden gevraagd; dat lijkt vanzelfsprekend, maar kan voor publicaties wel gevolgen hebben.
3. Het risico van ‘lekken’ van persoonsgegevens moet tot het uiterste verkleind en tegengegaan worden. Niemand heeft zomaar
inzagerecht en degenen die belast zijn met de ledenadministratie moeten geregistreerd staan en kennis hebben van de strenge
wetgeving in deze.
4. We mogen alleen die persoonsgegevens registreren die van
belang zijn om onze administratie effectief te houden. Hiervoor
zijn standaardnormen ontwikkeld.
De komende periode zullen we zoveel mogelijk informeren over de
stand van zaken; hoever staat het ermee binnen onze administratie
en hoe kunnen we binnen de beide parochies boven de Schelde
zaken uniform afstemmen.
Bron: Autoriteit persoonsgegevens.nl

BOEKRECENSIE
Eind jaren
zestig van de
vorige eeuw
kraakte het
katholieke
geloof in zijn
voegen: veel
Nederlanders
zich los van
een knellend
godsdienstig verband.
Geloof verdween van de
straat; processies verdwenen als sneeuw voor de zon
en kruisbeelden en heiligenbeelden verhuisden vaak van de woonkamer en huisaltaren naar stoffige zolderruimten. Openlijk
je geloof belijden was niet meer ‘in’. Soms
werd je zo in de verdediging gedrukt dat
je erover zweeg en bijna heimelijk de kerkdienst moest bezoeken. Seculier werd de
norm.
Echter, religie laat zich niet zomaar wegpoetsen. Miljoenen Nederlanders laveerden
tussen geloof en ongeloof.
In de politiek zoekt men ook nieuwe aanknopingspunten. Religie blijkt een immense
bron van inspiratie voor nieuwkomers uit
alle windstreken. Nieuw-volwassenen (de

generatie van de 21e eeuw, geboren na
2000) verdiepen zich juist weer in godsdienst en spiritualiteit.
Het is tijd dat we religie weer serieus nemen
als maatschappelijk verschijnsel dat betekenis geeft, vindt Yvonne Zonderop. Ze
beschrijft de recente geschiedenis van een
ontzuilend Nederland, aan de hand van persoonlijke ervaringen. Volgens haar slaat de
slinger nu weer de andere kant op - voor wie
open genoeg is om dit te zien.
We maken ons (terecht?) zorgen over de
invloed van de islam, maar voelen ons toch
ongemakkelijk als een politicus zich in alle
toonaarden afzet tegen mensen die zich
moslim noemen. Anderzijds winden we ons
op over de HEMA die het woord ‘paaseitje’
om wil vormen, om zo maar niemand te
kwetsen.
We zijn voor scheiding tussen kerk en staat,
maar kunnen ons moeilijk vinden in de
24-uurs economie van alle winkels altijd
open; meer papa-dagen en een andere
invulling van de zondagsrust. Tradities mogen
niet zomaar verdwijnen, ook al hebben ze
raakvlakken met het christelijk geloof.
Voor veel mensen was het geloof een
dwangbuis geworden, terwijl juist de geestelijke inspiratie ertoe deed. Stiekem doen en
gedogen wat niet mocht voelde niet echt als
een bevrijding van het kerkelijk juk.

We zitten nu met generaties ouders en kinderen die bewust a-religieus zijn opgevoed.
We ontdekken dan dat religie heeft meer
bezieling in de kunsten dan we ooit dachten
of konden bevroeden.
Natuurlijk word er binnen elk geloof op
elkaar gelet. Je mag dat solidariteit, sociale
veiligheid, beschutting of zelfs bemoeizucht
noemen, maar mensen letten wel op elkaar
en kennen elkaar! Door de verzuiling in
levensbeschouwing te doorbreken (de verticale scheiding) is geleidelijk aan de horizontale scheiding ontstaan: arm en rijk of hogeren lager opgeleiden. Is dat vooruitgang?
De winst van vandaag de dag is dat er buiten de kerk van alles bruist en kansen krijgt
om te groeien. Mensen willen scheidslijnen
doorbreken en zo elkaar weer echt ontmoeten: gemeenschap voelen.
We krijgen meer respect voor uitingen als ‘de
Passion’ en zien dat als een moderne variant
van de Mattheuspassion. Yvonne ziet dat al
pure winst!
Richard Gielens
Yvonne Zonderop: “ongelofelijk- over
de verrassende comeback van religiePrometheus, 2018 € 19,99.
(paperback, 200 pagina’s,
10 april verschenen)

DAMIAANTJE
Mei is voor sommige de mooiste
maand van het jaar,omdat de
natuur zo fris en groen is. Vogels
fluiten je bijna je bed uit, want de
ramen kunnen eindelijk weer eens
helemaal open.
Communievieringen horen ook bij
mei. In veel kerken zie je meisjes en
jongens in feestelijke kleding aan tafel gaan.
06 mei: presentatie communicanten in Zierikzee om 10.00 uur
10 mei: communieviering in ’s-Heerenhoek om 11.00 uur
13 mei: communieviering in Heinkenszand om 11.00 uur.
27 mei: communieviering in Zierikzee om 11.00 uur
En wat te denken van de hernieuwing van de doopbeloften (vormselviering) op zaterdag 2 juni om 19.00 uur in Goes. Bisschop Liesen zal voorgaan en jongeren uit verschillende kernen van onze parochie vormen.
Er is ook speciale aandacht voor kindervieringen in deze periode:
Pinksterzondag 20 mei: Kom-in-de-kring-viering in Goes, 10.00 uur

Zondag 3 juni: Zondag Anders om 10.00 uur in de pastorie van
Heinkenszand.
Voor jongeren is er op zaterdag 5 mei, maar ook op 2 juni een jongerenviering in de kerk van Ovezande, vanaf 19.00 uur.
Er zijn in deze maand veel bijzondere kerkelijke feestdagen. Voor veel
gezinnen is dat een reden om weg te gaan, zeker nu veel scholen
meivakantie hebben.
Toch is het de moeite waard eens na te denken waarom we eigenlijk
vieren:
Hemelvaart: veertig dagen na Pasen, de dag dat Jezus opstond uit
zijn graf. Jezus neemt dan eigenlijk afscheid van de mensen op de
aarde. Hij vaart naar de hemel om daar bij zijn Vader God te gaan
wonen.
Pinksteren is precies 10 dagen naar Hemelvaart en dus 50 dagen
na Pasen. De vrienden van Jezus een teken van God uit de hemel.
Ze worden opgeroepen om nu zelf over hun geloof verder te vertellen, zonder Jezus. Ze moeten dat wel goed doen en daarom zie je
wel eens vurige vlammetjes boven hun hoofd getekend. Vol vuur…’
je gaat ervoor!’
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APRIL/MEI

Kerkdiensten in de regio
datum+tijd

plaats

voorganger

soort

koor en bijzonderheden

Eucharistieviering

Dames en Herenkoor

WEEKENDVIERINGEN EN GROTE FEESTDAGEN
Z ATERDAG 28 APRIL
19.00 uur

Goes

Geen viering

19.00 uur

´s-Heerenhoek

F. van Hees

ZONDAG 29 APRIL
09.00 uur
09.15 uur
09.30 uur
09.30 uur
10.45 uur
11.00 uur
11.00 uur
11.00 uur
12.30 uur
12.30 uur

5E ZONDAG VAN PASEN

H. Buijssen
Eucharistieviering
diaken E. Bornhijm Viering van W en C
W. Hacking
Viering van W en C
F. van Hees
Eucharistieviering
H. Buijssen
Eucharistieviering
F. van Hees
Eucharistieviering
W. Hacking
Viering van W en C
diaken E.Bornhijm Viering van W en C
W. Hacking
Viering van W en G
F. van Hees
Viering van W en G

Herenkoor
Willibrorduskoor
Pius X
Samenzang
Eligiuskoor
St. Caecilia
Herenkoor
Samenzang
Doopviering
Doopviering

Goes

F. van Hees

Dagkapel

14.00 uur

Lewedorp

19.00 uur

Zierikzee

ds. M. Wisse en
pastoor F van Hees oecumenische viering
Liturgiegroep
Rozenkransgebed

de Kraayert

Goes

W. Hacking

Viering van W en C

Ter Valcke

Kwadendamme
Zierikzee

Liturgiegroep
F. van Hees

Viering van W en C
Eucharistieviering

Dagkapel
Samenzang

Goes
Goes
Heinkenszand
Ovezande

Eigen priester
Eigen groep
W. Hacking
F. van Hees

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

Eritrese gemeenschap
Con Amore
Free Spirit
Oal In, jongerenviering, doop

DINSDAG 1 MEI
09.30 uur

WOENSDAG 2 MEI

DONDERDAG 3 MEI
10.00 uur

VRIJDAG 4 MEI
09.00 uur
19.00 uur

Z ATERDAG 5 MEI
09.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur

ZONDAG 6 MEI

Heinkenszand
Zierikzee
Ovezande
Hansweert
Lewedorp
Kwadendamme
Goes
Haamstede
Heinkenszand
s-Heerenhoek

09.00 uur
09.15 uur

‘s-Heerenhoek
Zierikzee

09.30 uur
10.00 uur
10.45 uur
11.00 uur
11.00 uur
11.00 uur
18.00 uur

DINSDAG 8 MEI
09.30 uur

WOENSDAG 9 MEI
14.00 uur
14.30 uur
19.00 uur

Viering van W en C
Eucharistieviering

Hansweert
Goes
Lewedorp
Kwadendamme
Goes
Haamstede
Goes

H. Buijssen
W. Martens
W. Hacking
T. Brooijmans
H. Buijssen
F. van Hees
S.Klim

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

Herenkoor
Willibrorduskoor
presentatie 1e H. communiecanten
Gemengd koor
ADRZ
Con Dios
Singing Voices
Con Amore
Samenzang
Poolse viering

Goes

F. van Hees

Eucharistieviering

Dagkapel

Lewedorp
‘s-H-Arendskerke
Zierikzee

H. Buijssen
W. Martens
Liturgiegroep

Eucharistieviering
Viering van W en C
Rozenkransviering

De Kraayert
Poelwijck

09.15 uur
10.00 uur

Zierikzee
Driewegen

11.00 uur
11.00 uur
11.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur

ZONDAG 13 MEI
09.15 uur
09.30 uur
10.45 uur
10.45 uur
11.00 uur
11.00 uur
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6E ZONDAG VAN PASEN
W. Hacking
F. van Hees

DONDERDAG 10 MEI

Z ATERDAG 12 MEI

Eucharistieviering

HEMELVAART VAN DE HEER

Eucharistieviering

Willibrorduskoor

Goes
‘s-Heerenhoek
Haamstede

F. van Hees
W.Hacking/
Ds. A. v.d.Maas
H. Buijssen
F. van Hees
Diaken E. Bornhijm

Oecumenische viering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Viering van W en C

Gelegenheidskoor
Con Amore
Esperanto, 1e H. Communie
Samenzang

Goes
Lewedorp
Ovezande

Eigen groep
F. van Hees
J. Heezemans

Viering van W en C
Eucharistieviering
Viering van W en C

Herenkoor
Con Dios
Pius X

Zierikzee
Hansweert
‘s-Heerenhoek
Goes
Heinkenszand
Kwadendamme

7E ZONDAG VAN PASEN
Diaken E. Bornhijm
F. van Hees
Liturgiegroep
M. Don
F. van Hees
J. Heezemans

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

Willibrorduskoor
Samenzang
Dames en Heren koor
Ter Weel
Free Spirit en young spirit, 1e H.Communie
Bluesviering

MEI/JUNI

Kerkdiensten in de regio
datum+tijd

plaats

voorganger

soort

koor en bijzonderheden

WEEKENDVIERINGEN EN GROTE FEESTDAGEN
11.00 uur
11.00 uur

DINSDAG 15 MEI
09.30 uur
19.00 uur

Haamstede
Goes

Diaken E. Bornhijm Viering van W en C
H. Buijssen
Eucharistieviering

Samenzang
Herenkoor

Goes
Heinkenszand

F. van Hees
Liturgiegroep

Eucharistieviering
Rozenkransviering

Dagkapel
Dameskoor

Lewedorp
Zierikzee

J. Heezemans
Liturgiegroep

Viering van W en C
Rozenkransviering

De Kraayert

Heinkenszand
Goes

F. van Hees
Eigen groep

Eucharistieviering
Vesperdienst

Dameskoor
Herenkoor

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

Dames- en Herenkoor
Willibroduskoor
Gemengd Koor
Pius X
Eligiuskoor
St. Caecilia
Herenkoor
Tochtgenoten van Sint Frans

H. Buijssen

Eucharistieviering

Con Amore

F. van Hees

Eucharistieviering

Dagkapel

Lewedorp
T. Brooijmans
‘s -H-Arendskerke W. Martens
Zierikzee
Liturgiegroep

Eucharistieviering
Viering van W en C
Rozenkransviering

De Kraayert
Poelwijck

Goes
‘s-Heerenhoek
Goes

Eucharistieviering
Eucharistieviering
Vesperdienst

Eritrese gemeenschap
Missicanto
L’ Esprit

WOENSDAG 16 MEI
14.00 uur
19.00 uur

Z ATERDAG 19 MEI
19.00 uur
19.00 uur

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

MAANDAG 21 MEI
10.00 uur

DINSDAG 22 MEI
09.30 uur

‘s-Heerenhoek
Zierikzee
Hansweert
Ovezande
Lewedorp
Kwadendamme
Goes
Haamstede
Goes
Goes

PINKSTEREN

H. Buijssen
F. van Hees
J Heezemans
Diaken E. Bornhijm
H. Buijssen
L. Peeters
T. Brooijmans
F. van Hees

2E PINKSTERDAG

WOENSDAG 23 MEI
14.00 uur
14.30 uur
19.00 uur

Z ATERDAG 26 MEI
09.00 uur
19.00 uur
19.00 uur

ZONDAG 27 MEI
09.00 uur
09.30 uur
10.30 uur

Heinkenszand
Hansweert
Ovezande

10.45 uur
11.00 uur
11.00 uur
11.00 uur
11.00 uur

eigen priester
F. van Hees
Eigen groep

FEEST VAN DE H.DRIE-EENHEID
F. van Hees
H. Buijssen
W. Hacking

Eucharistieviering
Eucharistieviering
Viering van W en C

Lewedorp
Kwadendamme
Goes
Haamstede
Zierikzee

T. Brooijmans
Eigen groep
H.Buijssen
Liturgiegroep
F. van Hees

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

Herenkoor
Samenzang
Viering tijdens klomppopfestival
op festivalterrein (met doop)
Eligiuskoor
St. Caecilia
L’ Esprit
Samenzang
Willibrorduskoor 1e H. Communie

Ovezande

J. Heezemans

Viering van W en C

NieuwSande

Goes
Heinkenszand
s-Heerenhoek

F. van Hees
Liturgiegroep
Liturgiegroep

Eucharistieviering
Rozenkransviering
Mariaviering

Dagkapel
Dameskoor
Dames en Herenkoor

F. van Hees

Eucharistieviering

De Kraayert

Goes

F. van Hees

Eucharistieviering

Herenkoor, Regionale viering
Uitstalling van het Allerheiligste

Kwadendamme
Zierikzee

Liturgiegroep
F. van Hees

Viering van W en C
Eucharistieviering

Dagkapel
Samenzang

19.00 uur

Goes

19.00 uur
19.00 uur

Heinkenszand
Ovezande

Bisschop J. Liesen Eucharistieviering
J. Heezemans
W. Hacking
Viering van W en C
F. van Hees
Eucharistieviering

MAANDAG 28 MEI
14.30 uur

DINSDAG 29 MEI
09.30 uur
19.00 uur
19.00 uur

WOENSDAG 30 MEI
14.00 uur

Lewedorp

DONDERDAG 31 MEI
19.00 uur

VRIJDAG 1 JUNI
09.00 uur
19.00 uur

Z ATERDAG 2 JUNI

KND

L’ Esprit Vormselviering
Free Spirit
Oal In, jongerenviering
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JUNI

Kerkdiensten in de regio
datum+tijd

ZONDAG 3 JUNI

plaats

09.00 uur
09.15 uur
09.30 uur
10.00 uur

´s-Heerenhoek
Zierikzee
Hansweert
Heinkenszand

10.45 uur
11.00 uur
11.00 uur
11.00 uur
18.00 uur

DINSDAG 5 JUNI
09.30 uur

WOENSDAG 6 JUNI
14.00 uur

DONDERDAG 7 JUNI
10.00 uur

Z ATERDAG 9 JUNI
09.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur

ZONDAG 10 JUNI
09.00 uur
09.15 uur
09.30 uur
10.45 uur
10.45 uur
11.00 uur
11.00 uur
11.00 uur

voorganger

soort

koor en bijzonderheden

FEEST VAN HET H. SACRAMENT
W. Hacking
F. van Hees
H. Buijssen
J. Heezemans

Viering van W en C
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Zondag anders

Lewedorp
Kwadendamme
Goes
Haamstede
Goes

W. Hacking
T. Brooijmans
H. Buijssen
F. van Hees
S. Klim

Viering van W en C
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering

Dames en Herenkoor
Willibrorduskoor
Gemengd Koor
Pastorie van RK kerk te Heinkenzand
Kerkdreef 4
Con Dios PC te gast
Singing Voices
Con Amore
Samenzang
Poolse viering

Goes

F. van Hees

Eucharistieviering

Dagkapel

Lewedorp

ds. M. Wisse

Viering van W en G

De Kraayert

Goes

W. Hacking

Viering van W en C

Ter Valcke

Goes
Goes
Lewedorp
Ovezande

Eigen priester
Eigen groep
F. van Hees
H. Buijssen

Eucharistieviering
Vesperdienst
Eucharistieviering
Eucharistieviering

Eritrese gemeenschap
Herenkoor
Eligiuskoor
Pius X

Heinkenszand
Zierikzee
Hansweert
‘s-Heerenhoek
Goes
Kwadendamme
Goes
Haamstede

10E ZONDAG D.H. JAAR
H. Buijssen
Liturgiegroep
F. van Hees
H. Buijssen
T. Brooijmans
L. Peeters
F. van Hees
Liturgiegroep

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

Dameskoor
Willibrorduskoor
Samenzang
Herenkoor
Ter Weel
Herenkoor
Samenzang

OP EIGEN KRACHT?
Bezinnend artikel namens het pastorale team
De weken tussen Pasen en Pinksteren vormen een periode, waarin de leerlingen van Jezus gaandeweg groeien in geloof: wat eerst
onvoorstelbaar leek (dood is immers dood, nietwaar?) kwam toch
in een ander licht te staan. Want de absurde en schandelijke dood
van de geliefde Meester werd steeds duidelijker het begin van een
nieuw perspectief. ‘Mij kunnen ze doden, maar niet de stem van de
gerechtigheid.’ Deze woorden, ooit uitgesproken door de inmiddels
zalig verklaarde bisschop Oscar Romero (1917-1980), kun je zonder meer ook toepassen op Jezus van Nazaret. En die gedachte, dat
zijn onversneden toewijding aan de gerechtigheid blijft, moet ook de
leerlingen van Jezus hebben gesterkt om tot de overtuiging te komen,
dat zijn dood niet het einde is van al zijn inspanningen.
In de evangelieverhalen, die na Jezus’ sterven de ontmoetingen tussen hem en zijn leerlingen beschrijven, zien we een scala
aan gevoelens en indrukken. De leerlingen laten niet alleen ongeloof
zien, verwondering en angst, maar ook overgave en geloof. Hij is het
echt! En in die ontmoetingen krijgen Jezus’ vrienden de opdracht
om verder te werken in de lijn die hij tijdens zijn leven heeft uitgezet.
Maar niet enkel een opdracht, ook de kracht om die taak op zich te
nemen wordt hen toegezegd. ‘Jezus blies over hen en zei: “Ontvang
de heilige Geest”.’ (Joh 20,22) Het is de Geest van Jezus zelf die hen
zal inspireren om in zijn spoor mensen weer op de been te zetten,
onrecht aan te klagen, verzoening te brengen, zieken te genezen en
de Blijde Boodschap te verkondigen.

AANWEZIG
Stap voor stap moet bij de leerlingen het vertrouwen zijn gegroeid,
dat zij het werk van Jezus kunnen voortzetten – ook zonder dat hij
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zelf fysiek aanwezig is in hun midden. Maar aanwezig is hij wel! In
hun daden en woorden, in de samenkomsten van gebed en samen
brood delen, in alle mensen van goede wil en in het samen-kerk-zijn.
Zo groeide de toewijding van Jezus’ vrienden aan zijn nalatenschap,
doordat zij leerden op eigen kracht de weg te gaan die Jezus had
gewezen. Nou, helemaal op eigen kracht ging het niet, want steeds
was er de begeleiding en de inspiratie van de Geest van Jezus zelf.
Met Pinksteren vieren wij – straks – dat die Geest niet
alleen de leerlingen van destijds, maar ook ons inspireert en verwarmt. Het is deze heilige Geest, die soepel maakt wat is verstard,
die verzoening tot stand brengt waar onderlinge verstandhoudingen
heilloos zijn geworden, die mensen aanzet tot onvermoede grootmoedigheid, die ons ertoe brengt ons ego ondergeschikt te maken
aan het gemeenschappelijke belang.

ONDERSTEUNING
Zo mag die Geest ook ons,
mensen van 2018, verwarmen en inspireren. Er is
veel, dat wij op eigen kracht
tot stand kunnen brengen
om de Goede Boodschap
handen en voeten te geven.
Maar zonder de ondersteuning van de Geest van Jezus, zonder de
liefde die hij ons heeft voorgeleefd, zou het allemaal broddelwerk
zijn. Mogen wij dan ontvankelijk worden voor de Geest, die al ons
doen en laten, al ons spreken en zwijgen doordesemt.
Wiel Hacking

VERSTERKING PASTORAAL TEAM
Zoals eerder al gemeld is pastor Ria Mangnus voor langere tijd niet
in staat haar werkzaamheden in de H. Mariaparochie voort te zetten.
Dat betekent een enorme aanslag op tijd en inzet van pastoor Paul
de Maat, die ook op zijn gezondheid moet blijven letten, nadat ook
hij een periode van herstel nodig had.
In goed overleg met de bisdomleiding heeft men pastor Katrien van
de Wiele (werkzaam in de regio Oost-Zeeuws Vlaanderen, sinds 1
februari 2012) bereid gevonden taken van Ria over te nemen. Voor
één dag per week neemt zij ondermeer de voorbereiding van eerste
communicanten op zich; iets wat haar ten volle wordt toevertrouwd,
omdat zij op de laatste studiedag in ’s-Heerenhoek liet merken hier
volledig in thuis te zijn.
Verder mogen we haar inzet verwachten inzake toediening doopsel
aan kinderen, het bezoeken van zieken en de pastorale zorg voor
ouderen. We hopen dat haar werk aan deze kant van de Schelde
haar goed zal bevallen en zo het pastorale team op passende wijze
support kan bieden.

BESTUURSZAKEN PAROCHIEBESTUUR H. PATER DAMIAAN
Op 20 maart kwam het bestuur bijeen in ’s-Heerenhoek en werden
de navolgende punten besproken:
-	Stand van zaken aangaande parochieplan. Zie maandelijkse
beschouwing op de achterzijde van dit blad.
-	Inventarisatie van mogelijkheden per kern voor de nabije
toekomst. In gesprekken met kernafgevaardigden zullen aan
de hand van een matrixmodel kansen per kern besproken
worden, die meegenomen worden in een parochieel beleidsstuk.
KASKI-gegevens worden als ondersteuning ook meegenomen
in de gesprekken, die worden gevoerd in aanwezigheid met de
eerst aanspreekbare pastor binnen die kern.
-	Stand van zaken vacature binnen pastoraal team; er is nog geen
kandidaat benoembaar.
-	Samenwerking op het gebied van brandpreventie en veiligheid
van alle kerkgebouwen in onze parochie. We hanteren overal dezelfde regelgeving en laten uniform controles jaarlijks
uitvoeren.
-	Gevolgen privacyverklaring/wet AVG ( zie verderop in dit blad)

-	Nieuw systeem van ledenadministratie, mede ten gevolge van
nieuwe regelgeving per mei 2018. Invoering in fasen.
-	Verslag bezoek aan parochies in Zeeuws -Vlaanderen; wat kunnen we van hen leren inzake samenwerking en doelmatigheid
gelden en gebouwen?
-	Herstructurering bestuur; geleidelijke overgang van bestuursleden namens elke parochiekern naar autonome posities, mede
op basis van portefeuilles en deskundigheid; invulling functie
vice-voorzitter.
- Personeelsbezetting pastoraal centrum
-	Diverse bouwkundige zaken aangaande renovatie kerkelijke
gebouwen

Caritas op Facebook
Volg jij de Facebookpagina
@CaritasPaterDamiaan al?
Sinds enige tijd heeft de
Caritas een Facebookpagina: Caritas Pater Damiaan.
We hebben al tientallen
volgers, maar natuurlijk willen we ook dat jij deze pagina gaat
volgen! Zo blijf je op de hoogte van het laatste nieuws rondom
Caritas, activiteiten waar Caritas zich allemaal voor inzet en nog
veel meer. ‘Vind ik leuk!’
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Samen leven,
samen spreken?
‘t Gilde de Bevelanden heeft

een integratieproject
SamenSpraak,
waar Gilde coaches
anderstaligen op een informele
wijze behulpzaam zijn bij het
Nederlands leren spreken en
de gebruiken en samenleving
te leren kennen. Dat alles
om zo makkelijker te kunnen
integreren.

Wilt u ook deelnemen aan dit
project, als anderstalige of taalcoach?
Stuur een e-mail naar
samenspraak@gildedebevelanden.nl
of bel 0113 215090.

INKOMSTEN EN UITGAVEN VAN
DE PAROCHIES IN 2016
Op 18 april 2018 zijn de landelijke cijfers van de inkomsten en uitgaven van parochies
bekendgemaakt. Daarbij is speciale aandacht voor de inkomsten uit de actie Kerkbalans.
De cijfers zijn uitgesplitst per bisdom en voorzien van een vergelijking met het voorgaande
jaar. In het Bisdom Breda is er een daling bij parochies van de inkomsten en de uitgaven.
Voor parochies in het Bisdom Breda geldt:
De totale inkomsten van parochies bedragen in 2016 bijna € 11,2 miljoen (2015: bijna
12,1 miljoen)
De inkomsten bestaan voor 62% uit ‘levend geld’. Dit zijn de bijdragen Kerkbalans (37%),
collecten (14%), vergoedingen voor kerkelijke diensten (10%). De overige 38% inkomsten
zijn uit bezittingen en beleggingen.
De totale uitgaven van parochies bedragen in 2016 bijna € 12,3 miljoen (2015: 13,1
miljoen)
De opbrengst uit de actie Kerkbalans is in het Bisdom Breda het afgelopen jaar licht
gedaald, van iets meer dan 4,3 miljoen in 2015 naar 4,2 miljoen in 2016.
De financiële gegevens zijn ontleend aan de jaarrekeningen van de parochies.

OP BEDEVAART NAAR BEAURAING
De verzorgde bedevaart wordt gehouden in het weekend van 2,3 en 4 Juni 2018 en begeleid
door een arts, verpleegkundigen en vrijwilligers, die borg staan voor een goede verzorging.
kosten verzorgde bedevaart van € 234,00 tot € 263,00 per persoon, afhankelijk van de
voorzieningen. Opgave voor de verzorgde bedevaart voor 1 mei.
De dagbedevaart is op zondag 3 juni 2018. Vaak komen er dan familieleden en andere
bedevaartgangers naar Beauraing. Voor de dagbedevaart kunt u zich aanmelden tot 15 mei.
Kosten voor de dagbedevaart zijn € 30,00 p.p. Kinderen t/m 11 jaar € 15,00 per Kind.

Dorpsstraat 51b Heinkenszand
(0113) 644 398
www.rplusmakelaardij.nl

Verdere informatie kunt U inwinnen bij:
Familie De Smit
Goes 0113 - 212048
mevr. Luijben- Den Boer
Oosterland
mevr. T. den Boer- de Kok
Hansweert
mevr. C. Boonman
Lewedorp
mevr. M. Courtin – Rijk
Heinkenszand
mevr. S.Vermeulen-Rentmeester Ovezande
dhr. P. Beulens
Kwadendamme

0111 - 643390
0113 - 381385
0113 - 612222
0113 - 568500
0113 - 655589
0113 - 649311

HOOFDPROPAGANDIST:
Dhr. P. Beulens

0113 - 649311

Kwadendamme

VOORZITTER:
Vicaris Paul Verbeek
Bergen op Zoom
U kunt ook onze website bezoeken. www.bedevaartbeauraing.nl

PASTORALE ZORG INZAKE
SACRAMENT DER ZIEKEN
EN OVERLIJDEN

06- 53637130
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06 - 83215322

N

Uitvaartzorg
Van der Hooft

ieuws van

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

uit de kernen

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

PAROCHIEKERN GOES

Ervaren, vertrouwd
en betrokken

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

Maria en de engel Gabriel

Maria en Elisabeth

LIEF EN LEED
Overleden
Jobina van ’t Westeinde, geboren op 7
januari 1929, overleden op 14 maart,
echtgenote van: G. van den Berge. De uitvaart vond plaats op 20 maart.

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

OMGEKEERD HUISBEZOEK
MARIA IN BIJBEL, IN BEELD, IN MUZIEK
donderdag 24 mei van 14.00 uur
tot 16.30 uur,
Magdalena Zaal in Goes
We staan stil bij drie momenten uit het
leven van Maria, de aankondiging van de
geboorte van Jezus, haar ontmoeting
met haar nicht Elisabeth en haar lofzang
het Magnificat en We zingen en kijken naar
afbeeldingen hierover.
Ed Visser en Jeanine Heezemans en de
Vrouwen Scola verzorgen deze middag. U
bent van harte welkom, de Elisabeth Diaconie. opgeven bij secretariaat
rkmagdalena@hotmail.com of bij Bernadette
de Smit piet-bernadette@zeelandnet.nl

Het Magnificat

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

Wij
zijnu.er voor u.
Wij
zijn
er
voor
Dit jaar bereidden 10 kinderen zich voor
Voor, tijdens en Richard
om op 15 april mee te mogenVoor,
doen met detijdens en
eucharistie. Verschillende weken zijn ze naar
na de uitvaart.
de Magdalenazaal gekomen om
te luisteren
na
de uitvaart.
naar verhalen. Ze hebben getekend, geknutWij zijn er voor
seld, gezongen en gebeden.
Op Witte Donderdag hebben we samen met
Voor,
Richardtijdens
Ensing en
de ouders en kinderen gegeten van het eten
Richard Ensing
wat ze hadden meegebracht. Het was een
na de uitvaart.
1E COMMUNIE

Monuta Richard Ensing

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

fijne maaltijd. Ook Jezus at samen met zijn
leerlingen. Sophie, Indy, Senna, Milan, Yasmijn, Jesse, Lisa, Luuk. Maxime en Roanldo
hebben zich op zondag 4 maart voorgesteld
aan de mensen in de kerk.
Op zondag 15 april was het zover. Nu kunnen

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

Richard
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www.simkensfotografie
ze elke zondag meevieren met de andere
parochianen. Fijn dat er zoveel mensen in de
kerk zijn om dit feest mee te vieren.

inloopsoos voor € 1,50 een lekkere kop koffie
met koek, gezelligheid en/of creatief bezig zijn.
Bezoek ook eens onze website

De werkgroep en alle communicanten.

www.vrouwengildegoes.nl
U wilt meer inlichtingen? Dat kan door te bellen naar Ardi Zweedijk tel. 228099 of Thea
van Dijk tel. 0618751148. Zij kunnen u alles
vertellen wat u wilt weten.
Graag tot ziens, Dien Janssen.

We hadden op 15 april de 1e communieviering en er zaten twee kinderen zich fijn te
amuseren in onze kinderhoek, hoe fijn kan
het zijn als je op zondag naar de kerk wilt als
ouders en je kinderen vermaken zich voor en
onder de viering in onze kinderhoek.
Florien de Hond (koster)

K.V.G.NIEUWS
We naderen weer het eind van ons seizoen,
maar voor die tijd gaan we nog leuke dingen
doen. Onze dames van lief en leed hebben
weer diverse mensen bezocht of een kaart
gestuurd. Degene die behoefte hadden aan
een luisterend oor zijn ook bezocht. Zo proberen we met zijn allen iedereen te bereiken.
Het zijn niet enkel de leuke dingen die we
doen, we zijn er ook voor maatschappelijke
ondersteuning. De soos wordt steeds meer
bekend en goed bezocht. Iedereen is welkom;
niet enkel leden.
Op 4 mei herdenken we allen die om kwamen
voor de vrijheid van hun medemens, waar ook
ter wereld, laten we dat nooit vergeten. 5 mei:
onze bevrijding,
Op 16 mei onze jaarlijkse reis. Heeft u zich al
opgegeven? Vol is vol!!
Zondag 20 mei Pinksteren het feest van de
Heilige Geest, ‘lief en leed’ is een thema dat
steeds terugkomt.
31 mei maken we, bij goed weer, een fietstocht. Onderweg koffie bij de Panhoeve: zonder
koffie geen energie voor de terugreis.
Dan sluiten we op 7 juni het seizoen af met
onze barbecue verzorgd door de Maros. Een
jaarlijks terugkerend gebeuren waar iedereen
naar uit kijkt. Komt u allen eens kijken bij de
12

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

LIEF EN LEED
Overleden:
11 april: Catrien de Jonge-Franse, 72 jaar,
echtgenote van Han de Jonge, Van Steestraat
27. De uitvaartdienst vond plaats op dinsdag
17 april in onze kerk, waarna in besloten kring
de crematie plaatsvond.

WAARDERING PAASTRIDUÜM
De parochiekerncommissie kijkt met plezier
en dankbaarheid terug op de afgelopen diensten en vieringen tussen Witte Donderdag en

Paaszondag. Op alle drie de avonden waren
misdienaars, acolieten, koorleden en lectoren actief, met name uit omliggende kernen.
Wij willen onze bijzondere dank uitspreken
voor deze vrijwilligers, omdat het lang niet
altijd vanzelfsprekend is dat mensen zich voor
anderen belangeloos inzetten. Met name de
aantallen en de inzet, gecombineerd met het
plezier van zang, werden enorm gewaardeerd
door aanwezigen in deze bijeenkomsten. Dank
aan onze kernburen: Ovezande, Lewedorp,
Heinkenszand en gasten uit Kwadendamme.
Parochiekerncommissie en werkgroep
Paastriduüm 2018

EERSTE COMMUNIEVOORBEREIDING
Op zondag 15 april werden tijdens de viering
de vijf communicanten voorgesteld aan de
geloofsgemeenschap. Filip Dojcinovski, Dave
de Jonge, Youri Joosen, Sanne Steinmeier
en Jens Witkam vertelden over hun reis met
Jezus tot dan toe. De weg naar 10 mei is niet
lang meer, maar onderweg is er nog genoeg
te beleven en voor te bereiden. Met hulp van
hun ouders komen ze zeker op de plaats van
bestemming aan: Hemelvaartsdag, 11.00 uur
in de Willibrorduskerk; samen met pastoor Van
Hees en hopelijk veel reislustige mensen.

MARIAVIERING
Wie ‘meimaand’ zegt, zegt ook ‘Mariamaand’
en dus ligt de koppeling met een Mariaviering
erg voor de hand. Op dinsdag 29 mei om
19.00 uur nodigt de liturgische werkgroep
iedereen uit om deze kerkelijke lofzang en
gebed ter ere van Maria mee te maken. De
unieke combinatie van jong (via bijdragen van
schooljeugd) en ouderen (via Marialiederen)
is bijzonder te noemen. Welke gedachten roept
Maria bij u op? We horen het graag die avond.
Liturgische werkgroep

VEILIGHEID EN TOEGANKELIJKHEID
Sommige aanwezigen dachten tijdens de
paaswake dat de kerkdeur in brand stond…
zo’n felle vlam zie je zelden in de kerk. Gelukkig was dit gepland en volledig onder controle.
We zouden er niet aan moeten denken, wat
er zou gebeuren als er tijdens een dienst iets
vlam zou vatten of onstabiele materialen het
tijdens een viering zouden begeven…
Daarom is het parochiebestuur van de Heilige
Pater Damiaanparochie het eens over een
veiligheidsplan, waarin voor alle kerkgebouwen eensluidende afspraken en voorschriften
gelden. De kerncommissie van ’s-Heerenhoek
heeft direct aanleiding gezien om voor de uiteindelijke inspectie een aantal maatregelen
te treffen:
- Verwijdering van overtollige, brandbare
of minder waardevolle spullen, die de

toegang tot ruimten hinderen.
- Herstel van schade aan verwarmingsruimte.
- Reparatie van toegangsdeuren zodat een
veilige sluiting gegarandeerd is.
- Aanbrengen van indicatieverlichting nooddeuren of controle functioneren.
- Controle brandblussers en aantal in
gebruikstoestand.
- Aanwezigheid branddekens en
verbandtrommels
- Goed functionerende communicatiemiddelen in alle ruimten.
- Aanwezigheid van deskundigen bij calamiteiten en instellen calamiteitenplan.
Deze investering kost relatief veel, maar
eventuele calamiteiten zouden het vertrouwen in kerkgebouw en bestuur ernstig schade. Vandaar dat hierover geen discussie qua
uitgaven bestond. U zult zeer binnenkort de
gevolgen hopelijk positief ervaren.
Parochiekerncommissie

KERKSNUFFEL
De dames van de Kerksnuffelmarkt roeren
zich al; medio juni zal wederom een Luikse
Zondagmarkt plaatsvinden rondom de kerk.
De kerksnuffel laat zich niet onberoerd en
vraagt nu al om donaties: alle bruikbare spullen (zijnde geen grote elektrische apparaten
of grote meubelstukken) kunt u vanaf heden
aanbieden. De opbrengst van de Kerksnuffel
komt volledig ten goede aan onderhoud en
herstel/verbetering van ons kerkgebouw.
Corrie Hoondert-Paree, tel. 351489
Annie de Jonge-Raas, tel. 352178

KERKRESTAURATIE
Ons kerkgebouw vertoont ouderdomsverschijnselen. Met een gezegende leeftijd
van 144 jaar is dat niet vreemd. Eind jaren
zestig van de vorige eeuw heeft de laatste
grote restauratie aan de binnenzijde plaatsgevonden en begin tot eind negentigerjaren
kreeg de buitenkant van ons kerkgebouw
een grondige opknapbeurt.
Van overheidswege zijn subsidies in het
vooruitzicht gesteld om delen van verbetering aan te pakken; volledige restauratie
zouden tonnen meer kosten en die zijn

(helaas) niet voorhanden. In nauw overleg
met parochiebestuur, bisdom en gemeente kijken we wat noodzakelijk, urgent en
mogelijk is.
Kleine reparaties kunnen we niet uitstellen,
maar kosten relatief ook veel geld. Dankzij
besparingen op diverse terreinen (onderhoud gebouwen, verwarming, elektriciteit,
repro en personele uitgaven) en inkomsten
(o.a. verhuur pastorie) kunnen we nog elke
week een relatief warme, droge zitplaats in
de kerk aanbieden. Een veilige toegang tot
de kerk is geen luxe! Gelukkig hebben we
drempelvrije toegangen.
We mogen niet klagen over het geluid, maar
sommigen missen een ringleiding die het
gebruik van gehoorapparaten versterkt en
verbetert.
U kunt ons helpen door jaarlijks/maandelijks uw kerkbijdrage over te maken. Als u
overweegt een extra gift te doen, zijn we
zeker bereid u te informeren over de meest
gunstige voorwaarden op belastingtechnisch gebied. (ANBI). In het verleden werden
er renteloze leningen afgesloten, maar in
deze tijd komen deze overeenkomsten bijna
niet meer voor.

ACHTER DE SCHERMEN: ACOLIETEN
Onze kerncommissie is blij als we in elke
dienst of viering misdienaars of acolieten
kunnen inzetten. Zij vormen de eerste schakel tussen voorganger, lectoren, koorleden
en gelovigen. Nog elk jaar zijn we verzekerd
van een aantal misdienaars (kinderen/
jongeren tot 14 jaar). Soms zeggen ‘oudgedienden’ (jongelui tussen 12-14 jaar) hun
medewerking op, omdat schoolse zaken
(voortgezet onderwijs) en een andere tijdsplanning en vrijetijdsbeleving deze dienstplicht minder vanzelfsprekend maken.
Bijzonder gelukkig zijn we met de inzet van
onze trouwe acolieten: Adrie de Jonge, Lau
Traas, Jan Rentmeester en Rinus de Jonge.
Dit viertal heeft geen ‘last’ meer van allerlei
schoolse verplichtingen en zijn van onschatbare waarde bij een uitvaartdienst of incidentele viering. De kerncommissie wil hen
in het bijzonder bedanken via deze ‘achter
de schermen-constructie’ omdat zij allen

Uitvaartverzorging

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

Geldeloozepad 20, 4463 AJ Goes

(0113) 311 444
Eerste communievoorbereiding

www.uitvaartzorgcentrum.nl
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Adverteren in
Parochienieuws?
bel voor meer
informatie
0113-218610

hun werk zo vanzelfsprekend vinden, dat
een bedankje eigenlijk onnodig is. Wij zijn
het dit keer niet met hen eens en spreken
onze waardering uit voor hun betrokkenheid.
Dat we open staan voor nog meer acolieten
in ons bestand, spreekt voor zich….indien
u zich geroepen voelt, of meer hierover wil
weten…..spreek een van de kerncommissieleden gerust erover aan of raadpleeg Rinus
van ’t Westende (352439)

Op 25 maart is overleden Rinus Moison,
echtgenoot van Sophie Nouse, op de leeftijd
van 75 jaar. Op 30 maart werd Rinus gecremeerd. Na zijn pensionering was hij vele
jaren verantwoordelijk voor het maaiwerk op
het kerkhof en in de tuin van onze kerk. Wij
zijn hem daarvoor veel dank verschuldigd.
Op 26 maart is overleden Christina Janssen-Hopmans, op de leeftijd van 94 jaar. Op
31 maart is zij in Middelburg gecremeerd.

DOOP
PAROCHIEKERN
HEINKENSZAND
H. BLASIUSKERK

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

Daniëlsweg 1, 4451 HP Heinkenszand
Tel. (0113) 56 15 93, Fax (0113) 56 73 83
Postadres: Postbus 390, 4460 AT Goes
E-mail adres: info@rijkbouw.nl
Website: www.rijkbouw.nl
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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

Op 18 maart is in onze kerk gedoopt Marthe
Vermue, dochter van Marinus Vermue en
Tonkie Voesenek-Vermue, Boerendijk 7,
Heinkenszand.
Op 1 april is in onze kerk gedoopt Noa van
Zunderen , zoon van Leon van Zunderen en
Agatha van Zunderen-Milczarek, Buizerdhof
7, Heinkenszand.
Op 7 april is in onze kerk gedoopt Thijmen
Adam de Jonge, zoon van Jacco de Jonge
en Ulla de Jonge-Toll, Hoendervogellaan 12,
Heinkenszand.

BIJZONDERE VIERINGEN

LIEF EN LEED
Overleden:
Op 22 maart is overleden Anna, Catharina
Adriana de Jonge, echtgenote van Pieter
Johannes Hoondert, op de leeftijd van 87
jaar. Annie werd geboren tegenover de Kerkdreef als oudste van zeven kinderen. Na de
huishoudschool haalde ze haar diploma als
drogist, wat in de winkel van haar ouders
goed van pas kwam. In 1955 trouwde ze
met Piet, waarmee ze op de boerderij ging
wonen en waar ze samen vijf kinderen kregen. Ze hield van bloemen en ging graag
naar het bloemencorso. Mooie herinneringen had ze aan haar reis, in 1998, naar haar
broer in Nieuw Zeeland. Later was ze trots
en genoot ze van het oppassen op haar zes
kleinkinderen. Haar gezondheid ging achteruit en in 2015 verhuisde ze met pa naar
Poelwijck, waar ze uiteindelijk ook van ons
is heen gegaan.
Op 22 maart is overleden Adriaan Johannes Arjaan Clarijs, weduwnaar van Stoffelina Jozina Lien Bos, op de leeftijd van 95
jaar. Op 30 maart werd hij in Middelburg
gecremeerd.

13 mei Eerste Heilige Communieviering
Ook al is het Moederdag toch is het na
de kennismakingsviering nu weer tijd voor
de communieviering. De kinderen zijn zich
onder begeleiding van juf Alicia aan het
voorbereiden op deze dag. Met behulp van
de ouders is er een viering gemaakt, waarin
pastoor Van Hees zal voorgaan. Free Spirit
zal samen met Young Spirit de zang verzorgen. We hopen op mooi weer en een goed
gevulde kerk, zodat het voor de kinderen een
mooi feest wordt.
1 april
Was het Eerste Paasdag en volgens een
goede traditie is het dan eieren zoeken na de
viering. pastoor Van Hees ging voor in de viering en had voor de aanwezige kinderen een
mooi verhaaltje uitgezocht. Na het zingen van
‘’t Is Pasen’ gingen de kinderen weer eieren
zoeken en genoten de volwassenen van een
kopje koffie of thee met een paaseitje.
Dank aan de dames en heren die overal voor
gezorgd hebben.

GROTE SCHOONMAAK VAN DE KERK.
Op 10, 11 en 12 april
was de kerk weer aan de
beurt om schoongemaakt
te worden.
Er werd gestoft, de ramen
werden gezeemd, er werd
gezogen en gedweild. Er
was veel hulp en vele handen maken het
werk licht. De kerk is weer grondig schoongemaakt. Dank aan alle dames en heren
voor de hulp.

PAROCHIEKERN
KWADENDAMME
H. BONIFACIUSKERK
- Secretariaat is gevestigd in het parochiehuis:
J. Frisostraat 5, 4434 AC Kwadendamme.
- Op dinsdag- en vrijdagmorgen is er iemand van
of namens de parochiekerncommissie aanwezig
tussen 9.00 – 12.00 uur.
- Telefonisch bereikbaar: 0113-649219
of 06-25053876.
- Website: www.kerk-kwadendame.nl
- E-mail: h.bonifacius@hetnet.nl
Bankzaken:
- ING: NL42INGB0000394345
Parochiekern Kwadendamme
- Rabo: NL10 RABO 0346034183
Pater Damiaanparochie kern Kwadendamme
Vieringen:
- 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.

AANVULLING VAN DE
KERNCOMMISSIE
Vanaf heden is Jan Zuidhof toegetreden
tot onze kerncommissie. Met hem halen
we veel kwaliteit en ervaring binnen; Jan
heeft al eerder en gedurende lange tijd
zijn bestuurskwaliteiten binnen onze toenmalige Bonifaciusparochie bewezen. Nadat
Jans bestuurstermijn al vele malen was
overschreden, bleef hij binnen de parochievergadering actief, en zodoende is hij altijd
nauw betrokken gebleven bij wat er allemaal speelde. Inmiddels is zijn werkzaam
leven op een wat lager pitje komen te staan
en mogen we wederom dankbaar gebruik
maken van zijn expertise. Daar zijn wij als
kerncommissie oprecht blij mee.

WISSELING VAN DE WACHT
Reeds sinds jaar en dag is ons parochiehuis
op vrijdagmorgen geopend. Dit is heel handig voor vrijwilligers die afspraken willen
maken, om contact te maken, telefoontjes

te plegen, vergaderingen te beleggen, kortom voor van alles en nog wat. Dit blijft
gewoon zo. De enige verandering zal zijn
dat u niet meer Marga van de Plasse maar
Dies Beulens aldaar zult aantreffen. Hij zal
alle voorkomende werkzaamheden regelen
en zorgen voor een goede voortgang. U kunt
hem ook bellen op nummer 06-25053876.
Sjaak Uitterhoeve, voorzitter
Parochiekerncommissie

RESULTAAT VASTENACTIE
Lieve mensen, namens pater Jan Beekman
en Denise: dank, veel dank voor het mooie
bedrag dat we hebben kunnen overmaken
naar de stichting Nasbasnoogo in Burkina
Faso. We hebben maar liefst € 5.200,- kunnen overmaken, voor de meisjesnaaischool
van Denise in het 19e district van de hoofdstad Ouagadougou. Het al mooie bedrag
van onze actie in 2017 hebben we ruimschoots overschreden! We mogen met recht
trots zijn op onze kleine parochiegemeenschap, waarbinnen we in staat zijn om zo’n
mooi resultaat te behalen.
Het gaat ondanks de moeilijke tijden in
Burkina Faso goed met het project Bianca
Couture. Financieel gezien hebben ze het
zwaar, maar het gaat toch dermate goed
dat de school van Denise in staat is om
als zelfstandige organisatie verder te gaan.
De stichting Nasbasnoogo zal dan ook niet
meer optreden als bemiddelaar. Om toch
een goede relatie met het achterland te
kunnen behouden, is dhr. Leo van de Zwan
aangezocht en bereid gevonden één en
ander vanuit Nederland te blijven coördineren. Zodoende kunnen we toch van dit project op de hoogte blijven. Het is de bedoeling dat Leo eind dit jaar ons een bezoek
gaat brengen om ons hierover bij te praten.
Op de leestafel achterin de kerk ligt de folder van Bianca Couture. U kunt donateur
worden door maandelijks minimaal een
bedrag van € 5,- over te maken, zodat stabiele financiële steun voor Bianca Couture
gegarandeerd kan worden. Ook in de toekomst blijven wij u op de hoogte houden van
het verloop van de verschillende projecten
in Burkina Faso. Nogmaals namens allen
hartelijk dank voor uw gulle gaven.

NIEUWE PENNINGMEESTER
Na een lange periode als lid van de Caritaskerncommissie met de functie van penningmeester heeft Huub Jasperse aangegeven
met deze functie te willen stoppen. Hoewel
wij dit betreuren, respecteren wij dit besluit
en zijn we Huub dankbaar voor zijn jarenlange inzet voor de Caritas. Inmiddels hebben
we binnen onze commissie op informele
wijze afscheid van hem genomen en hebben

Voor een zorgzame begeleiding

Dag en nacht bereikbaar op:

(0111) 45 07 17
www.uitvaartsd.nl

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

info@uitvaartdevlieger.nl

www.uitvaartdevlieger.nl
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we Jolanda Timmerman bereid gevonden
zijn positie en functie over te nemen. We
verwelkomen Jolanda van harte, en wensen
haar veel succes binnen onze commissie.
Theo Audenaerd, voorzitter
Caritaskerncommissie

EERSTE HEILIGE COMMUNIE
Nog één keer alle namen: Janique Boonman, Merijn Boonman, Naud Boonman,
Julie Jansen, Ola Kaniewska, Laura Verhoef,
Jimmy Wirtz en Eva Zuidhof. Pastoor Fons
van Hees ging ons op zondag 8 april jl. voor
in een hele fijne viering.

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

LIEF EN LEED
Foto: Hans de Vos

Op 19 april is overleden Sara Maria Vermeulen-de Kooning. De uitvaart vond plaats op
24 april.

GOSPELMIS 2018

BEZOEKERSGROEP

Op zondag 13
mei zal het de
tiende keer zijn
dat er in onze kerk
een echte gospelmis plaatsvindt;
dit gebeurt ook
dit jaar in samenwerking met de
organisatoren van
Kwadendamme
Bluestown, Peter
Kempe en Kees Wielemaker. Elk jaar groeit
het aantal bezoekers in de kerk tijdens deze
speciale mis; wij adviseren dan ook iedereen om op tijd aanwezig te zijn.

Wij van de bezoekersgroep, willen
Jaap Jasperse en
Matty Polfliet hartelijk bedanken
voor hun jarenlange inzet om zieken te bezoeken. Jaap stopt wegens gezondheidsredenen en Matty omdat ze verhuisd is
naar Heinkenszand.
Bent u langdurig ziek of eenzaam? Laat het
ons weten. Wij komen graag naar u toe.
Zo mogelijk even een telefoontje naar:
Kees Vermue of Jose Traas (0113- 612856)

KERKHOFWERKER

Juwana Jenkins is geboren in Philadelphia,
alwaar ze als klein meisje elke zondag in
de kerk de gospel zong. Samen met haar
All-star Mojo Band gaat ze ons op 13 mei
trakteren op prachtige gospelsongs, dit alles
onder de bezielende leiding van pastor
Jeanine Heezemans. Deze gospelmis wordt
ongetwijfeld weer een pareltje! Juwana en
haar band treden de dag ervoor ook op tijdens het grote Kwadendamse bluesfestival
in de tent achter de r.-k. kerk, maar dan
zingen en spelen ze de blues.

Marien Voet heeft afscheid
genomen bij de groep
kerkhofwerkers. Gedurende zeker 27 jaar is hij werkzaam geweest
bij deze groep en daarvoor willen we hem
bedanken. Wekelijks komen deze mannen
samen om het kerkhof er netjes uit te laten
zien en te onderhouden. We zijn iedereen
daarvoor erg dankbaar en zeker Marien
gezien zijn jarenlange inzet.

Parochiekerncommissie

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN

Het parochiekernbestuur
1 mei parochiekernvergadering 19.30 uur
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PAROCHIEKERN 		
OOST-ZUID-BEVELAND

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

TREFWOORD IN DE KLAS;
GROEP 1 EN 2
Pasen is donker en licht.
Nacht en dag.
Er waren verhalen over
bang zijn in
het donker,
bijvoorbeeld wanneer je in je bed ligt en je
een schaduw van iets ziet wat je niet precies
kan thuisbrengen. Daar werden ook emoties
aan gekoppeld. Hoe voel je jezelf dan? Wie
heeft dit ook wel eens? Wat doe je dan? In
het lied hieronder staat dat verwoord.
De afgelopen dagen zijn de Bijbelverhalen in
de aanloop naar Pasen verteld.
Gelukkig wordt het ook weer licht. In de
paasviering die we met de school in’ De
Levensbron’ hebben gevierd, dansten enkele leerlingen uit groep 1, 2 en 3 ook op het
onderstaande lied. Zij beeldden de zon en
wolken uit, het licht en donker.
Voor als het donker is
Dit is een lied van licht voor als het donker is.
Zing dit lied als je bang bent of alleen.
Dit is een lied van licht voor als het donker is.
Zing dit lied als je verdrietig bent of boos.
Als je denkt: het komt nooit meer goed…
Zing het.
Zing de zon op je gezicht.
Zing het.
Zing dit lied van licht.
groep 1 en 2 ICBS De Horizon

BLOEMENPOT
De bloemenpot heeft in de maand maart
€ 20,10 opgebracht.

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

LIEF EN LEED
Gedoopt
Op zondag 25 maart was er een bijzondere
doopviering in onze kerk. Niet alleen werd
Hailey Savannah gedoopt, dochter van
Petrus Bastiaan Mark de Jonge en Camila
Lima da Costa, geboren op 31 maart 2017,
maar ook haar moeder Camila, geboren op
20 mei 1986.
Overleden
Op 16 maart overleed Adriaan de Jonge in
de leeftijd van 79 jaar. Het grootste deel van
zijn leven heeft hij op een boerderij aan de
Baandijk gewoond. Zijn levenswerk bestond
uit het houden van stieren. Hij was in 1965
getrouwd met Tanne Goense. Zij kregen twee
dochters, waarvan de oudste dochter ten
gevolge van een ongeluk op 15-jarige leeftijd overleed. Dat verdriet is tot het laatste
bij hem gebleven. Dochter Carolien trouwt
en er zijn twee kleinkinderen waar Adrie
heel trots op was, en hij leefde ook heel erg
mee met alles wat zij beleefden.
Adrie´s hobby’s bestonden uit oude tractoren en biljarten. Daar heeft hij jaren met
veel enthousiasme van genoten. De zondagse kerkgang was een vanzelfsprekendheid. In 2015 vierden Tanne en Adrie hun
50-jarige bruiloft. In 2016 kwam de mededeling dat hij ongeneeslijk ziek was. Op 16
maart 2018 is hij daaraan overleden. Na de
uitvaartdienst in de kerk te Ovezande op 22
maart, heeft de crematie in besloten kring
plaats gevonden.

TENTOONSTELLING KRUISBEELDEN
Op zondag 6 mei wordt de tentoonstelling
om 14 uur geopend door Wiel Hacking.
Verder is de tentoonstelling elke zondag in
mei te bezoeken tussen 13.00 en17.00 uur.
En ook op onze actiedag voor de voedselbank op zaterdag 19 mei tussen 10.00 en
16.00 uur.
Jeannette van Beek

SCHILDERS- EN
AFWERKINGSBEDRIJF

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

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

KERKEPADVIERING 10 MEI
Het is al een lange traditie: Op Hemelvaartsdag wordt een oecumenische viering
gehouden samen met parochies en P.K.N.
gemeentes in de omgeving. Dit jaar zijn we
te gast in Driewegen.
Om 8.30 uur start er een wandeling in de
omgeving waarna om 10.00 uur de viering
begint. Thema daarvan is : “alles en iedereen”. Voorgangers zijn ds. Arie v.d. Maas
en pastor Wiel Hacking. Er is kindernevendienst. Naast samenzang door alle aanwezigen is er uit de gemeentes en parochies een
gelegenheidskoor geformeerd. Na afloop
van de viering is er gelegenheid elkaar te
ontmoeten onder het genot van koffie of
thee. U bent heel hartelijk welkom!

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

Kees Boonman

ACTIEDAG VOEDSELBANK 19 MEI
Het programma voor deze bijzondere actiedag is een eind rond. Wij zijn nog op zoek
naar kook- en tuinboeken. Deze willen we
verkopen op de actiedag van zaterdag 19
mei. Heeft u nog van deze boeken in de kast
liggen, die u zelf niet meer gebruikt? Breng
ze dan naar Charlotte den Toonder.
De opbrengst hiervan is natuurlijk bestemd
voor het goede doel!

KLOMPPOPVIERING 27 MEI
Na het grote succes van vorig jaar smaakte
het naar meer. Ook dit jaar komt er weer
in goede samenwerking tussen Soos ‘de
Klomp’ en onze parochiekern van Ovezande
tijdens het klomppopweekend een viering
in één van de tenten op het festivalterrein.
Weer een mooi voorbeeld van hoe parochie
en gemeenschap elkaar proberen te vinden,
te ontmoeten en samen te vieren. Bijzonder
dit jaar is dat Soof, dochter van Leenke

drukkerij en
ontwerpstudio

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

drukkerijdriedijk.nl
Noordland 3
4451 RP Heinkenszand

t 0113 56 19 42
e info@drukkerijdriedijk.nl
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Rentmeester en Patrick Remijnse (beiden
actief betrokken bij de festivals), door het
doopsel in onze gemeenschap zal worden
opgenomen. Voorganger is Wiel Hacking (die
voor de viering zijn vakantie onderbreekt,
waarvoor onze hartelijke dank).Naar muzikale opluistering wordt druk gezocht. Na
afloop van de viering op zondag 27 mei, die
om 10.30 begint, is er koffie of thee op het
festivalterrein. U bent van harte welkom. We
hopen u in dezelfde getale als vorig jaar te
ontmoeten!
Kees Boonman

LIEF EN LEED
Overleden
19 maart Petronella van Velthoven-Hageman uit Zierikzee, 96 jaar.
2 april Pastor Ton Verdaasdonk uit Zierikzee,
87 jaar.

PASTOOR VERDAASDONK

ACTIEWEEKEND

als een oproep aan ons allen om ervoor te
zorgen dat dit hart blijft kloppen. Dan leven
wij denk ik als katholieke gemeenschap
zoals pastoor Verdaasdonk dit graag vanuit
de hemel zou zien.
Ik wil alle mensen bedanken die ervoor
gezorgd hebben dat pastoor Verdaasdonk
een heel mooi afscheid heeft gekregen,
zowel de mensen die het georganiseerd
hebben als die vele mensen die bij de
avondwake en/of bij de afscheidsviering in
Teteringen/Breda waren.
Erik Steegmans

ZEELAND BOYS CHOIR

georganiseerd door basisschool de Zandplaat en RK kerk Ovezande ten bate van
Dorpsmoestuin/Voedselbank de Bevelanden
Programma
Zaterdag 12 mei 19.00 uur: Eucharistieviering, m.m.v. van koor Pius X en de Bavo
Cantorij, een gastspreker van en collecte
voor de voedselbank.
Donderdag 17 mei 17.45 uur: Sponsorloop
door kinderen van groep 1/2 en 7/8 op het
schoolplein. 19.00 uur musical door kinderen van groep 3 t/m 6 Het oudercomité
heeft die avond lekkere hapjes te koop.
Zaterdag 19 mei van 10.00 tot 16.00 uur:
actiedag rondom de kerk, met kraampjes
vol plantjes en stekjes, muziek op allerlei
tijden, taart bij de koffe, broodjes en soep,
Rad van avontuur, activiteiten voor kinderen,
rondleidingen in de dorpsmoestuin
En nog veel meer!

PAROCHIEKERN
SCHOUWENDUIVELAND
Parochiekernsecretariaat:
Mosselstraat 4 4301 JN Zierikzee;
tel. 0111-417505
Geopend op dinsdag en donderdag
van 9.30 – 11.30 uur.
www.rkschouwenduiveland.nl
willibrodus@zeelandnet.nl
Adres Heilige Willbrorduskerk
Hoge Molenstraat 86, Zierikzee
Adres Onze Lieve Vrouwe op Zee-kerk
Serooskerkseweg 2, Burgh-Haamstede.
Financiele gegevens:
Rabobank NL25RABO0375102485
t.n.v. Pater Damiaanparochie kern Zierikzee
Doopcontactpersoon:
Tiny Kieboom, tel 0111-415238
Leden-administratie:
Janneke Versaevel: jversaevel@zeelandnet.nl
Kopijadres Parochienieuws:
Marijke Clarijs, Kokmeeuwstraat 11
4301 WP Zierikzee e-mail clarijs@zeelandnet.nl
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In het voorjaar van 1994 leerde ik pastoor Verdaasdonk kennen. Hij maakte toen
deel uit van het bestuur van de Stichting
Katholiek Onderwijs Zierikzee, waar ik had
gesolliciteerd. Hij maakte gelijk indruk op
mij door zijn rustige en vriendelijke manier
van doen. Hij was toen al vanaf 7 november
1985 pastoor van de Heilige Willibrordusparochie op Schouwen-Duiveland. Ik heb hem
leren kennen als een pastoor die een echte
herder was. Hij hield zijn kudde goed in de
gaten, hij nam zijn roeping zeer serieus. Voor
de eucharistieviering was hij ruimschoots
op tijd aanwezig. Meestal een dik uur voor
de aanvang van de dienst liep hij al in de
kerk, hij liet niets aan het toeval over. Dit
gold zeker voor zijn preken. Het lukte hem
elke keer weer om een preek te maken die
je als parochiaan aan het denken zette. Je
kon er die week iets mee. Attent was hij ook.
Hij heeft heel wat kaarten en bezoekjes in al
die jaren aan de mensen op Schouwen-Duiveland gebracht. Die persoonlijke benadering zorgde er voor dat hij heel geliefd was.
Je kon en mocht hem ook altijd je persoonlijke vragen voorleggen en daar deed hij dan
ook wat mee. Je vraag was in vertrouwde
handen. Hij hield van zijn kudde en van
zijn kerk. In zijn afscheidsbrief is dit ook
te lezen. Hij vond de katholieke kerken op
Schouwen-Duiveland niet zo maar een dak
boven wat hoofden. Het is volgens pastoor
Verdaasdonk het kloppend hart van onze
geloofsgemeenschap. Ik lees het dan ook

Op zondag 8 april werd de eucharistieviering
opgeluisterd door het Zeeland Boys Choir
o.l.v. Wim Boer. Prachtig om deze jongens
te horen zingen. En wat een inzet van deze
boys, 2x in de week oefenen, maar zingen is
hun lust en hun leven. Dat kon je wel zien.
Het applaus gaf wel aan hoe de parochianen er van hebben genoten. Hopelijk komen
ze nog een keer terug.

VESPERS
Op zondag 29 april en op 20 mei zijn
er vespervieringen om 16.00 uur in de
Willibrorduskerk.

ROZENKRANSGEBED
In de Mariamaand mei wordt op de woensdagen 2, 9, 16, 23 en 30 mei om 19.00 uur
in de Willibrorduskerk een rozenkransgebed
gebeden.

OPERA
Op zaterdag 12 mei wordt in de Willibrorduskerk om 14.30 uur de opera Suor Angelica van Puccini opgevoerd. Het gezelschap
brengt aria’s en duetten uit bekende opera’s
ten gehore. Kaarten via de VVV of via de
mail: mart4045@zeelandnet.nl

PINKSTERVIERING HAAMSTEDE
Op zondag 20 mei komen de Tochtgenoten
van Sint Frans in de Onze Lieve Vrouwe op
Zee kerk van Haamstede samen met parochianen en toeristen de eucharistie van
Pinksteren vieren. Om 11.00 uur komen
ongeveer tachtig mensen uit verschillende
landen naar de Rooms Katholieke toeristenkerk. De Tochtgenoten werken mee aan
deze viering met vooral zang en gebed. De

Verfhandel

Franse

Eerste heilige
communie
voorbeden zullen in verschillende talen worden uitgesproken, terwijl de zeven kaarsen
van de zeven gaven van de Heilige Geest
worden aangestoken. Ook zal tijdens deze
viering de Pinkstervlam van de samenwerkende kerken in de Westhoek met een groet
bij ons in de kerk worden gebracht en deze
zal door een van ons doorgegeven worden
aan de volgende kerkgemeenschap.

EERSTE HEILIGE COMMUNIE
Op 27 mei aanstaande doen Boris-Jan Pahnke, Jarno en Jesse Bakker en Juliette van
den Hoek hun eerste communie in de Sint
Willibrorduskerk in Zierikzee. De presentatieviering is op 6 mei. Op dit moment zijn
de kinderen volop bezig met de voorbereidingen en kijken zij vol verwachting uit naar
deze bijzondere dag.

VERGADERING
Op dinsdag 29 mei is er om 20.00 uur een
openbare vergadering van de Parochie Kern
Commissie in het parochiecentrum. U bent
hier van harte welkom.

CARITAS
Caritas collectes Schouwen-Duiveland:
Zierikzee Haamstede
Totaal
4 maart: € 86,10 € 28,50 € 114,60
ter ondersteuning van Vastenactie.
8 april: € 169,40 € 85,79 € 255,19
voor stichting vrienden van Emergis
Onze kasbeheerder Tonny Vaes zorgt ervoor
dat de bedragen op de juiste plek terecht
komen.
6 mei: Caritascollecte bestemd voor de
Voedselbank in Zierikzee. Er is door andere
organisaties een nieuwe auto gedoneerd
aan de Voedselbank Zierikzee, die hard
nodig was om voedsel te kunnen verzamelen. Wij willen ze graag helpen met brandstof voor de auto. Graag Uw hulp hiervoor!
3 juni: Caritascollecte bestemd voor de Diaconie Bisdom Breda.
Uw steun Caritas: bankrekening:
NL 52 RABO 0143 5823 99 t.n.v.
Caritaskern Schouwen-Duiveland.
Hartelijk dank voor Uw steun.
Caritas werkgroep Schouwen-Duiveland

OPBRENGST CARITAS VASTENACTIE
De spaardoosjes van de kinderen van de
Willibrordusschool en de vastenzakjes van
onze parochianen zijn geleegd en geteld.
Fijn is het te weten dat u het project, de
armoedebestrijding in Mbala in Zambia, een
warm hart toedroeg. Een en ander kwam tot
uitdrukking in de mooie opbrengst van dit
jaar. Samen zorgden we voor een opbrengst
van € 2785,74. In dit bedrag zit ook de
opbrengst van de schoolkinderen die met
hun spaardoosjes € 340,15 bij elkaar
spaarden. Hartelijk dank jongens en meisjes
voor jullie enthousiasme en bijdrage.

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

Heerenstraat 27
4453 AA ‘s-Heerenhoek
telefoon: 0113-351400
telefax: 0113-352421

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

KBO
Koffieochtenden
Op dinsdagochtend 1 mei komen we gezellig bij elkaar voor de koffie en een praatje,
zoals gebruikelijk. Aansluitend gebruiken we
gezamenlijk de lunch, waarvoor u zich kunt
opgeven bij Anneke, tel. 414517 of Henny,
tel. 414106. Na de lunch, als de weergoden
ons een keer gunstig gezind zijn, stappen we
op de fiets voor een tochtje over ons mooie
eiland. Natuurlijk stoppen we ergens voor
koffie met!
Op woensdag 9 mei is de koffieochtend
in het Tonnenmagazijn in Brouwershaven,
vanaf half 10 bent u daar welkom.
Klaverjassen
Op vrijdagavond 11 mei is de laatste klaverjasavond van dit seizoen. We beginnen zoals
altijd om 19.30 uur en maken er weer een
gezellige kaartavond van. Voor een hapje
en drankje(s) wordt gezorgd. Aanmelden bij
H. Verkaart, tel. 414106. Op tijd afmelden,
indien nodig. Inleg € 3,50.
Seniorencafé in fiZi
Op dinsdag 15 mei is weer het gezellige
seniorencafé in het fiZi theaterrestaurant.
Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang om 20.00
uur. Gastspreker is dhr. Huib Uil met een
verhaal over Schouwen en Duivelandse
deugnieten van weleer. Hebt u niets te vrezen betreffende de levenswandel van uw
voorouders, kom dan vooral meeluisteren!
Alvast voor uw KBO agenda:
Dinsdag 5 juni koffieochtend
Woensdag 13 juni koffieochtend
Brouwershaven
Dinsdag 26 juni seniorencafé
Zaterdag 28 juli mosselmaaltijd

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

HEERENSTRAAT 9, ’S-HEERENHOEK
0113-351311

HET ANDERE TELECOMBEDRIJF
PROCES AUTOMATISERING
Advies - Installatie - Onderhoud
24 uurs service
Werrilaan 8 • ’s-Heerenhoek
Tel. 0113-352440
Fax 0113-352264
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colofon
PASTORAAL CENTRUM
Secretariaat/teamassistentie:
Plonie Paree
Zusterstraat 4, 4461 JA Goes
tel. 0113-218610
pastorteam@zeelandnet.nl
Openingstijden Pastoraal Centrum:
van di t/m vrij van 10.00 tot 12.00 uur
PASTORAAL TEAM
- Wiel Hacking, pastoraal werker, teamleider
tel. 06-17598152
wielhacking@gmail.com
- Fons van Hees, pastoor
tel. 06-1328 1235
avanhees@zeelandnet.nl
- Jeanine Heezemans, pastoraal werker
tel. 06-44024841
jmaheezemans@xs4all.nl
- Paul de Maat, pastoor
tel. 0118-467076
pdemaat@planet.nl
- Ria Mangnus, pastoraal werker
r.mangnus@rkwalcheren.nl
TEAMWACHT
Tel. 06-53637130
bij overlijden van een dierbare of verzoek
om toedienen sacrament der zieken kunt
u dit nummer bellen: 24 uur bereikbaar.
VICARIAAT MIDDELBURG
Paul Verbeek, vicaris
Tel: 06-83215322
pverbeek@bisdombreda.nl
EMERITI PASTORES
buijssen@zeelandnet.nl
tbrooymans@zeelandnet.nl
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

De bakens verzetten (3)
Er is veel, dat een mens zich eigen maakt gedurende zijn
leven. Vaardigheden komen tot ontwikkeling, inzichten worden
verworven, relaties worden duurzaam, het zelfbeeld (en ook
ons beeld van anderen) krijgt bestendiging. Hoe stabieler ons
leven zich manifesteert, hoe meer zekerheid wij eraan kunnen
ontlenen. We kiezen vaak liever voor zekerheid dan voor het
onbestendige en wisselvallige.
Daarom is loslaten misschien wel de moeilijkste ‘vaardigheid’ die we moeten leren
op onze levensweg. Toch is het een noodzakelijke stap in het leven. Het begint al bij het
doorknippen van de navelstreng. En als ouders later niet leren om hun kinderen los te laten,
dan wordt hun groei ernstig belemmerd, misschien wel verstikt. Ook kinderen moeten leren
de hand van hun ouders los te laten, willen ze hun eigen weg in het leven kunnen vinden.
Zo is het ook voor de geestelijke groei van mensen noodzakelijk, dat zij leren om
op tijd los te laten wat hun vertrouwd is geworden. De spirituele ontwikkeling van mensen
stagneert, wanneer er niet de mentale openheid is die nieuwe inzichten toelaat en nieuwe
wegen opent.

VERTROUWEN
Bij dat alles is het noodzakelijk dat de mens leert vertrouwen te hebben. Ouders leren hun
kind om vertrouwen te hebben in hun presentie, hun liefde en genegenheid. Ze leren hun
kind vertrouwen te hebben in zichzelf: bij het leren lopen, fietsen en omgaan met anderen.
Op hun beurt leren ouders vertrouwen te geven aan hun kind, ook wanneer het kind eigen soms andere - wegen gaat.
We weten, dat dit een proces is van vallen en opstaan. Maar als je niet bereid bent
om af en toe ook eens een pijnlijke val te maken, dan leer je nooit de ervaring kennen van
vreugde en overwinning op jezelf, omdat je na de val ook weer opstaat en verder gaat. Zo
worden mensen wijzer - letterlijk door schade en schande. Jezus zegt het onomwonden: ‘Wie
zijn leven probeert te behouden, zal het verliezen; wie het verliest, zal het vernieuwen.’ (Lc
17, 33) Dat vraagt dus vertrouwen. Het vraagt geloof van ons. Niet altijd gemakkelijk, maar
wel noodzakelijk om verder te komen.
Zo zullen wij ook nieuwe wegen moeten gaan in het kerkelijke landschap, waarin wij
ons bevinden. En nieuwe wegen in de manier waarop we omgaan met ons geloof. Wij zullen
moeten loslaten wat ons vertrouwd was. Niet wetend waar we morgen zullen uitkomen. Maar
stilstaan - bij vandaag of zelfs bij gisteren - is geen optie meer.

AFSCHEID NEMEN
De pijnlijkste manier van loslaten is als we op den duur kerken
moeten sluiten of een andere functie geven. Het is niet gemakkelijk om afscheid te nemen van gebouwen waar onze kinderen
zijn gedoopt, waar geliefden elkaar hun woord van trouw hebben
gegeven, waar we afscheid hebben genomen van onze dierbaren,
waar dus lief en leed wordt gedeeld voor Gods aangezicht.
En toch ... als we afscheid nemen van het vertrouwde gebouw,
dan nemen we toch geen afscheid van ons geloof? Het verliezen
van het gebouw betekent toch niet dat we ophouden met bidden?
Het verlies maakt het misschien wel mogelijk dat ons geloof op
een nieuwe, verrassende manier tot ontwikkeling komt. We hebben in de loop van de afgelopen vijftig jaar toch ook afscheid genomen van een manier van
geloven die niet meer paste in de tijd waarin wij nu leven? Waarom zouden we dan niet de
stap naar morgen durven te zetten en loslaten wat ons tot last is geworden omdat het financieel niet meer is op te brengen?
Loslaten is misschien wel de moeilijkste ‘vaardigheid’ die we moeten leren op onze
levensweg, schreef ik hierboven. Vertrouwen is daarbij een basale voorwaarde. Maar wie het
waagstuk aandurft, heeft veel te winnen.
Wiel Hacking, vz. Werkgroep Parochieplan

