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AFSTAND
Toen in 2013 de fusie van start ging 
was een ding al meteen duidelijk: zowel 
Zuid-Beveland als Schouwen zouden 
moeten kunnen rekenen op pastorale 
zorg: niemand werd op afstand gezet. 
Het pastoresteam vestigde zich zoda-
nig verspreid over de regio dat er geen 
sprake was van witte vlekken. Pastoor 
Fons van Hees in de gemeente Schou-
wen-Duiveland; Wiel Hacking in Kapelle; 

Jeanine Heezemans in Borsele; Bernard van Lamoen in Middel-
burg. Ook de emeriti deden (onbewust) mee in dit spreidingsbe-
leid: pastor Verdaasdonk op Schouwen, pastor Buijssen in Goes en 
pastor Brooijmans in Borsele. 
Een eerst aanspreekbare pastor zorgde ervoor dat geen enkele 
parochiekern zich op afstand gezet hoefde te voelen. Telecommu-
nicatie deed de rest.

AFSTAND DOEN
De parochie Oost-Zuid-Beveland moest op 20 juni 2015 afstand 
doen van een kerkgebouw: de Sint Jozefkerk aan de Hontestraat 
werd na 45 jaar trouwe dienst gesloten, omdat de opknapkosten 
niet verantwoord waren ten opzichte van het aantal trouwe kerk-
gangers. Een aderlating, omdat deze parochiekern al eerder (in 
2003) de H. Annakerk moest sluiten.  Gelovigen werden wederom 
uitgenodigd om voortaan elders te gaan kerken. Voor een aantal 
mensen betekende die afstand zoveel bezwaar dat ze eigenlijk ook 
afstand namen van hun geloofsleven.

AFSTANDELIJK
In hoeverre bepaalt het aantal kilometers je kerkgang? Voor som-
migen speelt dit geen rol van betekenis: mensen uit Noord-Beve-
land of Schouwen-Duiveland vinden het geen bezwaar om op zon-
dagmorgen in de auto te stappen en soms een rit van een half uur 
te maken, voordat ze een kerk kunnen binnengaan. Anderen, met 
name uit de Zak van Zuid-Beveland kennen deze kerkgang niet; de 
laatste 100 jaar kon men in alle dorpen met katholieken terecht. 
Als laatste kreeg Lewedorp in 1928 een katholieke Eligiuskerk, 
ontworpen door Pierre Cuypers jr. (kleinzoon van de bekende Pierre 
Cuypers) en hoefde men niet langer in de winter de barre tocht te 
maken naar de dichtst bijzijnde kerk van ’s-Heerenhoek.

AFSTANDSMETER
Bij de vorming van clusters in 2017 werd nadrukkelijk gekeken 
naar de afstanden tussen de kerken in de parochie. Het was al 
jaren een race tegen de klok om op zondag van Ovezande (half 
tien) naar Kwadendamme ( kwart voor elf) te gaan, waar de voor-
ganger vooraf nog allerlei wetenswaardigheden kreeg ingefluisterd. 
Ook tussen ’s-Heerenhoek en Lewedorp of Goes kon men een 
racende pastor tegenkomen en het mag een wonder heten dat het 
aantal processen-verbaal beperkt bleef. Drie clusters kregen toen 
elk een voorganger die zijn of haar ronde in het weekend kon doen. 
Afstemmen in plaats van afstand houden, werd het motto.

AFSTANDSBEDIENING
Vakantiebestemmingen, uitjes, shoppen…bijna nooit vormt de 
afstand een belemmering. Anderzijds wordt de groep die ‘ de deur 
niet meer uit’ hoeft steeds groter. We bestellen via internet en laten 
het thuis bezorgen en (gratis) ophalen. Er moeite voor doen? De 
techniek stelt ons in staat vanuit de luie stoel boodschappen te 
doen, te surfen op het wereldwijde web, alle tv-zenders af te strui-
nen naar iets van onze gading en verre vrienden te bellen. Alles zit 
onder ‘de knop’. 

AFSTAND HOUDEN EN BEWAREN
We mogen uit bovenstaande feiten voor-
zichtig vaststellen dat meters er niet toe 
doen om contact te houden en uit te 
bouwen. Het is eerder een kwestie van 
tijd en gemak, die ons weerhouden om 
elkaar op te zoeken. 

Moederdag kan makkelijk en snel via Fleurop 
of Bol.com. We denken aan je, maar die 
gedachte is vooral in een flitsbeweging 
gemaakt. Tot gauw & tot ziens kan via Skype 
of smartphone. Alles moet vlug en vluchtig.

Als kerken niet meer om de hoek staan, is de afstandspaal niet de 
bepalende factor. Ook al klinkt het klokgelui mijlenver; we voelen ons 
er minder bij betrokken. Hart en verstand zitten niet op dezelfde plaats 
en stemmetjes in ons hoofd laten ons weten dat God overal te vinden 
is (toch..?), maar dat Hem zoeken wel iets meer vraagt dan tijd en 
moeite. Is God eenmaal ‘uit het oog’, dan volgt in een aantal gevallen 
ook ‘uit het hart’. 

AFSTANDSWERKING
Binnen afzienbare tijd zal de afstand tussen een kerkgebouw en het 
kerkgebouw veranderen. Kerken krijgen een status, waarbij A staat 
voor hoofdkerk, waarin de meeste vieringen zullen plaatsvinden en B 
of C betekenen dat regelmatig of incidenteel er nog gekerkt kan wor-
den. De geografische afstand zal in veel gevallen genoemd worden, 
om minder te gaan. De rationele en emotionele band zullen pas in 
laatste instantie vermeld worden. Laten we hopen dat moeders die 
verder van hun kinderen en kleinkinderen gaan wonen nooit hetzelf-
de lot ondergaan. Mam, ik hou van je, maar je woont zo ver weg…’ All 
you need is love’ zou op het publieke net bij de KRO/NCRV wellicht 
een nieuwe invulling kunnen krijgen. 

INLEIDEND 
WOORD

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

WOORD
i De Heilige Pater Damiaanparochie is qua oppervlakte een opvallende parochiegemeen-

schap: acht kernen die geografisch gezien ver uiteen liggen, maar toch samen EEN 
geloofsgemeenschap vormen. Tussen Lewedorp en Rilland liggen hemelsbreed zo’n der-
tig kilometer, maar per auto ben je minimaal 25 minuten onderweg. Een pastor maakt in 
het weekend dus heel wat kilometers om afstanden te overbruggen.

Reistijden en afstanden tussen de afzonderlijke parochiekernen
kernen Afstand t.o.v. Goes Reistijd per auto/bij benadering
Hansweert 13 km 17 minuten
Zierikzee 24 km 28 minuten
Lewedorp 12 km 16 minuten
Ovezande 16 km 19 minuten
Rilland 27 km 23 minuten
Heinkenszand 10 km 14 minuten
Kwadendamme 13 km 18 minuten
‘s-Heerenhoek 16 km 17 minuten
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Parochienieuws: volgend nummer  
en termijn van kopij aanleveren
Nummer 4 wordt een dubbelnummer, omdat we de maanden juli 
en augustus samenvatten als vakantienummer. U kunt uw bijdragen 
aanleveren tot maandag 18 juni . Op donderdag 28 juni wordt het 
blad in alle kernen afgeleverd en hopelijk zo snel mogelijk bij u 

bezorgt.
Nummer 5 wordt ook een dub-
belnummer voor de maanden 
september & oktober en zal op 
donderdag 30 augustus bij u 
kunnen zijn. Bijdragen kunt u 
aanleveren tot 20 augustus via 
lokale redactie of algemeen 
redacteur. 

Bezinnend artikel namens  
het pastoresteam

PASTOR JEANINE HEEZEMANS REIKTE ONS VOLGENDE GEDACHTE AAN

Gelezen bij een afscheid

Moge op de dag waarop
de zware last op je schouders
je heeft afgemat
en je struikelt
de stof dansen
om je evenwicht te geven.
En moge, als je ogen
bevriezen achter het grauwe venster
en de schim van verlies
bij je binnenkomt,
een menigte kleuren,
indigo, rood, groen
en azuurblauw,
in je een weide van verrukking
scheppen.
Als het zeil scheurt
in de boot der gedachten
en de oceaan zich onder jou
zwart kleurt,
moge er dan over de wateren
een pad van gulden maanlicht komen
om je veilig thuis te brengen.
Moge de koestering van de aarde er voor je zijn,
moge de helderheid van het licht er voor je zijn,
moge de beweging van de oceaan er voor je zijn,
moge de bescherming van de voorouders er voor je zijn.
En moge een zachte wind
Deze woorden van liefde
Om je heen blazen,
Als een onzichtbare mantel om je leven te behoeden.

John O’Donohue (uit Anam Cara, een boek met een 
moderne uitleg van de religieuze traditie van de Kelten, 
waarin het begrip ‘zielsvriend’ centraal staat als uitdrukking van 
verbondenheid en liefde). 

PASTOR JEANINE HEEZEMANS  
MET PENSIOEN
In april heeft Jeanine Heezemans 
aan het pastoraal team en paro-
chiebestuur te kennen gegeven te 
willen stoppen met haar werkzaam-
heden als pastoraal werkster. In 
september gaat ze op haar verzoek 
met vervroegd pensioen. 
In het weekend van 15/16 septem-
ber zal ze voor het laatst voorgaan, 
maar hierover zal later meer informatie volgen. Tot die tijd zal binnen 
het pastoraal team intensief overleg gevoerd worden over de wijze 
waarop haar taken waargenomen, dan wel overgenomen worden. 
Ook de ondersteuning aan werkgroepen zal ze zeker passend willen 
overdragen.

Bestuur H. Pater Damiaanparochie
 HOOGFEEST SACRAMENTSDAG  

 

DONDERDAG 31 MEI 2018  
 

is er in de Zeeuwse parochies aanbidding van het 
 

 
5  –  8 uur     H. Henricuskerk  Clinge 

8 - 9:30 uur     H. Willibrordusbasiliek  Hulst 
9:30 – 10:30 uur     Gemeenschapshuis   Graauw 
10:30 - 12 uur     H. Eligiuskerk  Oostburg 

12 – 14 uur     H. Martinuskerk  Kloosterzande 
14 – 15 uur     Kapel O.L.V. ter Eecken         Kapellebrug 
15 – 17 uur     H. Maria Hemelvaartkerk  Aardenburg 
17 – 18 uur     O.L. Vrouwekerk  Vlissingen 
18 - 19 uur     Emmaüskerk  Terneuzen 
19 - 20 uur     H. Maria Magdalenakerk  Goes 
20 – 21 uur     H. Willibrordusbasiliek          Hulst 

 
U bent van harte uitgenodigd 
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Sacramentsdag Gebedsestafette 
in de Zeeuwse parochies

Op donderdag 31 mei a.s. - Hoogfeest van 
Sacramentsdag en Feest van Maria Visitatie - 
houden vijf Zeeuwse parochies voor het derde 
jaar op rij van 5 uur ‘s-ochtends tot 21 uur 
‘s-avonds een gebedsestafette.
Velen zullen bij het uitgestelde Allerheiligst 
Sacrament in verbondenheid met God en 
elkaar bidden voor de intenties van kerk en 
wereld, onze parochies, families, gezinnen  en 
vrienden. We zijn dankbaar deze aanbiddings-
uren te mogen beleven en vertrouwen erop van 
Jezus en onze hemelse moeder Maria vrede en 
vreugde te ontvangen.
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Open-deur-visie of de deur altijd open?
We  v i n d e n  h e t 
heel gewoon dat 
kinderen van vijf 
of zes leren zwem-
men. Zeeland is een 
waterrijk gebied,  
dus zijn zelfredzaam-
heid en het voorko-
men van angst voor 
water logische eisen. 
Vol enthousiasme 
starten ouder en 

kind met de lessen en houden dat – soms zwoegend en letterlijk 
ploeterend- lange tijd vol. Het diplomazwemmen A is de bekroning 
van de inspanning en veel kinderen gaan door voor B-C en wellicht 
zwemvaardigheden. Kosten noch moeite worden gespaard.

Bij zaken als de sacramenten ligt dit anders. Allereerst is de mate-
rie moeilijker uit te leggen. Waarom doe je het? Ben je hulpvaar-
diger, aardiger of een beter mens als je bent gedoopt, de eerste 
communie of het vormsel hebt gedaan? Ouders reageren daar heel 
verschillend op en soms bespeur je enige terughoudendheid. In 
tegenstelling tot zwemmen (dat bijna iedereen doet) ligt dit punt 
persoonlijker.

Bij een communieproject als ‘Blijf dit doen’ ligt het voor de hand 
om te vragen: ‘Blijf jij/ blijft u het (echt) doen? Deel vormen van 
de kerkgemeenschap en kom je regelmatig dan samen aan tafel? 
Ouders zijn dan wel eerlijk en durven dat niet te beloven…
Ook bij het vormselproject (waar jonge mensen) zich bewust bezig 
houden met geloofsvorming, hoop je dat vuur en vlam niet te snel 
doven; je moet niet te snel uitgebrand raken. 

Op de een of andere manier raken wij (voorbereiders, kerkbestuur-
ders) niet de ‘juiste’ snaar. We spelen wellicht niet de goede muziek 
of de juiste akkoorden om hen hierin te begeleiden. Missen we 
kennis, inzichten, of moeten we ons meer verdiepen in hun gedach-
tegang over geloven nu & later?

Een deur openzetten is vooral symbolisch, maar iedereen weet 
(het is een open-deur) dat dit soort gebaren je niet echt verder 
brengt. Drempels verlagen zou ik graag willen realiseren, zonder het 
gebouw (geloof) zodanig om te bouwen dat het door anderen niet 
meer herkenbaar of is. Wellicht dat we voorlopig met een kleine 
zijingang moeten starten. Wie me helpen wil, hij/zij melde zich..

Richard Gielens, 
voorbereider eerste communie- en vormselproject   

Een nieuwe cursus theologische verdieping
Op 6 september is het weer zo 
ver. Dan start er een nieuwe 
cursus theologische verdieping 
in de ‘Vredeskerk’ (voormalige 
Oosterkerk) te Goes. Vorig jaar 
was er geen mogelijkheid om 
te beginnen met een nieuw 
eerste leerjaar. Nu kan dat wel. 

Er zijn verschillende redenen om deze cursus te gaan volgen. De 
cursus is geschikt voor wie:

- meer wil weten van het eigen geloof en de Bijbel
- meer wil weten van christelijke spiritualiteit
- sterker wil staan en mondiger wil worden in geloofszaken
-  meer kennis wil opdoen voor geloofsopvoeding, catechese  

en bezoekwerk
- bewuster kerkdiensten wil beleven
- open wil staan voor ‘andersdenkenden’.

Tijdens de cursus wordt veel geleerd, maar ook veel afgeleerd. Dat is 
de reactie van een oud-cursist: “Er bleek bij mij overbodige ballast te 
zijn, waarvan ik dacht dat het belangrijk was voor mijn geloof, maar 
wat volstrekt overbodig bleek, en mijn geloof zelfs in de weg stond”. 
In de eerste twee jaar van de cursus wordt een brede basis gelegd. 
Aan de orde komen de bijbelvakken Oude en Nieuwe Testament. 
Daarnaast het vak Dogmatiek dat voor veel nieuwe cursisten steeds 
een verrassing is: het gaat niet om het aanleren van kerkelijke dog-
ma’s, maar om een verdieping in de geloofspraktijk die door de 
eeuwen door is ontstaan en steeds wordt vernieuwd. 
Bij het vak Kerkgeschiedenis komt ook de wisselwerking met cultuur, 
muziek en andere kunstvormen aan de orde, dus geen aaneenscha-
keling van jaartallen en personen. 
Het vak Jodendom wordt gegeven door een docent die veel contacten 

heeft met de synagoge in Middelburg. 
Wereldgodsdiensten komen aan de orde: de islam, het hindoeïsme 
en het boeddhisme. Dat betekent ook inzicht in de wisselwerking 
tussen godsdienst en mondiale politiek. 
Het vak filosofie maakt duidelijk hoe er op verschillende manieren 
kan worden nagedacht over godsbeelden, wereld- en mensbeeld. 
Zo krijgt men een inzicht in de denkkracht en de wijsheid door de 
eeuwen heen. 
De lessen vinden steeds plaats op donderdagavond. In totaal 32 
cursusavonden per cursusjaar. Na twee jaar kan men met de cursus 
stoppen. De praktijk is dat vrijwel alle cursisten door willen gaan met 
het derde jaar, waarin de kennis die opgedaan wordt in de eerste 
twee jaar wordt toegepast in meer praktische vakken: pastoraat, 
liturgiek, diaconaat, kerkmuziek, ethiek en ecclesiologie, waarin de 
voormalige preses van de Protestantse Kerken haar visie en ervarin-
gen wil delen met de cursisten.  
Het unieke van de cursus in Goes is dat de cursus oecumenisch is: 
protestanten en katholieken, maar ook andersdenkenden zijn van 
harte welkom. Ook de docenten zijn zowel van protestantse als van 
katholieke origine. Vrijwel alle docenten zijn al lange tijd aan de cur-
sus verbonden. Ze hebben een grote kennis van hun vakgebied. Met 
veel passie willen ze blijven doceren. Ook weer aan een nieuwe groep. 
Op donderdag 23 augustus is er een voorlichtingsbijeenkomst in 
de Vredeskerk, Ds. W.H. van der Vegtplein 2, 4461 NG Goes. Maar 
u kunt zich ook eerder opgeven om verzekerd te zijn van een plek in 
de nieuwe cursus. Dat kan bij Dhr. Henk van Elzelingen, Westerzicht 
586, 4385 BV Vlissingen.

Tel: (0118) 47 28 18. E-mail: hvelzelingen@zeelandnet.nl
Voor meer inlichtingen kunt u ook telefonisch of via de e-mail 
ontact opnemen met de cursusleider Dr. Aarnoud Jobsen, 
tel.: (0113) 21 11 88. E-mail: ajobsen@zeelandnet.nl
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Devotieprentjes:

Als verzamelaar van postzegels en ansichtkaarten kocht ik enkele jaren 
geleden op een rommelmarkt een stapeltje ansichtkaarten voor een 
paar euro.  Thuisgekomen bekeek ik de kaarten wat kritischer en bleek er 
ook een tiental devotieprentjes en/of bidprentjes tussen te zitten. Weer 
wat later kocht ik op een rommelmarkt een kerkboek met prentjes erin.
De prentjes verdwenen voor een tijdje in een of ander laatje. Op Markt-
plaats snuffelde ik verder om mijn verzameling(en) nog wat verder uit te 
breiden. Daar trof ik een advertentie aan van iemand die devotieprentjes 
te koop aanbood. Ik ging op het aanbod in en had ineens een verzame-
ling gecreëerd van zo’n 600 prentjes. Nu word ik twee keer per jaar door 
dezelfde adverteerder benaderd met de vraag of ik nog dubbele van 
hem wil overnemen. Daardoor is mijn verzameling inmiddels al gegroeid 
tot zo’n kleine 1500 prentjes.
Om zo’n verzameling overzichtelijk te houden moet je beslissingen gaan 
nemen. Wil ik alles verzamelen? Of verzamel ik alleen prentjes van heili-
gen? Ga ik voor de prentjes als herinnering aan 1e communie, vormsel, 
priesterwijding, professiefeest of een jubileum? Verzamel ik op land en/
of uitgever?
Eén beslissing had ik al snel genomen: ik ga géén bidprentjes verza-
melen. Onder bidprentjes verstaat een prentjesverzamelaar: prentjes 
uitgegeven als herinnering aan een overledene. Kleine correctie: ik had 
er al een dertigtal oudere (dan heb ik het over vóór 1945) en die heb 
ik nog opgenomen in mijn collectie. Maar alle andere bidprentjes gaan 
naar de verzameling van mijn zus. Ik heb me dus toegelegd op de zgn. 
devotieprentjes.
Bij het doorspitten van de hele berg prentjes kwam ik twee prentjes 
tegen met beeltenis en tekst van Pater Damiaan. En als lid van onze 
Pater Damiaanparochie vond ik deze prentjes interessant genoeg om 
ze met medeparochianen te delen. Het eerste prentje is uitgegeven als 

herinneringsprentje t.g.v. het 10-jarig bestaan van de “R.K. Vereeniging 
voor ziekenhuisverpleging” in Alphen aan den Rijn.  t.g.v. Dit eerste 
decennium werd een mis opgedragen voor de levende en overleden 
leden van de vereniging. Het tweede prentje dat ik vond vertelt ons 
vooral iets over de congregatie waar Pater Damiaan was ingetreden, 
t.w.: Congregatie der H.H. Harten van Jezus en Maria.
Meer over devotieprentjes? zie mijn website: www.plezierenvertier.nl/
verzamel-plezier/devotieprentjes

Louis Schigt

 voorkant van het prentje achterkant van het prentje 

Uitnodiging voor alle kinderen tussen 7 en 12 jaar
Ga jij op zaterdag 30 juni mee naar het geloofsfeest in Roosendaal?
Het thema van die dag is: Welkom Thuis!
Ook dit jaar willen we hier weer, met een zo groot mogelijke groep 
kinderen, uit de Pater Damiaan Parochie en de Maria Parochie  
Walcheren naar toe gaan.
We verzamelen om 8.30 uur uit alle hoeken van onze parochie’s op 
de parkeerplaats bij de Mc Donalds in Goes.
Om 16.00 uur zijn we daar weer terug en worden, om de dag samen 
af te sluiten, nog getrakteerd op een lekker ijsje.
De onkosten voor deze dag zijn € 5,00 p.p. (betalen voor vertrek) en 
iedereen neemt zijn eigen lunchpakketje+ drinken mee.  
Voor deze dag zijn we ook op zoek naar ouders/verzorgers die heen/ 

terug willen rijden en willen helpen met het begeleiden van de  
kinderen of aan het ouderprogramma willen deelnemen. 
(Km. worden eventueel vergoed) 
Dus alle communicanten, misdienaars, kinderkoorleden, kinderne-
vendienstkinderen en alle andere kinderen in de leeftijd, meld je 
snel aan en we gaan er met z’n allen een hele leuke dag van maken!

Voor meer info: www.gezinengeloof.nl/feest
Geef je voor 6 juni op bij pastoraalcentrum:
pastorteam@zeelandnet.nl tel: 0113-218610 of bij 
Charlotte den Toonder famtoonder@zeelandnet.nl 
Geef hierbij: Naam, tel.nr. en email adres op.
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Kerkdiensten in de regio JUNI
datum+tijd plaats voorganger soort koor en bijzonderheden

DINSDAG 5 JUNI     
09.30 uur Goes  F. van Hees Eucharistieviering  Dagkapel     

WOENSDAG  6 JUNI     
14.00 uur Lewedorp  ds. M. Wisse Viering van  W en G De Kraayert    
 DONDERDAG 7 JUNI     
10.00 uur Goes  W. Hacking Viering van W en C  Ter Valcke 
    ZATERDAG 9 JUNI 
09.00 uur Goes Eigen priester Eucharistieviering Eritrese gemeenschap 
19.00 uur Goes Eigen groep Vespers Herenkoor 
19.00 uur Lewedorp F. van Hees Eucharistieviering Eligiuskoor 
19.00 uur Ovezande H. Buijssen Eucharistieviering Pius X 
     ZONDAG 10 JUNI   10E ZONDAG D.H. JAAR  
09.00 uur Heinkenszand H. Buijssen Eucharistieviering Dameskoor 
09.15 uur Zierikzee Liturgiegroep Viering van W en C Willibrorduskoor 
09.30 uur Hansweert F. van Hees Eucharistieviering Samenzang 
10.45 uur ‘s-Heerenhoek H. Buijssen Eucharistieviering Herenkoor 
10.45 uur Goes T. Brooijmans Viering van W en C Ter Weel 
11.00 uur Kwadendamme L. Peeters Eucharistieviering St. Caecilia, Singing Voices en de Mannen 
11.00 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Herenkoor 
11.00 uur Haamstede Liturgiegroep Viering van W en C Samenzang 
     
DINSDAG  12 JUNI     
09.30 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Dagkapel 
     
WOENSDAG  13 JUNI     
14.00 uur Lewedorp T. Brooijmans Eucharistieviering De Kraayert 
     
ZATERDAG 16 JUNI     
17.00 uur Goes E. Bornhijm Choral Evensong Capella Maria Magdalena
19.00 uur  Heinkenszand F. van Hees Eucharistieviering Dameskoor 
     
ZONDAG 17 JUNI   11E ZONDAG D.H.JAAR  
09.00 uur ‘s-Heerenhoek Liturgiegroep Viering van W en C Dames en Herenkoor 
09.15 uur Zierikzee H. Buijssen Eucharistieviering Willibrorduskoor 
09.30 uur Ovezande Liturgiegroep Viering van W en C Pius X    KND
09.30 uur Hansweert F. van Hees Eucharistieviering Gemengd koor 
10.30 uur Lewedorp Th. van Teijlingen Openluchtdienst Samenzang
11.00 uur Kwadendamme F. van Hees Eucharistieviering St. Caecilia 
11.00 uur  Goes T. Brooijmans  Eucharistieviering Herenkoor 
11.00 uur  Haamstede H. Buijssen Eucharistieviering Samenzang 
16.00 uur Zierikzee F. van Hees Vespers  
     
DINSDAG 19 JUNI     
09.30 uur Goes H. Buijssen Eucharistieviering Dagkapel 
     
WOENSDAG 20 JUNI     
14.00 uur Lewedorp H. Buijssen Eucharistieviering De Kraayert 
14.30 uur ‘s-Heer-Arendskerke W. Martens Viering van W en G Poelwijck 
     
ZATERDAG 23 JUNI      
09.00 uur Goes Eigen priester Eucharistieviering Eritrese gemeenschap 
19.00 uur ‘s-Heerenhoek J. Heezemans Viering van W en C Missicanto 
19.00 uur Goes Eigen groep Viering van W en C L’ Esprit 
     
ZONDAG 24 JUNI   GEBOORTE H. JOH.DE DOPER  
09.00 uur Heinkenszand J. Heezemans Viering van W en C Herenkoor 
09.15 uur Zierikzee Liturgiegroep Viering van W en C Willibrorduskoor 
09.30 uur Ovezande F. van Hees Eucharistieviering Pius X 
09.30 uur Hansweert H. Buijssen Eucharistieviering Samenzang 
10.45 uur Lewedorp Liturgiegroep Viering van W en C Eligiuskoor 
11.00 uur Kwadendamme H. Buijssen Eucharistieviering St. Caecilia 
11.00 uur Goes F. van Hees / 
  J. Heezemans  Eucharistieviering L’Esprit Terugkomviering 1e communicanten  
    en vormelingen 
11.00 uur Haamstede Liturgiegroep 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 JUNI/JULI

WEEKENDVIERINGEN EN GROTE FEESTDAGEN   

DINSDAG 26 JUNI     
09.30 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Dagkapel 
     
WOENSDAG 27 JUNI     
14.00 uur Lewedorp F. van Hees Eucharistieviering De Kraayert 
     
ZATERDAG 30 JUNI     
19.00 uur Heinkenszand F. van Hees Eucharistieviering Young Spirit 
19.00 uur Ovezande T. Brooijmans Eucharistieviering Oal In, jongerenviering 
19.00 uur Goes Eigen groep Viering van W en C Con Amore 
     
ZONDAG 1 JULI   13E ZONDAG D.H. JAAR  
09.00 uur ‘s-Heerenhoek F. van Hees Eucharistieviering Herenkoor 
09.30 uur Hansweert H. Buijssen Eucharistieviering Gemengd Koor 
10.00 uur Zierikzee Liturgiegroep Viering W en C Gezinsviering 
10.45 uur Lewedorp F. van Hees Eucharistieviering Con Dios 
11.00 uur Kwadendamme T. Brooijmans Eucharistieviering Singing Voices Afsluiting schooljaar 
11.00 uur Goes H. Buijssen Eucharistieviering Con Amore 
11.00 uur Haamstede Liturgiegroep Viering W en C Samenzang 
18.00 uur Goes S. Klim Eucharistieviering Poolse viering 
     
DINSDAG 3 JULI     
09.30 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Dagkapel 
     
WOENSDAG 4 JULI     
14.00 uur Lewedorp ds. M. Wisse W en G De Kraayert 
14.30 uur ‘s-H Arendskerke W. Martens Viering van W en G Poelwijck 

DONDERDAG 5 JULI     
10.00 uur Goes W. Hacking Viering van W en C Ter Valcke 
     
VRIJDAG 6 JULI      
09.00 uur Kwadendamme Liturgiegroep Viering van W en C Dagkapel 
19.00 uur Zierikzee F. van Hees Eucharistieviering Samenzang 
     
ZATERDAG 7 JULI     
09.00 uur Goes Eigen priester Eucharistieviering Eritrese gemeenschap 
19.00 uur Heinkenszand T. Brooijmans Eucharistieviering Free Spirit
19.00 uur Lewedorp J. Heezemans Viering van W en C Con Dios
19.00 uur Ovezande F. van Hees Eucharistieviering Pius X
19.00 uur Goes Eigen groep Vespers Herenkoor    
 
ZONDAG 8 JULI   14E ZONDAG D.H. JAAR   
09.15 uur Zierikzee J. Heezemans Viering van W en C Willibrorduskoor 
09.30 uur Hansweert F. van Hees Eucharistieviering Samenzang 
10.45 uur ‘s-Heerenhoek T. Brooijmans Eucharistieviering Dames en Herenkoor 
10.45 uur Goes L.Schout Viering van W en C Terweel
11.00 uur Kwadendamme F. van Hees Eucharistieviering Herenkoor 
11.00 uur Goes H. Buijssen Eucharistieviering Herenkoor 
11.00 uur Haamstede J. Heezemans Viering van W en C Samenzang 
     
DINSDAG 10 JULI     
09.30 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Dagkapel 
     
WOENSDAG 11 JULI     
14.00 uur Lewedorp J. Heezemans Viering van W en C De Kraayert 
     
ZATERDAG 14 JULI     
19.00 uur Goes Eigen groep Viering van W en C Con Amore 
     
ZONDAG 15 JULI   15E ZONDAG D.H. JAAR  
09.00 uur ‘s-Heerenhoek Liturgiegroep Viering van W en C Dames en Herenkoor
09.00 uur Heinkenszand Liturgie Groep Viering van W en C Dameskoor
09.15 uur Zierikzee F. van Hees Eucharistieviering Willibrorduskoor
09.30 uur Ovezande H. Buijssen Eucharistieviering Pius X
09.30 uur Hansweert W.Hacking Viering van W en C Gemengd Koor
10.45 uur Lewedorp ds. M. Wisse Oecumenische viering RK te gast bij PC
11.00 uur Kwadendamme H. Buijssen Eucharistieviering Singing Voices
11.00 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Con Amore
11.00 uur Haamstede Pastoor Snijders Eucharistieviering Samenzang
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5 tips voor christenen tijdens ramadan
WAT KUNNEN CHRISTENEN VOOR MOSLIMS BETEKENEN?

Foto: Pakistaanse jongens bereiden treffen voorbereidingen voor 
ramadan bij de moskee (ANP)

Op donderdag 17 mei begon de ramadan voor de moslims. Wat kun-
nen we als christen tijdens deze vastenperiode betekenen voor deze 
mensen? We geven je vijf tips!

1. LEES MEER OVER VASTEN
Vasten is dan geen religieuze verplichting voor christenen, toch staan 
er in de Bijbel legio aan voorbeelden van vastende mensen. Jezus 
zelf vastte 40 dagen, en ook Mozes en David deden dat.

2. BID VOOR MOSLIMS
Over de hele wereld zijn moslims deze maand in gebed. Een mooie 
aanleiding om ook voor hen te bidden. Weet je niet zo goed waar-
voor je kunt bidden? Stichting evangelie & moslims heeft een 

internationale gebedskalender gepubliceerd, met een dagelijkse 
gebedstip. 

3. LEER MEER OVER DE ISLAM
Wat geloven moslims en hoeveel weet je daar eigenlijk van? Sinds 
11 september 2001 zijn er ook veel vooroordelen over de islam en 
dat is er de afgelopen jaren niet beter op geworden. Maar hoe kun 
je iemand écht ontmoeten, als je niet eens begrijpt wat hem of haar 
motiveert? Er staat genoeg op internet, lees om te beginnen bijvoor-
beeld eens deze blog over de verschillen tussen islam en christen-
dom. Of... vraag het gewoon direct aan een moslim :-)

4. HEB GEDULD
Tijdens de ramadan hebben veel moslims verplichtingen waar ze 
zich aan moeten houden. Bijvoorbeeld het treffen van speciale voor-
bereidingen voor het eten. Ze gaan het liefst vijf keer per dag naar 
de moskee om te bidden. Moslims zijn dus vooral met zichzelf, hun 
familie en verplichtingen bezig. Heb dus geduld met je islamitische 
buren, buurtgenoten en vrienden als ze niet direct kunnen reageren 
of op jouw uitnodiging in kunnen gaan.

5. GA IN OP UITNODIGINGEN 
Bij de ramadan-maaltijden worden regelmatig vrienden, familie, 
buren en buurtgenoten uitgenodigd om met hen de maaltijd te 
delen. Leuk om op in te gaan! Zo krijg je een goede band met je 
moslimburen en meer begrip voor de uitdagingen van de vastenpe-
riode. Daarnaast is het een goede gelegenheid om voor en met ze 
te bidden.

Bron: Visie (blad EO) juni 2015.

MARIA OMMEGANG
De Maria Ommegang is een dankstoet ter ere van 
Maria en wordt jaarlijks uitgevoerd omdat Bergen op 
Zoom tijdens de Tweede Wereldoorlog groot oorlogs-
leed bespaard is gebleven.

Hoofdthema van de Maria Ommegang is de uit-
beelding op straat van de zeven Vreugden van 
Maria. De stoet is qua vorm en samenstelling 
gebaseerd op een ommegang zoals die in de 
middeleeuwen door de straten van Bergen op 
Zoom trok. Historische groepen, Bijbelse tafe-
relen, praalwagens en zang – en dansgroepen 
wisselen elkaar af. Mede door de aankleding van 
de deelnemers en de theatrale manier waarop 
uitbeelding wordt gegeven aan de verschillende 
onderdelen van de stoet is de Maria Ommegang 
een aantrekkelijk schouwspel.

De stoet vertrekt dit jaar op 24 juni om 15.00 uur vanuit het Middeleeuwse Markiezenhof. Het Thema van dit jaar is ‘’Maria baken van 
hoop’’ Onderweg wordt gecollecteerd om de Maria Ommegang in stand te blijven houden, maar dit is geheel vrijblijvend. Ook doen er 
jaarlijks enkele deelnemers mee die afkomstig zijn vanuit de regio van de Damiaanparochie. En onze vicaris P. Verbeek neemt er ook al 
een aantal jaren aan deel.

Vicaris P. Verbeek, en familie De Smit
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DAMIAANTJE
VORMSELVIERING: 
Iedereen weet dat er rond je 12e jaar veel kan veranderen: je moet een 
keuze maken naar welke vervolgschool je gaat. Ook je lichaam veran-
dert, want soms groei je elke dag wel een centimeter…Vaak denk je 
anders over dingen, waarover je eerder niet echt nadacht. ‘Puberen’, 
zeggen volwassen mensen en dat gaat niet altijd even gemakkelijk. 
Omdat er zoveel verandert, is het Vormsel een moment in je leven, 
waarin je goed nadenkt over geloven en manieren om andere men-
sen helpen. In het vormselproject komen veel onderwerpen aan bod. 
De keuze om je te laten vormen ligt echt bij jou. Dat wordt ook echt 
aan je gevraagd!

Op zaterdag 2 juni komt de bisschop van Breda speciaal naar die 
jongeren toe, om ze te vormen. Dat geeft al aan hoe bijzonder het is. 
Kom je ook mee vieren?
Maria Magdalenakerk Goes, 19.00 uur. 
Wie dichter bij huis wil blijven, kan op zaterdag 2 juni om 19.00 uur 
naar Ovezande gaan voor de jongerenviering. Oal in zingt en pastoor 
Van Hees gaat voor.

WIE KENT HET SCHEPPINGSVERHAAL NIET? EEN VAN DE 
EERSTE VERHALEN UIT DE BIJBEL.

Op zondag 3 juni tus-
sen 10.00 – 12.00 uur 
kan iedereen, die dat wil 
(ouders, grootouders en 
kinderen tussen de 0- 14 
jaar) komen luisteren en 
ermee aan de slag. Stilzit-
ten hoef je niet lang, want 
niet voor niets is het Zon-
dagmorgen Anders.

Plaats: pastorie Heinkenszand. 
Er wordt in verschillende leeftijdsgroepen gewerkt, zodat iedereen op 
eigen manier mee kan doen. De afsluiting is extra feestelijk, omdat 
het alweer de laatste viering voor de vakantie is. We zien je graag! 

Charlotte, Suzanne, Suzanne en Jeanine. 
Voor vragen: jmaheezemans@xs4all.nl

Op zondag 3 juni is er een kindernevendienst in Lewedorp om 
10.45 uur
Op zondag 24 juni is er de terugkomviering voor communicanten en 
vormelingen in Goes. We zien je graag en dat willen we samen vieren 
om 11.00 uur in de Maria Magdalenakerk.

Op zondag 1 juli sluiten we het schooljaar af in de kerk van  
Kwadendamme. Aanvang: 11.00 uur.

AFSLUITING SCHOOLJAAR 
Op alle scholen zullen kinderen afscheid nemen van leerkrachten en 
klasgenoten en op sommige plaatsen kiest men daar ook het kerkge-
bouw voor, zodat alle mensen weten wie ‘de grote stap’ gaat maken. 
Herinneringen ophalen en bewaren zijn belangrijk, want er gebeurt 
veel in een schooljaar. Leuke en minder leuke dingen.

Volgende maand staat de vakantie voor de deur en is het ‘rustiger’ 
op school, maar ook in de kerk.
We zouden het fijn vinden als jullie ons verhaaltjes stuurden, of foto’s 
of een tekening, zodat we die in het vakantienummer kunnen plaat-
sen. Het is en blijft jullie lees- en doehoek in dit blad.
Stuur je reactie naar: parochienieuws@zeelandnet.nl. 
(let wel; we kunnen geen kleurenafdruk plaatsen).

GOD ALLEMACHTIG

God allemachtig
Hoe kom ik daar in Gods naam toch bij?
Zoveel om me heen is zoveel en prachtig
God zal mij bewaren, maar waarom uitgerekend mij?

Miljoenen sterren zwerven en zweven
Ik weet in de verste verte niet waar.
Wat zou je om één klein rotsterretje geven
Dat is de zon alleen nog maar.

En om onze zon tuimelen planeten
Zo’n Mars of Venus, die draaien maar door.
Onze aarde kan je dan wel vergeten
De kleine aarde stelt niet veel voor.

Op aarde zijn bossen, zeeén en rivieren
Er is zoveel dat groeit en leeft.
Hoe komt het dan dat God bij al die dieren
Iets bijzonders met mensen heeft?

Ik ben maar een kind, dat woont in de straten
Van zomaar een stad, ik speel hier vaak.
Wie is God, die het niet kan laten
Te glimlachen als ik een goaltje maak?

God allemachtig
Hoe kom ik daar in Gods naam toch bij?
Zoveel om me heen is zoveel en prachtig
God zal mij bewaren, maar waarom uitgerekend mij?

een gedicht van Karel Eijkman bij Psalm 8 vers 5

‘Wat is de mens dat U aan hem denkt,
en het mensenkind dat U naar hem omziet?
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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

PASTORALE ZORG INZAKE 
SACRAMENT DER ZIEKEN 

EN OVERLIJDEN

06- 53637130

 

Dorpsstraat 51b Heinkenszand  
(0113) 644 398 

www.rplusmakelaardij.nl 

LIEF EN LEED
Marinus Allemekinders, geboren op 2 
november 1942, overleden op 24 april, 
echtgenoot van: G.C. Goense. De uitvaart-
dienst en crematie vonden plaats op  1 mei.
Apolonia Grim, geboren op 3 april 1931, 
overleden op 25 april, weduwe van: A. de 
Koning, De afscheidsdienst en crematie 
vonden plaats op 30 april.
Cornelia Anna Peeters, geboren op 21 april 
1918, overleden op 3 mei, weduwe van: 

OECUMENISCHE BIEEÊNKOMST
Op zondag 17 juni is er weer een eucumeniese bieeênkomst in ’t Kerkje van Ellesdiek 
(Ellewoutsdijk). Deze derde zondagmiddag van juni staat in het teken van ‘de zaaier’ 
uit een van de bekendste gelijkenissen uit de bijbel. Een overdenking over dit thema 
wordt verzorgd door Ko de Visser uit Schore. Ko houdt deze overdenking natuurlijk in 
het Zeeuws, de voertaal in ’t Kerkje. Het blokfluittrio o.l.v. Hetty Mens zorgt voor de 
muzikale omlijsting.
De bijeenkomst begint om 14.30 uur, de toegang is gratis. Er wordt gecollecteerd voor 
Sawasdee en voor de onkosten van ’t Kerkje.

Jan Minnaard, Oecumenische Werkgroep Ellesdiek

BESTUURS-
VERGADERING 

Op dinsdag 8 
mei kwamen 
de bestuurs-
leden van de 
Pater Dami-
aanparochie 

in ’s-Heerenhoek bijeen en de navolgende 
punten werden besproken:
•  Voortgang parochieplan (zie hierover de 
maandelijkse bijdrage ‘de bakens verzet-
ten’ achterop dit blad.

•  Pastorale brief over kerkgebouwen (zie 
hierover bijdrage Wiel Hacking achterop 
dit blad).

•  Hoe versterken we de parochiële eenheid 
binnen onze Pater Damiaan, of blijven we 
voorlopig ons nog focussen op de eigen 
parochiekern? Een visie hierover werd door 
pastoor Van Hees toegelicht en zal binnen-
kort in elke parochiekern verder worden 
besproken.

•  Wat doen we met de privacyverklaring AVG 
(algemene verordening gegevensbescher-
ming)? Hierover publiceren we de laatste 
nummers, omdat deze wetgeving op 25 
mei ingaat.

•  Automatisering administratie (financieel 
en ledenbestand) mede in het kader van 
de privacywetgeving moeten zaken worden 
bijgesteld).

•  Aftredende en hernoembare bestuursle-
den volgens schema bisdom Breda per 1 
juni 2018. Hierover volgend nummer meer 
duidelijkheid.

•  Vacante functie vicevoorzitter. Er wordt nog 
gezocht naar een opvolger.

•  Mutaties binnen pastoresteam (pensione-
ring Jeanine Heezemans, tijdelijke invulling 
door Katrien van de Wiele) en hoop op 
uitbreiding team op korte termijn

•  Contacten met bisdom over diverse zaken 
aangaande gebouwen.

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?
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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

L.A.A. van der Boog. De uitvaartdienst en 
begrafenis vonden plaats op 8 mei.
Maria Louisa Barbara van der Walle, gebo-
ren op 15 februari 1933, overleden op 
3 mei, weduwe van: C.J.Steenbakker. De 
uitvaartdienst en begrafenis vonden plaats 
op 9 mei.

MISSIEPOT
Dinsdag 17 april, na de mis, is de missiepot 
achterin de kerk geleegd. De opbrengst was 
€ 136,00. Dit bedrag is verdeeld en overge-
maakt aan frater Albert Buijs (Kenia) en aan 
frater Wilfried Kouijzer (Nigeria). Hartelijk 
dank aan de gulle gevers.

De Missiewerkgroep

K.V.G. NIEUWS
Dit wordt weeral het laatste nieuws uit het 
VrouwenGilde. Ons jaar zit er weer op, we 
beginnen in september met weer met goede 
moed. Voor het zover is nog even dit.
De reis gaat helaas niet door, volgend 
jaar een nieuwe kans, met hopelijk beter 
resultaat.
Bij de bakker zat het ook niet mee: we ston-
den met 18 personen, op een heerlijke zon-
nige middag voor niets in Burgh Haamstede. 
De bakker had zijn zaak gesloten en was er 
niet. Toch hebben we er met z’n allen een 
gezellige middag van gemaakt. De volgende 
dag gebeld en we mochten terug komen: 
koffie met bolus gratis! Dat hebben we later 
ook gedaan, we zijn weer richting Haamstede 
gereden en hebben heerlijk op het terras 
genoten van koffie met bolus.
Wat rest is onze fietstocht op 31 mei. We 
hopen op stralend weer, vergeet niet u op 
te geven!
Op 6 juni is de laatste inloopsoos van dit sei-
zoen!! Deze start ook weer begin september.
Op 7 juni als afsluiting weer de BBQ verzorgt 
door Maros. Geef u op tijd op: niet opgegeven 
is niet mee doen!
Ik wil iedereen, ook namens het hele bestuur, 
een fijne zonnige vakantie wensen en hopen 
u allen terug te zien is september.
Neem ook eens een kijkje op www.vrouwen-
gildegoes.nl meer weten? Neem contact op 
met Ardi Zweedijk tel. 228099 of Thea van 
Dijk tel. 06-18751148.

Graag tot ziens, Dien Janssen

HET FEEST VAN H. MARIA MAGDALENA 
KRIJGT DIT JAAR EEN BIJZONDER TINTJE
De Eucharistieviering op 22 juli 2018 wordt 
muzikaal opgeluisterd door het koor Lau-
date Dominum uit Dordrecht. Het gemengd 
koor telt 20 leden en staat onder leiding van 
dirigente Judith Ellis en organist Herman van 
Rooijen.

Het beoogde koorprogramma werd bespro-
ken op 30 april jl. tijdens een kennisma-
kingsbezoek van Judith Ellis en Herman van 
Rooijen (en een koorlid) aan de H.Maria 
Magdalenakerk. De Coördinator koren, de 
heer Theo Snel (afwezig vanwege vakantie), 
werd op die dag vervangen door de heer 
Karel Prent.

Naast het openingslied, de tussenzangen, 
de Evangelie-acclamatie en het slotlied uit 
het liturgieboekje van Heeswijk, staat er op 
het programma de Missa Exsurge Domine 
van Herman Funnekotter (1970). Op sug-
gestie van Karel Prent, die ook direct de 
nodige bladmuziek ter beschikking stelde, 
zal een zestal koorzangers het motet Maria 
Magdalena van Andrea Gabrieli (1510-
1586) ten gehore brengen. Voor de paro-
chianen die de roemrijke periode van de 
Zeeuwse koorschool o.l.v. de dirigent en 
oprichter Evert Heijblok nog meegemaakt 
hadden, zal het motet wellicht iets van her-
kenning oproepen … Tenslotte, voortvloei-
end uit de naam van het koor, kan Laudate 
Dominum van W.A. Mozart er op het pro-
gramma niet ontbreken!

Voor het geval dat u zich afvraagt, hoe 
een koor uit Dordrecht in Goes terecht is 
gekomen? Het idee voor het optreden van 
Laudate Dominum in de H. Maria Magda-
lenakerk onstond er vorig jaar tijdens een 
pelgrimreis naar Fatima (Portugal),  and the 
rest is history!

Komt allen op zondag 22 juli 2018 luiste-
ren, meezingen en het feest van H. Maria 
Magdalen vieren.

Judith Ellis
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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

KERKBIJDRAGE
Sinds januari 2018 heeft de parochiekern-
commissie besloten de lijn van het bisdom 
inzake parochiebijdrage te volgen. Kerkbij-
dragen van de afgelopen drie jaar worden 
meegenomen in verrekening van kosten bij 
een uitvaartdienst of kerkelijk huwelijk. Bij 
een doopviering of eerste communieviering 
betalen ouders meestal de verschuldigde 
jaarbijdrage van 118 euro. 
Het bestuur juicht deze betrokkenheid toe, 
want zonder die steun zouden tekorten 
snel oplopen. In uw parochieblad vindt u 
dit keer een overzicht van inkomsten en 
uitgaven over de laatste jaren. We mogen 
stellen dat we van ‘zwarte’ sneeuw gelei-
delijk overgaan naar motregen, maar enkel 
zonnig kunnen we nog niet voorspellen. 
Mocht u nog overwegen mee te doen en zo 
ook de toezending van het parochieblad 
veilig te stellen? Wij stellen uw hulp erg 
op prijs.

MISDIENAAR & ACOLIET

Sinds mei hebben we een nieuwe misdie-
naar: Stan Schrieks, broer van Lucas, die 
ook al jaren actief is. Stan deed vorig jaar 
zijn eerste communie en voelt zich zelf-
verzekerd genoeg om nu mee te helpen. 
Welkom Stan!
Kees Rentmeester heeft aangegeven mee 
te willen werken in de groep acolieten. 
Ook hier juichen we de ‘verjonging‘ van 
harte toe.

ACHTER DE SCHERMEN
Deze keer aandacht voor de groep van 18 
vrijwilligers die elk nummer van Parochie-
nieuws bij u thuis bezorgen. Het lijkt alle-
maal zo vanzelfsprekend maar zij vormen 
de eerste schakel tussen u, lezer, en de 
parochiekern.
In de bijlage, die u bij dit nummer aantreft, 
vindt u wat meer achtergrondinformatie, 

kern ’s-Heerenhoek vrijwel zeker geen nieu-
we kastjes meer aanschaffen en enkel 
overgaan tot vervanging indien internet niet 
tot de mogelijkheid behoort.
Wist u dat gemiddeld 14 personen recht-
streeks onze diensten volgen? Uitgesteld 
kijken en luisteren komt gemiddeld 10 
keer per week voor, maar vooral uitvaart-
diensten, bijzondere vieringen (paaswake, 
communieviering) worden erg gewaardeerd 
en gevolgd (tussen 43-70 aansluitingen).
Wij voelen ons gesteund om deze service 
te behouden en zo mogelijk uit te bouwen. 
Zo zijn de camerabeelden beter in te stel-
len en kunnen we nog makkelijk wisselen 
tussen posities. 
Wel moeten we rekening houden met pri-
vacy en zullen we terughoudend optreden 
bij het in beeld brengen van persoonlijke 
situaties. Vooraf of achteraf zijn altijd cor-
recties mogelijk. 
Meer weten? Informeer bij secretariaat 
parochiekerncommissie of via Caritas-kern  
’s-Heerenhoek/Kees Rentmeester.

TIPTOP

Iedereen wil er graag goed, verzorgd of zelfs 
aantrekkelijk uitzien. Niemand wil ouder lij-
ken dat hij of zij is. Dat geldt voor een kerk-
gebouw net zo goed, als voor een persoon.
Onze kerk wordt in augustus 144 jaar 
oud en vertoond regelmatig ouderdoms-
kwaaltjes. Pas geleden kwam een gere-
nommeerd bouwbedrijf schade herstellen 
aan de buitenzijde bij de hoofdingang. (In 
het vorige nummer stond daar een klein 
stukje over). Gelukkig was het geen oplap-, 
maar opknapwerk en zonder Botox mag de 
entrée weer gezien worden. 
Wie mooi wil zijn, moet pijn lijden…vooral 
financieel, maar we hopen dat donateurs 
en dames van de Kerksnuffel ons van die 
‘pijn’ kunnen afhelpen.
In 2019 zouden we graag een grote ingreep 
laten uitvoeren. Subsidies stellen ons in 
staat dat idee op te pakken, maar het 
parochieplan, waarin reorganisatie van 
kerken ook vermeld staat, dwingt ons nog 
even de hand op die knip te houden.

LIEF EN LEED

Gedoopt:
29 april: F ilip Dojcinovski, zoon van 
Petar Dojcinovski en Ramona Sismono, 
Laustraat 22, als voorbereiding op zijn 
Eerste Heilige Communie.

KERKRADIO
Al tientallen werken Caritas en kerkbestuur 
samen om de band met de parochiaan die 
minder in staat is de vieringen in de kerk 
te bezoeken te behouden en te versterken. 
Was het vroeger vooral de PTT-verbinding; 
de latere KPN dacht en werkte mee, totdat 
de analoge techniek niet meer interessant 
en kwalitatief minder werd. Gevolg: een 
grote groep luisteraars zegde het dure 
lidmaatschap op. Gelukkig bracht het 
zogenaamde Lucas-luisterkastje uitkomst 
en konden veel,  met name,  ouderen de 
kerkuitzendingen blijven volgen.
In 2012 kwam een vernieuwd product 
op de markt: Lucas II, die het mogelijk 
maakte om goedkoper en beter te kunnen 
luisteren. Caritas kocht een aantal kastjes 
in en belangstellenden konden betrekkelijk 
makkelijk en voordelig aangesloten blijven. 
De laatste jaren daalt het aantal luiste-
raars via dit type kastje, mede door ver-
ouderde techniek en slijtage. Steeds meer 
parochianen beschikken over internet en 
kunnen vrij simpel inloggen en alle dien-
sten horen en zien. Gratis en zonder extra 
hulpmiddelen. Mede daarom zal Caritas 
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Uitvaartverzorging

‛DE BEVELANDEN’
Johan Hoekman

Geldeloozepad 20, 4463 AJ Goes 

(0113) 311 444 
www.uitvaartzorgcentrum.nl

Voor een zorgzame  begeleiding

Uitvaarten in geheel Midden-Zeeland

Eigen rouwcentrum met aula 
en koffi ekamer

zodat u zo mogelijk contact met hen kan 
opnemen, indien er iets wijzigt in tenaam-
stelling of adresgegevens.
We vertellen u ook wat meer over de aan-
gepaste privacywetgeving en de regels 
die we in acht moeten nemen, ook bij 
Parochienieuws.

PASTORIE 
Vanwege veranderingen in de werkzaam-
heden voor het bisdom Breda van diaken 
Bornhijm zijn Egbert en Maria Bornhijm 
genoodzaakt uit te zien naar een nieuwe 
omgeving die centraler in het bisdom Breda 
ligt en veel reistijd zal besparen.
Als alles volgens plan verloopt hopen bei-
den eind juni de pastorie te verlaten en zich 
te gaan vestigen in Hoeven. 
Zij geven aan altijd prettig in de pastorie 
te hebben gewoond en zich ook prima te 
voelen in het dorp ’s-Heerenhoek. Het zijn 
de omstandigheden in zijn werk als diaken 
die een verhuizing uit Zeeland noodzakelijk 
maken.
De parochiekerncommissie dankt beiden 
voor hun inzet voor kerk en dorpsgemeen-
schap en wenst hen veel succes en woon-
genot in hun nieuwe werkomgeving.
Inzake de bestemming van de pastorie 
wachten we nog even een besluit af over 
eventuele verdere invulling pastoresteam 
voor de toekomst.

TOEGANKELIJKHEID KERKPLEIN EN 
VOORTUIN PASTORIE
Onze kerk ligt vrij centraal in ons dorp en 
daardoor is het voor iedereen vrij eenvou-
dig de kerk te vinden. Met name het kerk-
plein (het zwarte plein, in de volksmond) 
wordt voor uiteenlopende activiteiten 
gebruikt en dat is prima! In een aantal 
gevallen is het echter noodzakelijk voor-
zorgsmaatregelen te treffen of bepaalde 
delen minder toegankelijk te maken.
Zo zal de toegang tot het parkeergedeelte 
voor het mortuarium worden beperkt in 
geval er sprake is van toegangsverkeer tot 
dit mortuarium. Het spreekt voor zich dat 
we elke overledene een waardige uitvaart 
gunnen en obstakels passen niet bij dit 
beeld.

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

Doop
Op 29 april 2018 is in onze kerk gedoopt 
Lenn, Franciscus, Adrianus van de Sande 
zoon van Richard van de Sande en Ellen 
Courtin.

Ziekenzalving
Op woensdag 25 april heeft in Poelwijck de 

Ook de pastorietjes wordt regelmatig gezien 
als openbaar groen en uitlaatplaats voor 
honden. Helaas voor uw hond en gelukkig 
voor de bewoners en grasmaaier: dit is 
particulier terrein van de kerk. In een aantal 
gevallen zullen we de voortuin afschermen 
maar permanent afzetten is geen optie. 
Hopelijk kunt u uw viervoeter leren een 
ander uitgaanscentrum te kiezen.

VERANTWOORDING 
COLLECTEGELDEN
Elke dienst of viering wordt er geld ingeza-
meld voor kerk & parochie (de zogenaamde 
all-in collecte). Daarnaast vinden op gezette 
tijden (vooraf aangekondigd) speciale col-
lectes plaats. Uiteraard willen we openheid 
betrachten als het gaat om opbrengsten 
en wekelijks worden de schalen door Mary 
de Jonge en Nel de Winter-Roks geteld en 
geregistreerd. 
Caritas kern ’s-Heerenhoek zal halfjaar-
lijks de opbrengsten van de maandelijkse 
caritascollecte vermelden in dit blad. De 
all-in-collectes zullen regelmatig besproken 
en genoemd worden in het weekblad ‘Rond 
de Kerk’, dat achter in de kerk ligt en ook 
digitaal bekeken kan worden.
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Liever geen grote dingen zoals kasten, 
koelkasten enz. i.v.m. de opslagruimte. Dus 
boeken, schilderijen, beeldjes, serviesgoed, 
nette kleding, speelgoed en curiosa of wat u 
nog meer kwijt wilt wij zijn er blij mee. 

We zoeken nog mensen die willen helpen 
op deze dagen en achter een kraam willen 
staan om de spullen te verkopen. Ziet u dat 
wel zitten neem dan contact op met Addie of 
Philie. U hoeft niet allebei de dagen te hel-
pen een dag of een paar uur mag ook. We 
zijn blij met alle hulp die we krijgen.

De rommelmarkt is op zaterdag 8 septem-
ber van 13.00 tot 16.00 uur en op Zondag 
9 september van 10.00 tot  16.00 uur.

Tot ziens op de rommelmarkt.

De vrijwilligers van de Heilige 
Blasiusparochiekern

KBO HEINKENSZAND

Nieuw bestuur 
Er werd op 3 mei tijdens onze algeme-
ne ledenvergadering een nieuw bestuur 
gekozen. Mientje Aley bleef als lid aan. Ad 
Courtin werd secretaris, Rinus Menheere 
penningmeester, Anny van der Meer lid en 
Tineke Kalwij voorzitter.
Presentatie seniorenbeleid
Voorafgaand aan de vergadering kwam 
Linda Duvekot een presentatie verzorgen 
over het ouderenbeleid van de gemeente. 
Alle zorg- en hulpvragen, die senioren kun-
nen hebben, kwamen ruimschoots aan de 
orde. Bovendien kon je ook nog je eigen vra-
gen stellen of naderhand contact met haar 
opnemen. De presentatie was ook afgedrukt 
en werd meegegeven, evenals een folder van 
het vrijwilligershuis.
Afscheid voorzitter
Mina van het Westeinde verliet het bestuur 
en gezien haar grote betekenis als lid en 
voorzitter vierden we dat uitbundig met 
koffie, iets lekkers en een hapje en drankje.
museumplusbus
17 mei vertrokken we met de Museumplus-
bus naar Het Haagse Gemeentemuseum.  

Eucharistieviering plaatsgevonden waarin 
17 parochianen uit de parochiekern Hein-
kenszand de Ziekenzalving ontvangen heb-
ben. Een snelle berekening leert ons dat de 
gemiddelde leeftijd van deze mensen bijna 
90 jaar is!
Ook ouderen uit onze parochie, bewoners 
van Poelwijck en familieleden hebben aan 
deze viering deelgenomen. De Ziekenzalving 
kan men meerdere keren ontvangen. 
De viering stond onder leiding van pas-
tor Fons van Hees met ondersteuning van 
dominee Marjo Wisse.

Dit sacrament is ook bekend onder bena-
mingen als ‘Heilig Oliesel ontvangen’ of 
‘bedienen’. Vroeger vond het vooral plaats 
als iemand ernstig ziek was, door hoge 
ouderdom verzwakt was of zoals men zei 
‘op sterven lag’. 
Tegenwoordig benaderen we dit anders en 
vinden het juist beter als iemand zich nog 
volledig bewust is en zelf nog mee kan 
bidden. 
Bij de handoplegging worden de doopnaam 
en namen uitgesproken en het voorhoofd en 
de handen worden gezalfd door de priester 
en aan God wordt gevraagd de zieke kracht 
en levensmoed te schenken. 

We willen een woord van dank uitspreken 
aan pastoor Van Hees, dominee Wisse, de 
acoliet, de chauffeurs die de mensen (met 
rollator) naar Poelwijck brachten, de orga-
nist die aan het geheel een sfeervolle tint 
gaf en natuurlijk aan de dames die de kof-
fie met iets lekkers rondbrachten. Dit alles 
zorgde, in dit goed gevulde zaaltje, voor een 
sfeervolle ambiance. 

Contactpersonen
Anny van der Meer

Leny Rijk

TWEEDAAGSE VLOOIENMARKT TEN 
BATE VAN DE HEILIG BLASIUSKERK
In het monumentenweekend, 8 en 9 sep-
tember, houden de vrijwilligers van de Heili-
ge Blasius een rommelmarkt. 
Heeft u spullen op zolder of in de schuur 
staan waar u toch niets meer mee doet en 
waar iemand anders misschien heel blij 
mee is, gooi het dan niet weg, maar breng 
het naar de pastorie op dinsdagavond 21 
augustus of 28 augustus tussen 18.30 en  
19.30 uur. Als u niet in de gelegenheid bent 
om het dan te brengen dan kunnen we een 
ander tijdstip af spreken of we komen het 
ophalen. Neem hiervoor contact op met 
Addie Nelen 06 15159919 of Philie Fran-
kevijle 0113 563612. Mocht u al eerder van 
uw spullen af willen neem dan ook contact 
op met Addie of Philie.

Daniëlsweg 1, 4451 HP  Heinkenszand

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

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

Al 85 jaar familie bedrijf
specialisten in 

• grafgedenkstenen
• aanrechtbladen

• vensterbladen

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

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

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

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

Adverteren in 
Parochienieuws?

 bel voor meer 
informatie

0113-218610
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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 

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.

LIEF EN LEED

Overleden
Maatje Huige-Vroonland, weduwe van Leen 
Huige, overleden op 93-jarige leeftijd op 22 
april 2018.
Johannes Gerardus (Jan) Kerkman, echtge-
noot van Elly Kerkman-van Merwijk,
overleden op 68-jarige leeftijd op 26 april 
2018.
Hubertus Petrus Joseph (Hugo) Huige,
overleden op 58-jarige leeftijd op 1 mei 
2018.

GOSPELVIERING 2018
Eerst maar eens een compliment aan 
geluidstechnicus Roy Peeters, die ervoor 
zorgde dat Juwana Jenkins en haar All-star 
Mojo-band een fantastische muzikale bij-
drage konden leveren. Wat een stem, wat 
een fijn (mond)orgel-, gitaar- en percussie-
spel; daar was de avond tevoren in de grote 
tent helaas niets van te horen geweest. 
Maar in de kerk dus wel, tot groot genoegen 
van het publiek, Juwana zelf, en haar Tsje-
chische begeleidingsband. De bandleden 
bleken goed op elkaar te zijn ingespeeld 
en brachten bij vlagen werkelijk virtuoos 
muziekspel. Juwana gaf in haar strakke rode 
jurk een begeesterd optreden, waarbij ze de 
hele kerk rondging en alle handen gemak-
kelijk op elkaar kreeg.
Speciaal voor Moederdag bracht ze het 
nummer ‘I don’t miss you’ over alle moe-
ders en grootmoeders die er niet meer zijn, 
maar wiens aanwezigheid nog altijd wordt 
gevoeld. Voor Wezenzondag, de zondag 

tussen Hemelvaart en Pinksteren, was dat 
een goed passend thema, omdat ook Jezus 
in dit jaargetijde zijn leerlingen weliswaar 
lichamelijk maar niet geestelijk verliet. 
Behalve het genoemde brachten Juwana 
en haar band nog enkele eigen nummers. 
Bovendien waren er de klassiekers ‘Down by 
the Riverside’ en ‘Wade in the Water’, num-
mers die we intussen al bijna kunnen mee-
zingen. Misschien moeten we dat volgend 
jaar maar eens proberen.

Tekst Hans de Vos, foto Jan Strooband

GEEF DE PEN DOOR (21)

Ik werd geboren in Kwadendamme. Op mijn 
twaalfde werd ik lid van zangkoor St. Cecilia, 
waar in die tijd uitsluitend Gregoriaans werd 
gezongen. Als ik mij goed herinner, bleef ik 
vijftien jaar lid van het koor. Op mijn vijf-
tiende ging ik na vier jaar Ambachtschool 
werken in een smederij in ‘s-Heerenhoek. 
Na mijn militaire diensttijd heb nog 25 jaar 
in Kwadendamme gewoond, en toen ben 
ik verhuisd naar ’s-Gravenpolder. Na twin-
tig jaar ben ik weer terug gekomen, en dat 
voelde werkelijk als thuis komen. Omdat ik 
weer naar de kerk ging, werd er vanuit de 
kerk gevraagd of ik wou helpen met begra-
fenissen. Ook heb ik intussen voor de kerk 
verschillende dingen gerepareerd, steunen 
gemaakt voor de kerstboom, en ieder jaar 
help ik met het opzetten van de kerststal. 
Zo probeer ik een steentje bij te dragen aan 
onze kerkelijke gemeenschap. Ik geef de 
pen door aan John Vroonland.

Dies Wouterse
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LIEF EN LEED 
Op 30 april is mevrouw Maria de Jonge 
overleden. 
De uitvaartdienst met aansluitend de begra-
fenis op ons kerkhof vond plaats op 4 mei.

1E HEILIGE COMMUNIE
Op 10 mei heeft 
Dave de Jonge zijn 
Eerste Heilige Com-
munie in ‘s-Heeren-
hoek gedaan. Dave 
heeft er ontzettend 
van genoten en is erg 
blij dat hij nu einde-
lijk aan de commu-
nie mee mag doen

Namens onze parochiekern van harte 
gefeliciteerd

KINDERNEVENDIENST 
Er volgt voor de 
zomervakantie 
nog één kinder-
nevendienst en 

crèche op 3 juni. In juli en augustus mogen 
de kinderen van hun welverdiende vakantie 
genieten om dan op 2 september weer een 
frisse start te maken.

Groet het kinderpastoraat

TRADITIONELE OPENLUCHTINGVIERING 
17 JUNI
Zondag 17 juni, om 10.30 uur is er weer 
de traditionele openluchtviering op camping 
Buitenhof aan de Dekkersweg te Lewedorp.
De dienst wordt voorgegaan en muzikaal 
begeleidt door Theo van Teijlingen. Hij doet 
dit op geheel eigen wijze met als thema: Een 
kerk zonder muren, laat maar tochten. Hij 
begeleidt zichzelf op gitaar en er is ruimte 
voor samenzang.
De collectes zijn bestemd voor de zus van 
Theo die vrijwilligerswerk verricht en voor het 
Clarahofje. De organisatie is in handen van 
de Eligiuskerk, de Protestantse gemeenten 
van Lewedorp, Nieuwdorp, ’s-Heer-Arends-
kerke en Borssele. Met goed weer kunnen 
we buiten zitten. Als we het niet vertrouwen 
gaan we naar de schuur. Wij verzoeken u, 
indien mogelijk, een stoel mee te nemen.
Er is kindernevendienst.
Na de dienst is er gelegenheid tot ontmoe-
ting en na te praten onder het genot van een 
kopje koffie We hopen velen van u te mogen 
begroeten, onder een warm zonnetje.

VLUCHTELINGEN IN LEWEDORP
Vorige week hebben we tijdens onze geza-
menlijke vergadering van RK en de PC 
besproken om eens te kijken of wij als Chris-
telijke gemeenschap Lewedorp een extra 

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

50-JARIG PRIESTERJUBILEUM

Vijftig jaar geleden, op 2 juni 1968, werd 
Kwadendammenaar Leo Peeters door Mgr. 
Hubertus Ernst in onze dorpskerk tot priester 
gewijd. Dat was niet slechts een bijzondere 
gebeurtenis omdat het de eerste en voor-
lopig enige in Kwadendamme geboren en 
getogen priester betrof, het was ook bijzon-
der omdat de wijding niet zoals gebruikelijk 
plaatsvond in de Antoniuskathedraal in 
Breda, maar - op verzoek van toenmalig 
pastoor Honoré de Munck - in de Bonifaci-
uskerk van Kwadendamme. Op die bewuste 
dag mocht onze kerk dus heel even functio-
neren als een echte kathedraal.
Een halve eeuw later, op zondag 10 juni 
2018, keert pastor Leo Peeters naar zijn 
geboortedorp terug om daar - samen met 
alle genodigden en belangstellenden - zijn 
vijftigjarig priesterjubileum te vieren.

Hans de Vos

GROOT KOOR CANTUVA TE GAST 

Het vocaal ensemble Cantuva uit de Vlaamse 
Druivenstreek (Hoeilaart - Huldenberg - Over-
ijse) bestaat uit een vijftigtal leden. Sinds 
de oprichting in 1995 staat het koor onder 
leiding van Marc Verboomen. Hij was leraar 
muzikale opvoeding aan de Sint-Martinus-
scholen te Overijse, intendant van het kamer-
orkest Chapelle de Lorraine en muziekverant-
woordelijke van v.z.w. Muzikamp.
Het koor zingt op hoogstaand niveau en 
brengt zondag 17 juni een bezoek aan  
“d’ Overkant”. Één van de programmaonder-
delen is het zingen van de hoogmis in onze 
kerk, onder de bezielende leiding van voor-
ganger pastoor Fons van Hees.

Marga van de Plasse

VITALITEIT EN ZELFDRAGENDHEID
U zult inmiddels wel gehoord of gelezen 
hebben dat er in de nabije toekomst in onze 
pater Damiaanparochie het nodige gaat 
veranderen. Hoe en wat er staat te gebeu-
ren, is bij lange na niet uitgekristalliseerd. 

Op bestuursniveau is er nu echter een 
comité gevormd dat zich oriënteert op de 
zogenaamde ‘stip op de horizon’. Het terug-
lopend kerkbezoek, het te kleine pastores-
team, de voortdurende zorg voor het onder-
houd van de gebouwen en de teruglopende 
financiën zijn redenen om parochiebreed 
eens te kijken hoe de diverse kernen er voor 
staan.
Van het comité kregen alle kerncommissies 
een aantal vragen geserveerd, en die leg-
gen wij nu ook aan u voor. We verwachten 
niet meteen concrete antwoorden op deze 
vragen, maar ze geven alvast aan waarover 
in de kerncommissie wordt nagedacht en 
gesproken. Anderzijds zou het wel aardig zijn 
als de kerncommissie toch wat reacties zou 
mogen ontvangen.
Het gaat ten eerste om de volgende hoofd-
vraag. Op welk(e) aandachtsveld(en) wil je 
je als parochiekern richten, Liturgie, Cate-
chese, of Diaconie? Daarna gaat het, voor 
dat of die aandachtsveld(en), om het ant-
woord op de volgende deelvragen. 
.  Wat stel je jezelf in dit verband concreet 
als opdracht?

.  Waarom denk je dat dit zinvol en haalbaar is?

. Wie zou daarbij kunnen helpen?

. Waar verwacht je de grootste hindernissen?

.  Waar wil je op het beoogde aandachtsveld 
over drie jaar staan?

.  Waar is jouw parochiekern sterk in, wat is 
jullie kracht?

. Waarin schiet jouw parochiekern tekort?

. Wat zou je graag anders zien?

Sjaak Uitterhoeve, voorzitter 
Parochiekerncommissie
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Uw adres voor laan- en parkbomen
tevens volop tuinplanten

van november tot mei
Specialiteit: Veredelde noten

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

SCHILDERS- EN

AFWERKINGSBEDRIJF

FRANSE BV
meer dan ‘een kleurtje’

Johan Frisostraat 26
4434 AC Kwadendamme
Telefoon 0113-649361

drukkerij  en 
ontwerpstudio

1000 
A4 flyers*
voor maar
95 euro

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

* 
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t  0113 56 19 42
e  info@drukkerijdriedijk.nl

Noordland 3
4451 RP  Heinkenszand

drukkerijdriedijk.nl

  PAROCHIEKERN   

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 

JUBILEUMVIERING 
150 JAAR PAROCHIE

Op 22 april hebben we het 150 jarig bestaan 
van de parochie van Hansweert gevierd. Het 
was een mooie viering die prachtig opge-
luisterd werd met schitterende bloemstuk-
ken, Nederlandse en Latijnse gezangen 
mmv het Gemengd Koor Hansweert en het 

Herenkoor uit Heinkenszand. 
Na de dienst trok de stoet naar Kaj Munk 
voor een kop koffie en gezellig samen-
zijn. John Jansen vertelde nog een stukje 
geschiedenis, waarna Muziekvereniging 
Scheldegalm een miniconcert gaf. Daarna 
kregen we een heerlijk buffet voorgescho-
teld, waaraan zo’n 90 mensen aanschoven.

Jeannet Kievit
BLOEMENPOT 
De bloemenpot heeft in de maand april 
€ 42,50 opgebracht.

JUBILEUM RK ZANGKOOR HANSWEERT
Op zondag 17 juni 2018 wordt het feit 
herdacht, dat 50 jaar geleden het R.K. 
Gemengd Koor Hansweert werd opgericht.
Er was al een herenkoor en een dameskoor 
voor rouw- en trouwdiensten.
Pastoor Schellekens heeft deze 2 koren 
samengevoegd en zo ontstond het R.K. 
Gemengd Koor Hansweert.
Mevr. Angèle de Waal werd de dirigente. Om 
gezondheidsredenen kon zij dat niet meer 
en heeft Tilly den Boer op 4 september 
1994 haar taak overgenomen.
Eén koorlid, Mevr. Maria van Campen, is 50 
jaar koorlid. Op iedere repetitie en op de 
zondagen is zij aanwezig en wordt zij door 
een van de koorleden opgehaald.
Het koor bestaat momenteel nog uit 8 
leden en zingt iedere 1e en 3e zondag van 
de maand met begeleiding van de organist 
Jan-Hans Mathlener of Caspar van Dijke. De 
voorzitter is Jan Minnaard uit Yerseke Het 
koor probeert op haar manier nog een muzi-
kale bijdrage te leveren aan de erediensten 
in de kerk van Hansweert.

Tilly den Boer

TREFWOORD
Afgelopen tijd hebben we het met de kin-
deren gehad over het verhaal van Noach. 
Noach had van God de opdracht gekregen 
om een boot te bouwen, waar hij samen met 
zijn gezin en allemaal dieren een lange tijd in 
moest blijven. Ondertussen regende het heel 
hard en spoelde alles wat ze hadden weg. 
Aan het einde van deze tijd zei God tegen 
Noach: Ik zal dit nooit meer laten gebeuren! 
Als teken hiervoor plaats ik een regenboog 
boven aan de wolken. We kennen daar een 
leuk liedje van: https://www.youtube.com/
results?search_query=ken+je+dit+verhaal
In week 20 t/m 22 (14 mei t/m 1 juni) gaat 
het over het thema: Niets te kiezen. Sommi-
ge dingen staan vast in ons leven, maar over 
veel dingen kunnen we zelf keuzes maken.
Verder gaan we het over Hemelvaart en Pink-
steren hebben.

Groep 3 van ICBS ‘de Horizon’ Rilland

handje kunnen toereiken aan de vluchtelin-
gen/asielzoekers in ons dorp. Hier op dorp 
zitten een aantal gezinnen met kinderen, 
wat zou het een mooi gebaar zijn als wij die 
kinderen kunnen voorzien van een fiets of 
iets anders wat u zou kunnen missen. Op dit 
moment is er bij deze gezinnen vraag naar 
het volgende: 
1x meisjesfiets voor een 8-jarige
2x jongensfiets voor 6-jarige
1x jongensfiets voor 9-jarige
1x loopfiets
1x grasmaaier
3x snoeischaar
Mocht u iets van het bovenstaande kunnen 
missen, neem dan contact op met Jose de 
Kooning telefoonnummer 0113-612470 of 
mail naar dekooning@zeelandnet.nl

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN 
 2 juli Parochiekernvergadering 19.30 uur
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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

LIEF EN LEED
Na het ontvangen van de ziekenzalving op 
12 mei is op dezelfde dag overleden:
Mevr. Ger Willemsen uit Oosterland, 77 jaar.

PAROCHIEVERGADERING
Op dinsdag 29 mei is er een openbare paro-
chievergadering in het parochiecentrum om 
20.00 uur. U bent hier van harte welkom!

VESPERVIERING
Op zondag 17 juni is er om 16.00 uur 
vesperviering in Zierikzee.

GEZINSVIERING
Op 1 juli is er weer een gezinsviering in 
Zierikzee om 10.00 uur met als thema 
“Samen zijn we 1” met na de viering kof-
fiedrinken. Iedereen, jong en oud, kinderen, 
ouders, opa’s en oma’s, is van harte welkom. 

TERUGBLIK ZIEKENZALVING  
IN DE CORNELIA
Op donderdag 12 april kwamen 20 paro-
chianen waaronder 2 parochianen “van 
de overkant”, met of zonder begeleiders, 
naar de kerkzaal van de Cornelia voor het 
ontvangen van de ziekenzalving. De viering, 
die werd geleid door pastoor van Hees met 
ondersteuning van geestelijk verzorger dhr. 
F. Postema, begon met gebed met daarna 
enkele lezingen en een paar  liederen gezon-
gen door 2 leden van ons Ceciliakoor. Daar-
na volgde handoplegging en zalving, waarbij 
pastoor Van Hees de namen noemde van 
de betrokkenen. Na het lezen van psalm 23 
door dhr. Postema en het zingen van een 
Marialied kwam er eind aan deze eenvou-
dige maar betekenisvolle viering waarin de 
aanwezigen gesterkt en in vertrouwen dit 

LIEF EN LEED
Gedoopt:
Op 5 mei werden er in onze kerk 2 kinderen 
gedoopt. Luuk Pieter Willem Martens, zoon 
van Sharona Remijnse en Lucien Martens.
Beau Freya Adriana van Beek, dochter van 
Thera van Beek- Schenk en Barry van Beek.

ONZE COMMUNICANTJES 
Terwijl ik dit schrijf, zijn we nog aan het 
nagenieten van een middagje Schaapskooi. 
Het was een ontzettend leuke afsluiter van 
een bijzondere tijd. De afgelopen weken 
hebben Freek, Huub, Sofie, Emma, Karlijn 
en Bart hard gewerkt om op pad te gaan 
voor hun communie. Samen hebben ze een 
hele bijzondere tijd gehad en 15 april was 
het dan zover. Het was een zonnige dienst 
die helemaal bij de kinderen paste. Vooral 
de lezing over de broodjes, waarbij elk kind 
een écht brood voorstelde, bracht de nodi-
ge gezelligheid met zich mee. Woensdag 9 
mei, hebben we het project dus afgesloten 

met pasgeboren lammetjes en een heerlijk 
ijsje. Graag willen we Charlotte, Saskia, 
Annemieke en pastoor Van Hees bedanken 
voor alles!

Werkgroep EHC, Charlotte den Toonder

TENTOONSTELLING
Zondag 6 mei om 14.00 uur was de ope-
ning van de tentoonstelling kruisbeelden. 
Pastoraal werker Wiel Hacking heeft ons 
heel mooi verteld over het kruisbeeld, het 
is niet alleen dat kruisbeeldje dat in vele 
huiskamers hangt. En er zijn ook zoveel ver-
schillende. Er waren die middag zo’n vijfen-
twintig bezoekers tijdens de opening, maar 
over heel de middag zijn er vijftig mensen 
geweest. Een ieder was erg enthousiast over 
de tentoonstelling.
We zijn iedere zondag in mei open van 13.00 
tot 17.00 uur. En zaterdag 19 mei van 10.00 
tot 16.00 uur. Een ieder is welkom.

De dames van de tentoonstelling

SAMEN WANDELEN, ETEN EN VIEREN
Op zaterdag 9 juni wandelen we vóór de 
viering van 19.00 uur met dorpsgenoten en 
andere belangstellenden, een gedeelte van 
het Ovezandse Ommetje. De tocht is onge-
veer 5 kilometer lang. We starten om 16.45 
uur voor de RK-kerk. Voor de geoefende 
wandelvierdaagse deelnemers een mooie 
afsluiting. Samen willen we dan genieten 
van de mooie zomerse natuur en de verha-
len die bij Ovezande horen. Als we rond de 
klok van 18.00 uur terug zijn bij de kerk, 
zal er heerlijke verse soep en broodjes voor 
u klaar staan. Aansluitend is er een viering 
in de kerk. 

Het is fijn om voor het eten te weten op 
hoeveel personen er gerekend kan worden. 
Graag opgeven bij Charlotte den Toonder, 
0113-655082 of 
rk.ovezande@zeelandnet.nl.

PAROCHIEKERN 

OVEZANDE

O.L.V. HEMEL-

VAART-KERK

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

Heilige Sacrament ontvingen. Pastoor Van 
Hees bedankte alle vrijwilligers en na een 
kopje koffie/thee en een gesprekje ging een 
ieder zijns weegs.

Henny Verkaart
KBO
Koffieochtend op dinsdag 5 juni
Het staat nog niet helemaal vast maar op 
deze koffieochtend ondernemen we mis-
schien nog een poging om een fietstocht-
je te organiseren voorafgegaan door een 
lunch. U leest hierover meer in onze eerst-
volgende KBO nieuwsbrief.
In juli en augustus zijn er geen koffieochten-
den in Zierikzee.
Koffieochtenden Brouwershaven
Op de woensdagen 13 juni, 11 juli en 8 
augustus zijn er koffieochtenden in het 
Tonnenmagazijn in Brouwershaven vanaf 
9.30 uur.
Wandelen met de KBO
Er wordt ook weer gewandeld op de donder-
dagen 14 en 28 juni en op 12 en 26 juli. 
Voor informatie betreft startplaatsen kunt u 
terecht bij Nico Baart. 
Seniorencafé
Op dinsdag 26 juni is het laatste senioren-
café van dit seizoen. Een gastspreker van 
Stad en Lande komt deze avond invullen. U 
bent van harte welkom vanaf 19.30 uur in 
fiZi te Zierikzee. Het belooft weer een inte-
ressante en gezellige avond te worden.
Inloopmiddagen
Op de donderdagmiddagen in juni bent u 
vanaf 14.00 uur van harte welkom tijdens 
de inloopmiddagen in het Parochiecentrum 
in de Mosselstraat. Op donderdag 28 juni is 
het tevens de computermiddag. 

AVONDGEBED GASTHUISKERK
Vanaf donderdag 17 mei zet de Gast-
huiskerk aan het Havenplein de deuren 
open om mensen uit te nodigen voor een 
avondgebed. “Een korte dienst met een 
paar liederen en een bijbellezing omlijst 
door enkele inleidende gedachten of toe-
lichtende woorden. En vooral de nodige 
ruimte voor stilte en gebed”. Dat is de 
opzet van het avondgebed, een initiatief 
van de Hervormde gewone wijkgemeente 
waar de Christelijke Gereformeerde Kerk 
en de Thomaskerk zich bij hebben aange-
sloten, in de verwachting dat ook andere 
kerken in Zierikzee mee zullen gaan doen. 
Een teken van verbondenheid tussen de 
kerken maar ook van hun openheid naar 
de samenleving. Daarom biedt de kerk, 
die in het hart van de stad staat, juist op 
koopavond een oase van bezinning. Voor 
of na het boodschappen doen even op 
Gods adem komen. Mensen uit de mede-
werkende kerken hebben de leiding van 
de avondgebeden, dat zullen meestal niet 

de voorgangers zijn. Wie iets in gedachten 
heeft waarvoor gebeden kan worden, mag 
dat vooraf aandragen. De liederen zijn 
goed mee te zingen en worden begeleid 
op de piano. Na hooguit een half uur is de 
viering afgelopen en wordt er, voor wie wil, 
koffie en thee geschonken in een hoek van 
de kerkzaal.
Het avondgebed begint om 19.00 uur en zal 
voorlopig eens in de twee weken plaatsvin-
den, in de warmere maanden van het jaar 
op de donderdagen 17 en 31 mei, 14 en 28 
juni, 12 en 26 juli, 9 en 23 augustus en op 
6 en 20 september. Open kerk tussen open 
winkels, bidden in het hart van de samenle-
ving, vanuit ons hart.
Wees welkom!

PELGRIMSREIS NAAR DREISCHOR
Op de website van Protestantse gemeente 
Dreischor-Noordgouwe staat veel interes-
sants over de Middeleeuwse beschermhei-
lige St. Adriaan van Dreischor. Als laatste 
is er aan toegevoegd een link naar een 
video over de reis die de pelgrims moes-
ten maken van Zierikzee naar Dreischor, te 
bekijken op: www.protestantsegemeente-
dreischornoordgouwe.nl/

Sintadriaanskerk als bedevaartsoord
Nu zijn wij als websiteteam van Dreischor 
hierover zo enthousiast geraakt dat wij 
deze pelgrimsreis zelf willen gaan lopen. 
Maar ook hier geldt: hoe meer zielen hoe 
meer vreugd. Daarom nodigen wij iedereen 
uit om mee te doen. 
Het programma op zaterdag 2 juni is 
als volgt:
10.00 uur:   ontvangst in het Stadhuismuse-

um in Zierikzee. Stadshistoricus 
Dr. Huib Uil geeft uitleg over het 
pelgrimsinsigne van St. Adriaan 
wat gevonden is in Zierikzee

10.30 uur:  vertrek richting Nobelpoort
11.15 uur:   koffiedrinken in De Hostellerie in 

Schuddebeurs
11.30 uur:   voortzetting wandeling. 
  Onderweg geeft pastoor Fons 

van Hees uitleg over de verschil-
lende pelgrimsattributen

12.30 uur:    aankomst in de kerk 
van Dreischor. 

  We zingen het pelgrimslied van 
St. Arjaan met gitaarbegeleiding 
onder leiding van Dik de Koning

13.30 uur:   lunch in Landbouwmuseum 
Goemanszorg

Kosten deelname € 5,-- te betalen bij de 
start. Graag vooraf aanmelden bij ernavan-
derspek@kpnplanet.nl met vermelding: wil 
wel/niet gebruikmaken van de lunch bij 
Goemanszorg. Koffie en lunch zijn voor 
eigen rekening.



De bakens verzetten (4)

‘In veel parochies staat de zorg voor de kerkgebouwen hoog op de agenda.’ Zo opent bis-
schop J. Liesen zijn pastorale brief van 29 maart 2018 over De zorgvuldige omgang met 
onze kerkgebouwen. De brief bevat belangwekkende aanwijzingen voor het proces, waar we 
als Pater Damiaanparochie stevig mee aan de slag zullen gaan. De toekomstige bestemming 
van onze kerken maakt onderdeel uit van het totale parochieplan, dat we aan het opstellen 
zijn. In dat plan zijn ook de onderdelen Financiën, Bestuur, Personeel, Pastoraat, Geloof en 
Communicatie van invloed op de uiteindelijke beslissingen omtrent de gebouwen.

HEILIGE RUIMTE
In zijn brief benadrukt de bisschop, dat de kerk het huis van God is. Het is immers een gewij-
de, dus heilige ruimte ‘waar mensen, gesterkt door Woord en Sacrament, gezonden worden 
om hun taken in Kerk en wereld te hernemen.’ Dat vraag een zorgvuldige en respectvolle 
omgang met de kerkgebouwen, ook wanneer dit gebouw niet meer (of niet alleen) voor de 
eredienst wordt benut. Van belang is ook de constatering, dat kerken regelmatig te groot 
zijn voor het aantal gelovigen, en dat er er teveel zijn voor het pastorale team om overal de 
liturgie te kunnen vieren.
 De bisschop vraagt aan de pastoor om samen met het pastorale team en het paro-
chiebestuur één kerk aan te wijzen als parochiekerk, waar op een vast tijdstip op zondag 
de Eucharistie wordt gevierd, waar ook het paastriduum en bij voorkeur eveneens de Eerste 
Heilige Communie en het Vormsel worden gevierd. [De Werkgroep Parochieplan overweegt om 
vooralsnog het parochiebestuur te adviseren, dat wordt uitgegaan van twee parochiekerken.] 
Daarnaast kunnen sommige gebouwen als kerk worden aangewezen, waar zo mogelijk op 
zondag of zaterdagavond de eucharistie wordt gevierd (eventueel ook door de week), alsook 
gebedsdiensten, doop-, huwelijks- of uitvaartvieringen. Verder kan een kerkgebouw worden 
aangemerkt als kapel, waar geen vieringen plaats vinden op zondag of zaterdagavond, maar 
wel door de week eucharistie gevierd kan worden, alsmede rozenkrans of getijdengebed. En 
indien gewenst ook doop-, huwelijks- en uitvaartvieringen.

NIET-LITURGISCHE GEBRUIK
 Wat betreft het niet-liturgische gebruik van kerkgebouwen schrijft de bisschop: ‘Soci-
ale activiteiten of activiteiten die als eerst doel hebben het verwerven van inkomsten voor 
behoud, passen niet bij de gewijde staat van de kerk.’ De bisschop wijst echter op de moge-
lijkheid tot herinrichting van de gewijde ruimte, dat wil zeggen dat er een duidelijke scheiding 
wordt aangebracht tussen de gewijde en de profane ruimte. Deze laatste wordt dan onttrok-
ken aan de eredienst om haar te benutten voor catechetische, diaconale of kerkopbouwende 
activiteiten, terwijl de gewijde ruimte met altaar, tabernakel en priesterkoor als zodanig wordt 
gerespecteerd.
 Wanneer kerken worden gesloten [wat in de Damiaanparochie voorshands nog niet 
aan de orde is], dan blijft het gebouw nog steeds een gewijde ruimte, totdat het – en pas 
na instemming van de bisschop – aan de eredienst wordt onttrokken. Tot die tijd blijft het 
parochiebestuur verantwoordelijk voor het gebouw: het moet wind- en waterdicht blijven, 
beschermd worden tegen vandalisme, en de kosten van verzekering, onderhoud en energie 
lopen gewoon door.
 Het bovenstaande heeft hoe dan ook gevolgen voor de pastorale zorg die aan paro-
chianen verleend wordt. Pastoraal team en parochiebestuur worden geadviseerd om bij 
herbestemming van gebouwen te stimuleren, dat koren, lectoren, kosters, misdienaars en 
collectanten uit kerken waar op zondag niet meer gevierd wordt ‘mee te nemen’ naar kerken 
waar dat wel gebeurt. ‘Kerkgangers en vrijwilligers die naar een andere kerk gaan moeten zich 
daar ook echt welkom heten. Dat vraagt vaak dat niet alleen de deuren maar ook de harten 
worden geopend.’

FYSIEKE PRESENTIE
Het kan belangrijk zijn om, wanneer een kerkgebouw de functie van kapel krijgt, op deze wijze 
de materiële aanwezigheid van de parochie in dorp of wijk zichtbaar te laten zijn. Ook op 
andere manieren kan de presentie van de kerk vorm krijgen: door ontmoetingen of gespreks-
bijeenkomsten te organiseren, door een pastoraal spreekuur, door uitwisseling van wie ziek is 
of bezocht moet worden of door diaconale of catechetische activiteiten op te zetten.
 De bisschoppelijke brief zet ons op het spoor om ingrijpende en soms lastige beslissin-
gen te nemen. De Werkgroep Parochieplan adviseert op dit punt de beide parochiebesturen. 
Ook de parochiekerncommissies zullen in dit traject worden geconsulteerd. Met het tijdpad 
dat hierbij wordt aangehouden wordt ernaar gestreefd om het Parochieplan in januari 2019 
aan de bisschop voor te leggen, zodat in de loop van dat jaar besluiten genomen kunnen 
worden omtrent de status van de kerkgebouwen in de Pater Damiaanparochie.
 De volledige tekst van de bisschoppelijke brief is na te lezen of te downloaden via deze 
link: https://goo.gl/3ZUb4W.

Wiel Hacking,
voorzitter Werkgroep Parochieplan

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

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


