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OP DE PLAATS RUST?
Je hoeft geen mili-
taire dienstplicht te 
hebben vervuld om 
d i t  commando  te 
begrijpen. ‘Geef acht’ 
geldt tegenwoordig 
voor iedereen en zeker 
onder werk- of stu-
dietijd. Onze drukke 

samenleving lijkt regelmatig op een krioelend mierenmest, al mogen 
we in ons groene Zeeland daar nog niet over klagen.
De vakantie geeft je de mogelijkheid om in een lagere versnelling 
verder te werken, of desgewenst een pauze in te lassen. Het moet 
wel in je genen zitten om volledige rust na te streven. Persoonlijk heb 
ik daar veel moeite mee; alleen maar zitten en niks doen? Ik word 
al moe van deze gedachte.
Navelstaren is misschien te extreem uitgedrukt, maar het voordeel 
van een time-out is dat je bewust naar jezelf gaat kijken. “Waar ben 
ik mee bezig (geweest)? Wat heeft het me gebracht? ( zeker niet in 
financieel opzicht). Wil ik zelf wel zo verder?
Op momenten van spanning, lichte stress veroorzaakt door slech-
te planning of misschien de wens teveel tegelijk te willen doen, 

ontstaat soms een 
gevoel van een ‘hekel 
aan jezelf’ krijgen. 
Zeker als mensen om 
je heen het hoofd 
schudden en z ich 
afvragen waarover 
jij je zo druk maakt. 
‘Boeie ’? ( f issa is 
straattaal voor ‘fees-
ten’, er lekker op los 
leven…al of niet met 
alcohol)

De hoofdreden om in Parochienieuws te schrijven blijft in eerste 
instantie de betrokkenheid met geloof en mensen algemeen en met 
de kerk in het bijzonder. Ook al halen mensen rondom me heen hun 
neus op, ik blijf lucht snuiven en ervaar afwisselend prettige geuren 
en een hinderlijke stanklucht. Was het maar een kwestie van licha-
melijke hygiëne om die reuk positief te beïnvloeden, dan zou ik het 
wel weten…

Zorg dragen voor een leefgemeenschap gaat verder dan de kerk- 
of eigen voordeur: ik meet de goedheid van mensen niet af aan 
kerkbezoek, maar veel meer aan de omgang met elkaar. Feit is dat 
je medemensen makkelijker en meer ontmoet op straat dan in de 
kerk. In de kerk moet je (soms) stil zijn, maar op straat doen veel 
mensen hun mond niet open. Een ‘goedendag’ krijgen sommigen 
niet over de lippen of ze kijken automatisch van je weg. Boeit het 
hen niet?

Blijft het een droom dat dit parochieblad mensen mag blij-
ven binden met elkaar en zo mogelijk ook met geloofszaken? 
Geloven in jezelf is belangrijk, zolang je maar niet altijd blijft 
geloven in je eigen gelijk. Parochienieuws staat open voor alle 
oren, ogen en monden van lezers die het blad de moeite waard
(= boeiend) vinden.  

INLEIDEND 
WOORD

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

WOORD
i Vakantie is een rekbaar begrip. Ouders met schoolgaande kinderen zien met een zekere 

spanning die zes weken tegemoet. Voor sommigen begint de vakantie pas als de kinderen 
weer naar school zijn…

VOLGEND NUMMER?
De redactie van Parochienieuws bestaat uit 
mensen die ook tijdens de zomer er op uit willen 
trekken en zich willen verdiepen in allerlei zaken. 
Vandaar dat we ook nummer 5 als dubbelnum-
mer willen hanteren: kopij voor september en 

oktober kunnen zo vroegtijdig onder de aandacht worden gebracht. 
U moet uw bijdrage dan wel voor 20 augustus aanleveren. Het blad 
wordt vanaf donderdag 30 augustus uitgebracht en verdeeld over 
de parochiekernen.
Nummer 6 verschijnt op donderdag 25 oktober en dus willen we 

minimaal tien dagen ervoor (15 oktober) uw bijdragen kunnen 
bundelen voor het november-nummer.
Nummer 7 omvat de gehele Advents- en Kerstperiode en is vanaf 
29 november te lezen. Ook hier geldt de regel: 10 dagen voordien 
maximale inlevertijd.
Bijdragen in Word aanleveren, dus geen Pdf-bestanden. Foto’s met 
bronvermelding om auteursrechten te beschermen. 
Houd rekening met AVG-privacy, zodat we achteraf geen claims 
hoeven te verwachten. Vraag vooraf toestemming als u herkenbaar 
personen in beeld brengt en deze foto’s openbaar wilt maken.
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ZOEKEN NAAR WAT NIET GEKEND WORDT
Boekrecensie van Erik Borgman, Zielen winnen. Op zoek naar kerk 
buiten de gebaande paden (Baarn/Antwerpen 2017)

De ondertitel van het boek doet 
vermoeden dat het een vervolg 
zou kunnen zijn op het geschrift 
dat Borgman eerder publiceerde: 
Waar blijft de kerk? Gedachten over 
opbouw in tijden van afbraak (Baarn 
2015). Nou staat de positie van de 
auteur als hartstochtelijk verbonden 
met de katholieke kerk wel buiten 
kijf. In Zielen winnen belijdt hij 
immers niet alleen zijn overtuigd 
toebehoren tot de dominicaanse 
traditie en spiritualiteit, maar hij 
volgt met zijn beschouwingen in 
grote lijnen ook het ritme van het 

kerkelijke jaar. Daarbij zoekt hij voortdurend de bijbelse funda-
menten voor zijn waarnemingen en inzichten. Vanuit die bewuste 
gekozen positie in de kerk onderzoekt Borgman echter duidelijk de 
signalen van evangelisch leven binnen en buiten de als gangbaar 
aangenomen grenzen van de katholieke kerk.

Spiritueel maar meer nog dan een boek met een kerkelijk karakter 
is het jongste geschrift van  deze theoloog wat mij betreft vooral 
een boek met een spirituele inslag. Dat komt niet alleen doordat 
veel van zijn beschouwingen zijn gebaseerd op eerder gehouden 
preken, overwegingen en lezingen. Maar het is met name omdat 
het belangrijkste onderwerp van het boek, de ziel, te proeven is 
in de leegte van de spaties en witregels. Vooral daar. Want de ziel 
beschouwt Borgman als de ‘ruimte van gelijktijdig weten en niet 
weten wie we zijn’ (p. 17). De ziel is de plaats waar het verlangen 
naar God en de onmogelijkheid om dit verlangen in het aardse 
leven te vervullen samen komen. Juist vanwege dit onvervulbare, 
maar ook onstilbare verlangen is ‘de vrijheid van de ziel … de vrij-
heid in te gaan op wat zich aandient, je te laten bepalen door wat 
je overkomt (Hiermee verwijst Borgman naar zijn Leven van wat 
komt. Een katholiek uitzicht op de samenleving, Utrecht 2017) en 
je zo op ongekende en onvoorspelbare wijze te laten omvormen en 
vernieuwen.’ (p. 18)
 In vijfentwintig hoofdstukken snijdt Borgman vele onder-
werpen aan, die als vraag, als inzicht of als waarneming het 

huidige denken over kerk en geloof bepalen. Religieus leven, Gods 
ultieme verbondenheid met mensen, hoop, Maria, Godverlaten-
heid, de betekenis van Petrus en Paulus – het zijn slechts enkele 
van de vele thema’s die aan de orde komen. Voor mij het meest 
verrassende en inspirerende was wel het hoofdstuk (toevallig onge-
veer in het centrum van het boek?) over de verborgen schat in de 
akker. Met een verwijzing naar wellicht de kortste parabel uit de 
evangelies (Matteüs 13,44) merkt de schrijver op, dat de man die 
de kostbare parel in de grond vindt niet enkel de schat koopt, maar 
de hele akker. Hij concludeert: ‘Het rijk der hemelen is blijkbaar 
niet los verkrijgbaar, maar alleen als verbonden met de wereld. … 
De parabel van de schat in de akker zou dan suggereren dat de 
wereld is gekocht met het oog op de schat die erin verborgen ligt.’ 
(p. 129) Als ik Borgman goed versta, dan zou dit erop neerkomen 
dat we ‘het heilige in het alledaagse’ moeten zoeken en niet in de 
hoogverheven maar onbereikbare regionen van ons bestaan.

ONTVANKELIJK
Behalve heel inspirerend is dit boek van Borgman ook een zeer 
persoonlijk geschrift. Ik zou zelfs de stelling aandurven, dat hij 
met zijn overdenkingen ook op zoek is naar zijn eigen ziel. In het 
Nawoord getuigt hij daarvan door notities vrij te geven van een 
retraite die hij hield in 2014 en die veel voor hem betekend heeft. 
Het verhaal van de storm op het meer (Matteüs 14,22-33) is een 
eyeopener geworden: ‘Ik herken in mijn eigen leven een veelheid 
van omstandigheden die lijken op die van Petrus die wegzinkt. Vaak 
vergeet ik dan echter dat ik daar ben omdat ik gevraagd heb daar 
geroepen te worden en daar ook geroepen ben. Ik kan dus ook 
gerust om hulp vragen, want Hij komt in wat niet te onderscheiden 
is van de chaos van storm en golven, mij tegemoet: “Wees niet 
bang, ik ben het” (Matteüs 14,27). … Zo worden situaties van pijn 
en angst en vertwijfeling dat het allemaal voor niets is, doorlicht als 
bij uitstek situaties van navolging en manieren om de nabijheid van 
Gods Gezalfde en diens redding te ervaren.’ (p. 242v)
 Het is juist deze houding van principiële ontvankelijkheid, 
ook en vooral in uitzichtloze en wanhopige omstandigheden, die 
het mogelijk maakt om te ‘leven van wat komt’. En het is deze ont-
vankelijkheid voor Gods genade, die kerkmensen kan helpen om - 
door donkere, verwarrende en angstige tijden heen - het uitzicht en 
de hoop te laten behouden op het ultieme visioen: Gods koninkrijk, 
dat in deze wereld aanwezig is als de schat in de akker.

Wiel Hacking, pastoraal werker

Afscheid van pastor Jeanine Heezemans
“GA MET VERTROUWEN”
In het juni-nummer maakten we al melding van het feit dat pastor Jeanine Heezemans heeft 
aangegeven met vervroegd pensioen te willen gaan. Inmiddels heeft de bisschop van Breda 
haar verzoek ingewilligd en is in overleg met Jeanine een afscheidsdatum gepland.
Op zondag 16 september om 11.00 uur zal het team samen met haar voorgaan in een  
speciale gezinsviering in de Maria Magdalenakerk te Goes.
U bent van harte uitgenodigd om mee te vieren en om persoonlijk afscheid te nemen.
Na de viering is daarvoor alle gelegenheid tijdens de afscheidsreceptie in de Magdalena zaal 
naast de kerk.
Op deze zondag zijn er geen vieringen in andere parochiekernen. 
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3 jaar Cursus Theologische Verdieping 
EEN PERSOONLIJKE TERUGBLIK OP EEN BIJZONDERE REIS

Ongeveer drie jaar geleden maak-
te pastor Jeanine Heezemans me 
attent op een annonce in het 
parochienieuws. De CTV – Cur-
sus Theologische Verdieping hier 
in Goes. “Dit lijkt me iets voor 
jou! Ook voor je vrijwilligerswerk 
(van communiekinderen en hun 

ouders, voorbereidingen gezinsviering, kringviering en ‘Zondagoch-
tend Anders’ tot brongroep) ontvang je daar zeker een rijke basis-
kennis.” De parochie betaalt de cursus voor vrijwilligers, die gevraagd 
worden deze cursus te volgen in verband met hun vrijwilligerswerk in 
de parochie. Met nieuwsgierigheid, maar ook sceptisch (3 uur elke 
donderdagavond lessen volgen bij een nogal volle agenda) ging ik 
naar de voorlichtingsbijeenkomst. Het waren 2 dingen, die mij deze 
avond het meest aanspraken. Het enthousiasme van de docenten, 
die met zo veel liefde en inspiratie hun vakken voorstelden en de 
opzet hier in Goes – uniek in heel Nederland – dat het een oecume-
nische cursus is! Iedereen is welkom en ook de docenten zijn zowel 
van protestantse als van katholieke origine.
Nu zijn we drie jaar verder en heb ik mijn diploma mogen ontvangen. 
Mijn ervaringen? Het was een inspirerende reis! In de eerste twee 
jaar hebben we een brede theologische basis aangereikt gekregen, 
van lessen over het Oude en Nieuwe Testament, Dogmatiek, Joden-
dom, Kerkgeschiedenis tot Filosofie. Het is geen gesprekskringetje, 
maar een rijk aanbod aan kennis in de verschillende vakken. Door 

mijn eerdere studie in Duitsland kwamen bij mij geen grote verras-
singen en totaal nieuwe dingen aan bod, maar werden vele puzzel-
stukjes op hun plaats gelegd, kennis verdiept en het lezen van de 
Bijbel als een door mensen gemaakt boek geoefend om zo dieper 
te kunnen kijken.
Door de praktische lessen in het derde jaar kreeg de cursus een 
nieuwe dynamiek en kreeg ik inzicht in o.a. pastoraat, liturgiek en 
diaconaat. Naast al de boeiende onderwerpen, waarnaar ik mocht 
luisteren, heeft de groep mensen, waarmee  ik deze avonden gedeeld 
heb, het tot een spannende reis gemaakt. We waren een heel diverse 
groep, komend uit de meest uiteenlopende hoeken: katholiek en 
protestant, streng gereformeerd en zonder geloof opgevoed, van con-
fessie gewisseld, vast in het eigen geloof of aan het twijfelen. Maar 
juist deze verschillen maakten het zo boeiend! Dat we naar elkaar 
konden luisteren, het niet altijd met elkaar eens waren, maar met 
respect en een open hart de gedachten van de anderen aanhoorden, 
dat was een geweldige ervaring. Het geeft mij moed, dat het niet 
alleen in een kleine kring, maar dat het ook in onze andere (geloofs-)
contacten mogelijk is over de verschillen heen, het verbindende te 
vinden, te koesteren en elkaar op ooghoogte te ontmoeten!
Een reis, die mijn eigen horizon heeft verbreed, is nu voorbij. Ik zal 
ze missen, die lesavonden, die ik als cadeau voor mezelf zie, waar ik 
op een ander intellectueel niveau met mijn geloof bezig mocht zijn. 
Dank hiervoor aan alle docenten van de CTV, aan de parochie en 
aan pastor Jeanine, die met haar aanmoediging de eerste stap heeft 
gezet! Ja, het was echt iets voor mij!

Susanne Ey-Gerling

2019: in meerdere opzichten het jaar van de toekomst?
In de afgelopen maanden hebben meerdere stukken in dit blad u 
opmerkzaam gemaakt over beleid voor de toekomst. Hoe gaat de 
parochie er straks uitzien? Blijven alle kerkgebouwen nog open voor 
kerkdiensten? Zijn er voldoende beroepskrachten die ons pastorale 
team inhoud geven? Zijn er nog voldoende kerkgangers en donateurs 
om kerkgebouwen te onderhouden?
Vragen die een antwoord behoeven, maar waar we zeker niet bang 
voor moeten zijn.
Ook het blad ‘Parochienieuws’ wil weten waar het voor staat in 2019. 
Komend jaar maart loopt het contract af bij drukkerij Driedijk en 
zullen tijdig nieuwe afspraken gemaakt moeten worden over oplage, 
uitvoering drukwerk en kostenplaatjes.
De verstandhouding tussen de redactieleden is goed; daarover geen 
zorgen, maar ook zij hebben wel eens vragen: krijg ik voldoende kopij 
binnen? Word ik wel gevoed door personen en instanties binnen mijn 
parochiekern? Is vernieuwing mogelijk of draaien we elk jaar hetzelf-
de riedeltje aan activiteiten af?

VRAGEN VERDIENEN ANTWOORDEN
In november 2007 hielden wij een onderzoek middels een uitgebrei-
de vragenlijst onder onze lezers in alle (toenmalige) parochies. We 
wilden toen weten wat u van het blad vond. 
Het aantal reacties (uitgaande van het aantal vragenlijsten dat werd 
verspreid) was niet echt representatief: tussen 7-10 % van de lezers 
gaf antwoord op een hele reeks vragen.  Bij een referendum zou deze 
uitslag weinig indruk maken, maar ook wij zagen in de opmerkingen 
wel leerzame adviezen terug.
•  Het nieuws uit de eigen kern wordt het best gelezen en/of het meest 
gewaardeerd.

•  Lief en leed hoort bij elke kern opgenomen te worden. De privacy-
wetgeving speelde toen minder en relatief veel mensen gaven aan 
het parochiecentrum door wat voor lief & leed er speelde. Anno 
2018 geven meer mensen de voorkeur aan beslotenheid, weinig 
of geen ruchtbaarheid met alle gevolgen van dien. Uiteraard staat 
respect voor eigen keuze voorop!

•  Een pastoraal woord hoort bij elk nummer.
•  Vraaggesprekken geven diepgang/worden relatief goed gewaardeerd.

AANDACHTSPUNTEN IN 2007:
•  Kinderhoekje wordt gemist of is te beperkt (is Damiaantje 
geworden)

•  Algemene informatie over geloven en sacramenten verstrekken.
•  Lettertype, leesbaarheid, afdrukkwaliteit en fotogebruik.

In een aantal gevallen hebben we goed geluisterd en u/lezer op uw 
wenken bediend. In andere gevallen spelen kosten mee: een kleu-
renmagazine is uiteraard duurder dan een eenvoudig drie-kleuren-
blad. Parochiekernen betalen per nummer per uitgave en hebben 
verschillende visies over het verstrekken van bladen aan iedere 
parochiaan/donateur.
Natuurlijk willen wij als redactie graag verder; ook na maart 2019 + 
ook met drukkerij Driedijk! U zou ons een geweldig plezier doen als u 
ons ‘voeding’ geeft. Reacties, gesprekken binnen uw kerncommissie 
of werkgroep…alles is welkom, want wij zijn er voor u en willen graag 
vernieuwen waar dat kan.

Richard Gielens, 
hoofdredactie Parochienieuws 
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Onderstaand artikel trok mijn aandacht vanwege mijn opvatting over geloven bij allochtonen met een andere godsdienst. Met name de 
afgelopen weken- tijdens de Ramadan- werd ik meerdere malen geconfronteerd met de beperkingen die hun geloof hen in deze vasten-
tijd oplegt. Hoe anders gaan wij, westerse christenen, hier mee om..

Moslims worden steeds religieuzer

Dit blijkt uit ‘De religieuze beleving van moslims in Nederland. 
Diversiteit en verandering in beeld’, een onderzoek van het Sociaal 
en Cultureel Planbureau (SCP) door Willem Huijnk. Dit onderzoek 
geeft een overzicht van (ontwikkelingen in) de religieuze beleving en 
betrokkenheid van verschillende moslimgroepen in Nederland. Op 
basis van hun religieus gedrag, opvattingen en identificatie zijn 5 
type moslims onderscheidden. Ook wordt onderzocht hoe deze groe-
pen in de Nederlandse maatschappij staan. Bijvoorbeeld over hun 
gezondheid, opvattingen, discriminatie-ervaringen en hun sociale 
contacten. In totaal zijn 7.249 moslims ondervraagd (in verschillen-
de jaren) met name van Turkse en Marokkaanse herkomst. Het rap-
port gaat niet in op radicalisering, extremisme of extreem-orthodoxe 
religieuze gedragingen van moslims.

MOSLIM IN DE NEDERLANDSE SAMENLEVING
De religiositeit van moslims houdt duidelijk verband met niet-gods-
dienstige levensterreinen. De moslimgroepen die het meest religieus 

zijn in hun gedrag en opvattingen, met name de strikte moslims, 
hebben hechte banden binnen de herkomstgroep, verrichten veel 
vrijwilligerswerk en mantelzorg en ervaren een goede geestelijke 
gezondheid. Tegelijkertijd is de sociaal-culturele afstand ten aanzien 
van (autochtone) Nederland(ers) groot en onderschrijven zij conser-
vatieve waarden. De seculiere moslims zijn het meest progressief 
in hun opvattingen, hebben het vaakst betaald werk, voelen zich 
verbonden met Nederland, en hebben relatief veel sociale contac-
ten buiten de herkomstgroep. De sociaal-emotionele banden met 
de herkomstgroep is relatief minder sterk. Ook verrichten zij minder 
vaak vrijwilligerswerk en mantelzorg. Het beeld van de Nederlandse 
samenleving is onder alle moslimgroepen, uitgezonderd de groep 
van seculiere moslims, weinig positief. Het vertrouwen in de regering 
en de politie is niet groot. Ook delen zij de opvatting van een niet 
al te positief en soms vijandig maatschappelijk klimaat. Onder geen 
van de moslimgroepen wordt het gebruik van geweld voor het geloof 
sterk onderschreven.

OVER HET ONDERZOEK
In ‘De religieuze beleving van moslims in Nederland. Diversiteit en 
verandering in beeld’ is er vooral veel informatie over de grootste 
twee moslimgroepen in Nederland, de Turkse en Marokkaanse mos-
lims. Ook besteden ze kort aandacht aan de religieuze beleving van 
een aantal kleinere groepen, zoals moslims met een Somalische, 
Surinaamse en Iraanse achtergrond. Deze publicatie is de eerste van 
een reeks van studies naar religie en spiritualiteit van het Sociaal en 
Cultureel Planbureau. In het tweede deel zal een overzicht worden 
gegeven van de meer recente ontwikkelingen in christelijk Neder-
land, waarbij ook de christenmigranten aan bod komen. Het derde 
deel zal vooral ingaan op de verbreiding en impact van niet kerkelijk 
gebonden vormen van spiritualiteit en op de levensbeschouwing van 
buitenkerkelijken en niet gelovigen.

Richard Gielens, hoofdredacteur

Bron: Sociaal-cultureel planbureau, publicatie 7 juni 2018.

VERSLAG PAROCHIEBESTUUR
DINSDAG 19 JUNI TE ’S-HEERENHOEK

De navolgende agendapunten werden besproken, toegelicht en zo 
mogelijk als besluit genomen:
-  Stand van zaken ‘Parochieplan’.  De werkgroep “parochieplan’ 

onder leiding van Wiel Hacking heeft een tijdlijn opgesteld, waar-
door tijdig (  volgens planning vanaf augustus 2019) de besluiten 
van het Parochieplan van de Heilige Pater Damiaanparochie kun-
nen worden uitgevoerd. In de afgelopen maanden zijn veel gege-
vens verzameld ( financiën, gebouwen en onderhoud, bestuurlijke 
herziening, visiestuk van pastoor van Hees “Op weg naar verster 
–king  van de parochie-eenheid.”) 

-  Op 24 juli zal de werkgroep criteria voorleggen aan het paro-
chiebestuur in een extra vergadering. In een later stadium ( 28 

augustus) zullen alle parochiekerncommissies worden bijgepraat, 
zodat ook zij hun visie kunnen ventileren. 

-  Afspraken over omzetting kerkledenadministratie en invoering 
uniform administratiesysteem waarin alle parochiekernen opge-
nomen kunnen worden, maar iedere kern wel een eigen machti-
ging behoudt.

-  Samenstelling parochiebestuur na rooster van aftreden 1 juni 
2018; hierover vindt nog overleg plaats. Na afstemming met de 
diverse kernen en goedkeuring door het bisdom zullen we het 
gewijzigde  bestuur aan u voorstellen.

-  Vacature pastoraal team in verband met vertrek Jeanine 
Heezemans.

-  Machtigingen en verzoeken aan bisdom inzake gebouwen en 
gronden.  
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Kerkdiensten in de regio JUNI/JULI
datum+tijd plaats voorganger soort koor en bijzonderheden

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/terugkomviering 
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 H. Buijssen Eucharistieviering 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  
09.00 uur Heinkenszand H. Buijssen Eucharistieviering Dameskoor 
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 T. Brooijmans Eucharistieviering De Kraayert 
     
ZATERDAG 14 JULI     
19.00 uur Goes Liturgiegroep 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 
     
DINSDAG 17 JULI     
09.30 uur  Goes F. van Hees Eucharistieviering Dagkapel 

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

Kerkdiensten in de regio JULI/AUG

WEEKENDVIERINGEN EN GROTE FEESTDAGEN   
     
WOENSDAG 18 JULI     
14.00 uur Lewedorp H. Buijssen Eucharistieviering De Kraayert 
14.30 uur ‘s-H Arendskerke W.Hacking Viering W en  C Poelwijck 
     
ZATERDAG 21 JULI     
09.00 uur Goes Eigen priester Eritrese viering Eritrese gemeenchap 
19.00 uur ‘s-Heerenhoek F. van Hees Eucharistieviering Dames en Herenkoor 
19.00 uur Heinkenszand H. Buijssen Eucharistieviering Dameskoor 
19.00 uur Goes Liturgiegroep Viering van W en C Herenkoor 
     
ZONDAG 22 JULI   16E ZONDAG D.H. JAAR  
09.15 uur Zierikzee H. Buijssen Eucharistieviering Willibrorduskoor 
09.30 uur Ovezande Liturgiegroep Viering van W en C Pius X 
09.30 uur  Hansweert F. van Hees Eucharistieviering Samenzang 
10.45 uur Lewedorp Liturgiegroep Viering van W en C Eligiuskoor 
11.00 uur Kwadendamme Liturgiegroep Viering van W en C St Caecilia 
11.00 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Laudate Dominum 
    Feest van Maria Magdalena 
11.00 uur Haamstede Pastoor Snijders Eucharistieviering Samenzang 
          
DINSDAG 24 JULI     
09.30 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Dagkapel 
     
WOENSDAG 25 JULI     
14.00 uur Lewedorp F. van Hees Eucharistieviering De Kraayert 
     
ZATERDAG 28 JULI     
19.00 uur Kwadendamme H. Buijssen Euchariatieviering St. Caecilia 
     
ZONDAG 29 JULI   17E ZONDAG D.H. JAAR  
09.00 uur ‘s-Heerenhoek Liturgiegroep Viering van W en C Dames en Herenkoor 
09.00 uur Heinkenszand H. Buijssen Eucharistieviering Herenkoor 
09.15 uur Zierikzee Liturgiegroep Viering van W en C Willibrorduskoor 
09.30 uur Ovezande W. Hacking Viering van W en C Pius X 
09.30 uur Hansweert Liturgiegroep Viering van W en C Samenzang 
10.45 uur Lewedorp W. Hacking Viering van W en C Eligiuskoor 
11.00 uur Goes H. Buijssen Eucharistieviering Herenkoor 

11.00 uur Haamstede Gemma  Viering van W en C Samenzang 
  Verlijsdonk   

MAANDAG 30 JULI     
14.30 uur Ovezande ds. M.van Dijke Viering NieuwSande 
     
DINSDAG 31 JULI
09.30 uur Goes H. Buijssen Eucharistieviering Dagkapel     
     
WOENSDAG 1 AUGUSTUS
14.00 uur  Lewedorp  ds. M. Wisse Viering van W en G  De Kraayert     
     
DONDERDAG 2 AUGUSTUS
10.00 uur Goes W.Hacking Viering van W en C Ter Valcke     
     
VRIJDAG 3 AUGUSTUS 
09.00 uur Kwadendamme Liturgiegroep Viering van W en C             emergs Dagkapel  
16.00 uur Goes H. Buijssen Eucharistieviering Het Gasthuis    
     
ZATERDAG 4 AUGUSTUS     
09.00 uur Goes Eigen priester Eritrese viering Eritrese gemeenschap 
19.00 uur Goes Liturgiegroep Viering van W en C Con Amore 
19.00 uur Ovezande Liturgiegroep Viering van W en C Pius X 
19.00 uur Heinkenszand H. Buijssen Eucharistieviering Free Spirit 
     
ZONDAG 5 AUGUSTUS   18E ZONDAG D.H. JAAR  
09.00 uur s-Heerenhoek H. Buijssen Eucharistieviering Herenkoor 
09.15 uur Zierikzee I. v.d. Par Viering van W en C Willibrorduskoor 
09.30 uur Hansweert Liturgiegroep Viering van W en C Gemengd koor 
10.45 uur Lewedorp H. Buijssen Eucharistieviering Con Dios    K en C
    PC te gast bij RK 
11.00 uur Goes J. Meeusen Viering van W en G Ter Weel 
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Kerkdiensten in de regio AUGUSTUS
datum+tijd plaats voorganger soort koor en bijzonderheden

11.00 uur Kwadendamme Liturgiegroep Viering van W en C Singing Voices 
11.00 uur Goes Liturgiegroep Viering van W en C Con Amore 
11.00 uur Haamstede I. v.d. Par Viering van W en C Samenzang 
18.00 uur Goes S. Klim Eucharistieviering Poolse viering 
     
DINSDAG 7 AUGUSTUS 
09.30 uur Goes H. Buijssen Eucharistieviering Dagkapel 
     
WOENSDAG 8 AUGUSTUS 
14.00 uur Lewedorp H. Buijssen Eucharistieviering De Kraayert 
     
ZATERDAG 11 AUGUSTUS  
19.00 uur Lewedorp H. Buijssen Eucharistieviering Eligiuskoor
19.00 uur Ovezande J. Heezemans Viering van W en C Pius X 
19.00 uur Goes Liturgiegroep Viering van W en C Herenkoor    
     
ZONDAG 12 AUGUSTUS   19E ZONDAG D.H. JAAR  
09.00 uur Heinkenszand H. Buijssen Eucharistieviering Dameskoor 
09.15 uur Zierikzee W. Hacking Viering van W en C Willibrorduskoor 
09.30 uur Hansweert J. Heezemans Oecumenische openlucht Samenzang 
  E. Tramper viering  
10.45 uur  ‘s-Heerenhoek Liturgiegroep Viering van W en C Dames en Herenkoor 
11.00 uur Kwadendamme J. Heezemans Viering van W en C Mannen 
11.00 uur Goes H. Buijssen Eucharistieviering Herenkoor 
11.00 uur Haamstede W. Hacking Viering van W en C Samenzang 
     
DINSDAG 14 AUGUSTUS     
09.30 uur Goes H. Buijssen Eucharistieviering Dagkapel 
     
WOENSDAG 15 AUGUSTUS  MARIA TEN HEMELOPNEMING   
14.00 uur Lewedorp T. Brooijmans Eucharistieviering De Kraayert 
14.30 uur ‘s-H Arendskerke W. Martens Viering van w en  C Poelwijck 
19.00 uur Goes H.Buijssen Eucharistieviering Stille viering 
    Maria Tenhemelopneming 
     
ZATERDAG 18 AUGUSTUS     
09.00 uur Goes Eigen priester Eritrese viering Eritrese gemeenschap 
19.00 uur Goes Liturgiegroep Viering van W en C Stille viering 
19.00 uur Heinkenszand F. van Hees Eucharistieviering Dameskoor 
     
     
ZONDAG 19 AUGUSTUS   20E ZONDAG D.H. JAAR  
09.00 uur s-Heerenhoek H. Buijssen Eucharistieviering Dames en Herenkoor 
09.15 uur Zierikzee F. van Hees Eucharistieviering Willibrorduskoor 
09.30 uur Ovezande Liturgiegroep Viering van W en C Pius X 
09.30 uur Hansweert Liturgiegroep Viering van W en C Gemeng koor 
10.45 uur Lewedorp ds. H.J. van Dijk Viering RK te gast bij PC 
11.00 uur Kwadendamme T. Brooijmans Eucharistieviering St. Caecilia 
11.00 uur Haamstede F. van Hees Eucharistieviering Samenzang 
11.00 uur Goes  H. Buijssen Eucharistieviering Con Amore  
     
DINSDAG 21 AUGUSTUS     
09.30 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Dagkapel 
     
WOENSDAG 22 AUGUSTUS     
14.00 uur Lewedorp F. van Hees Eucharistieviering De Kraayert 
     
ZATERDAG 25 AUGUSTUS     
19.00 uur Goes Liturgie Groep Viering van W en C Herenkoor 
19.00 uur ‘s-Heerenhoek F. van Hees Eucharistieviering Missicanto 
     

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

Kerkdiensten in de regio AUG/SEPT

WEEKENDVIERINGEN EN GROTE FEESTDAGEN   

ZONDAG 26 AUGUSTUS   21E ZONDAG D.H. JAAR  
09.00 uur Heinkenszand Liturgiegroep Viering van W en C Herenkoor 
09.15 uur Zierikzee Liturgiegroep Viering van W en C Ewillibrorduskoor 
09.30 uur Ovezande F. van Hees Eucharistieviering Pius X 
09.30 uur Hansweert H. Buijssen Eucharistieviering Samenzang 
10.45 uur Lewedorp T. Brooijmans Eucharistieviering Eligiuskoor 
11.00 uur Kwadendamme H. Buijssen Eucharistieviering St. Caecilia 
11.00 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Herenkoor 
11.00 uur Haamstede Gemma Viering van W en C Samenzang 
  Verlijsdonk
14.30 uur Kwadendamme W. Hacking Dankviering op minicamping t Kwedammertje   
   
DINSDAG 28 AUGUSTUS     
09.30 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Dagkapel 
     
WOENSDAG 29 AUGUSTUS     
14.00 uur Lewedorp H. Buijssen Eucharistieviering De Kraayert 
     
ZATERDAG 1 SEPTEMBER     
09.00 uur Goes Eigen priester Eritrese viering Eritrese gemeenschap 
19.00 uur Goes Liturgiegroep Viering van W en C Con Amore 
19.00 uur Heinkenszand van Hees Eucharistieviering Free spirit 
19.00 uur Ovezande Brooijmans Eucharistieviering Oal In 
     
ZONDAG 2 SEPTEMBER   22E ZONDAG D.H. JAAR  
09.00 uur ‘s-Heerenhoek H. Buijssen Eucharistieviering Dames en Herenkoor 
09.15 uur Zierikzee F. van Hees Eucharistieviering Willibrorduskoor 
09.30 uur Hansweert W. Hacking Viering van W en C Gemengd koor 
10.45 uur Lewedorp H. Buijssen Echaristieviering Con Dios     K en C
10.45 uur Goes T. Brooijmans Viering van W en C Ter Weel 
11.00 uur Kwadendamme W. Hacking Viering van W en C Con Affezione 
    Buitenviering 
11.00 uur Goes F. van Hees Echaristieviering Con Amore 
11.00 uur Haamstede Liturgiegroep Viering van w en C Samenzang 
18.00 uur Goes S. Klim Echaristieviering Poolse viering 
     
DINSDAG 4 SEPTEMBER     
09.30 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Dagkapel 
     
WOENSDAG 5 SEPTEMBER     
14.00 uur Lewedorp ds. M. Wisse Viering van W en G  
     
VRIJDAG 7 SEPTEMBER     
09.00 uur Kwadendamme Liturgiegroep Viering van W en C
19.00 uur Zierikzee F. van Hees Eucharistieviering      

ZATERDAG 8 SEPTEMBER     
19.00 uur Goes Liturgiegroep Viering van W en C Herenkoor 
19.00 uur Lewedorp F. van Hees Eucharistieviering Con Dios 
19.00 uur Ovezande H. Buijssen Eucharistieviering Pius X 
     
ZONDAG 9 SEPTEMBER   23E ZONDAG D.H. JAAR  
09.00 uur Heinkenszand F. van Hees Eucharistieviering  
09.15 uur Zierikzee J. Heezemans Viering van W en C Willibrorduskoor 
09.30 uur Hansweert H. Buijssen Eucharistieviering Dameskoor 
10.45 uur  ‘s-Heerenhoek F. van Hees Eucharistieviering Herenkoor 
11.00 uur Kwadendamme L. Peeters Eucharistieviering Mannen 
11.00 uur Goes H. Buijssen Eucharistieviering Herenkoor 
11.00 uur Haamstede J. Heezemans Viering van W en C Samenzang 
     
DINSDAG 10 SEPTEMBER     
09.30 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Dagkapel 
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Vertrek Egbert Bornhijm
De aanleiding tot dit gesprek is het aanstaande vertrek van Egbert 
en Maria Bornhijm. Eind juni zullen beiden de pastorie van ’s-Hee-
renhoek verlaten om tijdelijk hun intrek te nemen in de pastorie 
van Hoeven. Daar wacht een andere/aangepaste opdracht voor 
het basispastoraat in West-Brabant. Plonie Paree praat met Maria; 
Richard Gielens met Egbert.

KORTE VOORGESCHIEDENIS
Zo’n viereneenhalf jaar geleden kwamen Egbert en zijn vrouw Maria 
Bornhijm in ’s-Heerenhoek wonen. Egbert wilde als stafmedewerker 
van het vicariaat Middelburg meer  naar Zeeland om zo de contac-
ten van de parochies met het bisdom Breda en vice versa zo goed 
mogelijk te onderhouden.
Door de reorganisatie in het bisdom waren al eerder de drie deke-
naten omgevormd tot twee vicariaten. Onze Pater Damiaanparochie 
maakte in eerste instantie deel uit van het dekenaat Zeeland, dat 
opging in het vicariaat Middelburg. Op 1 december 2013 verhuisde 
dit vicariaatskantoor van Heinkenszand naar Bergen op Zoom. Vica-
ris Paul Verbeek, eerder pastoor van onze parochie en woonachtig in 
Zierikzee, werd niet alleen pastoor in Bergen op Zoom, maar werd 
ook vicaris van Middelburg. Een soort stuivertje wisselen: Paul Ver-
beek naar Brabant; Egbert Bornhijm meer naar Zeeland.

VAN PASTORAAL WERKER TOT DIAKEN
Na zijn studie aan de Katholieke Theologische Universiteit van 
Amsterdam begint Egbert in 1990 als pastoraal werker in Bre-
da-centrum. Nog tijdens zijn studie is hij getrouwd met Maria en die 
wil graag terug naar waar haar roots liggen.
Diverse geloofsgemeenschappen, samenwerkingsverbanden en 
parochies komen in de daarop volgende achttien jaren op zijn pad. 
Een tijdelijke overstap naar Drenthe (2000-2006) leidt geleidelijk 
naar zijn wens om diaken te worden. ‘Een innerlijke roeping maakte 
mij duidelijk dat ik op de goede plek zat. Ik wilde me nog meer ver-
bonden voelen met Christus en de studie die mij leidde tot diaken 
versterkte dat gevoel’. Een diaken moet men niet zien als het hoogst 
haalbare trapje, maar voor mij was het een grotere betrokkenheid op 
Christus en zijn Kerk.  

Een diaken is meestal de eerste tussenstap naar het priester-
schap. Na het Tweede Vaticaans Concilie is ook de mogelijkheid 
geschapen dat getrouwde mannen vanaf hun 35e jaar ook diaken 
worden. Zij hoeven niet celibatair verder te leven.

In zijn studietijd ontmoet Egbert Maria, een Brabantse en dat maakt 
de band met Brabant alleen maar sterker, waardoor het verzoek om 
in Brabant te blijven werken geen moeilijke keuze is.
In 2009 wordt Egbert tot diaken gewijd door Mgr. Van den Hende 
en hij wordt dekenaal  coördinator in het toenmalige dekenaat Het 
Markiezaat. De daarop volgende stappen hebben alle raakvlakken 
met vicariaat, kerkopbouw, versterking pastorale teams en in deeltijd 
pastorale taken. 

WERKDRUK EN AANBOD NIEUWE PASTORAAL WERKENDEN
In 2013 is hij slechts even fulltime stafmedewerker vicariaat Middel-
burg, want al snel wordt hij door de bisschop gevraagd om zich bij 
de staf van het Sint Franciscuscentrum aan te sluiten. Dit orgaan is 
het vormingscentrum van het bisdom ten dienste van de parochies.
Ook wordt Egbert gevraagd les te gaan geven op de priester- en 
diakenopleiding Bovendonk voor de vakken jodendom en oecume-
ne.  Tevens wordt er een beroep op hem gedaan om te helpen in 

verschillende parochies; in 2017 in de regio Oosterhout en in 2018 
in het gebied rondom Raamsdonkveer. Het woon-werkverkeer wordt 
zo een tijdverslindende factor.
De taken binnen het vicariaat komen dus onder druk te staan, maar 
de roep van pastoraal werkenden om assistentie is te groot om te 
negeren. De omvang van de pastorale teams is in de loop der jaren 
sterk verminderd. Het aanbod ‘nieuwe pastores’ is zeer beperkt dus 
er moet geroeid worden met de riemen die er zijn’.

BISDOM & VICARIATEN
De schaarste aan menskracht maakt het mogelijk of noodzakelijk om 
over grenzen van het vicariaat heen te kijken en er werkzaam te zijn. 
Natuurlijk blijven contacten op regionaal niveau erg belangrijk om te 
weten wat er binnen de diverse parochies speelt. Voor buitenstaan-
ders kan dat een versnipperend effect hebben, maar de vraag van 
de praktijk laat niet altijd toe dat mensen lang op een vaste werkplek 
zitten. De bisschop heeft een ruime blik en moet ervoor zorgen dat 
nergens grote gaten vallen.

JE HORIZON VERBREDEN
Zowel Egbert, als Maria hebben geen moeite om na 5-6 jaar te 
verkassen. Echt honkvast zijn ze nooit geweest. Het werk van Egbert 
laat dat ook niet toe en Maria staat volledig achter de keuze die ze 
uiteindelijk samen maken. Te lang op een standplaats blijven kan 
leiden tot een kokervisie en dat werkt belemmerend voor de ontwik-
keling van die geloofsgemeenschap. ‘Het gaat niet om mij, maar op 
het geloof in Christus. Ik ben enkel een instrument die kan leiden 
tot het doel!’
Niemand kan de toekomst afdwingen. Ik probeer de gelovigen duide-
lijk te maken dat een deel van de beroepskrachten langzamerhand 
zal terugtreden door vergrijzing en hierdoor zullen vrijwilligers en nog 
actieve pastores samen bewust keuzes moeten maken. 

GROOTSCHALIGHEID
Het bisdom krijgt wel eens het verwijt zo zakelijk over te komen. 
De krimp zal doorzetten qua aantal beroepskrachten, gelovigen en 
inkomsten en daar moet wel beleid op worden gemaakt. Mensen die 
enkel in kleine cirkels van parochiekernen en kerken leven zien die 
bedreigingen anders. Dit houden we niet meer vol! Er zijn andere 
wegen, die betekenen dat je veranderen moet. Enkel kijken naar 
kerksluitingen die tot doel hebben één  kerk open te houden, werkt 
niet. Je verliest meer dan de gebouwen en op het eind blijkt dat ene 
kerkgebouw ook nog veel te groot te zijn…

MOBILITEIT EN VERANDERING
We vinden het heel gewoon om verre afstanden af te leggen om een 
concert of vrienden te bezoeken of iets via Markplaats op te halen. 
Heel anders kijken we aan tegen kerkbezoek op afstand. De gene-
ratie jongeren die we nu hebben zullen een eigen visie ontwikkelen: 
centrale plekken creëren.
Het tekort aan beroepskrachten proberen we tegen te gaan door 
toerusting en deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. De paro-
chie-assistent en de pastoraatsgroep (vier mensen rondom een 
team) kunnen in de nabije toekomst praktische zaken overnemen, 
maar zullen daarin geschoold moeten worden in de komende jaren. 
Het besef hiertoe groeit steeds meer, maar de tijd dringt, want zo’n 
opleiding kost al gauw twee tot drie jaar studie. 
In Zeeuws-Vlaanderen( waar slechts één pastoor actief is) zijn daar-
in al stappen gezet, die ons inzicht geven. Zij gaan voor het geheel 
en niet langer voor de lokale gemeenschap, want op alle plekken 
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vieren is niet langer mogelijk. De fusiegolf is daar al langer gaande; 
de noodzaak tot elkaar ontmoeten geeft enkel toekomst! Het vraagt 
wel veel van mensen. Spreek met elkaar over angsten voor die toe-
komst. De bisschop zal modellen aanbieden, waaruit men wel zal 
moeten kiezen! Wachten tot de laatste kerkganger het licht uitdoet 
is onverstandig. Nu al willen we wegen inslaan om het voor toekom-
stige generaties mogelijk te maken hun geloof te beleven en in een 
kerk samen te komen. De aantallen zullen daarbij veel kleiner zijn.

MEER INHOUDELIJK BEZIG ZIJN
De Eucharistie is binnen de r. k.  kerk het hoogtepunt van het samen-
komen van mensen met Christus. Waar dat echt gevierd kan wor-
den, daar ontstaat een levendige geloofsgemeenschap die nieuwe 
mensen binnen voert in het geloof en waar diaconie volop de kans 
krijgt.. Laten we voorkomen dat onze inzet  versnipperd raakt; liever 
één kerk, een vitale gemeenschap rondom Christus in plaats van 
overal een beetje gemeenschap die langzaam opdroogt. Het is geen 
gemakkelijke opgave maar daar ga ik voor!
En wie weet ben ik over tien jaar weer terug in Zeeland!

LEEF ZOALS HET KAN vraaggesprek met Maria Bornhijm 
DE ZEEUW?
De stelling ‘Zeeuwen zijn stugge mensen’ klopt niet in Maria haar ogen.
Zij vindt dat de mensen hier open zijn en gemakkelijk praten.
Zij vindt dat hier de vrouwen zeer zelfstandig zijn. Wellicht al iets wat 
vroeger speelde. 
Ze komen vanuit Oud-Vossemeer (Tholen) naar ’s-Heerenhoek vanuit 
een klein (arbeiders-) huisje naar de kloeke pastorie van ’s-Heeren-
hoek. Dat was een hele overgang in ruimte en ze hebben dan ook 
niet alles ingericht, maar wel eigen gemaakt.

HOBBY‘S
Maria houdt erg van de tuin en werkt hier ook graag in. Even heeft 
ze nog een volkstuintje aangehouden, maar heeft dat maar weer 
teruggegeven.
Maria maakt zich verdienstelijk als koster bij uitvaarten. Zij komt 
ook in het rooster van de kosters te staan en verzorgt dan ook 
weekendvieringen.

GELOOF?
Maria voelt zich erg betrokken bij een viering in de kerk; misschien 
wel anders dan dat anderen zich voelen, denkt zij. Zij is van huis 
uit katholiek, maar heeft niet de kans gekregen om iets vertrouwds 
op te bouwen; daarvoor is zij te vaak verhuisd. Gaat natuurlijk met 
Egbert mee waar hij de betrekking heeft. Beiden zijn ze zeer gelovig 
en vullen elkaar goed aan.

AFSCHEID?
Zij heeft het hier erg naar haar zin gehad in ’s-Heerenhoek. De tuin 
als haar hobby, plezier in het kosterschap; geniet van gastvrouw zijn 
bij de koffieclub op zondagmorgen en fietsen over de dijken met de 
bomen op Zuid-Beveland. En nu gaan ze toch weg…

TOEKOMST? 
De grootste reden voor Maria is dat ze nu eenmaal altijd Egbert zal 
volgen waar hij ook naar toe zal gaan of moeten. Met ingang van 29 
juni eerst tijdelijk op de pastorie van Hoeven wonen en dan hopen zo 

spoedig mogelijk een stukje grond te vinden waar ze een ‘tiny house’ 
op kunnen zetten. Ze zijn zo vaak verhuisd dat zij geen plek kan 
noemen die zij door binding heeft gevoeld als plek van bestemming. 

TINY HOUSE?
Alles is onder handbereik, binnen en buiten moeten dicht bij elkaar 
liggen. Een groot huis is een barrière naar buiten. Waarom moeten 
we zoveel hebben? Je kunt met zoveel minder en is beter voor het 
milieu. Daarbij past haar visie inzake biologisch koken en afval zo 
goed mogelijk scheiden. 

TINY HOUSE MOVEMENT
De Tiny House Movement (ook Small House Movement genoemd; 
Engels voor Beweging voor (uiterst) kleine huizen) is een soci-
ale beweging (en architecturale beweging) met oorsprong in de 
Verenigde Staten, die het leven in kleine huisjes propageert. 
De beweging vertaalt zich ook in de architectuur, doordat meer 
en meer de bouw van kleine en mini-huizen wordt gepland en 
uitgevoerd. Daarbij bestaat er geen vaste definitie, vanaf welke 
grootte van woonoppervlakte een gebouw als een Tiny House 
(micro - of mini-huis) dan wel als een Small House (klein huis) 
wordt beschouwd. Tiny Houses worden meestal evenwel als tus-
sen de 15 en 45 m² en Small Houses als met een tot 90 m² 
grote woonoppervlakte omschreven.(bron: wikipedia)
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DAMIAANTJE
Vakantie 
wat een heerlijk gevoel moet dat zijn, als je zes weken lang niet aan school hoeft te denken. 
Sommige kinderen kunnen niet wachten en is elke schooldag tot de vakantie (7 juli) een 
saaie ervaring. Om alvast in de stemming te komen volgen hier een paar ideetjes.
Je kunt al iets leuks vóór de vakantie maken door plaatjes op een koffer te plakken. Neem 
een groot stuk karton van bijvoorbeeld een lege kartonnen doos en knip hieruit tweemaal 
de vorm van een koffer. Bijvoorbeeld zoiets als hiernaast. Daarna ga je deze beplakken met 
allerlei foto’s en plaatjes van de mooie vakantiebestemmingen waar 

je geweest bent of nog naar toe zult gaan. 
Je kunt hier ook vakantiegidsen voor 
gebruiken, want de reis is toch al geboekt. 
Als het koffertje aan beide kanten mooi 
versierd is dan kun je de 2 delen aan 
elkaar nieten waarbij je de bovenkant 
open laat. Hierin kun je dan nog wat din-
gen stoppen. 

AFSCHIEDSCADEAUTJE
Dit knutselwerkje is heel geschikt om 
cadeau te doen aan een juf of meester 
bij afscheid als het jaar afgelopen is. 

Dat is tenslotte ook vlak voor de vakantie. De plaatjes op de 
koffer mogen dan allerlei vakanties zijn en hoeven niets met je eigen vakantie te maken te 
hebben. Bij het dichtmaken van de twee delen stop je er dan wat lekkers in. Bijvoorbeeld 
chocolaatjes of dropjes in folie verpakt. Zo kan de juf of meester al in de vakantiestemming 
komen en je geeft ook nog eens een origineel cadeautje. 

Vakantie in de bijbel

In de bijbel kom je dat hele woord ‘vakantie’ 
niet tegen. En het lijkt er ook op dat mensen 
in de tijd van de bijbel geen vakantie hiel-
den. Denk je dat eens in, nooit vakantie…! 

Maar, is het dan wel goed om vakantie te 
houden? Is het niet iets wat we zelf verzon-
nen hebben? En zijn we het zó gewoon gaan 
vinden dat we ons helemaal niet afvragen 

of het wel kan. Weggaan, een dagje erop 
uit, kost best veel geld en dat heeft niet 
iedereen.
Er zijn hele volksstammen op aarde die 
nooit vakantie hebben. Mensen die elke dag 
bezig zijn om te overleven, om hun voedsel 
voor die dag bij elkaar te zoeken, die nemen 
nooit vakantie. Zou vakantie niet een beetje 
vreemd, lui, een westers pleziertje kunnen 
zijn?
In de bijbel komt  het woord ‘vakantie’ dus 
niet voor. Je zult er lang naar moeten zoe-
ken. Wel wordt er nogal wat gereisd in de 
bijbel. En ook wonen mensen in tenten. 
Bijvoorbeeld Abraham woonde in tenten. En 
Abraham maakte ook een enorme reis. Van 
Ur naar Egypte en weer terug. En iedere keer 
nam hij zijn tent weer mee. En denk eens 
aan de veertig jaar die de joden leefden in 
de woestijn voor ze naar het Beloofde Land 
mochten?

Vakantie vieren?
Er wordt dus wel gereisd in de bijbel, 
maar geen vakantie gevierd. Nu vertelt 
de bijbel ons wel over de rust die God 
de mens gunt. Omdat Hij weet dat de 
mens dat nodig heeft. God geeft zijn volk 
de wekelijkse rustdag. En daar heeft God 
twee redenen voor:

1)  God heeft zelf gerust na zes dagen 
scheppingswerk, en net zo mag de 
mens ‘op adem komen’. 

2)  de rustdag/sabbat is bedoeld om 
terug te denken aan de bevrijding 
uit Egypte. En later zien we ook dat 
Jezus dit werk van God juist ook op 
de sabbat voortzet: Hij geneest men-
sen van ziekte en kwalen, Hij maakt 
mensen vrij.

Iedereen weet dat vrij zijn, genieten 
van je vrijheid goed is voor mensen. 
Je ouders zijn soms heel anders in de 
vakantie dan er buiten. Praat er maar 
eens over, waarom ze zo anders zijn…
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Vakantieverhalen 
en gedichten
Sommige kinderen schrijven in de vakan-
tie op wat ze hebben meegemaakt. Je 
kunt dat in verhaaltjes doen, maar ook in 
gedichtvorm. 

We zijn naar een huisje in Friesland 
geweest, aan een weiland, lekker buiten, 

waar je vogels kan horen fluiten:
BLIE BLIE TUU TUU BLIE TI TOE.

De supermarkt waar ik boodschappen 
doe,

heeft nieuwe kassa’s gekregen.
Laatst werkten ze alle negen:

BLIE BLIE TUU TUU BLIE TI TOE.

De zee is zout. 
De golf is koel.
Het ijs is koud.
De zon is zwoel.

Het strand is groot.
Het strand is klein.
De buik is bloot.
De dag is fijn.

Misschien wisten zij alles…
Een verhaal over de 
eekhoorn en andere 
dieren, genomen uit 
het boek van Toon 
Te l l egen , waar in 
313 verhalen zijn 
gebundeld.

De eekhoorn vloog. 
Hij had al lang een 

vliegreis in gedachten gehad, maar er was 
altijd iets tussen gekomen: de regen, de 
sneeuw, de verjaardag van de mug, het feest 
van de spreeuw, de laatste brief van de dol-
fijn of de restanten van de taart van de vorige 
dag. Maar nu was het dan zover.
De eekhoorn zat op de rug van de zwaan. Hij 
hield zich vast aan de hals en keek over de 
rechterschouder van de zwaan naar beneden. 
Het was een heldere dag en de eekhoorn 
was blij dat die vliegreis er nu eindelijk eens 
van kwam.
‘’Dan heb ik hem tenminste achter de rug”, 
zei hij tegen zichzelf. ‘Wat is er achter mijn 
rug?” riep de zwaan, tegen de wind in. 
“Wat is er in de lucht?” riep de eekhoorn die 
de zwaan niet goed verstond.
“Niets!”, riep de zwaan. “Daar is nooit iets! 
Alles is beneden!”
“Ik zie geen nevel”, riep de eekhoorn.
“Had je hem verwacht?”

“Waarvan? Wat heb ik gedaan?”
‘Nee’, riep de eekhoorn.
“Dat valt best mee”, riep de zwaan.
“Ja graag!” riep de eekhoorn.
Zo spraken zij al vliegend met elkaar om de 
tijd te verdrijven tot zij weer zouden landen. 
Zij vlogen over het bos, over de rivier, over de 
kust, over de zee, over de overkant en weer 
terug.
“Daar is de haai! Riep de zwaan.
“Ja!” riep de eekhoorn die de laatste woorden 
niet kon thuisbrengen.
“Zit stil!”, riep de zwaan.
“Die zie ik niet” zei de eekhoorn.
Het woei hard en zo nu en dan werden enkele 
woorden weggeblazen en wie weet door welke 
vreemde oren ergens ver weg opgevangen.
“Daar is de vijver”, zei de zwaan. “Tevens 
eindpunt”.
Met een sierlijke wending schudde hij de 
eekhoorn van zijn rug en zette hij zich neer 
aan de oever van de vijver. De eekhoorn vloog 
nog even door en landde toen iets verderop 
in het water. De brasem ving hem op en zette 
hem aan de kant. Daar stond de mier hem 
op te wachten om van zijn avontuurlijke reis 
te horen.
“Hij heeft me àlles uitgelegd”, zei de eek-
hoorn, terwijl hij zich uitschudde. De water-
druppels glinsterden in de zon. 

Vormsel 2018

WAT EN HOE JE HET OOK DOET… EEN 
FIJNE VAK ANTIE VOOR IEDEREEN. 

VERGEET JE HUISDIEREN NIET!

Overzicht vormelingen uit diverse parochiekernen.
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Binnenkomst in Maria Magdalenakerk Goes

Welkom allemaal

Echt in vuur en vlam staan.

Bisschop Liesen

Bezoek vormelingen aan  
‘de Voedselbank’ Goes
Als vervolg op hun vormselviering, die op 2 
juni in Goes plaatsvond, werden alle vorme-
lingen uitgenodigd om een van de werken 
van Barmhartigheid ook echt te doen: ‘de 
hongerigen eten geven’. 
Iedereen kent de Voedselbank: een gebouw 
waar mensen geen geld komen halen of 
brengen, maar voedsel komen halen, omdat 
ze te weinig geld hebben om alle bood-
schappen te kunnen betalen.
Tijdens de vormselvoorbereiding hadden 
de vormelingen al etenswaren ingezameld. 
Op woensdagmiddag 20 juni gingen ze 
die samen brengen naar de Voedselbank 
in Goes.
Alle verzamelde spullen werden eerst verdeeld, 
zodat we er mooie pakketten van kunnen 
maken. Ook meegebrachte aardappelen 
werden in zakjes verdeeld. 

Op bezoek bij de voedselbank ‘De Bevelan-
den’ in Goes tijdens de vormselvoorbereiding 
hadden de vormelingen eten meegebracht dat 
gingen we op
woensdagmiddag 20 juni brengen
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Zondagmorgen anders..

Op zondagmorgen 3 juni was er een vie-
ring die ‘anders’ was dan anders. Vandaar 
natuurlijk die titel: “zondagmorgen anders”.
In de pastorie van Heinkenszand kwamen 
ouders, grootouders en kinderen bijeen met 
leden van de werkgroep, die deze vieringen 
regelmatig wil houden en voorbereid.
Het scheppingsverhaal stond centraal en 
werd op verschillende manieren verteld 
aan kinderen en ouders, zodat iedereen het 
goed kon begrijpen.

Zij die deelnemen zijn enthousiast dat deze 
manier van vertellen, samen werken/knutse-
len/spelen en iets eten en drinken tot slot…
echt iets anders is!  
Natuurlijk willen we graag doorgaan met 
deze zondagmorgen anders. We hopen een 
volgend keer (na de vakantie) u/jullie te 
mogen ontmoeten.

Werkgroep: Charlotte de Toonder/
Suzanne Gresnigt/ Suzanne Ey-Gerling/

Jeanine Heezemans/

Eten moet je netjes verdelen, dus werkte 
iedereen met plastic handschoenen.
De boodschappentassen moeten natuurlijk 
wel allemaal even groot zijn; iedereen krijgt 
evenveel. Grote gezinnen krijgen meer spul-
len mee, dan iemand die alleen leeft.

Madelief Boonman schreef het volgende:
‘De voedselbank is erg belangrijk voor veel 
mensen. Zonder de Voedselbank lijden veel 
mensen honger en daarom zijn we blij dat 
hij er is’.

aardappelen inpakken

DE VORMSELVIERING  
VOOR 2019 
in onze Heilige Pater 
Damiaanparochie is al bekend 
en gepland:

Op zaterdag 18 mei 2019 
zal (in principe) bisschop Liesen 
het sacrament van het H. Vormsel 
toedienen aan kinderen die zich 
vooraf voorbereiden. 
De voorbereiding zal ruim van 
tevoren worden aangekondigd en 
deelname aan het vormselproject 
start via aanmelding vanaf novem-
ber 2018.
De centrale plaats waar het vorm-
sel wordt toegediend wordt later 
bekend gemaakt, deels afhankelijk 
van het aantal deelnemers uit de 
diverse kernen.
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KERKELIJK TAALGEBRUIK
Al jaren wordt er een discussie gevoerd 
over het gebruik van ‘kerkjargon’, een 
benaming voor technische termen in onze 
kerkelijke taal. Bisschop De Korte van Den 
Bosch stelde recent nog de vraag of de 
Kerk de taal van nu zou kunnen spreken. 
Niet alleen kinderen, maar ook begin-
nende gelovigen, jongeren en zoekers en 
zelfs ervaren gelovigen hebben moeite de 
betekenis te begrijpen.
Niemand wil kinderachtig benaderd wor-
den. Kerkelijke taal moet optimaal inhou-

delijk kunnen zijn: begrijpelijk zonder simpel te worden. Uit metingen 
blijkt dat 70% van de Nederlanders denkt op VMBO of MBO-niveau, 
maar dat betekent niet dat iedereen taalvaardiger wordt. We lezen 
relatief minder dan vroeger, haken eerder af of scrollen snel door, 
als we het niet begrijpen. Overheden doen hun uiterste best om in 
‘gewone taal’ te communiceren. Scholen, bedrijven en politici hante-
ren ook minder formeel taalgebruik en we vinden mensen met lees-
problemen heel gewoon. Waarom dan toch veelal stug vasthouden 
aan kerkelijke taal? 
Speelt sentiment een rol? Het gehecht zijn aan die specifieke woor-
den of uitspraken in de Bijbel, waardoor de angst zou ontstaan dat 
‘alles uit zijn verband wordt gerukt’?
Dominee Arjan Berensen, (missionair) predikant in de Haarlemmer-
meer, schreef hierover op 10 februari 2018 in Nederlands Dagblad.
Christus navolgen vraagt erom dat wij de taalwereld van de Bijbel 
leren kennen. Dat is een levenslang leerproces, waarin woorden 
voor de leerling voortdurend aan betekenis en inhoud winnen. Maar 
de taal van het Evangelie leren kennen is iets anders dan ingewijd 
moeten worden in kerkelijk jargon. Het eerste is nodig, en heilzaam. 

Het tweede is overbodig, en triest.
Ik kan me niet voorstellen dat een voorganger na zijn preek onver-
schillig is over hetgeen men gezegd heeft en de kerkganger begrepen 
heeft. Bij sommige voorgangers dreunen bepaalde uitspraken na de 
viering nog na. Zeker als er een mogelijkheid is om – onder het genot 
van een kop koffie- na te praten. 
In hoeverre is een compromis mogelijk? De preek in begrijpelijk 
Nederlands uitspreken, maar tegelijkertijd de gelovigen een hoger 
begrip van de Bijbel bijbrengen?
Zelf ben ik gecharmeerd van ‘de Bijbel in Gewone Taal’. Een vertaling 
van de Bijbel die van begin tot eind duidelijk is. Er worden gewone, 
bekende woorden gebruikt en de begrijpelijkheid staat altijd voorop, 
ook bij de moeilijkste teksten.

Het Nederlands Bijbel-
genootschap heeft deze 
vertaling tussen 2006 
en 2014 gemaakt; geen 
kwestie van ‘Jip en Jan-
neke-taal’ toepassen 
dus. In het boek ‘Hoe ver-

taal je de Bijbel in gewone taal’ legt dr. Matthijs de Jong als bijbelwe-
tenschapper bij het Nederlands Bijbelgenootschap uit hoe men die 
vertaalaanpak doet: uitgangspunten, manier van werken, keuzes en 
moeilijkheden worden in talloze voorbeelden uit de doeken gedaan. 
Voor mij, eenvoudige bijbelkenner, een prettig handboek, zonder te 
beweren dat deze vertaling de beste Bijbel oplevert.

Richard Gielens
Bron: ‘hoe vertaal je de Bijbel in gewone taal?’ 
Matthijs de Jong, 2014/ Heerenveen.

Bedevaart naar Kevelaer 2018
Dit jaar trekt vanuit Bergen op Zoom en 
omstreken voor de 271e keer de bede-
vaart naar Kevelaer, waar Onze Lieve 
Vrouw, de Troosteres der Bedroefden, 
wordt vereerd. Kevelaer maakt de pelgrim 
een ander mens, jong èn oud. We gaan 
een paar dagen weg van huis om daarna, 
gesterkt door de genade en de moederlij-
ke troost van Maria en bemoedigd door 
de kerkelijke plechtigheden en predika-
ties, weer huiswaarts te keren.
Deze tweedaagse pelgrimstocht, zal dit 

jaar worden gehouden op maandag 20 augustus en dinsdag 21 
augustus. De pelgrimstocht wordt per touringcar gemaakt.

De Duitse stad Kevelaer, met zijn prachtige en rijk gedecoreerde 
Mariabasiliek, met zijn Kaarsen- en  Genadekapel is de grootste 
en meest geliefde bedevaartsplaats van Noordwest-Europa. Binnen 
het tweedaagse bedevaartprogramma vinden we o.a. twee plechtige 
hoogmissen, een bezinningsdienst ter ere van Maria, Koningin van 
de Vrede in de St. Antoniuskerk, een lichtprocessie, de kruisweg en 
een afscheidslof.

HET THEMA VAN DE BEDEVAART VAN DIT JAAR IS: 
“Met Maria op zoek naar vrede”

Het bijzondere aan onze tocht naar de Mariastad Kevelaer is dat 
niet alleen Brabantse, maar ook Zeeuwse bedevaartgangers zich bij 
ons aansluiten. 

De vieringen tijdens deze bedevaart worden muzikaal ondersteund 
door een gelegenheidskoor uit Bergen op Zoom en omstreken, dat 
zich hiervoor al jaren met verve inzet.
In Kevelaer kun je ervaren dat je door bezinning in deze inspireren-
de omgeving tot innerlijke rust kunt komen, dat het steun en kracht 
kan geven. 
Voor meer informatie en aanmelding voor deelname aan deze 
2-daagse bedevaart kunt u kijken op de website: 
www.kevelaerbergenopzoom.nl

De reis wordt gemaakt per touringcar en de reiskosten  
bedragen € 30,-. 
Een vriendelijk verzoek om, bij deelname, u vóór 1 augustus 
aan te melden.
Voor informatie over de kosten van verblijf en overnachting etc. 
kunt u contact opnemen met uw Zelatrice / Zelateur:
Florien en Bert de Hond tel. 0113-214134 of 06-22587416
Greta van den Dries 0113-352980

Voor informatie over de kosten van verblijf en overnachting etc. kunt 
u ook contact opnemen met een van bovenstaande personen. 
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Mariafeesten en Maria

Mariafeesten en Maria-vereringen komen 
overal in terug. Let ook op de naamsvermel-
dingen in twee van onze parochiekernkerken:
•  Onze-Lieve-Vrouw (Maria) van de berg 

Karmel (16 juli)
  Ingesteld in 1726 door paus Benedic-

tus XIII ter gedachtenis van de verschij-
ning van Onze Lieve Vrouw in het jaar 
1251 aan Simon Stock, overste van de 

Karmelietenorde, Heiligen Joachim en 
Anna van Jeruzalem, ouders van Maria (26 
juli)

•   Maria-Hemelvaart (Onze-Lieve-Vrouw 
Tenhemelopneming, Tenhemelopneming 
van Maria) (15 augustus).

  In 863 stelde paus Nicolaas I het feest 
op gelijk niveau met Pasen, Kerstmis en 
Pinksteren.: De kerk van Ovezande is 

aan haar gewijd
  Heilige Maagd Maria, Koningin van de 

Vrede (Vaticaanstad) (22 augustus).
  Ingesteld in 1954 door paus Pius XII bij de 

afsluiting van het mariajaar, als gedachte-
nis van de kroning van Maria in de Hemel, 
na haar hemelvaart.

  Maria, Moeder en Middelares van Gena-
de (31 augustus)

  Geboorte (en uitverkiezing) van Maria (8 
september)

  Voor het eerst ingesteld door paus Sergius 
I rond het jaar 700, als gedachtenis van de 
inwijding van een kerk in Jeruzalem ter ere 
van de heilige Anna, moeder van Maria.

•  Onbevlekte Ontvangenis van Maria (Maria 
Onbevlekt Ontvangen) (8 december)

  Het feest werd in de 9de eeuw vanuit Con-
stantinopel ingevoerd in Italië en in 1708 
voor de hele kerk algemeen voorgeschre-
ven door paus Clemens XI. Op 8 december 
1854 verklaarde paus Pius IX de onbevlek-
te ontvangenis van Maria tot dogma.

•  De kerk van Hansweert is aan 
haar toegewijd.

Waarom? daarom?
Een rubriek die opduikt als er plaats en tijd voor is. Deze keer staan we bewust stil bij het kerkgebouw. Er is veel 
te doen over gebouwen die te groot worden, veel onderhoud vragen en al of niet wachten op een herbestemming…

Geschiedenis:
In de eerste eeuwen van het christendom 
vierden de christenen de eredienst in pri-
véhuizen. Vanaf de vierde eeuw gaan ze 
kerken bouwen. Qua functie sluiten die 
kerken niet aan bij de antieke tempels. Dat 
waren immers heiligdommen voor de goden. 
De christelijke kerk sluit aan bij de Joodse 
synagoge. Het is namelijk de plaats van 
gebed en onderricht, een verzamelplaats 
voor  de christelijke gemeenschap en tevens 
een huis van God.
In de synagoge is de Arke, waar de bijbel-
rollen worden bewaard, het centrum. In de 
christelijke kerk krijgt het altaar een centrale 
plaats.
Qua vormgeving sluiten de christelijke ker-
ken aan bij de antieke vergaderzaal: de 
basilica. In de Germaanse talen is de term 
voor het gebouw en de verzamelde gemeen-
schap afgeleid van ‘kyrios’(Heer): kerk, 
Kirche, church, kirk. In de Romaanse talen 
is het afgeleid van “Ekklesia’(verzameling, 
bijeenkomst): église, iglesia, chiesa, igreja.
Gebouw en gemeenschap horen bij elkaar; 
zoals een gebouw wordt opgebouwd uit ste-
nen, zo wordt de gemeenschap opgebouwd 
uit begeesterde mensen (1 Kor.3, 9-17/ Ef. 

2,20-22/ Petr. 2, 1-10).
Idealiter is het kerkgebouw georiënteerd 
naar het oosten ( de oriënt). Vanaf de eerste 
eeuwen baden de christenen in de richting 
van de opkomende zon. Ze verwachten de 
wederkomst van de Heer als een nieuwe 
dageraad.  De echo hiervan klinkt in allerlei 
teksten.
Bijvoorbeeld: O, kom, o kom, Gij Oriënt en 
maak u licht alom bekend; verjaag de nacht 
van dood en nood, wij groeten reeds uw 
morgenrood.
In hun huizen gaven de christenen het oosten 
aan met een kruis op de muur. Let wel: de 
oriëntatie is niet per se de richting van Jeruza-
lem. Ook ten oosten van Jeruzalem bad men 
in de richting van de opkomende zon.
De middeleeuwse kerken in ons land zijn 
nagenoeg allemaal georiënteerd. Later 
bouwde men de kerken zoals de ruimte in 
de bebouwing het toestond.
In de 19e eeuw wordt deze Heilige Linie 
herontdekt. Ook de laatste tijd wordt hier 
en daar een pleidooi gehouden om in de 
liturgie een gebedsoriëntatie te praktiseren: 
zowel de voorganger als de gemeenschap 
samen gericht naar het kruis, de apsis of 
het altaar.

Een apsis of abside (absidioo) is een half-
ronde, of veelhoekige, nisvormige ruimte 
aan een basilica, kerk, kathedraal of tempel.
Pijl wijst naar ingang en zo komt men van-
zelf richting apsis/ruimte waar hoogaltaar 
en/of kruis staan.

Bron: ‘In taal & teken’ liturgie in de katholie-
ke kerk. Tekst en samenstelling: Han Akker-
mans Juni 2015.
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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 

CARITASCOLLECTEN 2018
6  – 7 januari 2018: € 154,47
Bijzondere noden parochianen 
3– 4 februari 2018: € 276,30
Cordaid Memisa
3 – 4 maart 2018: € 191,34
Elisabethdiaconie
17 – 18 maart 2018: € 503,36
Vastenactie 2018
7 – 8 april 2018: € 188,20
Cordaid Mensen in Nood
Hartelijk dank voor uw gulle gaven,

Caritaskern Goes

DRIE KONINGEN COLLEGE
Elk jaar gaan wij samen met onze partners 
ergens eten.
Dit jaar hebben we samen een gezellige BBQ 
georganiseerd. We hadden schitterend weer 
en een mooie locatie, diverse drankjes en 
vlees. Graag wil ik jullie bedanken (collec-
tanten) voor de gezellige avond en natuurlijk 
ook Henk en Anja bedankt voor het gebruik 
van deze bijzonder mooie locatie.

Piet Dam

  K
   B
GOES - NIEUWS

De vakantieperiode is weer aangebroken, 
maar dat wil niet zeggen dat er binnen de 
KBO-afdeling Goes niets gebeurt. Integen-
deel! In deze maanden zonder activiteiten 
werken we deze voor het volgende jaar ver-
der uit. Nu wordt er verder gewerkt aan de 
details van een gevarieerd programma.
Na de vakanties beginnen we met onze 
najaarsreis donderdag 20 september naar 
Het Westland (Monster). Woensdag 24 
oktober een reisverslag over Noord-Korea 
verzorgt door mevr. Ada Schipper.  In het 

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?

LIEF EN LEED
Gedoopt
19 mei: Lieve Helena Maria (Lieve), dochter 
van J.S. Heijers en J.H.M. Heijers-Sinnige
27 mei: Alicia Tatjana Maria(Alicia) dochter 
van W. Ruitinga en N.M.J. Heijnsdijk
16 juni: Savio Lucio (Savio)  zoon van M.M. 
Koolen en Z.M. Koolen-Gregorczyk  
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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

najaar hebben we verder op donderdag 8 
november een bijeenkomst “Wat ter tafel 
komt” met als thema “Ouderen en alcohol”; 
donderdag 22 november onze Algemene 
Ledenvergadering; donderdag 13 december 
reis naar de kerstmarkt in Aken; en donder-
dag 20 december de Kerstmiddag in het 
Heer Hendrikhuis. Dat zijn maar enkele gre-
pen uit het totaal van activiteiten.
Deze contacten helpen in het kader van 
leggen sociale netwerken. Lid worden van 
de KBO betekend ook ‘solidair’ zijn met de 
oudere medemens. Solidair zijn met ande-
ren ofwel naastenliefde. Dat hebben we 
immers vroeger op school geleerd. Waarom 
zouden we het niet in de praktijk brengen 
door lid te worden van de KBO?
En wat krijgt u voor de contributie van 
€ 24,--,- per jaar? Een hele reeks activi-
teiten in de voorlichtende en ontspannen-
de sfeer, tien maal per jaar het landelijke 
ledenblad ‘KBO-PCOB Magazine’, zes maal 
per jaar ons eigen ledenblad ‘Bij de Tijd’ en, 
indien nodig, ook persoonlijke hulp als u op 
een of ander terrein er niet uitkomt.
Ook willen wij u attenderen op onze website 
www.kbogoes.nl waarop vermeld staan de 
rubrieken: Nieuws; Belangenbehartiging; 
Sociale Zaken; Veiligheid; Activiteiten; Her-
senspinsel / Column; Bij de Tijd; Ziek zijn, 
beter worden; Bezoekgroep; etc.
Wilt u nader kennismaken met de KBO? 
Vraag een informatiepakket aan bij: mevr. 
T.C.M. Does - Verdurmen, tel. 216154 en u 
ontvangt het per omgaande, of kijk op onze 
website www.kbogoes.nl

Rest ons nog u allen een goede en gezonde 
vakantieperiode toe te wensen,
ook voor hen die thuisblijven.

Johan van Moorten

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

     PAROCHIEKERN        

      ’S-HEERENHOEK

H. WILLIBRORDUSKERK

LIEF EN LEED
Overleden:
23 mei: Klazina Geertruida Martens-Boon-
man, echtgenote van Toon Martens, 76 
jaar, Deken Tomaslaan 30. Afscheid en 
crematie vonden in besloten kring plaats.

BLIJF DIT DOEN
Op 10 mei, Hemelvaartsdag, was het weer 
hemels, de kerk gezellig vol en het kinder-
koor op zijn best. Pastoor Fons van Hees 
voelde zich thuis bij de kinderen rond de 
altaartafel.
We kunnen alleen maar zeggen: we zouden 
dit feest regelmatig willen (over-)doen met 

Communicanten ‘s-Heerenhoek: Youri - Sanne - Dave - Filip- Jens
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vieringen beelden mogen worden uitge-
zonden en/of bewaard. Binnenkort wor-
den bordjes geplaatst bij de ingang van 
de kerk, waarop we u opmerkzaam maken 
dat er uitzendingen plaats kunnen vinden. 
We zullen in principe alleen beelden van 
het priesterkoor met voorganger tonen.

•  Ons mededelingenbeleid inzake over-
ledenen en zesweken-gebed blijft van 
kracht. Enkel na toestemming van betrok-
ken nabestaanden zullen wij berichten 
doorgeven. Ook vermeldingen in ‘Rond 
de Kerk’ en Parochienieuws zijn hieraan 
gekoppeld.

AAN DE GROTE KLOK  
In het recente verleden hebben we ons 
parochieblad voorzien van een sticker met 
naam en adres + wijkaanduiding. De bezor-
gers van ons PN-blad weten dan exact welke 
adressen bezocht moeten worden. 

Er kunnen echter 
ook brieven ver-
zonden worden 
met een meer per-
soonlijke inhoud, 
of mededelingen 
inzake parochiebij-
dragen. Deze brie-
ven moeten ook 
discreet behan-

deld worden en zullen in voorkomende 
gevallen enkel per post bezorgd worden. We 
kiezen er bij persoonlijke brieven altijd voor 
deze in gesloten enveloppe te verzenden.
Ook het verstrekken van mailadressen valt 
onder privacywetgeving. Vandaar dat u 
voortaan het weekbericht digitaal ontvangt 
via standaardversleuteling (TLS). U ziet dus 
niet meer wie er ook dit blad digitaal krijgt 
aangeboden. 

VERTREK MARIA BORNHIJM
Elders in dit blad vindt u een vraaggesprek 
met Egbert en Maria Bornhijm naar aan-
leiding van hun vertrek uit ’s-Heerenhoek 
en uit Zeeland. We danken in dit kader 
Maria in het bijzonder voor haar bijdragen 
als gastvrouw, kosteres en buurvrouw van 
de kerk.

Kostergroep- liturgische werk-
groep- gastvrouwen van Willibrord en 

parochiekerncommissie.

KERKSNUFFEL EN JAARMARKT
Tientallen jaren lang 
trokken ze gezamen-
lijk op: jaarmarkt en 
kerksnuffelmarkt. Tot 
15 juni 2018 toen we 
moch ten  ve r nemen 
dat de geplande Luik-
se Markt (slechts een 

kinderen, ouders, familieleden en vrien-
den. Het hemelse weer kunnen we mis-
schien bestellen en het kinderkoor is altijd 
beschikbaar. Doen?

Reisleider Richard Gielens.

GOED VOORBEELD DOET GOED 
VOLGEN

Mochten we de vorige maand melding 
maken van Stan Schrieks die in navolging 
van zijn broer Lucas ook misdienaar werd. 
Nu plaats voor Marissa Mol, die zag hoe 
haar broer Jurian het als misdienaar al enige 
jaren doet in onze kerk. Extra aandacht voor 
het feit dat beide kinderen niet in ons dorp 
wonen, maar in Kattendijke. De band met 
onze parochiekern is altijd via de ouders 
gebleven en vandaar hun keuze om in onze 
kerk te willen dienen. Hartelijk welkom!

PRIVACY EN KERKBEZOEK
In verschillende 
media is al mel-
ding gemaakt 
van de gevol-
gen inzake de 
nieuwe privacy-
wetgeving AVG. 

Of we het willen of niet: we moeten eraan 
voldoen en doen dat uiteraard, naar eer en 
geweten zo goed mogelijk. In de bijsluiter 
die vorige maand in Parochienieuws was 
opgenomen zijn we uitgebreid ingegaan op 
de genomen maatregelen. Toch nog kleine 
aanvullingen hierop:
•  Kerk-tv en registratie beelden: we zijn 
terughoudend als het gaat om het maken 
van opnames van kerkgangers tijdens 
een dienst of viering. Zeker bij diensten 
met een besloten karakter of emotionele 
lading past het niet om ongegeneerd in 
te zoom en uit te zenden. Vandaar dat we 
standaard vooraf vragen of bij dergelijke 

kopie van de eertijds succesvolle actie van 
de plaatselijke ondernemersvereniging) 
ineens niet doorging….
De dames van de Kerksnuffel waren nog 
net niet in shock, want al hun voorberei-
dingen waren tevergeefs… Wat te doen 
met alle ingeleverde spullen, die met 
liefde gegeven zijn door parochianen en 
vrienden? 
Gelukkig boden inwoners uitkomst: de 
spullen konden worden opgeslagen en niks 
hoefde verloren te gaan. Maar wat nu?
In goed overleg met de dames van de 
Kerksnuffel gaan we een nieuwe opzet 
hanteren. We koppelen de Kerksnuffelmarkt 
voortaan los van welke jaarmarkt dan ook, 
als die er ooit nog zal komen. 
Op zaterdag 18/zondag 19 augustus en 
zaterdag 25/zondag 26 augustus (za.: van 
10.00 tot 17.00 uur, zo.: van 12.00 tot 
17.00 uur) houden we ’open huis’ in de 
pastorie, die we tijdelijk omdopen tot Gale-
rie Pastorie. Op zondag 1 september (van 
10.00 tot 13.00 uur) sluiten we de kijk- en 
koopdagen af met een koffiehoek in de 
pastorie. Iedereen is van harte welkom voor 
koffie, koek en koopjes natuurlijk. Zo hopen 
we de succesvolle reeks snuffelmarkten te 
kunnen voortzetten, want de opbrengst is 
jarenlang een goede basis geweest voor 
het onderhoud van onze kerk.

CLUSTERVERBAND WEST
Afgevaardigden van de parochiekernen 
Heinkenszand, Lewedorp en ’s-Heeren-
hoek kwamen maandag 28 mei samen 
in de Willibrorduszaal om te overleggen 
hoe ze de onderlinge samenwerking verder 
kunnen uitbreiden dan enkel afstemming 
dienstenrooster.
De meningen waren opvallend gelijklui-
dend: meer overleg, meer samen voor-
bereiden en zo mogelijk samenwerken in 
bestellen liturgieboekjes (kostenbespa-
rend), uitwisseling lectoren, misdienaars, 
acolieten en koren (voor zover gewenst/
mogelijk is). De slotconclusie was: in het 
najaar verder overleggen en tot actiepun-
ten en besluiten komen, zodat we samen 
sterker staan bij een eventuele reorgani-
satie binnen onze parochie. Kernachtig de 
toekomst in! 

Parochiekerncommissie-afgevaardigden van
Lewedorp, Heinkenszand en ’s-Heerenhoek.
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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

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

VORMELINGEN 
Op 2 juni zijn van onze parochiekern Nadia 
Gawecka, Nicole Gawecka, Femke de 
Vos, Marinde Boonman en Amy de Brui-
ne gevormd in Goes. Ook jullie van harte 
gefeliciteerd.

NIEUWE LECTRICE.
Met ingang van juni zal Thekie Kok als lectri-
ce haar bijdrage verlenen aan de vieringen 
in onze kerk. Dit betreft zowel de weekend-
vieringen als Rozenkransvieringen. Weer  
een actieve parochiaan die een stukje van 
de vele werkzaamheden op zich neemt. Als 
lectorengroep zijn we er heel blij mee.

OPROEPJE 
Beste parochianen, Vanwege een vacature 
binnen de schoonmaakploeg zijn wij op 
zoek naar iemand die ons een handje wil 
helpen met het schoonhouden van de kerk. 
We werken in groepjes van 4 personen die 
elke 3 weken de kerk poetsen op maan-
dagmiddag of dinsdagmorgen.  Elke groep 
is  eenmaal in de 12 weken aan de beurt. 

Wilt u ons komen helpen? 
Neem dan contact op met Marjan Sinke-Zagers 
tel. 0113-853086. 

GEHEUGENSTEUNTJE.
ROMMELMARKT TEN BATE VAN 
DE HEILIG BLASIUSKERK
In het monumentenweekend, 8 en 9 sep-
tember, houden de vrijwilligers van de Heili-
ge Blasius een rommelmarkt. De opbrengst 
is bestemd voor verschillende projecten van 
de parochiekern.
Naast een rommelmarkt is er ook kof-
fie, thee, frisdrank, wafels en gebak te 
koop. Ook kunt u er terecht voor Zeeuwse 
babbelaars.

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 
of 28 augustus tussen 18.30 en 19.30. 
Als u niet in de gelegenheid bent om het 
zelf te brengen dan kunnen we een ander 
tijdstip af spreken of we komen het opha-
len. Neem hiervoor contact op met Addie 
Nelen 06 15159919 of Philie Frankevijle 
0113-563612. Mocht u al eerder van uw 
spullen af willen neem dan ook contact op 
met Addie of Philie.

Liever geen grote dingen zoals kasten, koel-
kasten, matrassen, monitoren enz. i.v.m. 
de opslagruimte. Dus boeken, schilderijen, 
beeldjes, serviesgoed, speelgoed, curiosa 
en net gedragen kleding en schoenen of wat 

LIEF EN LEED 

Overleden:
Op 20 mei is overleden Kees Janse, echt-
genoot van Corrie van Bremen, op de 
leeftijd van 70 jaar. Na een werkzaam en 
sportief leven is Kees op 24 mei op ons 
kerkhof begraven. Hieraan voorafgaand 
werd een uitvaartdienst gehouden in onze 
parochiekerk.

COMMUNIE 13 MEI 2018
Op 13 mei deden Abbey Koornneef, Edzel 
van der Poll, Siem Raas, Lisa Vermeulen, 
Timo Valk, Charina van Peer en Melanie Cle-
ment hun eerste communie. Het was een 
mooie en fijne viering. Allemaal van harte 
gefeliciteerd.
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PAROCHIEKERN 

KWADENDAMME

H. BONIFACIUSKERK

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

of namens de parochiekerncommissie aanwezig 
tussen 9.00 – 12.00 uur.

- Telefonisch bereikbaar: 0113-649219 
 of 06-25053876.
- Website: www.kerk-kwadendame.nl
- E-mail: h.bonifacius@hetnet.nl
Bankzaken:
-  ING: NL42INGB0000394345 
 Parochiekern Kwadendamme
-  Rabo: NL10 RABO 0346034183 
 Pater Damiaanparochie kern Kwadendamme
Vieringen:
-  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.

u nog meer kwijt wilt wij zijn er blij mee. Tot 
ziens op de rommelmarkt.

De vrijwilligers van de Heilige 
Blasiusparochiekern.

OPROEPJE.
Tijdens de rommelmarkt op 8 en 9 sep-
tember hebben wij mensen nodig die willen 
helpen met opbouwen en verkopen. Wie wil 
ons helpen?
Meld je aan bij Philie Frankevijle of Addie 
Nelen.

KBO HEINKENSZAND GAAT 
NAAR DEN HAAG
Op donderdag 17 mei ging een bus met 
maar liefst 39 KBO’ers uit Heinkenszand 
naar het gemeentemuseum van Den Haag. 
Om 09.00 uur vertrok het gezelschap met 
de zogenaamde Museumplusbus op het 
Kamilleplein voor een leuk dagje uit; een 
reis die werd gesponsord door de Bankgiro-
loterij. Toen de bus rond 10.30 uur in Den 
Haag arriveerde, maakte de (Haagse) chauf-
feur eerst een rondrit door de stad en vertel-
de ons van alles over wat we tegenkwamen. 
Zo reden we o.a. langs het Binnenhof met 
het Torentje, een aantal Ministeries, het 
Malieveld, het Vredespaleis en het Kurhaus 
in Scheveningen. Alleen de rondrit was al de 
moeite waard. Vervolgens smaakte de lunch 
bij het door architect Berlage ontworpen 

Museum uitstekend en waren we klaar voor 
ons bezoek.
Eerst konden we een uur lang vrij rond 
lopen en kijken, waarna de in drie groepen 
verdeelde aanwezigen door gidsen  met ken-
nis van zaken werden rondgeleid. We zagen 
onder meer een grote collectie van Mond-
riaan, maar ook werken van Monet, Brus-
selmans  en Max Liebermann, de bekende 
Duitse impressionist, waarvan er juist gedu-
rende deze periode een tentoonstelling was. 
Ook de collectie Delfts Blauw en de won-
derkamers met een unieke mix van kunst en 
verhalen maakten indruk.
Op de terugreis werd dan ook volop nage-
kaart over de indrukken die we hadden 
opgedaan en van wat we hadden gezien. 
Dat ook het thuisfront en de achterblijvers 
in onze belevenissen hebben gedeeld, moge 

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

duidelijk zijn. Zo blijkt maar weer eens dat 
het lidmaatschap van de KBO op allerlei 
manieren niet alleen gezellig, maar ook cul-
tureel en informatief kan zijn. 

Dit dus naast de belangenbehartiging, gratis 
juridisch advies, kortingen op het gebied van 
collectie energie en zorgverzekering en het 
ontvangen van ons fraaie magazine. Nieuwe 
leden, vanaf 50 jaar zijn altijd welkom!

NIEUW BESTUUR KBO
Tijdens de jaarvergadering  op 3 mei is 
op waardige wijze afscheid genomen van  
mw. M. van ’t Westeinde-van den Dries als 
voorzitter van de KBO Heinkenszand. Na 
verkiezingen ziet het bestuur er nu als volgt 
uit:  
C. Kalwij-Snel,  voorzitter
A. Courtin,  secretaris
M. Menheere,  penningmeester
J. van der Meer-Stevering,  lid
J. Aley-van de Heijkant,  lid

Voor informatie kunt u terecht op tel.nr. 
06-51661926

COLLECTES APRIL/MEI 2018  
*collectes eigen kerk april/mei € 1.406,90
subtotaal eigen kerk € 1.406,90

Caritas :  
7/4 Diaconie in eigen parochie € 100,75
 21/4 roepingenzondag € 44,00
19/5 Ned. Missionarissen € 87,00
subtotaal caritas € 231,75
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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 

GEEF DE PEN DOOR (22)

Hallo, ik ben John Vroonland. Na ruim veer-
tig werken als chauffeur op de weg ben ik 
nu alweer tien jaar in wat rustiger vaarwater 
terecht gekomen. Daardoor kan ik mezelf nu 
als vrijwilliger inzetten voor de kerkhofploeg. 
Verder heb ik nog een volkstuintje en maak 
ik graag samen met mijn vrouw Tiny een 
tourtje in de Citroën Traction. 
Als kerkhofploeg staan we weliswaar met 
twaalf man op de lijst, maar in de praktijk 
zijn we gemiddeld maar met vijf á zes man 
aanwezig. Daardoor moeten we met de helft 
van de mensen het hele werk doen. Om die 
reden doe ik vanaf deze plaats een drin-
gend beroep op mogelijk nieuwe vrijwilligers. 
Wij willen ons kerkhof graag een toonbaar 
gezicht geven. Je hoeft geen groene vingers 
te hebben, en het is ook niet alleen werk 
voor mannen. Schroom niet en meld je aan. 
De pen geef ik door aan Adrie Boonman.

John Vroonland

50-JARIG PRIESTERJUBILEUM (2)

Pastor Leo Peeters vierde zijn jubileum met 
een mooie, feestelijke eucharistieviering 
met af en toe een serieuze, diepzinnige 
ondertoon. Het thema van de viering was 
‘Dankbaar omzien, stilletjes vooruitzien’ en 
dit thema kwam vooral goed tot uiting in 
zijn zeer persoonlijke slotgebed. Het gevier-
de priesterschap begon in het turbulente 
jaar 1968, een jaar waarin ook in de kerk 
het nodige aan de hand was, want onder 
invloed van het Tweede Vaticaanse Concilie 
en de vooruitstrevende Bredase bisschop 
Hubertus Ernst vond in die tijd ook binnen 
de katholieke kerk de nodige vernieuwing 
plaats. En volgens Leo Peeters is dat voor 
een levende kerk juist heel belangrijk, om 
niet stil te blijven staan, maar door te gaan 
en met de tijd mee te gaan. We weten nu 
natuurlijk nog niet hoe dit leven in de kerk 

zich verder zal ontwikkelen zal, maar we 
weten wel dat het de ontwikkeling zélf is 
waar het om gaat, het gaat om het leven van 
alle mensen in onze kerk. En dit moeten we 
vooral samen doen. Of zoals Leo Peeters het 
zei: ‘Zonder jullie was ik zover niet gekomen’.
Helaas was de kerk maar ongeveer half vol, 
maar desondanks heeft de door Leo Peeters 
aanbevolen collecte best een groot bedrag 
opgebracht. Achteraf bleken veel bezoekers 
helemaal uit Alphen aan den Rijn te zijn 
gekomen, en werd duidelijk dat de mensen 
uit Leo Peeters’ geboortedorp het die dag 
eigenlijk een beetje hadden laten afweten. 
Geen profeet is immers in zijn eigen land 
geëerd, het overkwam Jezus zo’n tweedui-
zend jaar geleden al in Nazareth (Marcus 
6:1-6). In ieder geval trakteerde de fees-
teling na afloop van de mis ruimhartig alle 
bezoekers op Zeeuwse bolussen, belegde 
broodjes, koffie, thee en een abdijbier-
tje. Dat vond iedereen een mooi gebaar 
en velen bleven na de viering nog lang 
nagenieten.

Tekst Hans de Vos, foto Jan Strooband

AFSLUITING SCHOOLJAAR

Met meester Ivo, adjunct van de Mgr. Hei-
ligersschool, blikken we terug op het afge-
lopen jaar en staan we stil bij wat er is 
gebeurd. Haalden we goede cijfers of mis-
schien minder goede? Maakten we vrien-
den voor het leven, of misschien maar voor 
even? We hebben gespeeld en gelachen, 
deelden onze verhalen, hadden verdriet, 
maakten ruzie en legden het natuurlijk ook 
weer bij. We kijken even vooruit: een nieuwe 
klas, naar een nieuwe school. Het is span-
nend wat dit alles weer gaat brengen. Maar 
eerst en vooral: Vakantie!
U bent na deze viering allen van harte 
welkom in ons gelegenheidsrestaurant 
op het Bonifaciuspleintje; met de kinde-
ren van de school bakken en serveren 
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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 

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

HUWELIJKSVOLTREKKING

Maandag 11 juni vond in onze kerk de 
huwelijksvoltrekking plaats van Conny de 
Jager en Ricky van der Borgt. 
In een huwelijksdienst voorgegaan door Pas-
toor Fons van Hees werden Conny en Ricky 
in de echt verbonden. Tijdens de dienst 
werden liederen afgespeeld die het bruids-
paar zelf uitgezocht hadden en voor hun een 
grote betekenis hadden.
De kerk was door de bloemengroep fees-
telijk en mooi versierd en dit alles samen 
was voor alle aanwezigen een feestelijk 
gebeuren.
Zeker ook voor onze parochiekern, omdat 
het al vele jaren geleden was dat een paar 
kerkelijk in de echt werd verbonden.
Vanuit de parochie wensen we het bruids-
paar vele mooie huwelijksjaren samen.

EEN KERK ZONDER MUREN,  
LAAT MAAR TOCHTEN.

Het was nét iets te veel tocht die zondag 
17 juni om de traditionele campingdienst 
van de gezamenlijke Lewedorpse kerken 
en Nieuwdorp buiten te doen. Daarom had 
de familie Dekker ervoor gezorgd dat in de 
schuur van camping Buitenhof een prima 
sfeer was geschapen om daar de viering 
te doen. Opmerkelijk was dit jaar de grote 
opkomst wat zorgde voor een prima basis 
voor deze viering. 
Geen koor deze keer, maar wel samenzang 
en bezielende liedjes van voorganger Theo 

van Teijlingen die het zelf begeleidde op 
gitaar. De kinderen werden erbij betrokken 
met het Christoffelverhaal wat ook een 
beetje als een rode draad door de viering 
liep. En kijk dan naar het koffiemoment na 
afloop waar ontmoeting het hoogtepunt 
was, dan is de conclusie dat deze viering 
het jaarlijks nog wel vol zal houden.

Ad Lijmbach

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN
2 juli 2018 
Parochiekernvergadering 19.30 uur
27 augustus 
Parochiekernvergadering 19.30 uur

LIEF EN LEED
Op 12 mei is mevrouw Cornelia Johanna van 
’t Westeinde-Goense overleden.
De uitvaart met aansluitend de crematie 
vond plaats op 17 mei.

we daar pannenkoeken. Dit doen we alle-
maal op zondag 1 juli. Die dag is het ook 
Terugkomviering voor communicanten en 
vormelingen.

Marga van de Plasse

KERKBALANS 2018
Bij de vorige editie van Parochienieuws was 
een flyer gevoegd met daarin een oproep 
voor het betalen van uw jaarlijkse bijdrage 
aan onze parochiekern, de zgn. Kerkbalans. 
Ook stond daarin informatie te lezen over de 
tarieven van het kerkhof en een beknopte 
weergave van de resultaatrekening van onze 
geloofsgemeenschap over de jaren 2016 
en 2017.
Bovendien was er een acceptgiro ingesloten. 
De oproep om over te gaan tot uw jaarlijk-
se bijdrage is door velen van u per direct 
goed ontvangen, getuige de bijdragen die al 
werden gestort op de bankrekening van de 
kerk. Maar mocht het zo zijn dat u abusieve-
lijk de flyer niet hebt ontvangen of dat deze 
is zoekgeraakt, laat het ons dan weten. Wij 
zorgen dan dat u de informatie alsnog ont-
vangt. Uw bijdrage is meer dan welkom en 
alle beetjes helpen om door te kunnen gaan 
met onze pastorale zorg en het onderhoud 
van de gebouwen.

Emile Boonman
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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 

OVEZANDE

O.L.V. HEMEL-

VAART-KERK

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

LIEF EN LEED

GEDOOPT
Tijdens de viering met Klomppop op 27 mei 
is Soof-Mara Anne gedoopt, dochter van 
Patrick Willem Cornelis Remijnse en Leenke 
Rentmeester, geboren op 26 juli 2017.

VIERING TIJDENS KLOMPPOP
Op zondag 27 mei vond er in de festival-
tent, evenals vorig jaar, weer een sfeervolle 
kerkdienst plaats tijdens het Klomppop fes-
tivalweekend. Deze viering werd door zo´n 
110 mensen bezocht. De reacties waren 
wederom zeer positief.
 
Bijzonder tijdens de viering was de doop 
van Soof Remijnse, dochter van 2 vrijwilli-
gers van ´de Klomp´. Muzikale begeleiding 
was er van JP de Klerk die gitaar speelde,  
samen met zijn dochter Lonneke, die de 
zang verzorgde. Na de viering was er een 
gezellig samenzijn op het festivalterrein 
onder het genot van een kopje koffie en 
werd er gezellig nagepraat. Voor herhaling 
vatbaar, dus tot volgens jaar!

Nicole Boonman

ACTIE VOEDSELBANK: 
GROOT SUCCES
Op zaterdag 19 mei was de pastorietuin 
van Ovezande omgetoverd tot een sfeervolle 
zomermarkt. Het was er de ideale locatie 
voor. De werkgroep Caritas voerde samen 
met de kinderen van basisschool De Zand-
plaat actie om geld in te zamelen voor de 
Voedselbank in Goes.
Er was van alles te doen onder een prettige 
voorjaarszon. Je kon er springen, sjoelen en 
stenen stippelen in een creatieve workshop. 

BLOEMENPOT
De bloemenpot heeft in de maand mei 
€ 18,20 opgebracht. Namens de bloemen-
groep hartelijk dank.

OECUMENISCHE BUITENDIENST.
Op zondag 12 augustus zal er om 9.30 
uur een oecumenische openluchtdienst 
worden gehouden. Voorgangers zijn Jeanine 
Heezemans en Erik Tramper.
De viering wordt gehouden op het grasveld 
bij het “Jeugdhonk Answest” aan de Bin-
nenhaven. Graag een stoeltje meenemen. 
Na afloop is er gelegenheid elkaar te ont-
moeten met koffie en thee.
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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

en hun partner een gezellige feestavond 
aanbieden als bedankje voor hun inzet.

 
We gaan dit doen op zaterdagavond 8 sep-
tember. Jullie zijn welkom vanaf  20.00 uur 
tot ongeveer 24.00 uur. Omdat we graag 
willen weten hoeveel we moeten inslaan en 
of we het op school of in ons eigen paro-
chiecentrum kunnen houden, willen we u 
vragen zich aan te melden voor 25 augus-
tus bij Kees Verkaart,  email: kverkaart@
gmail.com of telefonisch 06-51478446. 
Wij hopen op een grote opkomst, jullie 
hebben het verdiend!
Werkgroep vrijwilligersavond

Anneke, Jacolien, Henny, Kees en Erik
 
OPEN MONUMENTENDAG
Op zaterdag 8 september staan de deu-
ren van de Willibrorduskerk weer open van 
10.00-16.30 uur in het kader van de Open 
Monumentendag. Het thema van dit jaar is 
“In Europa”.
Vanwege de 65-jarige herdenking van de 
Watersnood is dit thema doorvertaald naar 
de Ramp en de Europese hulpverleners. 
Van 13.30 – 14.30 uur is er op deze dag 
een mini-concert dat gegeven wordt door 
ons Willibrorduskoor. Wilt u ook een uurtje 
komen genieten van prachtige koorzang? 
Kom luisteren! Hartelijk welkom!
 
OPBRENG ST VASTENACTIE 
De opbrengst van de vastenactie 2018, 
bestemd voor het project households in 
distress in Zambia, heeft het mooie bedrag 
van  € 2785,74 opgebracht. Daarin zit ook 
de opbrengst van de Willibrordusschool in 
Zierikzee. De kinderen van de school spaar-
den en verzamelden in totaal € 340,15 bij 
elkaar, bijna het dubbele van vorig jaar! 
Namens alle kinderen van het project 
in Zambia willen we jullie allen hartelijk 
bedanken voor jullie enthousiaste bijdrage. 
 
OPBRENGST CARITASCOLLECTE
 Zierikzee  Haamstede Totaal
6 mei:     € 109,45 € 85,79 € 255,19  
voor vervoer voedselbank.      
3 juni:  € 114,80 € 193,30 € 308,10 
voor diaconale projecten Bisdom Breda.
Onze kasbeheerder Tonny Vaes zorgt ervoor 
dat de bedragen op de juiste plek terecht 
komen.
Op 1 juli is de Caritascollecte bestemd ter 
ondersteuning van eigen activiteiten van de 
Caritas voor ouderen en zieken.
Op 5 augustus is de Caritascollecte bestemd 

LIEF EN LEED
Gedoopt Door het Heilig Doopsel op 20 
mei in onze gemeenschap opgenomen 
Bryan Haarsma uit Zierikzee.
Overleden M. Blommaert-den Dekker uit 
Zierikzee, 87 jaar
 
GEZINSVIERING
Op zondag 1 juli is er om 10.00 uur een 
gezinsviering in Zierikzee met als thema: 
Samen 1. Na de viering is er de mogelijk-
heid een kopje koffie te drinken.

SECRETARIAAT
In de zomermaanden juli en augustus is 
het secretariaat alleen op de donderdag-
morgen geopend van 9.30-11.30 uur.

OPEN KERKDAGEN
Zoals elk jaar zullen we ook nu weer de 
kerkdeuren open zetten tijdens de Zierik-
zeesche toeristendagen. Te beginnen op 
dinsdag 10 juli en dan elke dinsdag t/m 
dinsdag 21 augustus van 10.30-16.00 
uur. Loop gerust even binnen voor een pra-
tje, een cadeautje, het aansteken van een 
kaarsje of een stil moment. De suppoosten 
ontvangen u graag.
Hartelijk welkom!

VESPERVIERINGEN
In juli en augustus zijn er GEEN vespervie-
ringen in onze kerk. De eerste vesper na de 
zomervakantie is op zondag 16 september.
 
VRIJWILLIGERSAVOND
Beste mensen,
In onze kerk  zijn gelukkig heel veel vrijwil-
ligers actief.  Zoals we op Willibrordzondag 
hebben beloofd willen we alle vrijwilligers 

Verschillende stands verkochten tal van 
producten voor het goede doel: van wijn en 
ansichtkaarten tot plantgoed. Charlotte den 
Toonder draaide met verve aan het rad van 
avontuur en de prijzen vonden hun winnaar. 
De zangeressen van Pius X zorgden onafge-
broken voor drinken en eten, waaronder de 
lekkerste taarten.
Wie wilde, kon een kijkje nemen in de 
moestuin, waar Willy Verbeek en andere 
vrijwilligers groenten verbouwen voor de 
Voedselbank. Daar groeien de planten die 
wekelijks worden opgehaald door de Voed-
selbank. Juist verse groenten zijn bijzonder 
welkom in de wekelijkse pakketten. Dankzij 
de actie van De Zandplaat en Caritas kan 
pootgoed, zaad en andere benodigdheden 
voor de tuin worden aangeschaft.
De actie heeft tijdens de startviering van 
zaterdag 12 mei € 152,30 opgebracht 
en tijdens de actiedag zaterdag 19 mei  
€ 976,75. Samen maakt dit het geweldige 
bedrag van € 1129,05. Hiervan schenkt de 
parochiekern € 529,00 aan de dorpsmoes-
tuin. Van de overige € 600,00 kopen we bij 
Attent Baaijens goed bruikbare levensmid-
delen waarmee de voedselbank de pakket-
ten kan aanvullen.

De school heeft in de actieweek het prach-
tige bedrag van maar liefst € 1300,00 
bij elkaar gebracht. Dat is in het geheel 
bestemd voor de werkgroep die de dorps-
moestuin onderhoudt. Dan was er nog een 
collecte tijdens de Eerste Communieviering 
op zondag 15 april. Deze was bestemd om 
alle jarige kinderen die bij de voedselbank 
komen, een echte verjaardagstaart te kun-
nen geven. Deze collecte heeft € 209,08 
opgebracht. Charlotte: “We mogen, denk 
ik, best een beetje trots zijn op dit mooie 
resultaat”.

Kees Posthumus

MARIA HEMELVAART
Dit jaar vieren wij het feest van Maria 
Hemelvaart op zaterdagavond 11 augustus. 
Dat is het weekend dat het dichtst bij 15 
augustus ligt, de eigenlijke feestdag van 
Maria, de patrones van onze parochiekern. 
In de viering, die uiteraard in het teken 
van Maria zal staan, gaat pastoraal werker 
Jeanine Heezemans voor. Na afloop wandelt 
ieder die dat wil, mee naar onze veldkapel 
aan de Oude Ovezandse weg. Daar wordt 
nog wat gebeden en gezongen, en kan ieder 
bij het beeldje van Maria een bloemenhulde 
brengen. Na afloop staat er daar koffie en 
thee voor u klaar. U bent van harte welkom!

Kees Boonman
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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

We wensen jullie, communicanten, nog een 
mooi en gelukkig leven toe.
 
KBO
Mosselmaaltijd 
Voor onze leden organiseren we jaarlijks 
een mosselmaaltijd in ons parochiecen-
trum. Ook dit jaar gaan we daar, hopelijk, 
weer een geslaagde avond van maken op 
zaterdag 28 juli. Vanaf 17.00 uur bent u 
welkom en om 18.00 uur gaan we aan 
tafel. U kunt zich daarvoor opgeven bij 
Kees Verkaart  tel.06-51478446, of via 
kverkaart@gmail.com  Lust u geen mosse-
len? Geen probleem: bij het aanmelden 
kunt u kiezen voor mosselen of saté. Bij 
binnenkomst betaalt u  € 12,50 p.p.
Koffieochtenden 
In de maanden juli en augustus zijn er 
geen koffieochtenden in Zierikzee. In het 
Tonnenmagazijn in Brouwershaven gaan ze 
gewoon door en wel op de woensdagen 11 
juli en 8 augustus. Vanaf 9.30 uur bent u 
daar van harte welkom en natuurlijk ook de 
Zierikzeeënaren. Knoop er een fietstochtje 
aan vast en het is bovendien een leuke 
gelegenheid een praatje te maken met 
onze oud-voorzitter Henk Daane.
Op dinsdag 4 september gaan we weer van 
start met onze koffieochtend in het paro-
chiecentrum in Zierikzee.
Wandelen
Er wordt deze zomer ook weer gewandeld 
en wel op de donderdagen 14 en 28 juni, 
en op 12 en 26 juli.  Voor informatie betreft 
startplaatsen kunt u terecht bij Nico Baart, 
tel. 414229. 
Seniorencafé
In verband met het verbouwen van fiZi is 
het volgende seniorencafé pas weer in 
september.
Inloopmiddagen
Ook op de donderdagmiddagen in juni, juli 
en augustus bent u tussen 14.00 en 16.30 
uur van harte welkom tijdens de inloopmid-
dagen. Iedereen, jong en oud is dan wel-
kom voor een praatje, een spelletje en een 
kopje koffie, thee of glaasje fris (tegen een 
vergoeding van € 0,50). Kom eens gezellig 
langs. Op donderdag 28 juni is het tevens 
de computermiddag. 
Verder staan de activiteiten van de KBO 
even op een laag pitje. 
Fijne vakantie voor iedereen!

MOTETDIENST
Op zondag 23 september is er in de kerk 
van Renesse een motetdienst van Felix 
Mendelssohn “Richte mich Gott” En “Wie 
der Hirsch schreit” Psalm 42 uitgevoerd 
door koor Luscinia onder leiding van Wim 
Boer. Voorganger is ds. Piter Goodijk, aan-
vang 16.30 uur.

voor Stichting paardrijden gehandicap-
ten. Deze stichting verzorg therapielessen 
paardrijden voor gehandicapte kinderen en 
volwassenen en is op Schouwen-Duiveland 
ondergebracht bij Manege Balans. 
Op 2 september is de Caritascollecte 
bestemd voor Kerk in Nood voor vluchte-
lingen in Syrië.
De actie “boeken voor het pastoraat in de 
gevangenis” was een groot succes. In Zie-
rikzee en Haamstede heeft dat 5 verhuis-
dozen vol boeken opgeleverd. Ineke van der 
Par kan de beste boeken uitzoeken voor de 
2 penitentiaire inrichtingen Torentijd en 
Hoogvliet waar Ineke werkt. De rest zal ver-
kocht worden op boekenmarkten in onze 
parochie, waarbij het geld ook bestemd is 
voor het pastoraat van Ineke van der Par. 
Wanneer dat zal plaatsvinden wordt nog 
overlegd. Uw steun Caritas: bankrekening: 
NL 52 RABO 0143 5823 99 t.n.v. Caritas-
kern Schouwen-Duiveland. Hartelijke dank 
voor Uw steun. 

Caritas werkgroep Schouwen-Duiveland

TOCHTGENOTEN
80 mensen uit Spanje, Zweden, België, 
Frankrijk, Duitsland, maar ook uit Neder-
land kwamen dit jaar voor het internati-
onale Pinksterkapittel naar Haamstede. 
Ze vierden op 24 mei samen met ons 
het hoogfeest van Pinksteren tijdens de 
eucharistieviering in de Onze Lieve Vrouw 
op Zee kerk van Haamstede. De voorbede 
“de zeven Gaven van de Heilige Geest”  
benadrukte dit internationale karakter en 
werd uitgesproken in vele talen, terwijl 
onze misdienette Julia de bijbehorende 
kaarsen aanstak en Elvira Vos-Simons ons 
begeleidde op het orgel. Na de viering 
gebruikten de tochtgenoten hun lunch op 
de patio van onze kerk met muziek en 
dans. Een geslaagde viering met dank aan 
onze pastoor Fons van Hees, die door de 
leiding van de Tochtgenoten in het  “zonne-
tje” werd gezet.

EERSTE HEILIGE COMMUNIE
Op zondag 27 mei waren er 4 commu-
nicanten in de laatste communieviering 
in de regio. Juliette, Boris-Jan,  Jesse en 
Jarno zagen er mooi uit en mochten voor 
het eerst de hostie ontvangen van pastoor 
Van Hees. Ze hadden zich goed voorbereid 
onder leiding van juf Ine. Ze zijn in de kerk 
wezen kijken wat er allemaal te zien is 
en pastoor van Hees beantwoordde alle 
vragen die ze hadden. Het was een mooie 
viering in een versierde kerk. En vooral 
ook de vrolijke liedjes, gezongen door het 
kinderkoor onder leiding van juf Els, vielen 
goed in de smaak.



De bakens verzetten (5)

Als geloofsgemeenschap komen wij niet 
bijeen op eigen initiatief. Het is God zelf die 
ons samen roept. En ook al zien we, dat we 
met steeds minder mensen bijeen komen, 
we mogen ons gesteund weten door de 
wapenspreuk van onze bisschop: God zal 
erin voorzien.
 Wij leven in een tijd, waarin we 
voor elke ‘probleem’, elk ongemak, elke 
ongewenste ontwikkeling een oplossing 
willen vinden. En dan liefst zo snel mogelijk 
en bij voorkeur nog zo compleet als maar 
enigszins kan. We zijn ook bereid om daar 
enorme inspanningen voor te doen, acties 
te ondernemen om financiële middelen te 
vergaren, of anderszins sponsoren en de 
politiek verantwoordelijke mensen te bewe-
gen zich achter onze doelen te plaatsen. De 
gewenste snelheid om tot een ‘oplossing’  te 
komen verhindert ons in veel gevallen echter 
om te beseffen dat niet elk probleem ook 
werkelijk een probleem is. We zijn vergeten 
om ons te realiseren dat bepaalde (onge-
wenste?) situaties misschien ook aanleiding 
kunnen zijn tot de vraag: waartoe doet zich 
deze ontwikkeling voor? Ons ongeduld is 
vaak zo groot, dat we nauwelijks de gelegen-
heid nemen om na te denken over de vraag, 
of er wellicht een bepaalde bedoeling kan 
zitten achter  het fenomeen dat wij waarne-
men als een krimp van geloof en kerk.

GEDULD
De vraag is overigens of deze waarneming 
van voortgaande krimp helemaal klopt. 
Want die waarneming gaat uit van de vorm 
waarin wij ons kerk en geloof hebben eigen 
gemaakt. Enigszins chargerend zou je zelfs 
kunnen zeggen, dat wij ons die vormen van 
kerk en geloof hebben toegeëigend. En daar-
bij denken we graag dat dit ook Gods vor-
men zijn van kerk en geloof. Maar de vraag is 
natuurlijk of dit juist is. Zou het waar kunnen 
zijn dat God ons met de huidige krimpsitu-
atie iets duidelijk wil maken dat wij zelf nog 
niet in het vizier hebben? Kunnen wij genoeg 
geduld opbrengen om God zijn werk te laten 
doen, ook als dat niet overeenkomt met wat 
wij zelf voor ogen hebben?
 De Tsjechische priester en filosoof 
Tomás Halík reikt ons in zijn inspirerende 
boek Geduld met God een gedachte aan die 
een volkomen ander uitzicht biedt. Hij schrijft 
in hoofdstuk 4: “Het gaat erom te breken 
met de opvatting van God als ‘eigendom’, 
als iets dat we hebben geërfd als een bezit 
waar wij mee om kunnen gaan en waarop 
wij bijzondere rechten zouden hebben. … 
Het betekent niet het opgeven van de eigen 
traditie, maar alleen dat je je daar niet op 
fixeert en in plaats daarvan je openstelt voor 

het avontuur van het ontdekken van deze 
traditie in een bredere context – en er via de 
dialoog met de anderen ook naar leert kijken 
door de ‘ogen van anderen’.” 

VERTROUWEN
Misschien is vooral dit laatste (kijken door 
de ogen van anderen) wel de belangrijkste 
leerschool die wij in de komende tijd moe-
ten doorlopen. En dan bedoel ik niet alleen 
kijken door de ogen van mensen die een 
andere weg kiezen dan die van geloof en 
kerk. Maar dan bedoel ik ook: leren kijken 
door de ogen van God (voor zover we daar-
toe in staat zijn). Het betekent in ieder geval, 
dat wij ruimte laten in ons denken en voelen, 
ons streven en hopen, voor mogelijkheden 
die wij - vanuit menselijk oogpunt - niet voor 
mogelijk zouden houden. Het betekent ook, 
dat we de vormgeving van de kerkgemeen-
schap, zoals wij die tot nu toe kennen of 
gekend hebben, niet als de enig mogelijke 
beschouwen. Als geloofsgemeenschap heb-
ben wij immers niet onszelf bijeengebracht, 
maar zijn wij door God samen geroepen. Hij 
is eigenaar van de kerk. Niet wij zijn dat. 
Zelfs niet van het stenen gebouw dat door 
onze voorouders met veel inspanningen 
is neer gezet. Ja, juridisch en economisch 
gezien natuurlijk wel. Maar enkel aan het 
bezit of gebruik van een kerkgebouw mogen 
we niet onze gelovige identiteit ontlenen. 
Ook al is onze emotionele verbondenheid 
met het gebouw nog zo sterk. Geloven bete-
kent vertrouwen, ook (en misschien vooral 
juist) wanneer wij de weg naar de toekomst 
zien als een weg die doodloopt.
 Het is goed om ons het devies van 
onze bisschop in herinnering te brengen: 
Deus providebit. God zal erin voorzien.

Wiel Hacking,
voorzitter Werkgroep Parochieplan

PS: Deze serie artikelen is bedoeld om 
u mee te nemen in het denkproces dat 
we met elkaar de komende tijd moeten 
doormaken. Uw gedachten hierover zijn 
daarom belangrijk voor ons. Reageer 
gerust naar de schrijver van deze arti-
kelen. Nu kunnen we uw reactie nog 
mee wegen, maar er komt een moment 
waarop (door het parochiebestuur) 
beslissingen genomen zullen zijn.

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
  (is met ziekteverlof)

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


