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Wat niet mag, mag soms? 
EEN MODERN SPROOKJE
Er was eens een gezin: vader Adam, moeder Eva en twee kinderen: 
Karin en Abel. Vader had een drukke baan en moeder werkte part-
time als tuinarchitect. Samen woonden ze in een prachtig huis met 
natuurlijk een modeltuin: eigenlijk een paradijsje.
Karin en Abel waren twee gezonde, vrolijke kinderen. Karin was 4 en 
Abel was 6, dus gingen beiden naar de basschool en aansluitend 
naar de kinderopvang. Adam, maar meestal, Eva haalden de kinde-
ren rond 17 uur op en dan was het stressen om rond 18 uur eten 
op tafel te krijgen. Dankzij de bezorgdiensten van een grootgrutter en 
de keukenapparaten  lukte dat wonderwel. 
De ouders hadden het goed en dus ook de kinderen: een eigen 
kamer, met alles erop en eraan; leuke kleren en dat paradijsje op 
aarde natuurlijk. Vader liet het overgrote deel van de opvoeding aan 
zijn vrouw over; het scheelde hem kopzorgen, want op de zaak had 
hij al genoeg aan zijn hoofd. 
Karin knutselde, maar dat mocht alleen op school of bij de opvang. 
Eva hield niet van rommel en zeker niet van klodders verf. Alleen het 
idee al bezorgde haar hartkloppingen. 
Abel wilde graag op voetbal, maar ook hier lag een probleem: bij 
voetbal horen wel eens blauwe plekken en je moet tegen modder 
en een stootje kunnen… Maar ook hier was moeder resoluut: nee! 
Het paradijsje moest wel een visitekaartje blijven en dus geen klim-
partijen in bomen; geen baltrappen op de gazons of verstoppertje 

spelen tussen de met zorg aangelegde bloemperken.
Karin en Abel droegen die last van verboden redelijk, al hadden ze 
soms de neiging om lekker iets stouts te doen. Maar een boze mama 
wilde ze ook niet…
Op een dag vroeg de juf aan Karin of ze mooie verftekening wilde 
maken met herfstkleuren. Natuurlijk wilde Karin dat en ze leefde 
zich helemaal uit: alle kleuren van de verfdoos kwamen op papier, 
maar ook op haar kleren, want ze was vergeten een verfschort aan 
te doen.  
Gelukkig stond op de verpakking van de verf dat het makkelijk uit-
wisbaar was, maar daar had de moeder van Karin die namiddag 
helemaal geen boodschap aan. Woest was ze! Hoe kon de juf Karin 
zo haar gang laten gaan? De kleren gingen direct de vuilnisbak in en 
de juf kreeg de volgende dag een standje van de directeur. Eva zat 
namelijk ook (toevallig of niet) in de oudercommissie en daar wilde 
hij niet teveel last mee.
Ook Abel had pech: tijdens de gymles viel hij over de bal en na een 
korte huilbui, een schaafwond en een glaasje water kon hij weer 
meedoen. Abel was alles al lang vergeten, maar de ouders niet. 
Tijdens de dagelijkse douchebeurt ontdekte men blauwe plekken 
en de geschaafde knie. Opnieuw naar school gebeld: wat gebeurde 
er toch onder schooltijd en kon men geen beter toezicht houden?

Wat er verder met dit gezin gebeurde, laten we even buiten beschou-
wing en is te langdradig voor dit blad, maar zeker is: Karin en Abel 
leven hopelijk nog wel lang, maar of ze een echt gelukkige jeugd 
hebben gehad?
Zoet waren de puberteit en de jaren naar volwassenheid zeker niet: 
Karin wilde en zou hovenier worden; lekker met je handen en voeten 
in de vette klei! Abel koos voor de CIOS-opleiding en werd uiteinde-
lijk sportleraar. Of Adam en Eva daar blij mee waren…?

Enige gelijkenis met welk ouderpaar of kind dan ook berust op lou-
ter toeval!

INLEIDEND 
WOORD

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

WOORD
i De scholen zijn weer begonnen en dus wordt een hele generatie onderwezen in zaken 

die men gewoon moet weten of als normaal moet beschouwen. Regels, voorschriften, 
codes…we zijn er aan gewend dat ze overtreden (kunnen) worden. Burgerlijk ongehoor-
zaam of gewoon ‘ lekker stout’ ?

PAROCHIENIEUWS VOOR DE KOMENDE PERIODE:
Nummer 6 verschijnt op donderdag 25 oktober en dus zal uw kopij op 15 oktober binnen moeten zijn 
bij de lokale redactie of hoofdredactie (algemeen nieuws)
Nummer 7 bestrijkt de gehele Advents- en Kerstperiode en ligt vanaf donderdag 29 november als blad 
klaar. Ook hiervoor moeten ingezonden stukken tot uiterlijk 19 november worden ingezonden.

Lever uw bijdrage in Word aan, het lettertype is minder belangrijk. 
Foto’s met bronvermelding vanwege privacywetgeving en auteursrecht.
De redactie behoudt het recht om teksten te weren of in te korten. 
Wij geven zo nodig dan wel een verklaring.
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GEBODEN EN VERBODEN
We zijn er allemaal mee opgegroeid: ouderen onder ons via de 
catechismus en de jongeren via het opgestoken vingertje van 
opvoeders: de tien geboden uit de Bijbel en de verboden uit eigen 
gedragscodes van gezin, school, vereniging of geloofsovertuiging.

Wie naar de 10 geboden kijkt met een hedendaagse blik moet 
toegeven dat het merendeel nog wel gehanteerd wordt. Al is het 
met een 2018-sausje.

 1.  Afgoden vereren? Idolen of helden mag je toch wel heb-
ben? De commercie zit er vol mee. 

 2.   Vloeken keurt niemand goed, al zijn Engelstalige varian-
ten zelfs een Amerikaanse president niet vreemd. 

 3.   De zondag zien als dag des Heren? Zelfs Goes is ‘ geval-
len’  voor de verruimde winkelopenstelling.

 4.   Vader en moeder wordt over het algemeen nog wel 
geëerd. Daar hebben we geen Moeder- of Vaderdag voor 
nodig. Toch jammer dat veel ouderen (of daar ook ouders 
onder vallen is niet echt bekend) eenzaam zijn.

 5.   De doodstraf bestaat al lang niet meer, al zou je dat 
rondom Amsterdam niet zeggen. Daar wil nog wel eens 
een kogel verdwalen of een afrekening anders begrepen 
worden dan het betalen van een nota.

 6.   Onkuisheid? Alleen het woord al klinkt zo ouderwets. 
Welke onschuld zit er in een naveltruitje, een openge-
scheurde broek of een iets te klein badpak? 

 7.   Stelen kent veel kleurschakeringen: van ‘ iets niet afreke-
nen in het boodschappenmandje’  tot ‘ je vergissen in het 
mijne en het jouwe’ . 

 8.  Vals getuigen is een baan voor advocaten en rechters en 
je kunt er altijd nog een succesvol boek over schrijven, 
als er binnen je familie bonje is.

 9.  Onkuisheid begeren? De rooms-katholieke kerk heeft 
decennia lang gehamerd op dit gebod, maar door alle 
schandalen van de laatste jaren, zit men nu met een 
enorme boterberg op het eigen hoofd. 

 10.  Onrechtvaardig iets beheren wat een ander toekomt? 
Dividendbelasting, topsalarissen en bonussen maken 
het moeilijk om uitkeringsgerechtigden niet iets extra’s te 
gunnen.

Meegaan met je tijd, maar hoe ver kun je meetrekken, totdat je 
iets breekt? Een kwestie van afwachten of preventief ingrijpen. 
We zijn in Nederland goed in achteraf oordelen, maar wat wil je 
anders in een land waarin kalveren in een put verdrinken vanwege 
de droge zomers.
‘De tijd heelt alle wonden’ of moeten we praten over ‘voortschrij-
dend inzicht’? 
Je mag het soms ook de verloedering noemen, want onze normen 
en waarden slingeren alle kanten op: taboes moeten doorbroken 
worden, maar ook de preutsheid moet bij tijd en wijle hoogtij 
vieren. 
Welke opgroeiende mens weet nog wat kan-mag-moet of hoort? 
Ieder voor zich, of…..God voor ons allen?

Gelukkig geloof ik in 
het goede van elke 
mens en dat is de 
reden dat ik elke dag 
met plezier de wereld 
in stap.

Richard Gielens

Voorprogramma Bisdombedevaart (filmavond)
Op woensdag 5 september 2018 is er een filmgesprek over ‘The Way’ (2010) van 
17.30 tot 21.30 uur in ‘s-Heerenhoek (De Jeugdhoeve), onder leiding van Wiel Hac-
king, pastoraal werker.

Van 12 tot en met 19 oktober 2019 is er een bedevaart naar Italië van het Bisdom 
Breda. Volg de sporen die Benedictus en zijn broeders en zusters hebben getrokken 
van Nederland tot Italië. Bezoek verschillende benedictijnse kloosters en plaatsen en 
maak tegelijk een geestelijke reis om de benedictijnse wijsheid van geloof en leven 
te ontdekken. Ontmoet elkaar rond de bisschop en ga met hem en elkaar op weg in 
geloof en aandacht voor elkander.

Hierop sluit het Sint Franciscuscentrum aan door het bieden van een voorprogramma. 
Dit programma is ook informatief voor wie niet aan de bedevaart wil of kan deelnemen.

Actuele informatie en aanmelden voor de filmavond: 
www.sintfranciscuscentrum.nl/vormingvoor-programma-bisdombedevaart
Voor een recensie van deze film zie:
www.onderstebovengaan.blogspot.com/2014/07/verdriet-en-verzoening.html 
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Ga met vertrouwen – in gesprek met Jeanine Heezemans

Vanaf haar benoeming op 1 september 2008 tot aan haar afscheid 
op 16 september 2018 is Jeanine Heezemans net iets meer dan tien 
jaar werkzaam geweest in de katholieke parochies Boven de Schel-
de. In de zending als pastoraal werkster, die ze ontving van bisschop 
van den Hende, kreeg zij als opdracht om aandacht te geven aan 
de geloofsontwikkeling van gezinnen met jonge kinderen. Het eerste 
jaar was spannend. Meteen in het diepe. Wonen op de pastorie in 
Ovezande, feest, 150 jarig bestaan van de parochie. Samen met de 
kinderen van alle groepen van de school een Maria retabel (altaar-
stuk, met 7 gebeurtenissen uit het leven van Maria) maken. Samen 
bidden en zingen in een speciale Maria viering. 
 Communievoorbereiding, vormselvoorbereiding, samen-
werken met scholen rond sacramentencatechese. Maar ook met 
ouders en kinderen in een kleine kring samenkomen. De Kringvie-
ring startten samen met pastor Wiel Hacking. Een kleine geloofsge-
meenschap komt samen in de kerk, binnen de grote gemeenschap. 
Ouders en kinderen kunnen tijdens de kringviering vertrouwd met 
elkaar raken, betrokken bij elkaar worden. Opengaan voor het mys-
terie van het geloof, de betekenis van God in hun eigen leven gaan-
deweg ontdekken.

ZONDAGOCHTEND ANDERS
Op de kringvieringen komt een vervolg: Zondagochtend Anders. 
Jeanine werkt samen met geïnspireerde en bekwame vrijwilligers. Zij 
vertelt: ‘We ontmoeten elkaar rond verhalen uit de bijbel, we vieren 
samen, we eten samen.’

 De bijeenkomsten op zondagochtend biedt aan jonge 
ouders de gelegenheid zich aan te sluiten bij anderen. We delen onze 
ervaringen, praten over wat er om ons heen gebeurt. Dit te delen en 
de samenwerking met vrijwilligers geeft Jeanine kracht en moed en 
hoop voor de toekomst van de parochie.

HOOPVOL
Hoopvolle tekens ziet Jeanine. Zij neemt ons mee naar de Maria 
Magdalena-kerk in Goes. De Bisschop Ernst-school komt naar de 
schoolviering. 400 kinderen vol aandacht. Maar ook met een ver-
haal, in een viering over Groei bijvoorbeeld. Groei in kennis, in leng-
te, in vriendschap, en in betrokkenheid bij elkaar. Een kind is ziek, 
vertelt een klasgenoot, er is een ketting met wel honderd gekleurde 
kralen. Teken hoe de kinderen troost bieden en betrokken zijn. 
 Zo geven we als parochie-geloofsgemeenschap ons geloof 
door. Jeanine vindt het bijzonder met de scholen Kerstmis, Pasen, 
opening en afsluiting in de kerk te vieren.
 Dan is er de werkgroep Jonge Gezinnen die een jaarkalen-
der heeft gemaakt, waarin alle activiteiten staan voor het komend 
jaar. Kinderen worden gezien.
Jeanine ervaart ook de Damiaanviering zoals vorig jaar in ’s-Hee-
renhoek als hoopvol. Samen vieren met koorzangers uit alle kernen. 
Beseffen dat we elkaar nodig hebben, onze zorgen voor God leggen 
in het vertrouwen dat ons gebed wordt gehoord.

SAMEN
De oecumenische vieringen heeft Jeanine als bijzonder ervaren. 
Gezamenlijk vieren, het vertrouwen dat je elkaar schenkt, ook dat 
bemoedigt.
 Het werk als pastor in een parochie in Zeeland kent veel 
kanten. De uitgestrektheid van Burgh-Haamstede tot Rilland, de weg 
zoeken. Zonder steun van Plonie was het niet te doen geweest.
Soms is er groot verdriet, maar ook vreugde. Meezingen met een 
echte Gospelzangeres in Kwadendamme. En dan wordt de kerk weer 
stil en krijgt aandacht voor gebed.

GA MET VERTROUWEN
Jeanine kwam naar Zeeland. Vertrouwend op het geloofsverhaal. Ver-
trouwen in mensen. Vertrouwen krijgen van mensen. Vertrouwen bij 
het samen zoeken naar God. 
 Jeanine is dankbaar voor het vertrouwen dat haar gegeven 
is. Zij gelooft dat het verhaal van ons geloof sterk is en richting geeft 
in ons leven. Ga met vertrouwen.

Wiel Hacking, pastoraal werker

PASTOR OF PASTOOR?
Er is soms verwarring over de titel en inhoud van beide functies:
Een pastoor is een priester die verantwoordelijkheid draagt voor de 
parochie. Hij wordt benoemd door de bisschop en heeft taken bin-
nen zijn parochie op het gebied van bestuur, catechese, liturgie en 
diaconie. Elke parochie heeft dus een pastoor als voorzitter van het 
parochiebestuur.
Een pastor kan een priester zijn, maar ook een niet-gewijde kerke-
lijke beroepskracht. Hij of zij ontvangt een zending van de bisschop. 
Meestal hebben ze een academische theologische opleiding of een 
HBO-opleiding theologie afgerond.

Nu pastoor Fons van Hees zowel pastoor is van de Pater Damiaan-
parochie, als van de Heilige Mariaparochie, is Paul de Maat weer 
pastor. We gebruiken de term ‘ oud-pastoor’ meestal niet. De term 
emeritus wordt wel gebruikt: een priester of bisschop die geen offi-
ciële kerkelijke functie meer vervult. Hij is weliswaar ‘ met emeritaat’, 
maar behoudt zijn titel en waardigheid. 

Pastor Buijssen, pastor Brooijmans en pastor De Maat zijn met eme-
ritaat, maar blijven kerkelijke functies vervullen. 
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Gebed van een aalmoezenier
Bezinnend artikel namens het pastorale team:
het gebed van een vlootaalmoezenier aan het begin van de 21e 
eeuw. Maar nog steeds actueel.

MIJN GOD!
Nog steeds hebben wij niet door dat ‘het recht van de sterksten’ geen 
‘winnaar’ kent; dat oorlog en geweld slechts verliezers oplevert: arme 
en onschuldige mensen, die in vrede met elkaar willen leven en zelf 
het geweld schuwen.

Nog steeds blijkt dat de politieke macht denkt niet in staat te zijn 
zonder geweld een wereld te creëren waar voor ieder mens ruimte is 
en waar een ieder tot zijn of haar recht mag komen.
Nog steeds hebben wereldleiders niet in de gaten dat door het 
gebruik van geweld tegenstellingen alleen maar groter worden en de 
onmacht en haat groeien. Geweld is telkens weer de wortel, het zaad 
voor nieuwe conflicten.
Nog steeds hebben wij onze ogen niet geopend voor uw boodschap: 
dat een wereld omgekeerd, een wereld vol van gerechtigheid slechts 
dan komt als wij ons richten op de armen, de minderen in onze 
omgeving. Dan pas als zij een kans krijgen, voldoende voedsel ter 
beschikking hebben en mogelijkheden om de echte oorzaken van 
oorlog en geweld weg te nemen.

Daarom willen wij bidden:

Mijn God, 
Help ons oog te hebben voor de werkelijke noden in onze wereld: dat 
armoede en ongelijkheid door ons eigen toedoen tot het verleden 
mogen behoren.
Dat wij in staat zijn niet alleen geweld en haat te ontwapenen, maar 
ook om gerechtigheid door middel van liefde, uw liefde op deze 
wereld gestalte te geven. Help ons de politieke macht om te buigen 
tot een zorgzame macht voor de mens in onze wereld, dat zij dienst-
baar is voor de mensen voor wie zij verantwoordelijk is. 
Help ons telkens weer in staat te zijn de keuze te maken, die in over-
eenstemming is met uw boodschap, uw toekomst voor deze wereld.

Bert van Horssen, 
Hoofd Vlootaalmoezeniers

Ondersteuning van het pastorale team
In twee jaar tijd is het actieve pastorale team Boven de Schelde 
gehalveerd. December 2016 waren werkzaam: pastoor Paul de 
Maat, pastor Bernard van Lamoen, pastor Ria Mangnus, pastoor 
Fons van Hees, pastor Jeanine Heezemans en pastor Wiel Hac-
king (5,8 fte). Van deze samenstelling zijn per medio september 
2018 enkel nog pastoor Van Hees, Ria Mangnus (als zij hersteld 
is) en Wiel Hacking in actieve dienst (2,8 fte). Een herziening van 
de pastorale taken ligt voor de hand. Niet alles wat we graag zou-
den willen, kunnen we feitelijk ook uitvoeren.
 Een kleine verlichting bestaat hierin dat pastor Katrien 
van de Wiele uit Zeeuws- Vlaanderen voor de periode van een half 

jaar is gedetacheerd 
in de parochies Boven 
de Schelde. Dat is een 
detachering voor één 
dag in de week. Zij 
zal zich voornamelijk 
bezig houden met 
enkele taken (dus 
beperkt), die door 
Ria Mangnus en door 
Jeanine Heezemans 
werden behar t igd. 

Voorlopig kunnen de volgende werkzaamheden tot haar taken-
pakket gaan behoren: adventscatechese en kindernevendienst in 
de Mariaparochie, werkgroep Jonge Gezinnen, schoolvieringen in 
Goes, wellicht ook het verzorgen van uitvaarten.

Daarnaast kan het pastorale 
team een beroep doen op 
de bevlogen inzet van Rens 
Stobbelaar. Hij heeft een 
ruime pastorale ervaring, 
onder andere als voormalig 
coördinator vormingswerk 
bij de paters kapucijnen. 
Momenteel is hij in deeltijd 
werkzaam als geestelijk ver-
zorger bij Zorgstroom. Hij zal 
beschikbaar zijn voor het 

verzorgen van uitvaarten en (één keer per maand) als voorganger 
in de weekendvieringen.
 Wij zijn beide gemotiveerde collega’s dankbaar voor 
hun bereidwilligheid zich beschikbaar te stellen ter ondersteuning 
van de pastorale arbeid Boven de Schelde.

Wiel Hacking, teamleider

Werner van den Valckert, Huisbezoek van een aalmoezenier vergezeld door de provoost, paneel, 
150x 150 cm, niet gedateerd (± 1626), Amsterdams Historisch Museum, Amsterdam.
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Kerkdiensten in de regio SEPTEMBER
datum+tijd plaats voorganger soort koor en bijzonderheden

ZATERDAG 1 SEPTEMBER    
09.00 uur Goes  Eigen priester Eucharistieviering  Eritrese gemeenschap
19.00 uur Goes  E. Traas  Viering van W en C  Con Amore
19.00 uur Heinkenszand F. van Hees  Eucharistieviering  Free Spirit
19.00 uur Ovezande W. Hacking Viering van W en C  Oal In, Jongerenviering
    
ZONDAG 2 SEPTEMBER   22E ZONDAG DH JAAR 
09.00 uur 's-Heerenhoek F. van Hees Eucharistieviering  Herenkoor
09.15 uur Zierikzee  H. Buijssen Eucharistieviering  Willibrorduskoor
09.30 uur Hansweert W. Hacking Viering van W en C  Gemengd koor
10.45 uur Lewedorp  F. van Hees Eucharistieviering  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  Muziekverenigingen 
         Con Amore en Con Affezione
         Buitenviering
11.00 uur Goes  H. Buijssen Eucharistieviering  Con Amore
11.00 uur Haamstede Y.v. Spaandonk- Viering van W  en C L' Esprit
    Holland  
13.00 uur Heinkenszand W. Hacking Viering van W en G  Doopviering
18.00 uur Goes  S. Klim  Poolse viering
    
DINSDAG 4 SEPTEMBER    
09.30 uur Goes  F. van Hees Eucharistieviering  Dagkapel
    
WOENSDAG 5 SEPTEMBER    
14.00 uur Lewedorp  ds. M. Wisse Oecumenische viering De Kraayert
    
DONDERDAG 6 SEPTEMBER    
10.00 uur Goes  H. Buijssen Eucharistieviering  Ter Valcke
    
VRIJDAG 7 SEPTEMBER    
19.00 uur Zierikzee  F. van Hees Eucharistieviering  Samenzang
    
ZATERDAG 8 SEPTEMBER    
19.00 uur Goes  W. Martens Viering van W en C  Herenkoor
19.00 uur Lewedorp  R. Stobbelaar Viering van W en C  Con Dios
19.00 uur Ovezande H. Buijssen Eucharistieviering  Pius X
19.00 uur Middelburg F. van Hees Eucharistieviering
    P. de Maat
    
ZONDAG 9 SEPTEMBER   23E ZONDAG DH JAAR 
09.00 uur Heinkenszand R. Stobbelaar Viering van W en C  Dameskoor
09.15 uur Zierikzee  J. Heezemans Viering van W en C  Willibrorduskoor
09.30 uur Hansweert H. Buijssen Eucharistieviering  Samenzang
10.00 uur Vlissingen F. van Hees Eucharistieviering
    P. de Maat
10.45 uur 's-Heerenhoek R. Stobbelaar Viering van W en C  Dames en Herenkoor
11.00 uur Kwadendamme T. Brooijmans Eucharistieviering  Plukviering
11.00 uur Goes  H. Buijssen Eucharistieviering  Herenkoor
11.00 uur Haamstede J. Heezemans Viering van W en C  Samenzang
    
DINSDAG 11 SEPTEMBER    
09.30 uur Goes  F. van Hees Eucharistieviering  Dagkapel
    
WOENSDAG 12 SEPTEMBER    
14.00 uur Lewedorp  J. Heezemans Viering van W en C  De Kraayert
14.30 uur 's-H Arendskerke W. Martens Viering van W en C  Poelwijck
    
DONDERDAG 13 SEPTEMBER    
08.45 uur ś Heerenhoek W. Hacking Schoolviering  Openingsviering
    
ZATERDAG 15 SEPTEMBER    
09.00 uur Goes  Eigen priester Eucharistieviering  Eritrese gemeenschap
19.00 uur Heinkenszand H. Buijssen Eucharisitieviering  Dameskoor
19.00 uur Goes  Eigen Groep Viering van W en  C L'Esprit
    
ZONDAG 16 SEPTEMBER   24E ZONDAG DH JAAR 
   's-Heerenhoek   Geen viering 
  Heinkenszand   Geen viering 
09.15 uur Zierikzee  H. Buijssen Eucharistieviering  Willibrorduskoor
  Ovezande   Geen viering 
  Hansweert   Geen viering 
  Lewedorp    Geen viering 
  Kwadendamme   Geen viering 
  Haamstede   Geen viering 
11.00 uur Goes  Pastoraal team Eucharistieviering  L'Esprit+koorleden regio 
16.00 uur Zierikzee  F. van Hees Vesperviering 

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

Kerkdiensten in de regio SEPT/OKT

WEEKENDVIERINGEN EN GROTE FEESTDAGEN   
    
DINSDAG 18 SEPTEMBER    
09.30 uur Goes  F. van Hees Eucharistieviering  Dagkapel
   
WOENSDAG 19 SEPTEMBER     
14.00 uur Lewedorp  T. Brooijmans Eucharistieviering  De Kraayert
    
ZATERDAG 22 SEPTEMBER    
19.00 uur 's-Heerenhoek F. van Hees Eucharistieviering  Missicanto
19.00 uur Goes  E. Traas  Viering van W en C  Herenkoor
    
ZONDAG 23 SEPTEMBER   25E ZONDAG DH JAAR   VREDESZONDAG
09.00 uur Heinkenszand H. Buijssen Eucharistieviering  Herenkoor
09.15 uur Zierikzee  F. van Hees Eucharistieviering  Willibrorduskoor
09.30 uur Hansweert Liturgie Groep Eucharistieviering  Samenzang
09.30 uur Ovezande Liturgie Groep Viering van W en C  Pius X
10.00 uur Lewedorp  ds. M. Wisse Oecumenische viering Vredeszondag in PC Kerk
11.00 uur Kwadendamme H. Buijssen Eucharistieviering  St. Caecilia
11.00 uur Haamstede F. van Hees Eucharistieviering  Herenkoor Heinkenszand
11.00 uur Goes  T. Brooijmans Eucharistieviering  Herenkoor
     
DINSDAG 25 SEPTEMBER    
09.30 uur Goes  F. van Hees Eucharistieviering   Dagkapel
    
WOENSDAG 26 SEPTEMBER    
14.00 uur Lewedorp  F. van Hees Eucharistieviering  De Kraayert
    
ZATERDAG 29 SEPTEMBER    
19.00 uur Heinkenszand T. Brooijmans Eucharistieviering  Free Spirit
19.00 uur  Kwadendamme F. van Hees Eucharistieviering  Singing Voices
19.00 uur Goes  W. Martens Viering van W en C  Herenkoor
    
ZONDAG 30 SEPTEMBER   26E ZONDAG DH JAAR 
09.00 uur 's-Heerenhoek H. Buijssen Eucharistieviering  Dames en Herenkoor
09.15 uur Zierikzee  Liturgie Groep Viering van W en C  Willibrorduskoor
09.30 uur Ovezande F. van Hees Eucharistieviering  Pius X
10.45 uur Lewedorp  T. Brooijmans  Eucharistieviering  Eligiuskoor
10.45 uur Goes  L. Schout  Viering van W en C  Terweel
11.00 uur Hansweert F. van Hees Eucharistieviering  Dweilband de Scheldedweilers
11.00 uur Haamstede Liturgie Groep Viering van W en C  Samenzang
11.00 uur Goes  H. Buijssen Eucharistieviering  Herenkoor
    
DINSDAG 2 OKTOBER     
09.30 uur Goes  F. van Hees Eucharistieviering  Dagkapel
19.00 uur 's-Heerenhoek Liturgie Groep Maria viering  Dames en Herenkoor
    
WOENSDAG 3 OKTOBER     
14.00 uur Lewedorp  ds.Wisse  Oecumenische viering De Kraayert
    
DONDERDAG 4 OKTOBER     
10.00 uur Goes  W.Hacking Viering van W en C  Ter Valcke
    
VRIJDAG 5 OKTOBER    
19.00 uur Zierikzee  F. van Hees Eucharistieviering  Samenzang
    
ZATERDAG 6 OKTOBER    
19.00 uur Heinkenszand   geen viering 
19.00 uur Ovezande   geen viering 
19.00 uur Haamstede   geen viering 
19.00 uur Goes    geen viering 
    
ZONDAG 7 OKTOBER   27E ZONDAG DH JAAR 
  's-Heerenhoek   geen viering 
  Zierikzee    geen viering 
10.00 uur Kwadendamme Pastorteam Eucharistieviering  H. Pater Damiaanviering
  Lewedorp    geen viering 
  Hansweert   geen viering 
  Goes    geen viering 
18.00 uur Goes  S.Klim  Eucharistieviering  Poolse viering
    
DINSDAG 9 OKTOBER    
09.30 uur Goes  F. van Hees Eucharistieviering Dagkapel
19.00 uur Heinkenszand Liturgie Groep Rozenkransviering Dameskoor
    
WOENSDAG 10 OKTOBER     
14.00 uur Lewedorp  H. Buijssen Eucharistieviering  De Kraayert
14.30 uur 's-H Arendskerke W. Martens Viering van W en C  Poelwijck
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Kerkdiensten in de regio OKTOBER
datum+tijd plaats voorganger soort koor en bijzonderheden

ZATERDAG 13 OKTOBER    
09.00 uur Goes  Eigen priester Eucharistieviering  Eritrese gemeenschap
17.00 uur  Goes  E. Bornhijm Evensong   Capella Maria Magdalena
19.00 uur Lewedorp  H. Buijssen Eucharistieviering  Eligiuskoor
19.00 uur Ovezande F. van Hees Eucharistieviering   Vertel theater Francesco
         Denijs van Killegem 
    
ZONDAG 14 OKTOBER   28E ZONDAG DH JAAR 
09.00 uur Heinkenszand H. Buijssen Eucharistieviering  Dameskoor
09.15 uur Zierikzee  Liturgie Groep Viering van W en C  Willibrorduskoor
09.30 uur  Hansweert F. van Hees Eucharistieviering  Samenzang
10.45 uur 's-Heerenhoek H. Buijssen Eucharistieviering  Dames en Herenkoor
11.00 uur Kwadendamme Liturgie Groep Viering van W en C  Singing Voices
11.00 uur  Haamstede Y.v. Spaandonk - Viering van W en C  Samenzang
    Holland  
11.00 uur Goes  F. van Hees Eucharistieviering  Menora koor
    
DINSDAG 16 OKTOBER    
09.30 uur Goes  F. van Hees Eucharistieviering  Dagkapel
    
WOENSDAG 17 OKTOBER    
14.00 uur Lewedorp  F. van Hees Eucharistieviering  De Kraayert
    
ZATERDAG 20 OKTOBER    
19.00 uur Heinkenszand F. van Hees Eucharistieviering  Dameskoor
19.00 uur Goes  Eigen Groep Viering van W en C  L'Esprit
    
ZONDAG 21 OKTOBER   WERELDMISSIEDAG 
09.00 uur 's-Heerenhoek Liturgie Groep Viering van W en C  Missicanto
09.15 uur Zierikzee  W. Hacking Viering van W en C  Willibrorduskoor
09.30 uur Ovezande P. de Maat Eucharistieviering  Pius X
09.30 uur Hansweert H. Buijssen Eucharistieviering  Gemengd koor
10.00 uur Middelburg A. van Hees Eucharistieviering
10.45 uur Lewedorp  Liturgie Groep Viering van W en C  Eligiuskoor
11.00 uur Kwadendamme H. Buijssen Eucharistieviering  St. Caecilia
11.00 uur Haamstede W. Hacking Viering van W en C  Samenzang
11.00 uur Goes  P. Buijsrogge Eucharistieviering  L'Esprit
    
DINSDAG 23 OKTOBER    
09.30 uur Goes  F. van Hees Eucharistieviering  Dagkapel
19.00 uur Heinkenszand Liturgie Groep Rozenkransviering  Dameskoor
    
WOENSDAG 24 OKTOBER    
14.00 uur Lewedorp  H. Buijssen Eucharistieviering  De Kraayert
    
ZATERDAG 27 OKTOBER    
09.00 uur Goes  Eigen priester Eucharistieviering  Eritrese gemeeenshap
19.00 uur 's-Heerenhoek F. van Hees Eucharistieviering  Dames en Herenkoor
19.00 uur Goes  W. Martens Viering van W en C  Herenkoor
    
ZONDAG 28 OKTOBER    30E ZONDAG DH JAAR 
09.00 uur Heinkenszand Liturgie Groep Oecumenische viering  Herenkoor
09.15 uur Zierikzee  F. van Hees Eucharistieviering  Willibrorduskoor
09.30 uur Ovezande R. Stobbelaar Viering van W en C  Pius X
09.30 uur Hansweert H. Buijssen Eucharistieviering  Samenzang
10.45 uur Goes  M. Don  Viering van W en C  Terweel
10.45 uur Lewedorp  T. Brooijmans Eucharistieviering  Eligiuskoor
11.00 uur Kwadendamme R. Stobbelaar Viering van W en C  St. Caecilia
11.00 uur Goes  H. Buijssen Eucharistieviering  Herenkoor
11.00 uur Haamstede F. van Hees Eucharistieviering  koor West Zeeuws Vlaanderen
    
DINSDAG 30 OKTOBER    
09.30 uur Goes  F. van Hees Eucharistieviering  Dagkapel
    
WOENSDAG 31 OKTOBER    
14.00 uur Lewedorp  T. Brooijmans Eucharistieviering  De Kraayert
    
DONDERDAG 1 NOVEMBER   ALLERHEILIGEN 
19.00 uur Goes  F. van Hees Eucharistieviering  Con Amore
    
VRIJDAG 2 NOVEMBER   ALLERZIELEN 
19.00 uur ‘s-Heerenhoek  Liturgie groep Viering van W en C  Dames en Herenkoor
19.00 uur Zierikzee  F. van Hees  Eucharistieviering  Willibrorduskoor
19.00 uur  Kwadedamme T. Brooijmans Eucharistieviering  Singing Voices
19.00 uur Goes  H. Buijssen  Eucharistieviering  ??

WEEKENDVIERINGEN EN GROTE FEESTDAGEN   
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Oktober Wereldmissiemaand: Ethiopië
Ethiopië heeft een bijzondere geschiedenis en een rijke cultuur, maar 
is nog steeds een van de armste landen ter wereld. Het is groten-
deels afhankelijk van de landbouw. Als enige land in Afrika is Ethio-
pië nooit gekoloniseerd geweest (afgezien van een vijf jaar durende 
bezetting door Mussolini). Daardoor heeft het zich op heel eigen 
wijze kunnen ontwikkelen. De laatste keizer, Haile Selassie, werd in 
1974 afgezet. Van 1974 tot 1991 was Ethiopië een communistische 
staat. Sindsdien is het een republiek.

In maart van dit jaar werd Abiy Ahmed verkozen tot premier en hij 
brengt vele hervormingen tot stand. Hij heeft duizenden dissidente 
Ethiopiërs vrijgelaten uit de gevangenissen. Ook is hij bereid een eind 
te maken aan het jarenlange conflict met Eritrea. Het vredesakkoord 
is door beiden ondertekend en dat betekent dat de oorlog tussen 
beide landen officieel voorbij is. Behalve hoopvol is het ook span-
nend. Er is al een aanslag gepleegd op de nieuwe premier.
Ongeveer 15% van de inwoners is katholiek, dat zijn bijna 2,6 mil-
joen mensen. De meerderheid van de inwoners is moslim (circa 
55%) en daarnaast is er een groot aantal aanhangers van inheemse 
religies (circa 30%).

Het land is verdeeld in 15 bisdommen, waaronder 3 aartsbisdom-
men: Ouagadougou, Koupéla en Bobo-Dioulasso. De katholieke 
Kerk is zeer actief onder andere op het gebied van onderwijs en 
gezondheidszorg.

In het bisdom Ouahigouya zijn twee priesters, Charlemagne Sawa-
dogo en Marcellin Ouédraogo verantwoordelijk voor het kinder- en 
jongerenpastoraat. Zij bekommeren zich speciaal om de kinderen en 
jongeren die in plaats van naar school te gaan, zwaar en gevaarlijk 
werk doen in de illegale goudmijnen. Zusters zorgen voor opvang van 
vrouwen die uit hun dorp verstoten worden omdat ze heks zouden 
zijn. Ook komen zij op voor meisjes die wegvluchten voor het lot van 
een gedwongen huwelijk.

Om dit werk te ondersteunen kunt u geven tijdens de collecte of 
doneren via NL65 INGB 0000 0015 66 t.n.v. Missio Wereldmissie-
maand, te Den Haag

Processie van de 
katholieke kerk 
in de provincie 
Katía. Op zijn 
hoofd draagt de 
priester een kopie 
van de Ark van het 
Verbond. Foto: H. 
Schwarzbach

Wordt vervolgd: goede kost
FILMS BRENGEN ONS BIJ VRAGEN DIE ERTOE DOEN
Goede kost, daar knapt een mens van op. Niet alleen van kost die 
bestemd is voor de maag. Maar ook van kost die de ziel kan voeden.
 Een voedzame combinatie van deze twee bieden we 
opnieuw aan. Nadat vorig seizoen alleen de eerste van de drie avon-
den met een maaltijd begon, willen we in het komende seizoen drie 
avonden lang de ontmoeting zoeken in de combinatie van maaltijd 
en film.
 We gaan de avonden beginnen met een eenvoudige, maar 
gezellige maaltijd. De ontspannen ontmoeting staat daarbij centraal. 
Dan kijken we samen naar een boeiende film (zie hieronder). En 
na afloop is er – uiteraard bij koffie of thee – gelegenheid om met 

elkaar te spreken over wat 
ons heeft geboeid, geraakt, 
aangesproken of misschien 
wel geïrriteerd in het film-
verhaal. Zo komen we – 
hopelijk – op het spoor van 
de voeding voor de ziel. Met 
vragen die ertoe doen.
 We beginnen met 
het aanbieden van één film. 
Aan de deelnemers wordt 
gevraagd om suggesties 
voor films die we de tweede 
en eventueel derde avond 
kunnen vertonen en bespre-
ken. Dus ook uw betrok-
kenheid bij het programma 

doet ertoe!
 We komen bijeen in de Dorpskerk, Dorpsstraat 71 te Hein-
kenszand. De maaltijd vangt aan om 18.00 uur, de filmvertoning om 
19.00 uur. Voor deelname kunt u zich aanmelden, noodzakelijk om 
de maaltijden te kunnen voorbereiden. Dit kan gebeuren bij 
ds. E. Rietveld, E: ds.e.j.rietveld@gmail.com, T: 06-34 104 659 of 
pastor W. Hacking, E: wielhacking@gmail.com, T: 06-17 598 152.

En dan de film … We gaan kijken naar Still Life uit 2013, geregiseerd 
door Uberto Pasolini.  John May (Eddie Marsan) is een stipte en goed 
georganiseerde gemeenteambtenaar die belast is met het vinden 
van de nabestaanden van hen die alleen zijn gestorven. Wanneer zijn 

a fdel ing wordt 
afgeslankt, moet 
John extra zi jn 
best doen om zijn 
laatste zaak rond 
te kr i jgen. Het 
wordt voor hem 
een bevrijdende 
reis die hem in 

staat stelt om eindelijk te beginnen met te leven. 
De eerste avond zal zijn op maandag 8 oktober 2018 om 18:00 uur. 
En als er voldoende belangstelling (= betrokkenheid!) blijkt te zijn: 
noteer dan ook alvast donderdag 22 november 2018 en donderdag 
17 januari 2019.

Voor maaltijd, film, inspirerende gespreksvragen en koffie/thee 
vragen we een bijdrage van € 7,50.
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Ondersteuning pastorale teamwacht
VRIJWILLIG(ST)ER GEVRAAGD
De teamwacht voorziet in de pastorale bereikbaarheid: zeven 
dagen per week, van 8.00 tot 22.00 uur. Voor uitvaarten, zie-
kenzalving/ziekenzegening en in acute geestelijke nood kunnen 
mensen de telefoon van de teamwacht bereiken. De telefoon van 
de teamwacht wordt door de week aangenomen door de teamas-
sistente, Plonie Paree.

Eens per week wordt deze telefoondienst waargenomen door een 
vrijwillig(st)er die bereikbaar wil zijn in het weekend. Soms is dat 
van zaterdag 8.00 uur tot zondag 22.00 uur, soms van zondag 
13.00 uur tot maandag 22.00 uur.
Verzoeken van uitvaartondernemers voor een uitvaartdienst wor-
den gekoppeld aan een voorganger en aan een locatie (kerk, 
crematorium of uitvaartcentrum). Je bent als waarnemer van de 
teamwacht een spil in dit communicatiespel. Uiteraard word je 
voor deze ondersteunende taak goed toegerust.

Wanneer parochianen vragen om een ziekenzalving of ziekenzege-
ning, dan koppel je een van de beroepskrachten aan de gewenste 
bediening, compleet met locatie en gewenst tijdstip.

Voor deze functie heb je een dienstverlenende instelling en je 
beschikt over goede communicatieve vaardigheden. Ook het com-
municeren via digitale media beheers je goed.

Voel je er iets voor? Of ken je iemand die interesse heeft? 
Reacties graag naar Wiel Hacking: E wielhacking@gmail.com of
M 06-17 568 152.

DAGBEDEVAART BANNEUX 2018

Het bestuur van Caritas Banneux Bisdom Breda organiseert van vrij-
dag  5 oktober tot dinsdag 9 oktober 2018 een triduüm en op zon-
dag 7 oktober wordt weer de mogelijkheid geboden dit wereldbeken-
de pelgrimsoord te bezoeken door een dagbedevaart naar Banneux.
De Maagd der Armen nodigt ons allen uit enkele dagen of uren in 
Banneux te vertoeven.

Uiteraard zijn er ook kosten voor de pelgrims. Het triduüm komt op  
€ 310,00 en de dagpelgrims betalen € 47,50. (inclusief warme 
maaltijd en ’s middags koffie/thee met stuk vlaai.)
Voor de dagbedevaart naar Banneux zijn er twee opstapplaatsen, 
N.L. Vlissingen en Goes mits er voldoende pelgrims zijn.

In Tessenderloo hebben we een sanitaire stop en limonade met koek.  
In het winkelstraatje van Banneux  zijn er winkeltjes waar u ook uw 
souvenirs/ herinneringsvoorwerpen kunt kopen.
Vergeet niet een bezoek te brengen aan Maria bij de Bron, waar u 
eventueel gewijd water mee kan nemen.
En ook de Mariakapel waar zij verschenen is bij het ouderlijk huis 
van Mariette Beco. Mariette Beco is op 02-12-2013 overleden; zij 
was 90 jaar oud. De Maagd der armen is acht maal verschenen aan 
Mariette: tussen 15 januari en 2 maart 1933.
Bij de Mariakapel is er gelegenheid om kaarsen te laten branden 
en even stil te zijn. Ook is er op het park een wandelroute met de 
kruisweg en er zijn veel beelden en kapelletjes te bezichtigen. Na het 
warm eten is er speciaal voor de dagpelgrims een wandeling naar de 
bron, waar er gelegenheid is voor een handoplegging..

Het vertrek huiswaarts is meestal tussen kwart over vier, en half vijf. 
Enkel stoppen we nog even in Tessenderloo voor enkel alleen maar 
een sanitaire stop.

Als U interesse hiervoor heeft of inlichtingen wilt kunt U terecht tot 
en met 30 september bij de volgende propagandisten:
Mevr: De Baar – Rentmeester. Prins Willem – Alexanderstraat 26. 
4461 AS Ovezande.Tel: 0113 – 655824.
Fam. P. Luijben – Den Boer. Rijksweg 16. 4307 LG Oosterland.
Tel: 0111 – 643390.
Mevr. M. Hoondert – Courtin Jacob Valckestraat 9. 
4451 AW Heinkenszand. 
Tel: 0113 – 562360.
Mevr. R. Hagemans. Couwervestraat 55-01. 4461 XB Goes.
Tel: 06 -18582195.
Mevr. L. Polfliet, Plataanstraat 14, 4462 TW Goes
Fam: De Smit Kastanjestraat 32. 4462 VE Goes. Tel: 0113 - 212048
Deze familie is ook voor de volgende dorpen bereikbaar. 
Kwadendamme, Lewedorp, en ’s-Heerenhoek.
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Damiaanviering 2018
Op zondag 7 oktober vieren we parochiebreed het feest van de 
heilige Damiaan. Kwadendamme treedt dit keer op als ontvangende 
kerk. De gastheren en -dames zijn ruim vóór de vakantie al bij elkaar 
geweest om na te denken over op welke wijze in 2018 dit feestje 
gevierd zou kunnen worden. Dit heeft een aantal leuke suggesties 
opgeleverd die we graag met jullie delen omdat we natuurlijk van 
harte hopen dat velen hierbij aansluiten.
Een goed feest vier je in gezamenlijkheid, en wij hopen dan ook op 
7 oktober met heel veel parochianen te kunnen optrekken. Na de 
feestelijke viering volgt een gezellig samenzijn achterin de kerk.
Aan de sportieve mensen bieden we een leuke uitdaging: langs die-
ken en wegen met het scheepje van Damiaan. De start is om 08.30 
uur bij de kerk van ’s-Heerenhoek. Als echte pelgrims zullen we het 
scheepje van Damiaan, dat afgelopen jaar onderdak had in de Wil-
librorduskerk, wandelend van ’s-Heerenhoek naar Kwadendamme 
brengen. Onderweg maken we een korte stop bij de Mariakapel aan 
de Oud Ovezandseweg. Ter plekke zullen mensen van Ovezande zorg-
dragen voor een vers bakje koffie. Daarmee kunnen we ons sterken 
om de laatste vier kilometer naar Kwadendamme vol goede moed 
voort te zetten. De pelgrims wacht dan een warme ontvangst en gere-
serveerde plekken in de Bonifaciuskerk.
Deze pelgrimstocht wordt voortgezet op 24 oktober. Dan zullen we 

met een touringcar van de AMZ een bezoek brengen aan Tremelo (B). 
In grove lijnen zal het programma als volgt zijn. Vertrek rond 08.30 
uur en bij aankomst een kopje koffie. Daarna zal pastoor Van Hees 
voorgaan in de Picpuskerk te Ninde. Na afloop van de viering gebrui-
ken we de lunch in huize de Veuster in Tremelo. Aansluitend een 
rondleiding met gids in het Damiaanmuseum, start van de terugreis 
om 16.30 uur. Op de terugweg sluiten we de pelgrimage af met een 
gezamenlijk diner.

Als bijdrage voor deze reis wordt 
een bedrag van € 25,- per deel-
nemer gevraagd. Deze bijdrage is 
zo laag omdat bij de Jacob Tim-
mermanstichting subsidie is aan-
gevraagd (en verkregen) om deze 
reis mede te financieren. Hierdoor 
denken we dat het mogelijk wordt 

dat iedereen de kans heeft om mee te gaan. Tijdens de Damiaan-
viering op 7 oktober worden flyers uitgereikt waarin het complete 
programma vermeld staat, en vanaf dat moment start de opgave. 

Tekst parochiekerncommissie Kwadendamme, 
foto Jan Strooband

Het pastorale team
Zo begin je aan de zomervakantie en kom je terug, dan is de samen-
stelling van het pastorale team opeens drastisch veranderd. Het zat 
wel in de pen, maar het moment kwam toch onverwacht waarop 
pastoor Paul de Maat van de bisschop gelegenheid kreeg om met 
emeritaat te gaan (per 1 juli 2018). En als onmiddellijk gevolg daar-
van werd op diezelfde dag de taak van pastoor Fons van Hees uitge-
breid met het pastoorschap van de Mariaparochie op Walcheren. Tel 
daarbij op, dat pastor Jeanine Heezemans vervroegd met pensioen 
gaat, dan kun je wel ongeveer uitrekenen wat dit betekent voor de 
pastorale beschikbaarheid van de drie resterende actieve beroeps-
krachten (Fons van Hees, Ria Mangnus en Wiel Hacking).
 Nu heeft pastoor … nee, pastor De Maat wel aangegeven 
dat hij beschikbaar blijft voor de priesterlijke bediening (vieringen 
in het weekend, uitvaarten, doop- en huwelijksvieringen). Hij zal 
een keer per maand ook voorgaan in een van de kernen van de 
Damiaanparochie. Daar zijn we als pastoraal team erg dankbaar 
voor, evenals voor de inzet van pastor Harrie Buijssen en pastor Tom 
Brooijmans. Maar al met al betekent deze drastische wijziging toch 
een taakverzwaring, niet alleen voor pastoor Van Hees, maar voor het 
pastorale team als geheel. Want de pastoor van beide parochies zal 
als voorganger zichtbaar willen zijn in de kerken van zowel de Maria- 
als de Damiaanparochie. Voor het gereduceerde team betekent een 
en ander ook, dat de eerst-aanspreekbaarheid in de parochiekernen 
(zoals die onder andere tot uitdrukking kwam in de aanwezigheid bij 
vergaderingen van de parochiekerncommissies) gewijzigd zal worden 
in het deelnemen aan het ‘clusteroverleg’, dat deels nog gevormd 
moet gaan worden. 

 Daarnaast is er – gelukkig – een kleine ondersteuning 
voor het pastorale team, waarover u elders in dit nummer kunt 
lezen. Hoe dan ook, er zullen veranderingen komen in de wijze 
waarop de pastorale zorg georganiseerd kan worden. Twee jaar 
geleden hadden 5,8 beroepskrachten de zorg over 27.000 

parochianen, nu zijn dan 2,8 beroepskrachten voor 25.000 
parochianen. Oftewel: toen had iedere pastor 2931 gelovigen 
onder haar of zijn hoede, nu heeft ieder pastor de zorg voor 8928 
parochianen.

 Desondanks zet het pastorale team alles op alles (mede 
dankzij de inzet van emeriti en vrijwilligers in liturgische werkgroe-
pen) om in 2018 de toezegging waar te maken dat in elke kerk elk 
weekend een viering gerealiseerd wordt. Uitzondering daarop vormen 
uiteraard de vieringen die gezien moeten worden als een samenbin-
dende parochiële aangelegenheid. Denk aan de Damiaanviering en 
aan de afscheidsviering van pastor Jeanine Heezemans. Of echter 
deze ambitie ook in de toekomst waargemaakt kan blijven worden 
… ?
 Tot slot: als u dit nummer van Parochienieuws in handen 
hebt, is er (op dinsdag 28 augustus) in Zierikzee een avond van 
bezinning en overleg geweest voor parochiebestuur, afgevaardigden 
van de parochiekerncommissies, de werkgroep parochieplan en het 
pastorale team. Daarin worden de contouren van de toekomst ver-
kend, zonder dat er al beleidsmatige beslissingen genomen moeten 
worden. Dat laatste gebeurt pas in een later stadium. In een komend 
nummer van Parochienieuws wordt u bijgepraat over de bevindingen 
van de beraadslaging op 28 augustus.

Wiel Hacking, teamleider

Momenteel zijn er drie clusters binnen onze parochie gevormd: 
drie kernen die in eerste instantie samenwerkten om de regelmaat 
van diensten en vieringen in een weekend tot meer afstemming 
te brengen voor kerkganger, maar zeker ook voor de voorganger. 
Cluster West: Lewedorp, Heinkenszand en ’s-Heerenhoek
Cluster Noord: Goes en de beide kernen op Schouwen-Duiveland
Cluster Zuid: Ovezande, Kwadendamme en Oost-Zuid-Beveland.



12

GOED OM TE WETEN, iets voor de agenda?
Op zaterdag 22 september 2018 organi-
seren het Sint Franciscuscentrum, het vor-
mingscentrum van Bisdom Breda, en de Vrije 
Boekhandel te Breda een lezing door Manu 
Keirse ‘Hoe kunnen we elkaar helpen bij ver-
lies en verdriet?’.

VOOR WIE
De lezing is bedoeld voor iedere geïnteres-
seerde en mensen die in hun persoonlijke 

of professionele leven geconfronteerd worden met verlies of mensen 
die iemand in hun omgeving willen bijstaan in het verdriet.

OVER MANU KEIRSE
Emeritus hoogleraar prof dr. Manu Keirse is klinisch psycholoog, 
veelgevraagd spreker en gezien als autoriteit in Nederland en België 
op het gebied van omgaan met rouw en verlies en palliatieve zorg. 
Zijn boeken zijn in vele talen vertaald.

WANNEER WAAR EN PROGRAMMA
Op 22 september 2018, Sint Antoniuskathedraal, Sint Janstraat 8, 
4811 ZL Breda.

09.45 uur  Ontvangst
10.00 uur   Lezing ‘Hoe kunnen wij elkaar helpen bij verlies en 

verdriet’ door Manu Keirse
11.30 uur  Gelegenheid tot het stellen van vragen
11.45 uur   Gelegenheid tot het inzien en aanschaffen van  

zijn boeken

AANMELDEN 
U kunt zich inschrijven door het invullen van het aanmeldformulier op 
de website van het Sint Franciscuscentrum:
www.sintfranciscuscentrum.nl. 
Of door opgave bij de Vrije Boekhandel
Aan deelname zijn geen kosten verbonden, een vrijwillige bijdrage 
is welkom.

PALABANA KINDERDORP
Het Palabana kinderdorp voor 
aidskinderen in Zambia is drie jaar 
gesteund door de regiocollecte van 
Caritas. Dit jaar is het derde en 
laatste jaar. Ze hebben Uw steun 
heel hard nodig. We ontvingen als 
Caritasbestuur deze brief van Anne 

Martens en bevelen de collecte graag bij U aan!

Beste medeparochianen,
Met de deur in huis vallen is niet altijd makkelijk, maar het is toch de 
beste manier om belangrijke zaken helder te verwoorden.
Het zo geliefde en veelgeprezen project van de Pola van der Donck-
stichting heeft het momenteel heel zwaar!
De kleine aidsweeskinderen die wij in 2005 opnamen in het Pala-
banakinderdorp hebben nu grotendeels de leeftijd bereikt dat zij 
zouden moeten uitvliegen! Echter zonder een gedegen vakdiploma 
of zonder dat zij een studie kunnen gaan volgen is dit voor deze 
weeskinderen geen optie. Zij hebben immers geen vangnet in de 
vorm van ouders of familieleden waar ze kunnen aankloppen om 
hulp, steun of onderdak, wanneer het even niet meer lijkt te lukken. 
Zij staan alleen in de wereld en kunnen zo weer in een uitzichtloze 
situatie terecht komen!

De grootste kosten van het afgelopen jaar was vooral de afgekeurde 
watervoorziening in het dorp. Doordat er in de buurt van het dorp een 
uitbraak van de gevreesde cholera woedde, werd de zojuist voor veel 
kosten gerepareerde watervoorziening volledig afgekeurd.
Hierna was de grootste zorg het onderwijs. De salarissen van de het 
onderwijspersoneel werden inmiddels flink verhoogd en de aanschaf 
van nieuwe onderwijsmiddelen zoals computers, uniformen, boeken 
en het schoolgeld voor zoveel kinderen tegelijk was eigenlijk boven 
ons budget. De huisjes en overige gebouwen van het kinderdorp heb-
ben heel hard een opknapbeurt nodig en ga zo maar door.
Het is hetzelfde als een groot gezin, waar ook altijd zorgen zijn en 
een tekort aan alles is. Toch wil je je de kinderen alles geven wat zij 
nodig hebben en daar werken wij als bestuur van 7 vrijwilligers heel 
hard voor.

Zelf ben ik nu 18 jaar werkzaam voor de aidsweeskinderen en samen 
met de andere bestuursleden zijn wij nog steeds vol passie, om de 
droom van Pola van der Donck, die op 90 jarige leeftijd stierf, te vol-
brengen nl. deze weeskinderen een goede en gelukkige toekomst te 
geven zodat zij op eigen benen kunnen staan. Vanuit onze kerken en 
ook particulier is ons in de afgelopen 18 jaar al veel steun gegeven. 
 Ik ben dan ook enorm trots en dankbaar voor alles wat wij in Zambia 
ook dankzij U allen hebben kunnen  bereiken.

Heel graag willen wij doorgaan met ons vaak moeilijke werk, maar dit 
kunnen wij niet zonder Uw steun.
In de meeste parochiekernen is in November weer een regio Cari-
tascollecte voor het Palabanakinderdorp en natuurlijk ook met enige 
schroom, wil ik U namens de weeskinderen van Zambia vragen om 
deze collecte extra te gedenken.

Mocht U niet in de gelegenheid zijn om onze kerken te bezoeken en 
U wilt ons mooie project toch steunen dan kan dit door Uw donatie 
over te maken op bankrekening  NL92 INGB 0007 2957 71 ten 
name van Aidsweeskind – Burgh Haamstede.
Dank en vriendelijke groeten,

Anne Martens – Burgh Haamstede.
e-mail anne.martens@kpnplanet.nl
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     UITNODIGING

Pastor Jeanine Heezemans neemt op enkele dagen na,  10 jaar na haar benoeming, afscheid van  de H. Pater Damiaan en de H. Maria parochie. 
Wij vieren op zondag 16 september 2018 de eucharistie,  samen met haar en het team,  waarin een speciale plaats is voor ouders en kinderen.  
In deze feestelijke eucharistie vieren we met een lied  en een woord haar afscheid in de H. Maria Magdalena kerk,  Singelstraat 9, te Goes. 

De viering begint om 11.00 uur. 

Bij deze nodigen wij u hiervoor uit. Uw komst stellen wij zeer op prijs. 
Na afloop is er gelegenheid om persoonlijk afscheid van haar  

te nemen in de Magdalena zaal.  
Daar wordt u koffie en thee aangeboden. 

VAN HARTE WELKOM 

Met vriendelijke groet, 
Namens het parochiebestuur van  de H. Pater Damiaan en de H. Maria parochie, Pastoor Fons van Hees 

Pastoor Paul de Maat 
Pastor Wiel Hacking 
Pastor Ria Mangnus 

Stichting Leergeld

AFSCHEID PASTOR JEANINE HEEZEMANS

ZONDAG 16 SEPTEMBER
11.00 UUR GOES



DAMIAANTJE
Dank u voor deze fijne vakantie

Zes weken lang hebben we genoten van de zomervakantie. Nu is de 
school weer begonnen. 
Het is leuk om nog eens terug te denken aan de zomervakantie en 
dankbaar te zijn voor de leuke en mooie momenten, samen met je 
familie of vriendjes. Denk maar aan het zand tussen je tenen, een 
ijsje eten, een kaarsje aansteken in een kerk of kapel, zwemmen 
in de zee, staren naar de blauwe lucht, buiten spelen, zorgeloos 
zijn, aandacht hebben voor de kleine dingen, nieuwe mensen leren 
kennen.
Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar soms is het fijn om stil te staan bij 
deze momenten. Dankbaar te zijn dat we ze mogen beleven. Bewust 
te zijn van het moment en de momenten die zijn geweest. 

In de vieringen zingen we vaak het onderstaande liedje. 
Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen 
bij U komen mag. 
Dank U voor deze mooie aarde
dank U voor sterren, maan en zon.
Dank U dat U ons wilt bewaren,
kracht en levensbron.
Dank U dat alle vogels zingen,
dank U voor elke boom in bloei.
Dank U voor zoveel goede dingen,
dank U dat ik groei.

Dank U voor steun in moeilijkheden,
altijd ziet U naar mensen om.
Dank U voor vrienden en voor vreemden
die ik tegenkom.
Dank U voor alle mooie klanken,
al wat ik zien en horen kan.
Dank U - o God, ik wil U danken
dat ik danken kan. 

Op zondag 16 september om 11.00 uur is er een gezinsviering in de 
Maria Magdalenakerk in Goes. Dit is tevens het afscheid van Jeanine 
Heezemans, die vervroegd met pensioen gaat. U bent allen van harte 
welkom bij deze viering. 

Maak een kaarsje die je kunt branden als je wilt denken aan alle dingen waar je dankbaar voor bent. Schilder een bierviltje in een leuke 
kleur en plak er een waxinelichtje op. Versier dan het bierviltje met bloemen, stickers of verf.

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR OUDERS VAN 
KANDIDAAT-VORMELINGEN 2019
Komend jaar bieden we kinderen uit de hoogste groepen van de 
basisschool de mogelijkheid aan zich te laten vormen.  Met name 
kinderen uit de kernen: Lewedorp, Ovezande, ’s-Heerenhoek (die al 
heel wat jaren samen de voorbereiding doen) maar ook leerlingen 
uit Schouwen-Duiveland en Oost-Zuid-Beveland, omdat zij vorig 
jaar geen mogelijkheid tot gezamenlijke voorbereiding aangeboden 
kregen. Heinkenszand heeft ook in 2019 gevraagd om een groep 
kinderen te begeleiden en natuurlijk geven we hieraan gehoor. 

Eind oktober ontvangt u meer informatie over voorbereiding, 
vormselweekend en informatieavond via dit blad en wellicht via 
parochiekern en/of scholen.

De vormselviering is al bekend: 
zaterdag 18 mei 2019 om 19.00 uur in de
H. Willibrorduskerk te ’s-Heerenhoek. 
De vormheer wordt later bekend gemaakt.
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Geloven is dat kinderlijk eenvoudig?

Tijdens een van de uitzendingen van ‘Zomergasten’ was voormalig 
bondscoach Louis van Gaal te gast.  Ik bleef hangen in de uitzen-
ding, omdat hij -op een gegeven moment- nogal emotioneel rea-
geerde op een vraag over de vroegtijdige dood van zijn eerste echt-
genote. Zij stierf aan kanker. Natuurlijk mag ook een bondscoach 
daarover allerlei gedachten hebben, maar ik verbaasde me over de 
logica, waarom hij na de dood van zijn dierbare het geloof in God 
had losgelaten. Herkenbaar? Ik dacht meteen terug aan gesprekken 
met kinderen. 

Als je met kinderen over geloof praat, gaat het snel een andere kant 
op dan je als oudere gewend bent. Kinderen geloven in van alles en 
de relatie met God is er wellicht een van vele.
Op momenten die het gevoel raken, wil God nog wel eens ter spra-
ke komen.

 • Als God zo goed is, waarom lijden er dan zoveel mensen?
 •  Waarom doet God niks aan oorlogen, hongersnood en slechteriken?

God wordt dan gezien als een tovenaar, die – als Hij dat wil- het lij-
den van mensen kan wegnemen. Doet Hij dat niet of onvoldoende, 
dan krijgt Hij de schuld of wordt als onbetrouwbaar bestempeld.
Aan de ene kant kun je kinderen die visie niet kwalijk nemen. Ze 
weten weinig van het christelijke geloof en zien vooral God als een 
bestrijdingsmiddel tegen het kwaad.  
Aan de andere kant zou meer achtergrondinformatie hen wellicht 
duidelijk kunnen maken dat God niet ‘zomaar’ iemand is, zoals je 
buurman of buurvrouw. 
Momenten om daarover met kinderen te praten zijn schaars, omdat 
hun interesseboog maar kort gespannen is. Dit is echter geen reden 
om gesprekken hierover te mijden.
Wat had ik graag met Louis van Gaal over dit onderwerp doorgepraat. 
Misschien had hij mij wel aangekeken en gezegd: ‘Dat je mijn visie 
niet begrijpt? Ben jij nou zo dom, of ben ik nu zo slim dat je dit niet 
begrijpt?’
Beste Louis, van voetballen heb ik ‘de ballen’ verstand, maar over 
geloofszaken ben ik één en al oor. Dus, als je nog eens wilt napraten; 
je bent uitgenodigd.

Richard Gielens, lid werkgroep voorbereiding
 Eerste Communie en Vormsel.

SLUITING VAN KERKEN GEEN ROUTINEKLUS
Het kan niemand ontgaan zijn dat in Neder-
land kerken hun deuren moeten sluiten. 
Leegloop en hoog oplopende kosten dwin-
gen kerkbesturen ( niet alleen rooms-katho-
lieke) deze definitieve, zeer ingrijpende stap 
te nemen. 
In een artikel in het dagblad Trouw van 
donderdag 16 augustus, onder de rubriek 
Religie & Filosofie, trof ik zeer kenmerkende 
en herkenbare uitspraken aan, die ik u zeker 
niet wil onthouden.

 • De kerk is de afgelopen 
decennia steeds minder streng in de leer 
geworden. De groeiende openheid in kerkge-
nootschappen is een positieve ontwikkeling, 
maar niet zonder gevolgen. Angst hield aan-
vankelijk veel mensen binnen boord.  Wie 
de kerk en het ware geloof verliet, ging naar 
de hel. Dat was toen de gedachte.  Door 
dogma’s ter discussie te stellen, hebben ze 
zich tegelijkertijd kwetsbaar gemaakt, want 
als de leer minder streng is, stap je er ook 
gemakkelijker van af. Verzuilde instituties 
werden opengebroken en termen als ‘enige 
ware kerk’ werden losgelaten. Er kwam meer 
contact met andere kerkgenootschappen.  
(Historicus Ewout Klei, 37 jaar, opgegroeid 

in een vrijgemaakt gezin en gepromoveerd 
op de geschiedenis van het Gereformeerd 
Politiek Verbond).
 • Menne van Dijk, 68 jaar, voorzitter 
van de kerkenraad  van de vrijgemaakt-ge-
reformeerde kerk in Ulrum (Groningen): de 
stap naar andere kerken is kleiner gewor-
den. Het is de vraag of je dat negatief moet 
duiden. We zijn veel te veel gericht geweest 
op groei en niet op het geloof. Onze kerkmu-
ren werken belemmerend. We zijn allemaal 
te gehecht aan onze gebouwen, aan onze 
groep. Als je alleen vasthoudt aan vormen, 
dan loop je vast. God dienen en Christus 
volgen kan ook op een andere plek.
 • Lienke Kloosterman, 56 jaar, 
organiste van de vrijgemaakte kerk te Ulrum: 
Ik vind het heel dubbel: de sluiting van de 
kerk kan het begin zijn van iets moois. Ik 
ging eens naar een sing-in in Lauwersoog 
en hoorde daar kinderstemmen zingen. Ik 
raakte ontroerd, want zoiets had ik  in Ulrum 
al lang niet meer gehoord.  Samen komen in 
een andere kerk is heel goed voor het geloof, 
maar in dit kerkje heb ik alles meegemaakt: 
de doop van mijn kinderen, mijn huwelijk 
en de begrafenissen van mijn ouders. Het is 
heel jammer om dat achter te moeten laten.

Richard Gielens, met dank aan 
Trouw-journalist Bas Roetman.
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PASTORALE ZORG INZAKE 
SACRAMENT DER ZIEKEN 

EN OVERLIJDEN

06- 53637130

 

Dorpsstraat 51b Heinkenszand  
(0113) 644 398 

www.rplusmakelaardij.nl 

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

 

  

 
 

 
	  

Gratis  
advies nodig? 

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

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

en bouwkunde, Duits, Engels,  
bankzaken, testament, 

beleggen, gemeentezaken en  
nog vele andere zaken, staan  

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

 ’t Gilde 
de Bevelanden 
helpt U graag! 

Bel 06-14 53 06 01  
of mail naar 

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

 

 

Heeft u gratis 
advies nodig?

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

archiefonderzoek, boekhouden, 
bouwkunde, financiële zaken, 

geschiedenis, juridische zaken, 
keramiek, metaalbewerking, 

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

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

beschikking.
Kunnen wij u helpen of helpt 

u mee met het geven van 
adviezen?

N  ieuws van 

uit de kernen 

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

PAROCHIEKERN GOES

H. MARIA 

   MAGDALENAKERK

LIEF EN LEED

Gedoopt:
15 juli: Catharina Gerarda (Cloë), dochter 
van C.M. van Hoorn.

Bevestiging in geloof
Op 24 juni ontving Mariska Vossen het 
Sacrament van het Doopsel en het Vormsel.

Overleden
Marinus de Pundert, 91 jaar, weduwnaar van 
M.de Pundert-Rentmeester, overleden op 22 
juni. De uitvaartdienst en begrafenis vonden 
plaats op 28 juni.
Gabriël Gunst, 81 jaar, overleden op 23 juni. 
De afscheidsdienst en crematie vonden plaats 
op 28 juni.
Elisabeth Maria Depondt, 87 jaar, weduwe van: 
A. Vermue, overleden op 3 juli. De uitvaart-
dienst en crematie vonden plaats op 7 juli.
Maria Adriana Johanna Pieters, 82 jaar, echt-
genote van: P.J. Zuidhof, overleden op 12 juli. 
De uitvaartdienst en crematie vonden plaats 
op 18 juli.
Catherina Maria Bollen, 93 jaar, echtgenote 
van: H. Versteegh, overleden op 18 juli. De 
afscheidsdienst en begrafenis vonden plaats 
op 25 juli. 

Oproep gastleden voor 
bevelands kerstkoor 2018 
Evenals voorgaande jaren zal ook dit jaar op vrijdag 21 december de jaarlijkse VOLKSKERST-
ZANG plaatsvinden, uitgevoerd door het BEVELANDS KERSTKOOR. U wordt uitgenodigd deel 
te nemen aan de repetities  voor deze volkskerstzang en met het vaste koor mee te zingen 
op 21 december. Nog enkele optredens staan op het programma. Onze dirigente is Willy 
Feijtel-Bout en wij worden begeleid  op piano door Jolanda Nagelkerke uit ’s-Heerenhoek.
De repetities vangen aan op woensdag 5 september a.s. en vinden plaats in dorpshuis Vij-
verzicht te Borssele, aanvang 19.30 uur tot 21.30 uur. De kosten bedragen € 30,00 voor 
alle avonden incl. muziek. Een unieke gelegenheid mee te zingen met een koor zonder ver-
plichting vast lid te worden.  Inlichtingen: Jeanne van Hekken, tel 0113-548520 of email: 
vhekken@telfort.nl.

Oecumenische bieeênkomst
Op zondag 16 september is er weer een ‘eucumeniese bieeênkomst’ in ’t Kerkje van Ellesdiek 
(Ellewoutsdijk). Op deze derde zondagmiddag van september starten we weer met de maan-
delijkse oecumenische bijeenkomsten met een Zeeuws dialect als voertaal. De overdenking 
wordt verzorgd door Ria Keijzer-Meeuwse in het dialect van Zuid-Beveland. De bekende zan-
geres van het Zeeuwse lied Anja Kopmels zal eveneens aan deze middag meewerken. De bij-
eenkomst begint om 14.30 uur, de toegang is gratis. Er wordt gecollecteerd voor de stichting 
Cornel Ngaleku Children Centre in Tanzania en voor de onkosten van ’t Kerkje.

Jan Minnaard, Oecumenische Werkgroep Ellesdiek
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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:
10 juli: Johannes de Jonge, weduwnaar van 
Catharina Maria de Jonge-Vermue, 94 jaar; 
wonende Werrilaan 10. De uitvaartdienst 
vond plaats op dinsdag 17 juli, waarna 
begrafenis op ons kerkhof.
30 juli: Laurentius Pover, weduwnaar van 
Maatje Smulder, wonende Heinkenszandse-
weg 36, 92 jaar. De afscheidsdienst  was in 
het rouwcentrum in ’s-Gravenpolder, waarna 
crematie in besloten kring.
10 augustus: Mark Cornelis Johannes Ver-
donk, echtgenoot van Mariska Verdonk-van 
Ginkel, 46 jaar; woonachtig Stoofweg 3 
Nieuwdorp. De afscheidsbijeenkomst was 
op donderdag 16 augustus in onze kerk, 
waarna graflegging in besloten kring op ons 
kerkhof.

CARITAS-COLLECTES
Elke eerste zondag van de maand is er een 
speciale collecte ten bate van de Caritas of 
een specifiek doel. Bij deze een overzicht en 
verantwoording van het afgelopen halfjaar:
Januari: €82,10
 nood in eigen parochie
Februari: -293,10 
 vastenactie
Maart: -77,50
 vastenactie
April:  -114,85   
 nood in eigen parochie
Mei: -91,85   

ZOMERCONCERT
Op vrijdagmiddag 29 juni was er in de kerk 
een zomerconcert van het Zuid-Bevelands 
Dameskoor. Er waren zo’n 110 bezoekers, 
die erg genoten hebben. Ze waren vol lof 
over het koor. De opbrengst van het optre-
den, € 630,--,  kwam geheel ten goede van 
het restauratiefonds.

AFSCHEID
Na de eucharistieviering van zondag 29 juli 
hebben we afscheid genomen van mevrouw 
Riet Boone. Zij was 15 jaar als dirigente aan 
het koor Con Amore verbonden. Als dank 
voor haar inzet ontving zij een cadeaubon 
en een bloemetje. 

K.V.G. NIEUWS
Na een korte vakantie zijn we weer terug 
aan het werk. Veel is er in de vakantie niet 
gebeurd, maar wij zijn verder gegaan, ieder 
met zijn eigen deel. Els heeft weer haar best 
gedaan om een mooi boekje te maken, wat 
zeker gelukt is. Bedankt Els!

Ik hoop dat u allen ondanks de hitte hebt 
kunnen genieten van het mooie weer. Als het 
goed is hebben we genoeg vitaminen opge-
daan voor de komende periode. We beginnen 
deze keer met de inloopmiddag op woensdag 
5 september om 14.00 uur. 

Kosten € 1,50 inclusief koffie.
Zoals altijd gaat het ook dit seizoen steeds 
door op de eerste en derde woensdag van 
de maand. Kom ook eens kijken altijd heel 
gezellig! Het Gilde begint op 11 september 
met een presentatie over hulphonden. De 
honden helpen mensen met o.a. lichamelijke 
of psychische klachten en kunnen een isole-
ment voorkomen.

Op 2 oktober zal de heer Knaap een presen-
tatie geven over zijn reis naar Krakau (Polen). 
Hij ondersteunt dit met beelden. Zo komen 
we meer te weten over deze prachtige stad.

Op 3 en 17 oktober is er weer de inloopmid-
dag. Kaarten maken, sjoelen, zomaar even 
een praatje maken. Alles kan, niets moet.

Op 25 oktober komt de heer Rekelhof. Hij 
is ambachtelijk palingroker. Hij geeft uitleg 
over hoe hij paling rookt en wat er moet 
gebeuren eer het zover is. Ook krijgen we een 
kleine proeverij en kan er evt. paling worden 
gekocht. Voor deze avond moet u zich bij uit-
zondering wel opgeven op de bekende adres-
sen. Zoals u ziet. We hebben weer ons best 
gedaan een gevarieerd programma te maken 
voor de komende tijd.

Wilt u meer weten? Bel dan met 
Ardi Zweedijk tel. 228099 of Thea van Dijk
tel. 06-18751148. Zij zullen u graag meer 
vertellen. Kijk ook eens op onze website 
www.vrouwengildegoes.nl. Graag tot ziens, 

Dien Janssen

OMGEKEERD HUISBEZOEK  
OVER FRANCISCUS 
Op donderdag 11 oktober organiseert de 
Elisabethdiaconie weer het Omgekeerd 
Huisbezoek. Pastor Rens Stobbelaar komt 
vertellen over Franciscus. We heten u van 
harte WELKOM in de Magdalenazaal. De 
bijeenkomst is van 14.00 uur tot 16.30 uur. 
Inloop 13.30 uur. Uitnodiging volgt nog.

Namens de Elisabeth Diaconie, 
Françoise Franse.
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 kerktelefoon
Juni:  -88,60
 diaconie bisdom Breda.

MARIAVIERING
Al vele jaren wordt er in de oktobermaand 
een Mariaviering gehouden in onze kerk. Elk 
jaar vragen wij aan enkele personen of ze 
iets willen vertellen over ‘ wat Maria voor hen 
betekent’. Dat vraagt nog al iets van iemand. 
Toch zijn er nog steeds mensen die dit met 
ons willen delen. Soms heel eenvoudig, 
maar ook aangrijpend wanneer Maria hun 
grote steun en toeverlaat is geweest.
Hier volgen enkele fragmenten uit eerdere 
vieringen: 
•  Als je kind bent voel je je het veiligste bij 
je moeder. Heb je pijn of verdriet dan weet je 
bij haar een luisterend oor of  een liefdevol 
gebaar te vinden. Toen ik 16 jaar werd kreeg 
ik een zilveren ketting met een Mariamedail-
le. Ik ben nu 70 jaar en ben deze tot op de 
dag van vandaag blijven dragen. En nu mijn 
eigen moeder er niet meer is, weet ik dat 
mijn hemelse moeder Maria dicht bij me is.
 • Tijdens de ernstige ziekte van mijn moeder 
nam Maria een belangrijke plaats in. Elke 
dag brandde er een kaarsje bij de beeltenis 
van Maria. Ik vond er steun en rust.Toen ik 
11 jaar was, mocht ik met mijn moeder mee 
ter bedevaart. Dat maakte een grote indruk 
op mij.
Op dinsdag 2 oktober om 19.00 uur is er 
weer een Mariaviering in onze H. Willibror-
duskerk. Ook kinderen van de basisschool 
zijn betrokken bij deze viering. Het Sint Ceci-
liakoor onder leiding van Jolanda Nagelkerke 
verzorgt de gezangen. Wij hopen ook velen 
uit onze buurt-parochiekernen te mogen 
ontmoeten op deze bijzondere avond.

Namens de werkgroep Liturgie, 
Ria Hoogesteger-Geijs

KOSTERSCHAP
Na het ver-
trek van Maria 
Bornhijm in 
juni leek het 
er even op 
dat we het 
kwartet aan 
kosters niet 
langer zou-
den kunnen 
vasthou-
den. Geluk-
kig meldde 
oud-koster 

Kees Rentmeester zich aan en gaf aan de 
taken van Maria te willen overnemen: het 
verzorgen van de uitvaartdiensten en de 
vieringen op zaterdagavond. Zo konden we 
binnen een maand weer een viertal kosters 
formeren die op toerbeurt elke dienst of vie-
ring in onze kerk blijven begeleiden.
Dank aan Kees, maar zeker ook aan Henk 
Postema, Mattie Vermue en John Vermue 
voor hun belangrijke taak als gastheer in 
onze kerk.

KERKSNUFFEL 

Op zaterdag 18 augustus gingen de deuren 
van Galerie Pastorie voor het eerst open 
en kon de toestroom van belangstellenden 
beginnen. De bezoekers waren onder de 
indruk van de veelvoud en verscheidenheid 
aan koopwaar, die netjes geordend en ver-
deeld waren over de diverse kamers van dit 
grote gebouw.
Op zondag 19 augustus was de keuze al 
beperkter, maar waren er nog genoeg voor-
deelkoopjes te bemachtigen.
Zaterdag 25 en zondag 26 augustus waren 
de laatste volledige koopdagen. Op zon-
dag 2 september sluiten we hopelijk een 
succesvolle reeks koopdagen af met een 
op=opruimingsaanbod tussen 10.00 uur en 

13.00 uur. Koffie drinken is die ochtend in 
de pastorie en niet achterin de kerk!
De opbrengst komt, zoals altijd, ten goede aan 
het onderhoud van onze H. Willibrorduskerk.

Dames van de Kerksnuffel:
Corrie Hoondert-Paree, Annie de Jonge-Raas, 
Jo Martens-Bal, Thea van den Dries-van Huf-

fel, Corrie Vreugdenhil en ondersteunende 
mannenwerkgroep: 

Rinus, John, Piet en Stefan.

ZOALS DE OUDEN ZONGEN…
Niemand wil graag ‘oud’ genoemd worden, 
maar toch moet men ruiterlijk toegeven dat 
men op een bepaalde leeftijd niet meer 
piepjong meer is… Vergrijzing is beperkt 
houdbaar, zeker met een kleurenspoeling, 
maar de gemiddelde leeftijd klimt met het 
aantal rimpeltjes mee…
Tijdens de gehele zomervakantie zongen de 
leden van het dames- en herenkoor Sint 
Caecilia in alle weekendvieringen, bege-
leid door Jolanda Nagelkerke op het orgel. 
Geweldig dat die samenwerking de gehele 
periode stand kon houden, want een dienst 
zonder zang en orgelspel is voor velen geen 
echte viering te noemen. We mogen trots 
zijn op die groep vrijwilligers: hartelijk dank!
Nu de zomer op zijn einde loopt en velen 
van hun vakantiebestemming zijn terugge-
keerd kunnen we het schema van koren 
weer oppakken. Het dames- en herenkoor 
gaan niet op vakantie, dus gemengd koor 
en kinderkoor hoeven niet bang te zijn voor 
eenzelfde klus gevraagd te worden.

Parochiekerncommissie ’s-Heerenhoek

PAROCHIENIEUWS & 
LEZERSBIJDRAGEN 
‘Geen bericht is goed bericht’ denken som-
migen als dit blad niet meer ontvangen. Na 
ons laatste verzoek een bijdrage te leveren, 
omdat vanaf 2017 geen bijdrage werd 
betaald is volop gereageerd. De grootste 
groep reacties betrof onrechtmatigheden in 
het abonneebestand van Parochienieuws 
kern ’s-Heerenhoek. Immers: iedereen die 
vorig of dit jaar parochiebijdrage heeft 
betaald behoudt het recht op toezending of 
ontvangst. 

Een kleiner deel gaf aan geen prijs meer te 
stellen op ontvangst. Ook hier zijn we blij 
mee, want we willen niemand opschepen 
met ongevraagde post en zo beperken we 
onnodige kosten. Dank aan allen die ant-
woord gaven. Wij nemen graag weer contact 
met u op, als u dat wenst.

Richard Gielens, secretaris/redactielid PN  
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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

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

PAROCHIEKERN 

HEINKENSZAND

H. BLASIUSKERK

LIEF EN LEED 

Overleden:
Op 6 juli is overleden Corry Beulens, wedu-
we van Job Koens, op de leeftijd van 89 
jaar. Corry was de 2e dochter uit een groot 
gezin. Ze trouwde in 1952 met Job, waar-
mee ze vier dochters kreeg. Zij was een 
geduldige vrouw die alle tijd voor haar werk 
had. Bijzonder genoot ze van haar klein-
en achterkleinkinderen. In 2007, na het 
overlijden van haar man, verhuisde ze van 
de Doolman naar Dijkstede en had ze in 
de loop der jaren steeds meer hulp nodig. 
Door een gebroken arm en heup was ze de 
laatste weken aan bed gekluisterd, waarna 
ze tenslotte is overleden.

Op 12 juli is overleden Willem van den 
Dries, weduwnaar van Irma van Oteghem, 
op de leeftijd van 101 jaar. Hij was een 
rasechte  Heinkenszandtenaar, maar heeft 
vanaf z’n huwelijk in 1946 in Terneuzen 
gewoond. Het huwelijk is kinderloos geble-
ven. Na 60 jaar aan de overkant te hebben 
gewoond, kwam hij weer terug naar z’n 
geboortegrond, om de cirkel rond te maken. 

Op 6 augustus is overleden Mina van den 
Dries, weduwe van Jan van den Dries, op de 
leeftijd van 85 jaar. Na haar schooltijd ging 
Mina werken op de boerderij en in de huis-
houding. In 1958 trouwde ze met Jan en 
kochten zij een boerderijtje aan de Nieuwe 
Kamerseweg. Toen hun drie kinderen naar 
school gingen, voelde zij zich eenzaam en 
verhuisde het gezin naar het dorp, waar 
ze genoot van haar tuin en de mensen in 
de straat. Ze had grote belangstelling voor 

haar kleinkinderen en de mensen om haar 
heen. Het overlijden van Jan, driekwart jaar 
geleden viel haar zwaar. Toen ze 5 weken 
geleden te horen kreeg dat ze ongenees-
lijk ziek was, was dat een enorme klap. 
Omringd door haar familie is ze tenslotte 
van ons heen gegaan.

TWEEDAAGSE VLOOIENMARKT TEN 
BATE VAN DE HEILIG BLASIUSKERK

In het monumentenweekend, 8 en 9 sep-
tember, houden de vrijwilligers van de Heili-
ge Blasius een vlooienmarkt. De opbrengst 
is bestemd voor de Heilige Blasiuskerk, 
Stichting Tess dolfijn therapie en Stichting 
Adavoc voor weduwen en wezen in Congo
Naast een vlooienmarkt, waar we van alles 
te koop aanbieden, op het terrein voor de 
kerk is er een boekenmarkt in de kerk en er 
is ook koffie, thee, frisdrank, wafels en jam 
te koop. Ook kunt u er terecht voor Zeeuwse 
babbelaars. De rommelmarkt is op zaterdag 
8 september van 13.00 tot 16.00 uur en op 
zondag 9 september van 10.00 tot 16.00 
uur. Tot ziens op de rommelmarkt.

De vrijwilligers van 
de parochiekern Heinkenszand

OKTOBER, ROZENKRANSMAAND
In de maand oktober worden er in onze 
kerk weer Rozenkransvieringen gehouden.
Deze worden voorgegaan door de eigen 
lectoren. Het Dameskoor verzorgt weer de 
mooie Marialiederen.Graag willen we onze 
moeder Maria eren en danken.
Het zou fijn zijn als we deze vieringen 
kunnen blijven doen. Hiervoor is het van 
belang dat u, door uw aanwezigheid laat 
blijken deze vieringen ter ere van Maria te 
waarderen. Wij nodigen u uit om op dins-
dag 9 en 23 oktober met ons de vieringen 
bij te wonen, aanvang 19.00 uur. Indien u 
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PAROCHIEKERN 

KWADENDAMME

H. BONIFACIUSKERK

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

of namens de parochiekerncommissie aanwezig 
tussen 9.00 – 12.00 uur.

- Telefonisch bereikbaar: 0113-649219 
 of 06-25053876.
- Website: www.kerk-kwadendame.nl
- E-mail: h.bonifacius@hetnet.nl
Bankzaken:
-  ING: NL42INGB0000394345 
 Parochiekern Kwadendamme
-  Rabo: NL10 RABO 0346034183 
 Pater Damiaanparochie kern Kwadendamme
Vieringen:
- 1e t/m 4e zondag: 11.00 uur 
- 5e weekend zaterdag: 19.00uur
Doopcontactpersoon:
 Marga v.d. Plasse, 0113-649605.
Inleveren kopij Parochienieuws:
 e-mail: hansdevos@zeelandnet.nl
 Hans de Vos, Siguitsedijk 29,
 4434 NB Kwadendamme, 0113-649993.

NIEUWSBRIEF BIANCA COUTURE

Op 14 juli 2018 was de officiële ceremo-
nie voor het uitreiken van de diploma’s 
aan de veertien leerlingen die de driejarige 
opleiding bij Bianca Couture Centre met 
succes hadden afgerond. Het was een fees-
telijke bijeenkomst. Familieleden, kinderen, 
bestuursleden, leerkrachten en leerlingen 
waren, met vele buurtbewoners, samenge-
komen om het einde van het schooljaar te 
vieren.
De ceremonie begon met een modeshow 
van de creaties die de derdejaars studenten 
hadden gemaakt. Iedereen was onder de 
indruk van de kwaliteit van de zelfontworpen 
kleding. De leerlingen maken niet alleen kle-
ding voor volwassenen, maar ook voor kin-
deren. Deze werd geshowd door meisjes van 
drie tot vier jaar. De kleine meisjes wedijver-
den om de aandacht van de genodigden en 
kregen na hun eerste passen als mannequin 
een groot applaus van het publiek.
Na het defilé was er een dans op muziek 
van Awa Bissongo, een bekende zangeres 
uit Burkina Faso en idool van de cursisten. 
De dans werd uitgevoerd door de eerste-
jaars, die ook zelfgemaakte kleding droegen. 
Ook zij kregen een daverend applaus. 
Als derde agendapunt stonden verschil-
lende toespraken op het programma. De 

spreeksters waren mevrouw Ouedraogo 
Aguiratou, één van de leraressen, Adjara 
Zabre, een oud-leerlinge, Catherine, de 
praktijkbegeleidster, en de directrice van de 
school, Denise Ouedraogo. Ook zij bedank-
te alle aanwezigen en de donateurs. En ze 
moedigde de aanwezige ouders en buurtbe-
woners aan om nooit meisjes uit huis te zet-
ten of in de steek te laten als ze ongewenst 
zwanger of verkracht zijn
Tenslotte konden de aanwezigen de klasloka-
len en de tentoonstelling van de werkstukken 
bezoeken, waarna iedereen werd uitgenodigd 
voor een gezamenlijke maaltijd. Er was een 
vrolijke sfeer met veel gelach en muziek.

Christophe Ouedraogo

AFSCHEID VAN DE 
VRIJDAGMORGENVIERING
Toen pastor Buijssen zo’n vijftien jaar gele-
den aangaf dat het aantal bezoekers van de 
vrijdagmorgen te gering werd om daarvoor 
wekelijks af te reizen naar Kwadendamme, 
nam een groepje vrijwilligers het initiatief 
om door te gaan. Weliswaar niet met een 
eucharistieviering, maar met een viering van 
woord en communie. Het bleek al snel een 
breed gedragen manier om toch samen te 
kunnen komen.
De ruimte was er al: de sacristie, een vrij 
intieme ruimte waar het aantal er niet zo 
toe deed. Met andere woorden: met een 
twintigtal bezoekers kon je toch spreken van 
een goede bezetting. Bovendien begonnen 
we vanaf dat moment met zelf zingen. Dat 
was iets wat in voorgaande jaren nooit was 
gebeurd, vermoedelijk omdat we in onze 
vieringen niet gewend waren zonder koor te 
zingen. Maar op vrijdagmorgen lukte het met 
elkaar opperbest, en bovendien: wat gaf het 
als de noten eens wat minder zuiver klon-
ken? We hadden er veel plezier in.
Ook het koffiedrinken op de eerste vrijdag 
van de maand werd ingevoerd. De eerste 
jaren zat de voorkamer van het parochiehuis 
dan stampvol. Maar helaas, van lieverlee 
kwam er meer ruimte vrij. In eerste instantie 
zorgde Riet voor de koffie, later nam Nellie 
deze taak van haar over. Ze deed dat met 
enthousiasme en goede zorg. Dank je wel, 
Nellie, voor zoveel kopjes koffie en thee.

vervoer nodig heeft neemt u dan contact 
op met 

Sjaak Priem, 0113-561756

VRIJDAG 2 NOVEMBER 
A.S., ALLERZIELEN”,
op deze dag herdenken we onze dierbare 
overledenen. in onze kerk is er om 19.00 
uur een viering met muzikale begeleiding.
Als het weer het toelaat is er na de viering 
gelegenheid de begraafplaats te bezoeken. 
Deze zal verlicht zijn.

Het is bijzonder dat op 2 november wereld-
wijd in de katholieke kerk mensen samen 
komen om te herdenken en stil te staan bij 
onze dierbaren die niet meer bij ons zijn.
Wij hopen u te mogen begroeten in de 
Allerzielenviering vrijdag 2 november a.s. 
aanvang 19.00 uur.

KBO HEINKENSZAND, EXCURSIE 
PER HUIFKAR

Op 7 augustus hebben 20 leden genoten 
van een leuke huifkartocht, die startte vanaf 
de Schaapskooi en reed door onze prachti-
ge omgeving. Het ging via de Doolman rich-
ting Nisse, Zwaakse Weel en Kwadendam-
me, om via Nissestelle en de Brilletjes van 
Van Dieke na 2 uur weer terug te keren bij 
de Schaapskooi, waar onder het genot van 
een drankje (of ijsje) onze bevindingen wer-
den uitgewisseld.  Iedereen had bijzonder 
genoten, ondanks dat het één van de warm-
ste dagen van het jaar was. De twee gidsen 
die mee waren, konden de deelnemers van 
het begin tot het einde boeien met hun des-
kundige uitleg. Zo schijnt er in de Zwaakse 
Weel nog een wrak te liggen en werd uit de 
doeken gedaan hoe en in welk jaar de dij-
ken en welen (kreken) waren ontstaan. Uit-
gewijd werd ook over Stellen en Zwaken en 
rode boerderijen, die voor katholieke boeren 
werden gebouwd om zich te kunnen onder-
scheiden. Kortom, een boeiende middag 
waar niemand spijt van heeft.  

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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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

Één van de mooiste herinneringen hebben 
we aan het leren van het Bonifaciuslied. Dit 
lied was, juist toen we begonnen waren met 
de hernieuwde editie van de sacraments-
processie, uit een oud kerkboek tevoorschijn 
gekomen. Een aantal oudere dames kende 
het nog uit vroeger tijden, en we zongen het 
binnen de kortste keren uit volle borst mee. 
Het klonk als een clublied. Dat de koren 
het later bij de officiële uitvoering net iets 
anders zongen dan ons vrijdagmorgenclub-
je, was onbelangrijk; wij wisten toch wel hoe 
het moest ... 
In de loop der jaren zakte het aantal bezoe-
kers, veelal doordat mensen kwamen te 
overlijden en er nauwelijks nieuwe aanwas 
kwam. Tegen beter weten in bleven we de 
kar trekken, maar nu - nadat we al ruim een 
jaar niet boven de drie bezoekers uitkomen - 
wordt het tijd het doek te laten vallen. Dat is 
spijtig voor onze trouwe bezoekers, want zij 
bleven graag komen, om met elkaar te vie-
ren, te zingen en te bidden. Het is jammer, 
zo vinden wij. Het was een mooie, intieme 
vorm van samenkomen. 

Corrie Franse, Piet Beulens, Marga van de 
Plasse; foto’s Willem den Hoedt

EEN ARE DOPSEL
Het is u misschien opgevallen dat de flesjes 
Bonifaciusbier tegenwoordig zijn voorzien 
van een andere, grijsgekleurde kroonkurk 
(zie bijgevoegde afbeelding). Dit roept de 
vraag op of er misschien nog meer veran-
derd is aan ons vertrouwde Bonifaciusbier, 
en inderdaad blijkt dit het geval te zijn: 
niet alleen de kroonkurk is veranderd, maar 
ook de receptuur! Over het hoe en waarom 
leest u hieronder meer, maar een gewijzig-
de receptuur roept wel meteen een nieuwe 
vraag op: is het nieuwe bier nu lekkerder of 
minder lekker dan het oude? Het antwoord 
zal van persoon tot persoon verschillend 
zijn; wie zeker wil zijn van het juiste oordeel, 
moet het nieuwe bier eerst eens proeven. 
Bonifaciusbier is ontstaan uit Bruine Pater, 
een abdijbier van de voormalige brouwerij 
De Peelander, dat in licentie werd gebrou-
wen bij de Belgische brouwer Van Steenber-
ge te Ertvelde. De Bruine Pater werd in 2008 
geschonken na afloop van de Kwadendam-
se Sacramentsprocessie, en dit katholieke 

ritueel viel dermate in de smaak dat de 
parochie besloot een eigen bierlijn te gaan 
opzetten. Al in 2009 was deze lijn een feit, 
en verschenen bij de genoemde Belgische 
kloosterbrouwerij Bonifacius dubbel en tri-
pel abdijbier. Sindsdien gaat in principe, net 
als bij andere klooster- en abdijbieren, van 
ieder verkocht flesje een klein bedrag naar 
de kerkelijke opdrachtgever, in dit geval de 
parochiekern H. Bonifacius. Echter alleen in 
principe, want het welslagen van een der-
gelijke onderneming wordt vooral bepaald 
door het succes van de distributeur die het 
bier aan de man (of vrouw) moet brengen.
In eerste instantie werden alle genoemde 
abdijbieren geleverd door dezelfde distribu-
teur, maar in 2012 werd het Bonifaciusbier 
ondergebracht bij een andere. De bedrijfs-
leider van deze distributeur was in eerste 
instantie zeer succesvol, tot groot geluk van 
de parochiekern. Maar een kwaadaardige 
hersentumor maakte aan deze toestand 
een ongelukkig einde. In 2017 besloot de 
nieuwe bedrijfsleider dat het Bonifaciusbier 
beter aan de man te brengen zou zijn als 
een Zeeuws bier, en sindsdien wordt het 
niet langer afgenomen van een Belgische 
brouwerij, maar van brouwerij Vermeersen 
in Hulst. Nog steeds bestaan de relatief 
zoete, donkerbruine Bonifacius ‘dubbel’ en 
de wat scherpere, hoogblonde Bonifacius 
‘tripel’, maar beide abdijbieren worden 
thans gebrouwen door een andere brouwer, 
volgens een andere receptuur.

Hans de Vos

GEEF DE PEN DOOR (23)
Van John Vroonland kreeg ik de pen om 
een stukje in Parochienieuws te schrijven. Ik 
ben geboren op een boerderij in Oudelan-
de, waar ik heb gewoond tot 2010. Daar-
na ben ik verhuisd naar ’s-Gravenpolder, 
waar ik nu nog steeds woon. Al vroeg werd 
ik misdienaar onder pastoor Schneiders 
en later pastoor de Munck. Toen ik na de 
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Daniëlsweg 1, 4451 HP  Heinkenszand

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

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

Al 85 jaar familie bedrijf
specialisten in 

• grafgedenkstenen
• aanrechtbladen

• vensterbladen

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

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

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

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

Adverteren in 
Parochienieuws?

 bel voor meer 
informatie

0113-218610

  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 

lagere school naar de mulo ging in Goes 
ben ik acoliet geworden. In totaal ben ik 
25 jaar misdienaar en acoliet geweest. Ook 
ben ik later betrokken geraakt bij de paro-
chievergadering, als lid van de werkgroep 
tuinonderhoud. Verder breng ik al jarenlang 
Parochienieuws rond, tel ik wekelijks het 
aantal kerkbezoekers, en ben ik lid van de 
kerkhofgroep. Met John hoop ik dat de kerk-
hofgroep kan worden uitgebreid met nieuwe 
leden; als we het onderhoudswerk met vrij-
willigers kunnen blijven doen, bespaart ons 
dit veel geld. Laten we proberen van onze 
geloofsgemeenschap in de toekomst het 
beste te maken. De pen geef ik door aan 
Martien Steijn.

Adri Boonman

JAARLIJKSE BUITENVIERING
Bij mooi of tenminste redelijk weer is het 
op zondag op 2 september weer tijd voor 
de jaarlijkse openluchtviering. In de com-
fortabele aanwezigheid van muziektent en 
kantine zijn we verzekerd van een sfeervolle 
ambiance. Ook de muzikale klanken van  
fanfare Con Affezzione en Con Amore (Hoe-
dekenskerke) zullen er toe bijdragen dat we 
een mooie viering gaan meemaken. Neem 
in ieder geval een jasje of vestje mee, want 
als het weer het ook maar enigszins toelaat, 
gaat het buitenprogramma zeker door.

POOLSE ANNEX PLUKVIERING
Met medewerking van AB Werkt wordt op 
zondag 9 september wederom een speciale 
eucharistieviering georganiseerd voor de 
Poolse gasten die in onze regio aan het werk 
zijn. Tijdens deze viering worden de teksten 
zoveel mogelijk in de Poolse taal gesproken. 
Het zangkoor zingt de vaste gezangen in het 
Gregoriaans. Dit laatste is met uitzondering 
van het lied “Zwarte Madonna”; dit wordt in 
een mooie uitvoering in het Pools ten gehore 
gebracht. Voorganger is pastor Brooijmans. 
Na afloop is er volop gelegenheid om elkaar 
te ontmoeten onder het genot van koffie en 
appeltaart. Aan ondernemers die Poolse 
gasten in dienst hebben, wordt verzocht 
zoveel mogelijk bekendheid te geven aan 
dit speciale moment van ontmoeting. We 
stellen dit heel erg op prijs.

DAMIAANVIERING 2018
Op zondag 7 oktober vieren we parochie-
breed het feest van de heilige Damiaan. 
Kwadendamme treedt dit keer op als ont-
vangende kerk. Een goed feest vier je in 
gezamenlijkheid, en wij hopen dan ook op 7 
oktober met heel veel parochianen te kunnen 
optrekken. Na de feestelijke viering volgt een 
gezellig samenzijn achterin de kerk.
Aan de sportieve mensen bieden we een 
leuke uitdaging: langs dieken en wegen met 
het scheepje van Damiaan. De start is om 
08.30 uur bij de kerk van ’s-Heerenhoek. 
Als echte pelgrims zullen we het scheepje 
van Damiaan, dat afgelopen jaar onder-
dak had in de Willibrorduskerk, wandelend 
van ’s-Heerenhoek naar Kwadendamme 
brengen. De pelgrims wacht een warme 
ontvangst en gereserveerde plekken in de 
Bonifaciuskerk.

CADEAUTIP

Speciaal als cadeautje voor kinderen zijn 
in het kastje achterin de kerk rozenkransjes 
te koop voor de prijs van vier euro. Zie foto.

Parochiekerncommissie
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Schouwen-Duiveland 
Wilgenstraat 12

4307 DA Oosterland
 0111 402 000

(dag en nacht bereikbaar)

www.uitvaartdevlieger.nl
info@uitvaartdevlieger.nl

Dag en nacht bereikbaar op:

(0111) 45 07 17
www.uitvaartsd.nl

Voor een zorgzame begeleiding 

PAROCHIEKERN 

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

OECUMENE
Zondag 23 september 2018 is er een oecu-
menische vredesviering in de PC kerk. Aan-
vang 10.00 uur
Thema: Generaties voor Vrede
De dienst wordt opgeluisterd door het gele-
genheidskoor samengesteld vanuit beide 
kerken. Er is kindernevendienst en na afloop 
wordt u een kopje koffie aangeboden.
Wij hopen velen van u te kunnen begroeten.

De werkgroep oecumene

JUBILEUM

Het 50-jarig jubileum van het RK Gemengd 
koor Hansweert is voor alle betrokkenen een 
gedenkwaardige dag. Voor de koorleden en 
organisten, maar in het bijzonder voor ons 
oudste lid: Mevrouw Maria van Campen, 
96 jaar, die vanaf de oprichting lid van het 
koor is.
 Het was een grote verrassing voor haar toen 
ze door pastor Van Hees naar beneden werd 
geroepen. Toen ze samen met onze voorzitter 
Jan Minnaard naar voren liep ontdekte ze 
haar familieleden, die bewust achterin de 
kerk waren gaan zitten. Tijdens de toespraak 
van de pastoor en bij de uitreiking van de 
kerkelijke onderscheiding ging de familie 
voorin zitten.
Zich van niets bewust en volkomen verrast 
onderging ze alles. Het applaus van alle 
aanwezigen bevestigde dat het haar van 
harte gegund was.
Na de viering was er in het dorpshuis ‘Kaj 
Munk” in Hansweert een gezellig samenzijn 
en voor de koorleden en genodigden een 
prima verzorgde brunch. 
Dankzij de donatie van het parochiebestuur 
kon dit de koorleden aangeboden worden, 
met dank daarvoor.
Al met al een fijne dag om als koorleden 
en organisten op terug te kijken.  Ook een 
stimulans om zo lang als mogelijk is door 
te gaan met onze zang tijdens de vieringen.
Namens bestuur en koorleden

Tilly den Boer, secretaris

BLOEMENPOT
De bloemenpot heeft in de maanden juni
€ 21,45 en juli € 45,10 opgebracht.
Namens de bloemengroep hartelijk dank.

DWEILBANDFESTIVAL
Op zondag 30 september 2018 wordt 
de traditionele Answester Dweildag weer 

gehouden. Zoals de laatste jaren gebrui-
kelijk wordt de dweildag geopend met 
een viering in onze parochiekerk, waarin 
dweilband “de Scheldedweilers” enke-
le nummers ten gehore zullen brengen. 
Pastoor Fons van Hees is deze zondag de 
voorganger in de eucharistieviering die om 
11.00 uur begint.
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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

Kees is vier jaar lang met enorme inzet en 
inbreng bestuurslid geweest, enerzijds om 
de korte lijn tussen grote parochie en onze 
parochiekern te waarborgen en anderzijds 
om het reilen en zeilen van de parochie mee 
vorm te geven. We zijn dankbaar dat hij dit 
met deze gedrevenheid heeft willen doen. 
Kees, bedankt voor de tijd en energie die 
je in het bestuurswerk hebt gestoken! 
Gelukkig blijft Kees als penningmeester, 
als dirigent van Pius X en wat al niet actief 
voor onze parochiekern. We zijn blij en 
dankbaar dat we Lauran de Winter bereid 
hebben gevonden om plaats te nemen in 
het parochiebestuur van de Pater Dami-
aanparochie. We wensen je een goede tijd 
in het bestuur.

Ad Schenk, vicevoorzitter 
parochiekerncommissie

MARIA HEMELVAART 2018
Het is een waardevolle traditie geworden 
om rond de 15e augustus, half-oogst, Maria 
Hemelvaart, na de viering een bezoek te 
brengen aan de veldkapel. Ook dit jaar 
bewezen de zonnebloemen en andere bloe-
men Maria hulde aan de Oude Ovezand-
seweg. Een koffietje, een koekje, stonden 
garant voor een moment van gezelligheid 
maar ook van inkeer voor ieder die wilde.
Dit jaar was de viering op zaterdagavond 11 
augustus tevens de laatste dienst waarin 
pastoraal werkster Jeanine Heezemans op 
Ovezande voorging. Later in september zou 
zij in Goes afscheid nemen van haar taak 
in de Pater Damiaan parochie. In de paro-
chiekern van Onze Lieve Vrouwe Hemelvaart 
heeft ze veel waardevol werk verricht. Uit 
erkentelijkheid daarvoor richtte de vicevoor-
zitter, Ad Schenk, het woord tot haar. Als 
teken van dankbaarheid overhandigde hij 
haar een bos bloemen. Zelf liet ze weten zich 
“bij het vieren rondom Maria in kleine kring 
goed thuis te voelen”.

AFSCHEID DOMINEE VAN DER MAAS
Dominee Arie van der Maas nam op zondag-
ochtend 12 augustus afscheid als predikant 
van de DEO-gemeente: onze protestantse 
zustergemeente van Driewegen, Ellewoutsdijk 
en Ovezande. Hij heeft de functie aanvaard 
van classispredikant voor de nieuw gevormde 
classis Delta, een regio bestaande uit Zeel-
and en de Zuid-Hollandse Eilanden. Bij deze 
viering waren een aardig aantal parochianen 
van Ovezande aanwezig. Het koor Pius X ver-
leende zijn medewerking aan de muzikale 
invulling, samen met gemeenteleden van 
DEO en van Nisse.
Ad Schenk heeft als vicevoorzitter van de 
parochiekern het woord gevoerd. Hij bedank-
te dominee Van der Maas voor de prettige 

LIEF EN LEED

Overleden
Magdalena Maria Rijk is gestorven op 4 
augustus. Haar roepnaam was Magda, 
maar haar neven en nichten kenden haar 
als Tante Leentje of Lenie. Ze werd op 2 
februari 1928 in Ovezande geboren als 
zesde uit een bakkersgezin met zeven kin-
deren. Ze heeft bijna haar hele leven aan 
het Kerkplein gewoond, lange tijd met haar 
moeder en zus Riet. Na hun overlijden bleef 
ze in het ouderlijk huis, maar vanwege haar 
gezondheid moest zij uiteindelijk toch naar 
Ter Valcke in Goes. Maar daar was ze snel 
gewend. Ze was voor haar familie een lieve 
en dankbare tante met een flink gevoel 
voor humor. Op 8 augustus werd de uit-
vaartdienst gehouden in de kerk van Ove-
zande, waarna de begrafenis plaatsvond 
op de begraafplaats aldaar.

MISDIENAARS
Enige tijd geleden is Nicky Steenblok 
gestopt met haar taak als misdienaar. Ook 
Arieke Priem heeft aangegeven met ingang 
van de zomervakantie te stoppen. We zijn 
als parochiekern erg blij dat zij geruime 
tijd, hun steentje in de parochiekern heb-
ben bijgedragen. We hopen jullie zeker nog 
eens te mogen vragen als we hulp van jon-
geren, voor acties en bijzondere vieringen, 
goed kunnen gebruiken. We wensen jullie 
beiden heel veel succes en tot ziens!

Charlotte den Toonder en alle  
andere misdienaars en acolieten

WISSELING BESTUURSLID PATER 
DAMIAANPAROCHIE
Onlangs is Kees Boonman gestopt als 
bestuurslid van de Pater Damiaanparochie. 

Ad Schenk van parochiekern  Ovezande bedankt pastoraal 
werkster Jeanine Heezemans!

CARITAS
Dit waren de opbrengsten van de collectes 
van de Caritas van het afgelopen halfjaar.
7   januari    Adoptiekind € 43,75
28 januari    Armoede dichtbij € 118,11
4   februari  Memisa € 48,60
25 febr -25 mrt: Vastenactie, Inclusief doos-
jes kinderen en zakjes  € 262,24
8   april        Lokale acties Caritas € 34,70
6   mei         Tear Fund € 35,20
3   juni         Diaconie € 51,60
Wij willen alle gevers hiervoor hartelijk dan-
ken, Dankzij u kan onze medemens gehol-
pen worden.

De Caritas.
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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

Aanmelden is niet verplicht, maar kan wel, 
via: aschenk@zeelandnet.nl

FRANCISCUSVIERING (DIERENDAG)
Dit jaar willen we de dierendag viering een 
wat andere invulling geven, dan voorgaan-
de jaren. Zeker omdat de geplande datum, 
zaterdag 13 oktober 19.00 uur, wat verder 
afstaat van dierendag 4 oktober, wordt het 
meer een Franciscusviering, en zal er nu 
geen dierenzegening zijn. Maar het belooft 
zeker een bijzondere avond te worden. 
Want we hebben verteltheater “Francesco” 
uitgenodigd. Denijs van Killegem kruipt 
op een soms aangrijpende en dan weer 
humoristische wijze in de huid van Francis-
cus van Assisi. Deze theatermaker brengt 
momentopnamen uit zijn leven, versterkt 
met beeld en muziek. Dit alles zal verweven 
worden in een eucharistieviering waarin 
pastoor van Hees voor zal gaan. Kortom, 
weer een bijzondere viering op de tweede 
zaterdag van de maand!

Charlotte den Toonder

ALLERZIELENVIERING
Dit jaar houden wij de jaarlijkse Allerzielen-
viering op zondag 4 november. Wij komen 
in de kerk bijeen om onze lieve doden te 
herdenken; de plek waarvan onze dierbare 
overledenen uitgevaren zijn. Van hen die 
ons het afgelopen jaar ontvielen, worden 
de namen genoemd en wordt er een kaars 
aangestoken. Na afloop brengen we geza-
menlijk een bezoek aan het kerkhof, waar-
bij alle graven gezegend worden. De viering 
beging die zondagmiddag om 14.00 uur.

Kees Boonman

samenwerking en wenste hem succes in zijn 
nieuwe functie. In zijn woordje wees hij op 
vier aandachtspunten: de activiteiten die we 
gezamenlijk ondernomen hebben, zijn origi-
nele lied voor de regionale Kerkendag dat 
we samen ingestudeerd hebben, zijn visie op 
kleinschalige lokale geloofsgemeenschappen 
met een regionaal bestuur, en zijn inzet voor 
verbintenissen binnen de federatie Rond de 
Zwake en met de zusterkerken.
Die waardering bleek ook uit de aanwe-
zigheid en de toespraak van burgemeester 
Gerben Dijksterhuis, en een behoorlijk volle 
kerk. Dat bleek vooral uit de samenzang, die 
een kracht had waar de katholieken even aan 
moesten wennen. De ontvangst op Driewegen 
was allerhartelijkst. We verwachten ook met 
een nieuwe predikant weer even plezierig te 
kunnen samenwerken.

Marinus Bierens

OPEN MONUMENTENDAG RK-KERK 
OVEZANDE
Op zaterdag 8 en zondag 9 september zijn 
dit jaar de Open Monumentendagen. Onze 
Ovezandse kerk is beide dagen geopend 
van 13.00 uur tot 17.00 uur. Met het thema 
‘Europa’ gaan we niet iets bijzonders doen. 
Evenwel is er veel te zien en te genieten in 
onze parochiekerk, veel geschiedenis en ook 
het hedendaags gebruik.
Graag willen we dat u daarover optimaal 
wordt geïnformeerd. Om die reden stellen 
we u graag in de gelegenheid om met een 
gids kennis te nemen van de kunstschatten, 
de historie en de prachtige verhalen. Op 
beide dagen start er een rondleiding om 
13.30 uur en één om 15.30 uur. U bent 
daarvoor van harte uitgenodigd. 

parochianen bedanken dominee en mevrouw Van der Maas
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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

ondersteund door ons mooie St. Cecilia 
koor. Het thema van deze viering is “lief-
de”. Na de dienst wordt u uitgenodigd voor 
een gezellig samenzijn in het parochiecen-
trum voor een hapje en een drankje. 

TERUGBLIK MARIA 
TENHEMELOPNEMING
Zondag 12 augustus vierden we het feest 
van  Maria Tenhemelopneming in de Onze 
Lieve Vrouwe op Zee kerk van Haamstede. 
Pastor Wiel Hacking ging voor in de Woord- 
en Communiedienst  en het Willibrorduskoor  
onder leiding van dirigent Wim Boer zorgde 
voor een muzikale en plechtige viering. Tij-
dens de collecten zong het koor “Regina 
caeli” van Aichinger en tijdens de communie 
uitreiking “Lord, I trust thee” van Händel en 
“Ave Maria” van Arcadelt. Na de viering was 
er een gezellig samenzijn op de patio van de 
kerk. Daarna ging een kleine groep naar de 
duinen. Bij het informatiebord las Wim Boot 
een modern Mariagedicht voor en Wiel Hac-
king een meditatie uit de 18-de eeuw, oude 
woorden met nog steeds een eigentijdse 
boodschap. Na het zingen van “O, reinste der 
schepselen” aanvaardde men de terugtocht 
en stond er een lunch klaar op de patio.

SLUITING
Namens de werkgroep van de Onze Lieve 
Vrouw op Zee kerk van Haamstede willen we 
u op de hoogte stellen van het volgende: in 
overleg met het Pastorteam en het bestuur 
van de Parochiekerncommissie Zierikzee is 
besloten dat met ingang van 1 november 
2018 onze kerk tijdens de wintermaanden 
gesloten is. Door het overlijden van pastor 
Verdaasdonk wordt het alsmaar moeilijker 
om een voorganger bereid te vinden om 
tijdens de vieringen voor te gaan. Ook pro-
beren we pastoor Fons van Hees een beetje 
te ontzien. Met deze wintersluiting treden 

alle vrijwilligers van onze 
parochie op zaterdag-
avond 8 september. De 
uiterste datum om zich 
hiervoor aan te melden 
was 25 augustus, maar 

mocht het u ontschoten zijn dan kunt u 
zich alsnog aanmelden bij Kees Verkaart, 
kverkaart@gmail.com Het feest begint om 
20.00 uur en vanaf half 8 is de zaal in de 
Willibrordusschool open. Laat deze kans op 
een supergezellige avond, vol verrassingen, 
niet aan u voorbijgaan. Het pastoresteam en 
het parochiebestuur is 
hartstikke trots op alle 
vrijwilligers en hopen 
dan ook dat u met z’n 
allen zult genieten van 
deze feestavond.

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 her-
denking 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!

VESPERVIERINGEN
De eerste vesper na de zomervakantie is op 
zondag 16 september om 16.00 uur in de 
Willibrorduskerk.

ROZENKRANS
Op alle woensdagen in oktober wordt er 
in de Willibrorduskerk om 19.00 uur een 
Rozenkransgebed gebeden.

KRANSLEGGING
Op zondag 28 oktober wordt er ter gele-
genheid van Allerzielen op 2 november een 
krans gelegd op de R.K. begraafplaats aan 
de Grachtweg in Zierikzee. Na de Heilige Mis 
van 9.15 uur gaan we in optocht naar het 
kerkhof. Daar wordt de krans gelegd bij het 
beeld van de Heilige Barbara waarna een 
gebed, gedicht en samenzang volgt. Daarna 
is er gelegenheid voor een ieder het graf van 
hun geliefde(n) te bezoeken.   Aansluitend 
keren we terug naar het parochiecentrum 
waar we nog even kunnen samenzijn tijdens 
een kopje koffie/thee. 

WILLIBRORDZONDAG
Op zondag 4 november is er een feestelijke 
Willibrordusviering in onze kerk. Deze Heilige 
Mis begint om 9.15 uur en wordt muzikaal 

IN MEMORIAM 
PASTOOR VERDAASDONK
Enkele weken geleden is een actie gestart 
door Nico Baart en ondergetekende om een 
memoriam voor Pastoor Verdaasdonk op te 
richten. Voor wat betreft Haamstede wordt 
gedacht aan een herinneringstegel en voor 
Zierikzee aan een plaquette. Hiervoor zijn op 
zondag 19 augustus jl. collectes gehouden. 
Bij het schrijven van deze mededeling was 
nog geen resultaat bekend. Was u niet in 
de gelegenheid in de kerk aanwezig te zijn, 
is om zoveel mogelijk parochianen bij deze 
actie te betrekken bij deze uitgave van het 
Parochienieuws het pamflet gevoegd dat 
ook aan onze kerkgangers in de voorbije 
weken is uitgedeeld. Hierop vindt u de nodi-
ge gegevens o.a. hoe per bank een bedrag 
over te maken. 
Op het pamflet wordt ook verwezen naar een 
uitgebreide informatie, die op de diverse 
mededelingenborden aangebracht is. Naast 
het vermelden van de leden van het comité 
van aanbeveling, wordt daarin  iets gezegd 
over de duurzaamheid van het memoriam 
en over o.a. de plaatsen waar een en ander 
zal kunnen worden aangebracht. Mocht u 
hierover ideeën hebben, zowel wat plaats, 
als uitvoering en ontwerp betreft, dan 
kunt naar het adres dat in de informatie 
genoemd wordt uw idee(en) inzenden. Het 
wordt beslist op prijs gesteld en er zal, 
indien mogelijk rekening mee gehouden 
worden. 
Met vriendelijke groet

Loek van der Hark
 
VRIJWILLIGERSAVOND
Ongetwijfeld heeft u zich al opgegeven voor 
de feestavond die georganiseerd wordt voor 
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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

Tonnenmagazijn en begint om 10.00 uur. 
De volgende koffieochtend is op woensdag 
10 oktober. 
Seniorencafé in fiZi
Op dinsdag 18 september is de eerste edi-
tie van het Seniorencafé in de foyer van fiZi. 
Aanvang 20.00 uur en spreker is dhr. Daniel 
Lodders van de fa. Saman uit Zierikzee. 
Thema van de avond is  “Energietransitie, 
wat is dat eigenlijk”. Hij krijgt de volgende 
vragen: Komt energieneutraal Schouwen 
Duiveland aan de orde? Het gasloos tijd-
perk: consequenties voor huurders en eigen 
woning bezitters?  Special “binnenstad 
Zierikzee”. Een heel actueel en interessant 
onderwerp wat een ieder zal aanspreken. 
Noteert u deze avond alvast in uw agenda 
en breng gerust iemand mee!
Klaverjassen 
Natuurlijk gaat er ook weer geklaverjast 
worden. De eerstvolgende klaverjasavond 
staat gepland op vrijdag 21 september. 
We beginnen om 19.30 uur en de zaal is 
open vanaf 19.00 uur. Inleg zoals bekend 
€ 3,50 en dan krijgt u een kopje koffie of 
thee gratis. Voor een hapje en een drankje 
wordt gezorgd en als u een gelukkige hand 
van kaarten heeft hebt u ook nog kans 
op een prijsje. Gezelligheid staat voorop! 
Aanmelden bij Henny Verkaart, tel. 414106 
of hmverkaart@zeelandnet.nl   Bij verhinde-
ring graag tijdig afmelden.
De  volgende klaverjasdata zijn: 19 oktober, 
16 november, 11 januari, 15 februari, 15 
maart en slotavond 26 april.
Seizoensopening gezamenlijke bonden
Alle oudere inwoners van Schouwen-Dui-
veland worden zaterdag 29 september van 
harte uitgenodigd voor het bijwonen van het 
concert dat wordt gegeven door het Reünie 
Orkest Artillerie Trompetterkorps in de Nieu-
we Kerk in Zierikzee. Het concert begint om 
14.00 uur en de zaal is open vanaf 13.30 
uur. Entree is € 5,00 p.p. inclusief een kopje 
koffie/thee. Kaarten telefonisch reserveren 
of verkrijgbaar bij 414106, 407758 en 
06-16170347.
Dagtrip naar Utrecht
Op zaterdag 6 oktober gaan we met de bus 
naar Utrecht. Vertrek om 9.00 uur vanaf het 
parkeerterrein Hatfieldpark. Voor leden KBO 
kost de reis € 14,00 en voor niet-leden 
€ 19,00. Aanmelden kan bij Kees Verkaart, 
mailadres: kverkaart@mail.com   
Wees er op tijd bij want vol = vol.

VOOR UW AGENDA
Op zondag 23 september is er in de kerk van 
Renesse een motetdienst van Felix Mendels-
sohn “Richte mich Gott” en “Wie der Hirsch 
schreit” Psalm 42 uitgevoerd door koor Lusci-
nia onder leiding van Wim Boer. Voorganger is 
ds. Piter Goodijk, aanvang 16.30 uur.

we in de voetsporen van de toeristenkerken 
op Walcheren, die al vele jaren alleen in de 
zomer open zijn. We hopen dat kerkgangers 
en toeristen toch de weg naar Zierikzee 
en eventueel naar Goes zullen vinden. Op 
zondag 28 oktober 2018 zal pastoor van 
Hees voorgaan in een feestelijke viering als 
afsluiting. 
Op kerstavond en op kerstochtend zijn er 
wel vieringen in Haamstede. Verdere bijzon-
derheden hierover volgen in het eerstvolgen-
de Parochienieuws.
Palmpasen 2019 gaan onze deuren weer 
open en is iedereen weer van harte welkom.

OPBRENGST CARITASCOLLECTES
 Zierikzee Haamstede Totaal
1 juli € 112,67 € 64,75N € 177,42
voor eigen activiteiten Caritas
5 aug € 53,30 € 102,64 € 155,94
voor stichting paardrijden gehandicapten
Onze kasbeheerder Tonny Vaes zorgt ervoor 
dat de bedragen op de juiste plek terecht 
komen.
2 sept: Caritascollecte bestemd voor Kerk in 
Nood voor vluchtelingen in Syrië
30 sept: Caritascollecte bestemd voor eigen 
activiteiten Caritas
11 nov: Caritascollecte bestemd voor regio-
project Palabana kinderdorp in Zambia.
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

KBO
Themamiddag gezamenlijke bonden
Op donderdag 30 augustus organiseren de 
3 ouderenbonden een themamiddag in het 
parochiecentrum met als thema “Straks 
plezierig wonen”. Deze bijeenkomst begint 
om 14.00 uur, de zaal is open om 13.30 
uur. De inleiding wordt verzorgd door Mels 
Hoogenboom van de SMWO en de presen-
tatie wordt verzorgd door dhr. M.v.d.Wel van 
Zeeuwland. Na de pauze kunt u informatie 
krijgen bij diverse tafels en kunt u vragen 
stellen. Iedereen is van harte welkom. Toe-
gang is gratis.
Koffieochtend 
De eerste koffieochtend van het nieuwe 
KBO seizoen is op dinsdag 4 september. 
Na de heerlijke hete zomer komen we weer 
bij elkaar voor de koffie en een praatje. Op 
deze ochtend kunt u ook gezellig een spelle-
tje doen, bijvoorbeeld sjoelen, rummikub of 
een potje kaarten. Vanaf half 10 bent u van 
harte welkom. De volgende koffieochtend is 
op dinsdag 2 oktober.
De koff ieochtend in Brouwershaven 
is op woensdag 12 september in het 



De bakens verzetten (6)
In het kerkelijke landschap zien we de krimp 
in mensen en middelen steeds drastischer 
toeslaan. Enkele jaren geleden heb ik mij 
verdiept in de wellicht kansrijke perspectie-
ven, die dit krimpscenario kan opleveren (zie 
het verslag van mijn sabbatverlof in 2013: 
http://wielhacking.blogspot.com/).
 De krimp is inmiddels een regelrechte 
crisis geworden. Een crisis die wij veelal 
proberen te trotseren door maatregelen te 
treffen op het organisatorische vlak: schaal-
vergroting, onttrekken van gebouwen aan de 
eredienst, pastoors die steeds meer bestu-
ren onder hun hoede krijgen. Maar ik denk, 
dat de crisis eerder getypeerd moet worden 
als een geloofscrisis. Dat wil zeggen, dat wij 
als ‘mensen van de kerk’ in essentie vooral 
vertrouwen op onze eigen inzet en minder op 
de genade en de begeleiding, die ons door 
God wordt geboden. We zien de kerk veelal 
als onze kerk, onze onderneming, en minder 
als de sacramentele aanwezigheid van God 
in onze wereld. Ons geloof, zou je kunnen 
zeggen, is in dit opzicht te klein om te zien 
hoe God (op de door hem/ haar zelf gekozen 
wijze) present wil zijn onder de mensen. We 
zouden vanuit die optiek geneigd kunnen 
zijn om - met Jezus’ leerlingen - het verzoek 
te uiten: ‘Geef ons meer geloof.’ (Lc 17,5) 
Daarop antwoordt Jezus: ‘Als ge een geloof 
had als een mosterdzaadje, zoudt ge tot die 
moerbeiboom zeggen: Maak uw wortels los 
uit de grond en plant u in de zee, en hij zou 

u gehoorzamen.’ 
 De Tsjechische 
priester en filo-
soof Tomáš Halík geeft een interessante 
reflectie op dit antwoord. In zijn beschouwin-
gen onder de titel De nacht van de biechtva-
der (hoofdstuk 2) schrijft hij: “Zegt Christus 
met deze woorden niet tegen ons: ‘Waarom 
vragen jullie me om veel geloof? Jullie geloof 
is misschien wel te ‘groot’. Pas als het kleiner 
wordt, als het nietig wordt als een mosterd-
zaadje, draagt het vrucht en toont het zijn 
kracht’.”
 De paradoxale evangelische gedachte dat 
‘minder’ in essentie ‘meer’ is, en dat ‘groei’ 
pas mogelijk wordt als de graankorrel eerst 
afsterft, kan ons in deze geloofscrisis beter 
op koers houden dan alle organisatorische 
maatregelen bij elkaar. Niet dat herstructu-
rering nutteloos is, maar die wordt alleen 
werkelijk vruchtbaar wanneer ze gebeurt in 
het kader van het ‘kleine geloof’. Dat bete-
kent dat we God de ruimte moeten geven om 
zijn kerk vorm te geven volgens zijn inzichten, 
die totaal kunnen verschillen van de onze. 
De krimp, de geloofscrisis is, hoe pijnlijk ook, 
een uitgelezen kans om wat onmogelijk lijkt 
als mogelijkheid open te houden.
 De crisis als kans kan naar mijn mening 
alleen iets opleveren, wanneer we haar 
inderdaad als geloofscrisis onder ogen zien. 
En als we bereid zijn de transformatie te 
ondergaan die noodzakelijk is om werkelijk 
iets goeds te ontvangen van deze crisis. Hoe 
kan ons geloof ons helpen deze crisis door 
te komen? Wanneer we bereid zijn ons te 
laten voeden door de metafoor van het mos-
terdzaadje als verbeelding van geloof. 

Wiel Hacking,
voorzitter Werkgroep Parochieplan

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

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

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

WEBSITE
 www.paterdamiaanparochie.nl

OPLAGE
 4500 exemplaren

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

Wat vindt u van ons parochieblad?
De redactieleden van ‘Parochienieuws’ 
maken met veel plezier elk nummer. Zeker 
als er vanuit de parochiekernen berichten 
komen: werkgroepen, vrijwilligers of paro-
chiekerncommissies die hun achterban 
of belangstellenden via dit medium willen 
berichten.
Kosten en moeite vormen wel eens een 
belemmering om mee/meer te willen doen. 
Tijd is een belangrijke factor, zeker als bin-
nen afgesproken periodes kopij moet wor-
den aangeleverd. Ook kosten spelen een rol, 
want elke parochiekern draagt per exem-
plaar bij aan de kosten van dit blad.
Wij willen graag respons op de vragen:
Wat vindt u van ons blad? Wat mist u, of 
mag anders?

Wat is het blad u waard? We denken niet 
enkel in geld, want we weten dat kernen 
hierin verschillend omgaan. De ene paro-
chiekern vraagt een aparte bijdrage; de 
ander hanteert de regel dat bijdragen aan 
actie Kerkbalans al voldoende is. Weer 
andere kernen sturen elke parochiaan 
(gevraagd of ongevraagd) het blad toe.
Laat het ons weten, of liever nog: laat uw 
eigen parochiekerncommissieleden of 
redactielid weten wat u van ons blad vindt. 
Namen en correspondentiemogelijkheden 
vindt u bij elke parochiekern vermeld staan.
Dank-u-wel!

Namens de gehele redactieraad, Richard 
Gielens, hoofdredacteur PN.




