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Geloof voor de leuk?
Wat een rare vraag, denkt 
u wellicht. Je zou van 
een leerkracht toch beter 
Nederlands verwachten… 
en toch laat ik die titel 
bewust zo staan!
Ook ondergetekende werd 
bedacht door de Goed-
heiligman in december en 
een van de pakjes bevatte 
het nieuwste boek van 
Paulien Cornelissen “Taal 
voor de leuk”. Je moet de 
schrijfster een beetje ken-
nen om haar beweegrede-
nen en gedachtenkronkels 
te kunnen volgen. Het 
schiet soms alle kanten 
op, (maar dat herken ik 

ook wel in mijzelf). Taal is een heerlijk gereedschap, waarin niet 
alleen Paulien zich helemaal kan uitleven. Niet voor niets was haar 
eerste boektitel “Taal is zeg maar echt mijn ding”.
Kun je over ‘geloven’ ook zeggen dat het je ‘ding’ is? Het zou raar zijn 
als ik er niets mee had, want dan zou ik niet langer betrokken willen 
zijn bij het kerkelijk leven in de Zak van Zuid-Beveland. Ik vind het 
meer dan de moeite waard erover te praten, schrijven en me erin te 
verdiepen via mensen en allerlei media. 

Maar is geloof ook ‘leuk’? Een eenduidige uitleg van dit woord 
ken ik eigenlijk 
niet; te pas en te 
onpas wordt ‘leuk’ 
gebruikt en dan 

weet ik nog niet of het als stoplap gebruikt wordt om je er snel van 
af te maken. Het wordt pas interessant als het niet meer leuk is.

Taal en geloven: ze zijn allebei moeilijk en soms onbegrijpelijk en 
raar, maar het is een wonder dat we elkaar (dankzij taal en/of 
geloof) begrijpen.
Zonder taal zou ik niet kunnen leven, maar er bestaan mensen die 
(bijna?/ nooit?) met elkaar een woord wisselen en zich toch kunnen 
redden. Wat te denken van al die statushouders die ik dagelijks mag 
begeleiden en zeker in het begin handen en voeten te kort komen 
om iets uit te leggen.
Zou ik zonder geloof kunnen leven? Geloven in wie/wat en hoe? 
Natuurlijk geloof ik dat dierbaren/mensen me altijd zullen helpen, in 
wat voor situatie ik ook terecht zou komen. Wie niet gelooft, verliest 
snel de hoop dat het ooit goed komt. Alleen het goede wensen voor 
jezelf is kortzichtig, egocentrisch en geestelijk ongezond, dus geloof 
ik in meer dan mensen alleen. Dat mag best wat vaag klinken, maar 
ik kan er prima mee leven.

De komende maanden starten weer de 
voorbereidingen van eerste heilige com-
munie en vormsel; sacramenten waaraan 
ik mede vorm mag geven. U mag best 
weten dat die bijeenkomsten niet altijd 
‘leuk’ zijn, want dat is niet mijn uitgangs-
punt. We verkopen geen geloof in potjes of 
tubes. Natuurlijk vind ik het wel belangrijk 
dat de sfeer waarin we bijeenkomen wel 
goed moet zijn. We geven kinderen, jonge-
ren en hun ouders/verzorgers alle ruimte 

om mee te denken, praten of op welke wijze dan ook mee te werken. 
Geheel passend bij deze tijd, vragen we steeds opnieuw: ‘Wat vond 
je ervan?’ Vaak hoor je dan dat ene woord: leuk!. 
Toch blijkt dat woord niet altijd de lading te dekken. Bij het opstellen 
van een adressenlijst met uitnodigingen voor mogelijke kandidaten 
voor beide projecten moest ik soms even slikken. Broers, zussen en 
ouders van communicanten of vormelingen uit voorgaande jaren 
gaven als reden om niet langer meer mee te doen: ‘we vinden het 
niet leuk’. Ook daar moet je het dan mee doen, geloof ik.

inleidend 
woord

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

i De feestdagen zijn voorbij en de leuke dingen maken plaats voor gewone zaken. Het leven 
is zeker niet alleen maar leuk. Iedereen heeft zijn zwakke momenten of zwarte dagen. 
Leuk doen is even amusant, maar het moet wel leuk en normaal blijven.
We vinden het leuk als u dit blad weet te waarderen, maar we kunnen Parochienieuws 
moeilijk een leuk blad noemen...Toch?

Parochienieuws en de toekomst
Nummer 1 verschijnt op 
donderdag 28 februari.
Nummer 2 komt op 
donderdag 28 maart uit.
Nummer 3 is rond het weekend
van 25/26 april klaar.

Nummer 4 zal rond Hemelvaart/30 mei verschijnen.
Nummer 5 en 6 zijn dubbelnummers vanwege vakantiemaanden.
Nummer 7 verschijnt op donderdag 31 oktober
Nummer 8 is ook een dubbelnummer voor december en januari 
2020 en komt 28 november uit!

Dit nummer is de laatste uit de reeks van de negentiende 
jaargang. We maakten er acht afleveringen van en dat was 
volgens geldende afspraken.
De twintigste jaargang start eind februari maar dan in kleur!
Bestuur en drukker zijn het eens geworden over een nieuw con-
cept dat niet veel meer hoeft te kosten dan de huidige opzet.
• Acht nummers per jaar
• Omvang blijft 24 pagina’s
•  Uitgifte de laatste week van de maand/uitgezonderd 
vakantieperiodes.

Leesbaarheid, kwaliteit van foto’s en opmaak worden beter/
prettiger en daar zijn wij, samenstellers enorm blij mee!

28
FEBRUARI
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Even kennismaken
Laat ik beginnen met u allen een heel Gezegend 2019 te wensen! 
Dat het een jaar mag worden met veel gezondheid en waarin u zich 
als parochianen verbonden voelt met elkaar! Zodat we met elkaar 
kunnen bouwen aan een vitale, warme parochie.

Mijn naam is Jeannette 
Jongenelen-de Kort. Ik 
ben een geboren Zeeuwse 
(Goes), maar ik woon al 
bijna 25 jaar in Roosen-
daal. Vanuit het Bisdom 
van Breda ben ik aange-
steld als projectmedewer-
ker voor 20 uur per week. 
Tot mijn taken behoren 
onder meer ondersteu-
ning van de Communie en 
Vormselprojecten in het 
Samenwerkingsverband 

Boven de Schelde, zowel in de H. Maria Parochie Walcheren als in 
de H. Pater Damiaanparochie.
Ik ben getrouwd en heb een dochter van 22 jaar. Mijn man, mijn 
dochter en mijn geloof zijn mijn grootste rijkdom!
Naast mijn werk als zelfstandig ondernemer ben ik ruim 24 jaar 
actief als vrijwilligster in de Sint Norbertusparochie in Roosendaal, 
de Sint Annaparochie in Steenbergen en de Sint Christoffelparochie 
in Halsteren. Daarnaast studeer ik Theologie en Levensbeschouwing 
aan Fontys Hogeschool in Utrecht en ben ik gecertificeerd Godly Play 
Verhalenvertelster.

Mijn hobby’s zijn: creatief bezig zijn (handwerken, gedichten en tek-
sten schrijven), omgaan met kinderen, reizen, huisdieren (we hebben 
een Jack Russell en twee poezen), projecten bedenken en ontwikke-
len. Het werk binnen de parochies is een grote uitdaging voor mij en 
ik heb er enorm veel zin in! Ik hoop dat we elkaar mogen ontmoeten 
binnen één van deze parochies!
Met vriendelijke groet,

Jeannette Jongenelen-de Kort

Bestuurlijke zaken/samenstelling per 1 januari 2019

In het vorige nummer maakten we al melding van het aantreden van 
een nieuwe vicevoorzitter: Victor Slenter. Voor sommigen van u nog 
bekend als voormalig directeur van GGD Zeeland, maar nu al tien 
jaar werkzaam als directeur van het Capaciteitsorgaan te Utrecht. 
Het gezin woont al heel wat jaren in Kats en kent de regio dus goed.
Nieuw is ook de vertegenwoordiger vanuit de parochiekern Ovezande. 
Na het terugtreden van Kees Boonman heeft Lauran de Winter zich 
bereid verklaard deze functie op zich te nemen. Ook Lauran kent het 

reilen en zeilen binnen parochie en kern 
Ovezande als geen ander, want bijna 25 
jaar maakte hij deel uit van de parochie-
vergadering Ovezande. 

Beiden hebben een bisschoppelijke goed-
keuring ontvangen en dan zijn de benoe-
mingen echt officieel.
De overstap naar een andere vorm van 

besturen gaat de komende periode een aandachtspunt worden. Het 
streven is om de omvang van bestuursleden in te perken en niet 
langer namens elke parochiekern een afgevaardigde zitting te laten 
nemen in het bestuur; besturen via taakportefeuilles met oog voor 
de gehele parochie is het hoofddoel.  De koppeling lid parochie-
kerncommissie en deel uitmakend van het parochiebestuur wordt op 
termijn losgemaakt. Mede lettend op het parochieplan dat in 2019 
in werking treedt, vindt men het nu nog van belang met de huidige 
samenstelling verder te gaan:

Pastoor Fons van Hees: voorzitter/lid dagelijks bestuur
Victor Slenter: vicevoorzitter/lid dagelijks bestuur
André Rijk: penningmeester/lid dagelijks bestuur
Rinus van ’t Westende: secretaris/lid dagelijks bestuur
Ad Courtin: vertegenwoordiger kern Heinkenszand
Els Heijers: vertegenwoordiger kern Goes
Judith Remijn: tijdelijk vervolg vertegenwoordiger namens kern 
Schouwen-Duiveland
Richard Gielens: vertegenwoordiger kern ’s-Heerenhoek
Sjaak Uitterhoeve: vertegenwoordiger kern Kwadendamme
Carlo van Stee: waarnemer namens kern Lewedorp 
Lauran de Winter: vertegenwoordiger kern Ovezande
Vacature: kern Oost-Zuid-Beveland.

Lenie Rijk is als notuliste aangesteld, maar maakt geen deel uit 
van het parochiebestuur. Leden van het dagelijks bestuur zijn 
‘vrijgesteld’ en zijn dus geen vertegenwoordigers namens een der 
parochiekernen.

Ondersteuning pastoraal team

Met ingang van 1 januari heeft het pastorale team een gedeel-
telijke ondersteuning gekregen voor de werkzaamheden die 
samenhangen met het Werkveld Jonge Gezinnen. De opdracht die 
mevrouw Jeannette Jongenelen-de Kort heeft gekregen voor de 
beide parochies Boven de Schelde heeft betrekking op de voor-
bereiding op Eerste Communie en Vormsel, op kindernevendienst, 
en op gezins- en kringvieringen. De werkzaamheden zullen worden 
uitgevoerd in de periode tot eind juni van dit jaar. Wij wensen 
Jeannette van harte veel voldoening toe in haar activiteiten en 
hopen dat ze zich welkom voelt in ons midden. Zij stelt zichzelf in 
nevenstaand artikel aan u voor.

Wiel Hacking, teamleider
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Ontmoeting met God
Wanneer we samen-
komen om liturgie te 
vieren, dan doen we 
dat om iets te ervaren 
van Gods aanwezig-
heid in ons bestaan. 
Natuurlijk hoop je dat 
die aanwezigheid zich 
niet beperkt tot wat 
we in de kerk beleven. 
Maar in het huis van 

God willen we met bijzondere aandacht ons open stellen voor wat hij 
ons wil aanreiken.

OPPOETSEN
Wanneer we samen komen om liturgie te vieren, dan kan dat dit op 
den duur een gewoonte worden. Je staat niet meer zo heel bewust 
stil bij wat er gebeurt tijdens zo’n viering. Maar het is net als met 
het onderhouden van een relatie met je partner of met vrienden: 
wanneer er een zekere vanzelfsprekendheid of misschien zelfs een 
sleur optreedt, dan moet je de verhoudingen zo nu en dan eens goed 
oppoetsen.
 Wanneer we samen komen om liturgie te vieren, dan is het goed 
om ons ervan bewust te zijn dat er verschillende soorten vieringen zijn. 
Een eucharistieviering met de priester als voorganger is in essentie een 
andere viering dan een dienst van woord en communie. In deze laatste 
is de voorganger een niet-gewijde, of het nu gaat om een beroeps-
kracht of om een goed toegeruste vrijwilliger. Het is belangrijk om in te 
zien dat een viering van woord en communie niet kan plaats vinden 
als er niet vooraf eucharistie is gevierd. Het brood immers dat tijdens 
de viering van woord en communie wordt gedeeld moet vooraf door de 
priester zijn geconsacreerd in de eucharistie.

HERKENBAAR
Daarmee is de aard van de viering van woord en communie essentieel 
anders dan de eucharistie. Deze viering is immers geen sacrament, en 
daar moet ze ook niet op lijken. Daar moeten we ons goed bewust van 
zijn. En daarom zijn bepaalde onderdelen van de viering van woord 
en communie wezenlijk anders, en ook anders geordend, dan in de 
eucharistieviering.
 De viering van het woord komt vrijwel overeen met die van de 
eucharistie. Dat is een prima zaak en bevordert de herkenbaarheid 
van het liturgische samenkomen. Het belangrijkste onderscheid met 
de eucharistie is de dienst van de communie. Er is geen sprake van 
een offerande, die immers alleen door de priester wordt verricht in de 
eucharistie. Daarom moet ook het lied tijdens de collecte zorgvuldig 

worden gekozen, want er moet geen enkele verwijzing naar de wijn 
in voorkomen. Het heet daarom ook geen offerandelied, maar een 
collectelied.

RESPECT EN EERBIED
De viering van de communie begint met de vredeswens. Door het 
instemmend luisteren naar Gods Woord zijn allen met elkaar verbon-
den. Deze verbondenheid wordt tot uitdrukking gebracht door het 
uitwisselen van de vrede van Christus naar elkaar, zodat men daadwer-
kelijk als broeders en zusters deelneemt aan de heilige communie. Pas 
wanneer we elkaar de vrede hebben toegewenst, ontstaat er ruimte 
dat de Heer in ons midden komt. Daarom gaat de vredeswens vooraf 
aan het halen van het heilig brood (teken immers van Christus zelf) 
uit het tabernakel.
 Verder wordt het heilig brood in de viering van woord en commu-
nie niet geconsacreerd. Dat is immers al gebeurd door de priester in 
de eucharistie. Het brood dat in die viering overbleef is met respect 
en eerbied geplaatst in het tabernakel. Het brood wordt nu met eer-
bied en veelal in stilte vanuit het tabernakel en niet vanaf de credens 
geplaatst op de tafel. Van belang is het om hier niet de term ‘altaar’ 
te gebruiken, want dat betekent ‘offertafel’; en het offerkarakter hoort 
nu juist thuis in de eucharistie. In een kleine processie worden deze 
eucharistische gaven op de tafel geplaatst. De misdienaars – indien 
voorhanden – plaatsen hun kaarsen bij of op de tafel. Tijdens de pro-
cessie wordt uit eerbied een stilte gehouden, de gelovigen gaan staan 
als teken van respect voor de aanwezigheid van Christus zelf in het 
heilig brood. Een andere optie (in plaats van de stilte) is dat een lied 
wordt gezongen.

ONTMOETING MET GOD
Tenslotte is een belangrijk onderscheid met de eucharistie dat er geen 
tafelgebed (eucharistisch gebed) wordt gebeden. In plaats daarvan 
wordt een dankgebed gebruikt, dat niet voor maar na het communi-
ceren wordt gebeden. Niet alleen de aard maar ook de plaats van het 
dankgebed maakt het onderscheid met de eucharistieviering duidelijk. 
De viering van woord en communie is immers geen gemankeerde 
eucharistieviering, maar in essentie een andere, want niet-sacramen-
tele viering. Dat het in de beleving van sommige kerkgangers weinig 
uitmaakt of ze een eucharistieviering bijwonen of een viering van 
woord en communie is misschien wel begrijpelijk. Maar het blijft van 
belang om het verschil tussen de twee soorten vieringen te zien qua 
aard en qua opbouw. En daarom ook is het van belang om in beide 
soorten vieringen de spirituele aandacht op te brengen, die nodig is 
om de ontmoeting met God ook werkelijk een kans te geven.

Wiel Hacking, pastoraal werker

TAIZÉ-DIENST 10 MAART
Op 10 maart wordt er in de Geerteskerk te Kloetinge weer een 
Taizé-viering gehouden om 19:30 uur. 
Het thema van de viering is deze keer bidden. 
In deze viering is er tijd voor bezinning, tijd om te zingen, tijd om 
te luisteren naar teksten en tijd om stil te zijn en te mediteren. 
Een Taizé-viering schept ruimte voor het eigen hart om zich te 
verbinden met God.
Kenmerkend voor Taizé vieringen zijn het zingen van meditatieve 
liederen en stilte. We zingen de liederen met dezelfde eenvoud als 

in Taizé, zodat we tegelijkertijd het lied kunnen ontdekken, en ook 
het gebed dat ermee uitgedrukt wordt.
Voel je welkom om deel te nemen aan deze inspirerende momen-
ten van samenzijn.  De kerk is open vanaf 19 uur, na afloop van de 
viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot 
van een bakje koffie of thee,
met een vriendelijke groet, namens de Taizé voorbereidingsgroep,  

Ingrid Meeuwsen
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H. Maria Parochie Walcheren
Correspondentieadres: Lombardstraat 1,  
4331 AA  Middelburg
Website: www.rkwalcheren.nl
E-mail: secretaris@rkwalcheren.nl

Binnen het samenwerkingsverband ‘Boven de Schelde’ werken de 
twee parochies (H. Maria en H. Pater Damiaan) samen. Vandaar 
dat we ook aandacht besteden aan ontwikkelingen binnen ons  
samenwerkingsverband.

TERUGTREDEN VAN VICEVOORZITTER
Wegens gezondheidsproblemen heeft Marianne Cazemier-Kleij moe-
ten besluiten om terug te treden als bestuurslid en vicevoorzitter van 
het parochiebestuur met ingang van begin december jl. Zij heeft haar 
ontslag als bestuurslid aangevraagd. Dat zal formeel door het bis-
dom verleend dienen te worden. Dit kan wel enige tijd op zich laten 
wachten. Vandaar dit bericht.
Het parochiebestuur betreurt het zeer dat Marianne Cazemier haar 
bestuurslidmaatschap beëindigt, maar heeft er alle begrip voor dat 
zij deze beslissing neemt vanwege haar gezondheid. Als vicevoorzitter 
heeft zij zich in de afgelopen acht jaar op buitengewoon intensieve 
wijze ingezet voor de parochie. 
Op een later moment zullen we op een passende wijze afscheid van 
haar nemen. Gezien haar broze gezondheid verzoeken we u om niet 
per mail of telefoon contact met haar op te nemen. Een kaartje ech-
ter zal zeer gewaardeerd worden. (U kunt dat sturen naar het secre-
tariaat in Vlissingen, Singel 106, 4382 LC, Vlissingen.)
Intussen zijn we met spoed op zoek naar een nieuwe vicevoorzitter. 
Wanneer u geschikte kandidaten in uw omgeving weet, dan zullen we 
dat graag van u horen.
Vriendelijke groet,

Jac van Damme, secretaris parochiebestuur.

Hieronder leest u het verhaal van Anne Martens, die net Palabana 
kinderdorp heeft bezocht.

HET IS IN HET GEVEN, DAT WIJ MOGEN ONTVANGEN!“
Eind november bracht ik voor de vijfde 
keer een bezoek aan het Palabanakinder-
dorp voor aidsweeskinderen in Zambia.
Heel spannend was het toen ik na 16 
uur vliegen in Lusaka de hoofdstad van 

Zambia landde.
De recente cholera-uitbraak en de ebola die in de buurt woedde 
hielden mij niet tegen toen het bestuur vroeg of ik samen met een 
ander bestuurslid voor een werkbezoek naar Afrika wilde gaan. De 
kinderen hadden ons nodig.
Momenteel zijn er grote veranderingen gaande in het Palabanakin-
derdorp en het was die week gewoon heel hard werken. Om half 
zeven ons bed uit, even snel wat koude yoghurt en thee en de auto 
stond al weer met rondkende motor klaar voor weer een lange, hete 
en stoffige dag. Wij moesten diverse sociale instanties bezoeken en 
ons verhaal vertellen, zoals bij Social Child’s Welfare. Hier werden 
wij meer dan 3 uur geconfronteerd met alle obstakels die met de 
veranderingen in Zambia gepaard gaan. Het was enorm heet in dat 
kantoortje, geen airco en geen glaasje water en dat bij een tempe-
ratuur van 35 graden! Zo bezochten wij meerdere instanties om de 
veranderingen en de veiligheid van onze weeskinderen te kunnen 
waarborgen, ook op de langere termijn. Vaak schoot de lunch of het 
kopje koffie er bij in, maar dat deerde ons niet.

Natuurlijk was niet alles kommer en kwel. We hebben genoten 
van het warme en liefdevolle contact met de kinderen. Ze waren 
erg blij met ons bezoek en lieten dit ook blijken. We hebben hen 
meegenomen naar het museum van Land- en Volkerenkunde over 
Zambia. Ook gingen we gezamenlijk met een  kleine vrachtwagen 
naar zwemles waar ze heel veel plezier aan beleefden. Toch was 
er zeker ook een tragisch moment, toe ik vroeg waar onze Mary, 
die al vanaf haar vijfde jaar in Palabana woont was. Stiekem heb 
ik voor haar een klein apart plekje in mijn hart en elke keer als ik 
het project bezocht, zag ik dat het steeds beter met haar ging, en 
dat ze het op school ook goed deed. Daar was ik best trots op. 
Tot Nu!! Het bleek, dat onze Zambiaanse manager vond, dat het 
tijd voor haar was om het dorp te verlaten. Ze was helaas gezakt 
voor haar examen en had de leeftijd van ruim 17 jaar bereikt. Daar 
ging zij dan, na 12 jaar beschermd wonen de vreemde wereld in, 
weg van de kinderen die elkaar als familie beschouwen. Ze kwam 
terecht bij een oude tante, zonder inkomen en in zeer armoedige 
omstandigheden en zonder diploma. Ze kwam in contact met een 
verkeerd vriendje en raakte zwanger. Het vriendje verdween en ze 
stond er alleen voor. Toen de baby 1 jaar oud was werd hij ziek en 
tot haar grote verdriet overleed hij. 
 

Bij het horen 
van dit verhaal 
besloot ik con-
tact met haar op 
te nemen en dat 
lukte. Het was 
een verdrietig 
meisje dat ik na 

drie jaar weer terug zag. Zij verloor dus niet alleen haar ouders toen 
ze vijf jaar oud was, maar nu dus ook haar eerstgeboren zoontje! Ik 
probeerde haar te troosten en te bemoedigen en gaf haar als aanden-
ken een gouden kruisje.  Ook een enveloppe met inhoud om iets voor 
zichzelf te kopen werd verlegen en dankbaar aanvaard. Het diploma 
wordt alsnog gehaald en ze mag waarschijnlijk weer terug in Pala-
bana komen. Misschien als assistente van een van de zorgmoeders. 
Zulke verhalen zijn er meerdere en het was dus heel hard nodig, dat 
er weer eens een delegatie uit Nederland kwam kijken.
Het afscheid kwam helaas veel te vroeg naderbij. Wij hebben een 
leuke barbecue verzorgd met brooddeeg aan stokken wat iedereen 
helemaal geweldig vond. Als het brood gaar was werd het met honing 
of stroop gevuld. Als verrassing hadden ze voor ons een echte Afri-
kaanse zang- en dansavond georganiseerd. Het was wel praktisch in 
het donker, want er is bijna geen elektrisch licht in het dorp.
Het meerstemmig prachtige gezang en het geroffel van de drums 
was erg ontroerend. Dit was hun geschenk aan ons en het was op 
dit moment, dat de gedachte in mij opkwam; 

HET IS IN HET GEVEN, DAT WIJ MOGEN ONTVANGEN!“
Aan het eind van dit verhaal wil ik ook heel graag de mensen van de 
Caritas heel hartelijk bedanken voor hun steun en de mooie donaties 
die ik namens hen, van al de kerken van onze Pater Damiaanparo-
chies de afgelopen drie jaar heb mogen ontvangen. Dit zijn nu echt 
mensen om heel trots en zuinig op te zijn. Ze zijn met een lantarentje 
te zoeken. Rest mij nog, om alle mensen die het afgelopen jaar de 
aidsweeskinderen van het Palabanadorp hebben gesteund heel har-
telijk te bedanken.

Anne Martens-Pola van der Donckstichting.
Banknr. NL92 INGB 0007295771
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Kerkdiensten in de regio JAN/FEB
datum+tijd plaats voorganger soort koor en bijzonderheden

VRIjdAg 18 jAnUARI     
16.00 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Gasthuis 
     ZAtERdAg 19 jAnUARI     
19.00 uur Heinkenszand F. van Hees Eucharistieviering Dameskoor 
19.00 uur Goes E. Traas Viering van W en C L’ Esprit 
     ZondAg 20 jAnUARI  2E ZondAg d.h. jAAR  
09.00 uur ‘s-Heerenhoek W.Hacking Oecumenische viering Missicanto  
09.30 uur Hansweert H. Buijssen Oecumenische viering Gemengd Koor 
  drs. N. Roggeband –    
  Baaij   
10.00 uur Driewegen R. Stobbelaar Oecumenische viering Cantorij / Pius X KND
  M. Meulensteen   
10.00 uur Zierikzee ds. P. de Graaf/ Oecumenische viering Willibrorduskoor Nieuwe Kerk KND en C
  ds. E. Schipper/   
  E. Steegmans   
10.45 uur Goes M. Don Viering van W en G Ter Weel 
10.00 uur Lewedorp F. van Hees Oecumenische viering PC Kerk KND en C
  ds. Wisse   
11.00 uur Kwadendamme H. Buijssen Oecumenische viering Samenzang 
  ds. Rietveld   
11.00 uur Goes T. Brooijmans Eucharistieviering L’ Esprit 
     WoEnsdAg 23 jAnUARI     
14.00 uur Lewedorp H. Buijssen / Oecumenische viering De Kraayert 
  ds. M. Wisse   
     ZAtERdAg 26 jAnUARI     
19.00 uur ‘s-Heerenhoek F. van Hees Eucharistieviering Herenkoor 
19.00 uur Goes W. Martens Viering van W en C  Herenkoor 
     ZondAg 27 jAnUARI   3E ZondAg d.h. jAAR  
09.00 uur Heinkenszand W. Hacking Oecumenische viering Herenkoor 
 (Dorpskerk) ds.M. Fernhout   
09.15 uur Zierikzee P. de Maat Eucharistieviering Willibrorduskoor 
09.30 uur Ovezande H. Buijssen Eucharistieviering Pius X 
09.30 uur Hansweert R. Stobbelaar Viering van W en C Samenzang 
10.00 uur Middelburg F. van Hees Eucharistieviering
10.45 uur Lewedorp W. Hacking Viering van W en C Eligiuskoor 
11.00 uur Kwadendamme R. Stobbelaar Viering van W en C St. Caecilia 
11.00 uur Goes H. Buijssen Eucharistieviering Herenkoor 
     dInsdAg 29 jAnUARI     
09.30 uur Goes H. Buijssen Eucharistieviering Dagkapel 
     WoEnsdAg 30 jAnUARI     
14.00 uur Lewedorp T. Brooijmans Eucharistieviering De Kraayert 
     VRIjdAg 1 FEBRUARI     
19.00 uur Zierikzee F. van Hees Eucharistieviering Samenzang 
     ZAtERdAg 2 FEBRUARI     
19.00 uur Heinkenszand F. van Hees Eucharistieviering leden van Free Spirit, Con Dios, Missicanto
19.00 uur Ovezande H. Buijssen Eucharistieviering Oal In.  Blasiuszegen 
19.00 uur Goes E. Traas Viering van W en C Con Amore 
     ZondAg 3 FEBRUARI   4E ZondAg d.h. jAAR  
09.00 uur ‘s-Heerenhoek  geen viering  
09.15 uur Zierikzee F. van Hees Eucharistieviering Willibrorduskoor 
09.30 uur Hansweert H. Buijssen Eucharistieviering Gemengd Koor 
10.00 uur Heinkenszand  Zondagochtend anders Pastorie van RK kerk te Heinkenszand,  
    Kerkdreef 4
10.45 uur Lewedorp  geen viering  
11.00 uur Kwadendamme T. Brooijmans Eucharistieviering Herenkoor 
11.00 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Con Amore 
18.00 uur Goes S. Klim Eucharistieviering Poolse viering 
     dInsdAg 5 FEBRUARI     
09.30 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Dagkapel 
     WoEnsdAg 6 FEBRUARI     
14.00 uur Lewedorp ds. M .Wisse Viering van W en G De Kraayert 
     dondERdAg 7 FEBRUARI      
10.00 uur Goes W. Hacking Viering van W en C Ter Valcke    

WEEKEndVIERIngEn En gRotE FEEstdAgEn   
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datum+tijd plaats voorganger soort koor en bijzonderheden

Kerkdiensten in de regio FEB/MRT

WEEKEndVIERIngEn En gRotE FEEstdAgEn   
ZAtERdAg 9 FEBRUARI     
19.00 uur Lewedorp F. van Hees Eucharistieviering Eligiuskoor 
19.00 uur Ovezande H. Buijssen Eucharistieviering Pius X 
19.00 uur Goes W. Martens Viering van W en C Herenkoor 
     ZondAg 10 FEBRUARI   5E ZondAg d.h. jAAR  
09.00 uur Heinkenszand W. Hacking Viering van W en C Dameskoor 
09.15 uur Zierikzee H. Buijssen Eucharistieviering Willibrorduskoor 
09.30 uur Hansweert F. van Hees Eucharistieviering Samenzang 
10.45 uur  ‘s-Heerenhoek W. Hacking Viering van W en C Dames en Herenkoor 
11.00 uur Kwadendamme F. van Hees Eucharistieviering Singing Voices 
11.00 uur Goes H. Buijssen Eucharistieviering Herenkoor  Gregoriaans 
     dInsdAg 12 FEBRUARI     
09.30 uur Goes H. Buijssen Eucharistieviering Dagkapel 
     WoEnsdAg 13 FEBRUARI     
14.00 uur Lewedorp T. Brooijmans Eucharistieviering De Kraayert 
     ZAtERdAg 16 FEBRUARI     
19.00 uur ‘s-Heerenhoek F. van Hees Eucharistieviering Missicanto, Carnavalsviering 
19,00 uur Heinkenszand T. Brooijmans Eucharistieviering Dameskoor 
19.00 uur Goes E. Traas Viering van W en C L’ Esprit 
     ZondAg 17 FEBRUARI   6E ZondAg d.h. jAAR  
09.00 uur ‘s-Heerenhoek R. Stobbelaar Viering van W en C Dames en Herenkoor 
09.30 uur Ovezande F. van Hees Eucharistieviering Pius X KND
09.30 uur Hansweert H. Buijssen Eucharistieviering Gemengd Koor 
10.00 uur Zierikzee Liturgie Groep Viering van W en C Gezinsviering 
10.45 uur Goes T. Brooijmans Eucharistieviering Terweel  Con Amore 
10.45 uur Lewedorp R. Stobbelaar Viering van W en C Con Dios 
11.00 uur Kwadendamme H. Buijssen Eucharistieviering St. Caecilia 
11.00 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering L’ Esprit 
16.00 uur Zierikzee F. van Hees Vesperviering  
     dInsdAg 19 FEBRUARI     
09.30 uur Goes H. Buijssen Eucharistieviering Dagkapel 
     WoEnsdAg 20 FEBRUARI     
14.00 uur Lewedorp H. Buijssen Eucharistieviering De Kraayert 
14.00 uur ‘s-Heerenhoek T. Brooijmans Eucharistieviering Dames en Herenkoor 25 jarig bestaan KBO
     ZAtERdAg 23 FEBRUARI     
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 24 FEBRUARI   7E ZondAg d.h. jAAR  
09.00 uur Heinkenszand P. de Maat Eucharistieviering Herenkoor 
09.15 uur Zierikzee H. Buijssen Eucharistieviering Willibrorduskoor 
09.30 uur Ovezande W. Hacking Viering van W en C Pius X 
09.30 uur Hansweert Liturgie Groep Viering van W en C Samenzang 
10.00 uur Vlissingen F. van Hees Eucharistieviering
10.45 uur Lewedorp T. Brooijmans Eucharistieviering Eligiuskoor 
11.00 uur Kwadendamme W. Hacking Viering van W en C Singing Voices, Carnavalsviering.  
11.00 uur Goes H. Buijssen Eucharistieviering Herenkoor 
     dInsdAg 26 FEBRUARI     
09.30 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Dagkapel 
     WoEnsdAg 27 FEBRUARI      
14.00 uur Lewedorp T. Brooijmans Eucharistieviering De Kraayert 
     VRIjdAg 1 mAARt     
19.30 uur Lewedorp F. van Hees Eucharistieviering Con Dios, Carnavalsviering 
     ZAtERdAg 2 mAARt     
19.00 uur Heinkenszand H. Buijssen Eucharistieviering Free Spirit 
19.00 uur Ovezande F. van Hees Eucharistieviering Oal In. Jongerenviering 
19.00 uur Goes E. Traas Viering van W en C Con Amore 
     ZondAg 3 mAARt    8E ZondAg d.h. jAAR  
09.00 uur ‘s-Heerenhoek F. van Hees Eucharistieviering Herenkoor 
09.15 uur Zierikzee Liturgie Groep Viering van W en C  Willibrorduskoor 
09.30 uur Hansweert H. Buijssen Eucharistieviering Gemengd Koor 
10.45 uur Lewedorp F. van Hees Eucharistieviering Geen koor 
11.00 uur  Kwadendamme H. Buijssen Eucharistieviering Samenzang 
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Kerkdiensten in de regio MAART
datum+tijd plaats voorganger soort koor en bijzonderheden

11.00 uur  Goes Liturgie Groep Viering van W en C  Con Amore 
18.00 uur Goes S. Klim Eucharistieviering Poolse viering 
     dInsdAg 5 mAARt     
09.30 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Dagkapel 
     WoEnsdAg 6 mAARt   AsWoEnsdAg  
10.00 uur Heinkenszand W. Hacking Viering van W en G Dameskoor
14.00 uur Lewedorp F. van Hees Eucharistieviering De Kraayert 
19.00 uur ś-Heerenhoek R. Stobbelaar Viering van W en G Missicanto
19.00 uur Kwadendamme W. Hacking Viering van W en C Singing Voices 
19.00 uur Zierikzee F. van Hees Eucharistieviering Willibrorduskoor 
19.00 uur Goes H. Buijssen Eucharistieviering Con Amore 
     dondERdAg 7 mAARt     
10.00 uur Goes W. Hacking Viering van W en G Ter Valcke 
     ZAtERdAg 9 mAARt     
19.00 uur Lewedorp F. van Hees Eucharistieviering  
19.00 uur Ovezande T. Brooijmans Eucharistieviering Pius X 
19.00 uur Goes W. Martens Viering van W en C Herenkoor 
     ZondAg 10 mAARt   1E ZondAg VEERtIgdAgEntIjd  
09.00 uur Heinkenszand W. Hacking Viering van W en C Dameskoor 
09.15 uur Zierikzee F. van Hees Eucharistieviering Willibrorduskoor 
09.30 uur  Hansweert H. Buijssen Eucharistieviering Samenzang 
10.45 uur ś-Heerenhoek W. Hacking Viering van W en C Missicanto 
11.00 uur Kwadendamme H. Buijssen Eucharistieviering Samenzang 
11.00 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Herenkoor Gregoriaans 

WEEKEndVIERIngEn En gRotE FEEstdAgEn   

Oecumenische 
bieeênkomst

Op zondag 20 januari is er weer een eucume-
niese bieeênkomst in ‘t Kerksje van Ellesdiek 
(Ellewoutsdijk). Ook op deze derde zondag 
van de maand januari wordt in ‘t Kerkje een 
bijeenkomst gehouden in een Zeeuwse streek-
taal; de liederen voor deze middag worden 
eveneens in het Zeeuws vertaald en gezongen. 
De overdenking wordt dit keer verzorgd door 
Leuny de Kam uit Oostkapelle. Het thema is 
‘Openbaerieng in beeld’. Aan deze middag zal 
de harpiste Esmara Gaalswijk meewerken. De 
bijeenkomst begint om 14.30 uur. De toegang 
is gratis. Er wordt gecollecteerd voor het Cor-
nel Ngaleku Children Centre in Tanzania en 
voor de onkosten van ’t Kerkje.

Jan Minnaard, 
Oecumenische Werkgroep llesdiek

TARIEVEN BISDOM BREDA 2019
Stipendium (misintenties) € 10,50
Advies parochiebijdrage op jaarbasis € 120.-
Kerkelijke huwelijkssluiting of uitvaartdienst € 598.-*
Jubileumdienst € 300.-

DIENST IN CREMATORIUM OP OF BEGRAAFPLAATS
zonder voorafgaande kerkelijke dienst € 391.-*
deelname aan communie- of vormselproject € 120.-

• Hou rekening met reiskosten van voorganger
•  Indien u parochiebijdrage betaalt, kunt u de bijdrage voor minimaal 3 jaar als 

korting terugontvangen. In sommige kernen geldt een maximumperiode van 5 jaar, 
maar het bisdom houdt 3 jaar aan!

•  Informeer altijd vooraf bij uitvaartonderneming en/of uw eigen parochiekern voor 
bijkomende kosten inzake bijvoorbeeld mortuarium of speciale wensen.

De navolgende kosten zijn deels lokaal/deels parochieel bepaald en zijn op aanvraag 
beschikbaar:
• Gebruik mortuarium per opbaring (niet in alle kernen beschikbaar)
• Mortuarium ½ uur tot 1 uur voor de uitvaart gebruiken.
• Graf delven/ extra kosten in bestaand graf
• 20 jaar grafhuur
• 10 jaar verlenging grafhuur.
• 20 jaar huur kindergraf 0-1 jaar.
• 20 jaar huur kindergraf 1-12 jaar.
• Graf delven voor urnengraf.
• 20 jaar huur urnengraf
• 10 jaar verlenging urnengraf
• Uitstrooien as op strooiveld.
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Gebed, bezinning, ontmoeting en ontspanning
65 JAAR BEDEVAARTEN NAAR BANNEUX
Dit zijn de kernwoorden die horen bij een bedevaart naar de Maagd 
der Armen in Banneux: Gezamenlijk of individueel gebed, bezinning 
doormiddel van de aangeboden vieringen, gesprek met medepel-
grims of onze gedreven vrijwillige medewerkers en ontspanning 
tussen het hele gebeuren door of op de tombola-avond (maandag).
“Caritas Banneux bisdom Breda” organiseert voor het 65ste jaar 
meerdere bedevaarten naar Banneux N-D. Naast de 5-daagse reis 
staat ook de dagbedevaart op het programma.

5-DAAGSE BEDEVAART
Vervoer in luxe (rolstoelvriendelijke) touringcar vanaf verschillende 
opstapplaatsen in het bisdom Breda (a.d.h.v. inschrijvingen), verblijf 
5 dagen en 4 nachten in “Hospitaliteit Banneux Notre-Dame” welke 
beschikt over tweepersoonskamers met toilet en douche o.b.v. vol-
pension, zowel met de heen- als de terugreis een verzorgde maaltijd 
aan het Zilvermeer in Mol (B), verzorgd bedevaartprogramma met 
eigen pastores, een enthousiast zorgteam (arts, verpleegkundigen, 
verzorgenden, helpenden, brancardiers). Deelname mogelijk voor 
zowel gezonde (mobiele) als zieke/oudere (minder mobiele) pel-
grims. JUBILEUM-bedevaart: vrijdag 10 t.e.m. dinsdag 14 mei 2019
Prijs: 310 euro p.p. (toeslag 1-persoonskamer: 50 euro)

DAGBEDEVAART: ZONDAG 12 MEI
Vervoer met luxe touringcar met opstapplaatsen doorheen het bis-
dom Breda (a.d.h.v. inschrijvingen), bij aankomst deelname aan de 
Internationale Eucharistieviering en ’s middags aan het plechtige lof 
met pelgrimszegen, volledige betrokkenheid met het lopende Tridu-
um, inclusief warm middagmaal, ’s middags koffie/thee met stuk 
vlaai en een versnapering tijdens de terugreis in de bus.
Prijs: 47,50 euro p.p.
Uw interesse gewekt? Neem een kijkje op onze website: 
www.banneux-breda.jouwweb.nl
En schrijf u in! - Info: Tel: 0164 61 29 73 
Email: banneux-breda@hotmail.com

Film: “A’Live inside” 

(Ve r en igde  Sta ten  2014)  documenta i r e  van  Michae l 
Rossato-Bennett.
Donderdag 24 januari 2019
Aanvang: 14.30 uur,  inloop vanaf 14.00 uur.
• Een inspirerende film voor iedereen die mensen die lijden aan de 
ziekte Alzheimer een warm hart toe draagt.
We hebben Wiel Hacking, pastoraal werker van het Samenwerkings-
verband ‘Boven de Schelde’ bereid gevonden om de film te vertonen 
voor mensen werkzaam in de zorg, mantelzorgers, partners van bewo-
ners, personeel, vrijwilligers en andere belangstellenden. 
Het is een documentaire uit 2014 die beelden weergeeft over wat 
muziek doet bij mensen die lijden aan de ziekte Alzheimer. Na afloop 
van de film  is er gelegenheid opmerkingen over de film te maken of 
vragen te stellen.
Locatie: Filmtheater Scheldehof, Peperdijk 263, 4381 EN in 
Vlissingen
Kosten: vrij entree, wel reserveren noodzakelijk voor 21 januari.
Meer weten? Parkeergelegenheid (betaald) in de nabije omgeving. 
Voor meer informatie en/of aanmeldingen kunt u contact opnemen 
met het activiteitenteam Scheldehof via 0118 - 448 751 of stuur 
een e-mail naar b.torbijn@wvozorg.nl. 

Reisfolder 
bisdombedevaart
Van 12 tot en met 19 oktober 2019 maakt het bisdom een 
achtdaagse bedevaart naar Italië. Onder het motto ‘Ora et labora’  
treden we in de voetsporen van de heilige Benedictus. De woorden 
‘Ora et labora’ (bid en werk) drukken kernachtig de spiritualiteit 
van de heilige Benedictus van Nursia uit. Veel mensen, ook in het 
Bisdom Breda, leven vanuit deze spiritualiteit.
Tegelijk is het een geestelijke reis om de benedictijnse weg van 
geloof en stilte te ontdekken en een oefening in het verwelkomen 
van de vreemdeling. De Regel van Benedictus zegt hierover: “Alle 
gasten die aankomen moeten worden ontvangen als Christus zelf, 
want Hij zal eens zeggen: Ik kwam als gast en gij hebt Mij opgeno-
men.’ Aan ieder wordt de eer bewezen die men hem verschuldigd 
is, maar heel in het bijzonder aan de geloofsgenoten en aan de 
vreemdelingen.” (Uit hoofdstuk 53 uit de Regel van Benedictus.)
Reissom: vanaf € 795 p.p.

INFORMATIEBIJEENKOMSTEN BEDEVAART
Verspreid door het bisdom vinden informatiebijeenkomsten plaats 
over de bisdombedevaart 2019 (12-19 oktober). U bent van harte 
uitgenodigd voor deze bijeenkomsten en kunt deelnemen in uw 
eigen regio, of in een andere regio als de datum u beter uitkomt.
Overweegt u om mee te gaan op deze bijzondere bedevaart? Laat 
u uitgebreid informeren op een van onderstaande bijeenkomsten 
en ontmoet alvast reisgenoten.
Aanmelden voor de informatiebijeenkomsten kan via 
E: bedevaart@bisdombreda.nl
De bijeenkomsten zijn:

•   Maandag 11 maart 19.30 uur: Lewedorp
 Burg. Lewestraat 11, 4456 AG
 Pater Damiaanparochie Goes
 H. Mariaparochie Walcheren
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N  ieuws van 

uit de kernen 

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

PAROCHIEKERN GOES

H. MARIA 

   MAGDALENAKERK

LIEF EN LEED
Overleden
Maria Appolonia Hermes, 94 jaar, weduwe 
van F. Vermeulen, overleden op 1 december. 
De uitvaartdienst en crematie vonden plaats 
op 8 december.
Jacomina Rijk, 91 jaar, echtgenote van:  
K. Capello, overleden op 25 december. De 
uitvaartdienst en crematie vonden plaats op 
29 december. 
Cornelia Schipper, 91 jaar, weduwe van: 
J.P.H.Capello, overleden op 30 december. De 
uitvaartdienst en crematie vonden plaats op 
4 januari.

CARITASCOLLECTEN 2018
5 – 6 mei 2018 :  € 212,80
Hospice Het Clarahofje
2 – 3 juni 2018:   367,41
Zondag voor de Diaconie  
30 juni - 1 juli 2018:  € 177,85 
Stichting Netherlands/Sri Lanka
4 – 5 augustus 2018: € 157,60 
Noodopvang De Bevelanden
1 – 2 september 2018: € 184,40
Elisabethdiaconie
29 – 30 september 2018: € 253,43  
Goese Missionarissen
10 – 11 november 2018: € 231,75

Een ster keek naar de aarde, 
en zei: Weet je wat ik zie?
Ik zie beneden koningen,
niet één, niet twee, maar drie. 
Ze willen vast naar ’t kindje, 
om cadeautjes te gaan geven.
Maar ze moeten niet verdwalen,
dus ik wijs de weg maar even.
Kom maar mee, drie koningen,
ik geef de weg wel aan.
Als je me volgt, zie je vanzelf,
de weg die je moet gaan. 

Zo bracht de ster ze keurig,
naar het kind, klein en teer.
En de drie koningen,
knielden naast de kribbe neer.
En zelfs toen de koningen,
allang weer weg waren gegaan.
Bleef die mooie gouden ster,
stralend aan de hemel staan.

Uit ‘Kerstpoezie’ van Marianne Busser 
en Ron Schroder

Gebedje voor 2019
Lieve God, geef ons tijd.
Wij mensen zijn altijd zo gejaagd.
Geef ons tijd om te eten.
Geef ons tijd om te lopen.
Geef ons tijd om te werken.
Geef ons tijd om te slapen.
Geef ons tijd om te denken.
Geef ons tijd om te bidden.
Geef ons tijd om een ander te vergeven.
Geef ons tijd om er een goed 2019 van 
te maken.
Amen.

GOEDE VOORNEMENS
Als het nieuwjaar is, maken veel mensen 
goede voornemens. Je goede voornemen 
kan zijn dat je meer groente of fruit gaat 
eten of meer gaat sporten, of op tijd aan je 
huiswerk begint. Een goed voornemen van 
jou kan ook voor iemand anders zijn. Geef 
wat vaker een complimentje aan een ander, 
laat merken je dat van iemand houdt, doe 
wat je een ander belooft, betrek iedereen 
erbij op het schoolplein. Want als een ander 
blij wordt van jou, word jij dat ook! 

OVER DE EERSTE HEILIGE COMMUNIE EN HET HEILIG VORMSEL
In deze editie van Parochienieuws lezen we 
op verschillende plekken iets over de Eerste 
Communie en het Vormsel. De  eindredac-
teur geeft aan het slot van zijn artikel  ‘Geloof 
voor de leuk?’, een vaststelling weer. Hij  
moet er soms van slikken: Broers, zussen en 
ouders van communicanten of vormelingen 
uit voorgaande jaren gaven als reden om 
niet langer meer mee te doen: ‘we vinden 
het niet leuk’. Ook daar moet je het dan mee 
doen, geloof ik.
We vinden het niet leuk, die voorbereiding 
en viering van de Eerste Communie en het 
Vormsel. Of: het moet wel gezellig zijn. Dat 
hoor je ook wel eens. Wat zou daar toch mee 
bedoeld zijn? Worden wij er niet meer door 
geboeid? De ouders niet of ook het kind 
niet? Leuk en gezellig ervaren ze ook thuis 
en op school. Maar zijn het nu ook verwach-
tingen die hebt als je naar een viering gaat? 
Uiteraard kunnen er elementen van ‘leuk’ en 
‘gezellig’ in een viering zitten. Maar uitein-
delijk gaat het niet om gezellig en leuk. Wat 
de kinderen betreft ben ik ervan overtuigd 
dat ze nog wel degelijk geboeid kunnen zijn.  
Geboeid – namelijk – door het mysterie dat 
ze ‘Kind van God’ zijn door het sacrament 
dat ze al eerder hebben ontvangen: het 
doopsel. In het sacrament van de Eucha-
ristie wil de Heer door de H. Communie zijn 

relatie met ons, met het kind verdiepen. 
Maar ja, het zet weinig zoden aan de dijk 
als dat bij die ene verdiepte kennismaking 
blijft. Dat ligt niet aan de Heer. Als wij in onze 
drukke agenda’s geen tijd vinden om er wat 
meer van te maken dan verdampt die relatie 
tussen mij en God weer. Het vraagt dat we 
ruimte maken om de stilte te ervaren, om te 
bidden, om deel te nemen aan de vieringen. 
Als je daar geen regelmaat in hebt – van een 
gelovige wordt nog steeds verwacht dat hij 
de zondag heiligt – en je komt maar heel af 
en toe tot niet meer, dan raak je vervreemd: 
het zegt mij niets meer … het is niet leuk.
Elders in het Parochienieuws vindt u een 
artikel waarin mw. Jeannette Jongenelen – de 
Kort zich voorstelt. Als project-medewerkster 
gaat zij ons pastoraal team ondersteunen 
en de vrijwilligers coördineren bij de voorbe-
reiding van communicanten en vormelingen. 
Daar zijn we haar heel dankbaar voor. Mag 
haar geestdrift en kennis en vaardigheid de 
ouders en kinderen van dit jaar ertoe bren-
gen dat zij de H. Communie het H. Vormsel 
niet enkel beschouwen als-een-moment-in-
de-kerk. Maar dat het een doorstart mag zijn 
in het gelovig leven en betrokkenheid op de 
gemeenschap waar zij deel van uitmaken.

Fons van Hees, pastoor
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PASTORALE ZORG INZAKE 
SACRAMENT DER ZIEKEN 

EN OVERLIJDEN

06- 53637130

 

Dorpsstraat 51b Heinkenszand  
(0113) 644 398 

www.rplusmakelaardij.nl 

die elkaar het beste kwamen wensen onder 
het genot van een glaasje glühwein of fris en 
een hapje.
Op 24 januari verwachten we Suus Hofmans 
met nog enkele andere voor een klederdracht 
kwis. Dit wordt weer een hele gezellige avond, 
aanvang 19.30 uur in de Magdalenazaal. U 
komt toch ook?
Op 12 februari hebben we een afspraak bij 
de woningbouwvereniging RWS. Aanvang 
19.30 uur.
Donderdag 28 februari verwachten we 
mevrouw Marjan Ruiter van het Zeeuws 
Museum. Zij is een heel interessante vertel-
ster, mis het niet!!
Noteer s.v.p. in uw agenda: 14 maart! Onze 
jaarlijkse ledendag in het Heer Hendrikhuis 
aanvang 10.30 uur. Met eerst de vergadering 
daarna als spreekster mevrouw Loes Meeu-
wissen. Dan middagpauze met de altijd door 
Erna goed verzorgde lunch, en in de middag 
een optreden van Ilse Voorhoeve. Geef u op 
tijd op! Verder is er natuurlijk weer de inloop-
soos iedere eerste en derde woensdag van 
de maand om 14.00 uur in de Magdalena-
zaal die voor iedereen toegankelijk is, kosten  
€ 1,50 voor koffie-thee en een koek.
Wilt u meer inlichtingen over ons neem dan 
contact op met Ardi Zweedijk tel. 228699 of 
Thea van Dijk tel. 06-18751148. Kijk ook 
eens op de website
www.vrouwengildegoes.nl 

Graag tot ziens, Dien Janssen.

NIEUWJAARSTOESPRAAK
Het jaar 2019 staat nog helemaal open voor 
alles wat er komen gaat.
Hopelijk ontstaat er in de Damiaanparochie 
een nog hechtere band en komen over weer 
de parochianen naar elkaar in de meest let-
terlijke zin van het woord. Wij als kern Goes 
moeten open staan voor alle initiatieven uit 
andere kernen en samenwerken moet hoog 
in ons vaandel staan. 
Financieel is het onze kern weer gelukt om 
het afgelopen jaar rond te komen. Zelfs 
hebben we een positief saldo, maar tegelij-
kertijd missen we nog zeker 1fte binnen het 
pastoresteam. Dat trekt een zware wissel op 
de leden van het pastoresteam. Op 16 sep-
tember hebben we op een geweldige manier 
afscheid genomen van Pastor Jeanine Heeze-
mans, velen uit de gehele Damiaan parochie 
waren daarbij aanwezig.
Pastoraal denk ik, dat we ons gelukkig mogen 
prijzen dat leken voor willen gaan in de W+C 
vieringen van de zaterdagavond, zodat deze 
ook het afgelopen jaar weer hebben kun-
nen doorgaan. En ook ingepland staan voor 
2019. Bij de kostergroep is gelukkig verster-
king gekomen. Piet Dam heeft zich bereid 
verklaard, om eerst als vervanging toen Ton 

Regionaal project: Het Palabana Kinderdorp
1 – 2 december 2018: € 200,30
Sint Nicolaas / Kerstactie
15 – 16 december 2018: € 229,60 
Bisschoppelijke Adventsactie
Hartelijk dank voor uw gulle gaven,

Caritaskern Goes

ZIN OM MET R.K. LEEFTIJDSGENOTEN 
TE GAAN WANDELEN? 25 - 55 JAAR
Het is de ideale manier om mede R.K. 
25-plussers te ontmoeten en het R.K. geloof 
samen te delen. We gaan één keer per 
maand wandelen, soms gecombineerd met 
het bijwonen van een H. mis en desgewenst 
gezamenlijk ergens betaalbaar gaan eten na 
afloop. Kijk op http://home.kpn.nl/m.de.wit-
ssc/Georgiuswandelingen.html

KERSTDINER
Op eerste kerstdag genoten 40 deelnemers 
in de Magdalenazaal van een heerlijk 4 
gangendiner. Dit werd omlijst met het zingen 
van kerstliedjes, luisteren naar kerstverhalen, 
een gebed en een koortje. Bovenal was het 
erg sfeervol en gezellig. En dát is nu juist de 
bedoeling. Voor deelnemers én vrijwilligers 
een dag om in te lijsten! Dank aan iedereen 
die aan dit diner heeft meegewerkt. En zeker 
ook aan onze trouwe sponsoren Caritas en 
Schrijver Culinair.

Ellen Kramer en Willy Martens.

Ellen Kramer bedankt Kees Schrijver voor zijn 
jarenlange support. Foto: W.Martens

K.V.G. NIEUWS
Het nieuwe jaar is weer begonnen. Ik wil u 
dan ook namens het hele bestuur een geluk-
kig en gezond jaar wensen. Ik hoop dat ieder-
een hele fijne kerstdagen heeft gehad waar 
met plezier op terug gekeken kan worden. 
Het wordt voor ons een heel bijzonder jaar, 
we mogen als alles goed gaat in september 
ons 100 jarig bestaan vieren. 
We begonnen met onze jaarlijkse Nieuwjaars-
bijeenkomst in de Magdalenazaal.
Een hele gezellige middag met veel leden 

Adverteren in 
Kleur? Dat kan 
vanaf volgende 

maand!
 bel voor meer 

informatie
0113-218610
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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

hoogfeesten hierin niet mee!). In 2017 was 
het gemiddelde 86 personen. De neerwaart-
se trend zal doorzetten – naar verwachting: 
79 kerkgangers, gezien de laatste tellingen 
in december.
Het aantal dopelingen bedroeg in 2018: 2 
(in 2017: 4); er deden 5 kinderen de eerste 
heilige communie (2017: 8); er waren geen 
vormelingen, maar in 2019 zullen minimaal 
4 kinderen gevormd worden uit onze kern 
(2017: 10); aantal kerkelijke huwelijken 
bleef wederom op 0 steken; er waren 8 ker-
kelijke uitvaarten met daaraan gekoppeld 
een begrafenis of een crematie (2017: 12); 
5 overledenen uit onze kern wensten geen 
kerkelijke uitvaartdienst en/of wilden in 
stilte begraven of gecremeerd worden. Het 
aantal crematies stijgt jaarlijks ten opzichte 
van begrafenis op ons kerkhof.  In 2017 was 
de verhouding nog 50%; nu al 62,5%; dit 
is mede ontstaan door een nieuw geopend 
crematorium in Goes.
Qua koren mogen we niet klagen, al is de 
inzet van het dames-en herenkoor hoog: 
gemiddeld 2-3 keer per maand zingen ze 
samen of alleen de heren. Missicanto en 
Esperanto zingen minimaal 1 x per maand, 
maar vakantieperiodes werden ingevuld 
door het Ceaciliakoor. De gemiddelde leef-
tijd stijgt; er is beperkte instroom (dames 
Missicanto) en het aantal kinderkoorleden 
steeg niet meer/ stabiliseerde in 2018. Voor 
2019 zullen we ons moeten beraden over 
frequentie/inzetbaarheid bij alle diensten.
Het aantal kosters bleef stabiel op vier per-
sonen; het aantal acolieten ook: vier per-
sonen. Misdienaars nemen vaak afscheid, 
als het vervolgonderwijs bezit van hen gaat 
nemen, maar gelukkig zijn er uitzonderin-
gen! Vijf meisjes en jongens blijven actief.
De schoonmaakploeg had te maken met 
een krimp van één groep, maar gelukkig 
houden we nog voldoende ploegen over om 
tweewekelijks de kerk schoon te houden.
Ook de kerkhofploeg nam afscheid van 
twee vrijwilligers, maar ook hier was 
instroom mogelijk van twee (relatief jongere) 
krachten.

Bloemengroep en litur-
gische werkgroep ble-
ven op gelijke sterkte.
De vijf leden van de 
werkgroep ‘speciale 
vieringen’ kregen nieu-
we inspiratie en zorgde 

voor kind- en gezinsgerichte vieringen in het 
afgelopen jaar.
Parochiekerncommissie nam afscheid van 
eerst-aanspreekbare-pastor Jeanine Heeze-
mans en gaat in de oude samenstelling met 
vier leden gewoon verder. 
De cluster vorming met Heinkenszand 
en Lewedorp (cluster West) kreeg meer 

PAROCHIEKERN 2018 IN CIJFERS

Terugblikken is nodig om de koers van de 
komende jaren verder te bepalen of beter 
af te stemmen.
In 2018 werden 58 geplande vieringen 
gehouden in onze kerk, waarvan het Paas-
triduüm, eerste communieviering en de 
kerstvieringen de liturgische hoogtepunten 
vormden.  Het schema van 3 x zondag-
ochtenddienst (1e weekend om 9 uur; 2e 
weekend om 10.45 uur; derde weekend om 
9.00 uur) en het vierde weekend op zater-
dagavond om 19.00 uur werd voor het twee-
de jaar aangehouden en bevalt nog steeds 
goed. Er is wel een trend zichtbaar, waarbij 
kerkgangers bewust kiezen voor een dag of 
tijd, zodat er niet langer meer sprake is van 
een vast kerkbezoek. De zondagochtend om 
9 uur is favoriet, gevolgd door de dienst om 
10.45 uur. De zaterdagavond blijft vooral 
voor vaste bezoekers leidend. Gemiddeld 
zaten er in 84 personen in een dienst; we 
tellen de speciale vieringen (uitvaarten en 

ziek was en vanaf 1 november naast  Florien 
en Ton kosterwerk te doen.
Afscheid nemen we van onze bloemengroep.. 
Vele jaren hebben zij met veel plezier en toe-
wijding wekelijks voor de bloemen gezorgd. 
Wij zullen ze missen. Anita, Marianne Ellen 
en wie er ook jullie geholpen heeft , wij zijn 
jullie veel dank verschuldigd . We hopen dat 
er opvolging komt tot nu toe is het nog niet 
gelukt. De kerkwacht heeft het afgelopen 
seizoen ruim 15.000 bezoekers voor onze 
kerk geregistreerd. Op eigen verzoek hebben 
ze meerdere dagen per week de kerk open-
gesteld. In de wintermaanden is er geen 
kerkwacht. Vanaf Pasen is dat wel weer het 
geval. Om dan vanaf begin juni tot en met 
Monumentendag  elke middag open te zijn 
behalve de maandag. 
Het kerkbezoek is het afgelopen jaar iets 
gestegen, met goed aantal kerkgangers per 
week mogen wij ons nog tot een van de best 
bezochte kerken in het bisdom rekenen.
Onze koren hebben daar zeker ook hun 
steentje aan bijgedragen en hebben vele vie-
ringen muzikaal ondersteund.
Afscheid hebben we genomen binnen Con 
Amore van  Kees als organist en Riet als diri-
gent, maar Tuur heeft het stokje overgenomen.
Op 25 november hebben we het jubileum 
van L’ Esprit gevierd met een feestelijk tintje 
en stond Angela 25 jaar ervoor als dirigente.
Tijdens de kerst hebben onze koren de vie-
ringen weer extra opgeluisterd en was u in 
groten getale daarvan getuige. Wat zou het 
fijn zijn als we binnen de Damiaanparochie 
elkaar daar ook in konden versterken. Samen 
zouden we hele grote koren hebben.
Op Kerstdag zelf was weer het Kerstdiner, 
waar velen van genoten hebben en ook weer 
veel vrijwilligers hun inzet gaven. Van vele 
kanten hoorde ik dat men het heel bijzonder 
vond dat mensen op 1ste kerstdag tijd willen 
vrij maken voor een ander.
Op alle fronten wordt onze parochie onder-
steund door vrijwilligers. Waarvoor wij heel 
dankbaar zijn. We maken ons wel zorgen dat 
het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers 
te vinden. Als u denkt ik heb nog een beetje 
tijd dan is er altijd wel een plekje voor u als 
vrijwilliger.
Voor het komend jaar gaan we proberen sub-
sidie te krijgen voor het volgende  deel van de 
restauratie. De glas-in-lood ramen boven de 
hoofdingang  hebben veel aandacht nodig.
Wij roepen mensen op, die ideeën hebben, 
hoe we dit onder de aandacht kunnen bren-
gen om zich bij ons te melden, zodat we 
ook bij deze restauratie niet te veel uit onze 
reserve hoeven te putten. Met optimisme zijn 
we dit jaar begonnen. Voor u allen een Zalig 
Nieuwjaar!

Els Heijers, parochiekerncommissie
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ME È D’R VAT OP
C a r n ava l  i s 
nog ver weg, al 
hoewel som-
mige Paere-
hatters het al 
langer voelen 
j e u k e n .  O p 
11 november 
werd het motto 
v o o r  2 0 1 9 
bekend en ook 
nu weer is men 

erin geslaagd een ‘gevatte’ leuze te vinden. 
Wie wil er geen ‘vat’ op zijn leven hebben? 
Of zou de inspiratie vooral gevonden worden 
in het aanwezige ‘vat’ bier op de logosticker?
Op zaterdag 16 februari om 19 uur (twee 
weken voor de vastenavond) is de kieltjes-
mis. Om het vaste ritme van de vieringen per 
maand te behouden is er ook op zondag 
17 februari om 09.00 uur een viering in de  
H. Willibrorduskerk

VRIENDEN VAN WILLIBRORD
Eind januari start de actie ‘Kerkbalans 
2019’ en uiteraard zullen we in onze kern 
daar ook aandacht (moeten) besteden. 
Geld vormt ook voor ons een sleutel tot een 
bestaan, dat langer duurt dan 2019.
Een nieuw aspect hierbij vormt de hulpvraag 
aan degenen die op andere wijze dan de 
kerkbijdrage iets voor ons willen of kunnen 
betekenen. Iets minder dan de helft (48%0 
van onze parochianen draagt financieel bij 
aan de parochiekernbegroting, maar willen 
de eindjes aan elkaar blijven binden, dan is 
een extra (in-)zetje nodig om uit de meest 
rode cijfers te komen. De gemiddelde bijdra-
ge per parochiaan steeg wel weer iets en dat 
is een meevaller!
De restauratie van de kerk zal in 2019-
2020 de nodige euro’s kosten en wellicht 
willen onze dorpelingen wel bijdragen aan 
een gebouw dat kenmerkend is voor onze 
leefgemeenschap: wordt/blijf vriend van 
Willibrord!
Al met een bijdrage van vijf-tien euro op 
jaarbasis zouden we ver komen. Uitgaande 
van 2000 inwoners zouden we wellicht zo 
een deel van de benodigde €10.000 kun-
nen verkrijgen? Hoop doet leven!

Parochiekerncommissie ‘s-Heerenhoek

één kerkgebouw van de 
plaatselijke kerkpatroon. 
Heinkenszand wi l  de  
heilige Blasius eren en 
nodigt daartoe de twee 
andere kernen (Lewedorp 

en ’s-Heerenhoek) uit om mee te doen. 
Niet alleen in aanwezigheid, maar ook in 
samenzang en inzet vrijwilligers, indien hier-
toe behoefte bestaat, laten we zien dat we 
elkaar in de nabije toekomst nodig hebben 
en willen samenwerken om onderlinge ban-
den te versterken: één parochie is meer dan 
acht losse onderdelen, die matig op elkaar 
afgestemd kunnen zijn.
In juni en november zullen we achtereenvol-
gens samen vieren in Lewedorp en ’s-Hee-
renhoek en ook hier trekken we gezamenlijk 
op. Ook dan zullen de overige twee kerken 
gesloten zijn, maar dat hoeft geen voorbode 
te zijn op hetgeen ooit komen gaat. ‘Ach-
terover leunen en wachten tot de klappen 
vallen’ is niet de juiste instelling.
In de voorbereiding op Eerste Heilige Com-
munie en Heilig Vormsel zijn ook stappen 
gezet. Vormselvoorbereiding is al een paro-
chiële aangelegenheid en in 2019 zullen 
Lewedorp, Ovezande en ’s-Heerenhoek 
samen optrekken. Heinkenszand zal gefa-
seerd aansluiten, omdat delen van het 
vormselproject op de basisschool gegeven 
worden. De voorbereiding van de Eerste 
Communie kan ook clustergewijs worden 
aangepakt, als blijkt dat het aantal com-
municanten-kandidaten per kern onder de 
verwachting van vier personen blijft. ’s-Hee-
renhoek en Lewedorp werken in de voorbe-
reiding al samen!
Cluster West doet zijn best!

RECHT VOOR OGEN
Op zondag 20 januari komen gelovigen 
uit Borssele, Nieuwdorp en ’s-Heerenhoek 
samen op oecumenisch te vieren dat een-
heid binnen christelijke kerken geen ideaal 
hoeft te zijn. Voorganger Wiel Hacking zal als 
voorganger stilstaan bij het recht te geloven; 
oprecht te zijn; iedereen lief te hebben; 
tevreden te zijn met hetgeen we hebben en 
de bereidheid te hebben te delen met ande-
ren/minder bedeelden. Ook de zorg voor de 
aarde als plek waar we allen mogen wonen, 
wordt niet vergeten.
Missicanto zal de viering met zang opluiste-
ren en leden van de federatie Protestantse 
Gemeenten ‘de Samenwerking’ (waarin 
Borssele, Lewedorp. Nieuwdorp en ’s-Heer 
Arendskerke opgenomen zijn) verlenen 
medewerking. Wij vinden deze viering een 
goede stap voorwaarts om ook hier meer 
eenheid te zoeken. 

Richard Gielens, lid werkgroep Oecumene

gestalte en voor 2019 zijn er goede afspra-
ken gemaakt, die wijzen naar bewustwor-
ding: Eén voor allen, allen voor één’!
Het aantal abonnees van Parochienieuws 
was in 2018: 423; dit is een vermindering 
t.o.v. 2016 toen we nog 730 nummers 
per maand verspreidden. In die tussentijd 
hebben we wel geënquêteerd naar belang-
stelling en leesbereik. De grote meerderheid 
betaalt PN nu via kerkbijdrage (92%). Een 
beperkt deel (8%) betaalt enkel de kosten of 
krijgt het blad toch in de bus. Geen verspil-
ling van kosten of papierverkwisting.

Richard Gielens, secretaris/redactie PN

OPBRENGST CARITAS KERN 
’S-HEERENHOEK 2E HALFJAAR 2018

1 juli  
eigen parochie € 75,50 
5 augustus 
Cordaid mensen in nood € 131,25
2 september
Kerstactie parochie  € 89.30
30 september 
Nood in eigen parochie € 82,07
14 oktober
Suwalesi- natuurramp € 106,40
18 november
Palabana kinderdorp € 109,80
2 december  
Bisschoppelijke Adventsactie  € 103,85

Een speciaal woord van dank voor alle 
gulle gevers aan de kerstpakkettenactie. 
We mochten een vijftal gezinnen op deze 
wijze verrassen met een goed gevulde 
boodschappenmand.

Caritas kern ‘s-Heerenhoek

CLUSTER WEST
Op zaterdag 2 februari gaan we een nieu-
we stap zetten: het gezamenlijk vieren in 
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Spreekuur in de pastorie:
Voor vragen over doopsel, huwelijk of anderszins 
kunt u iedere donderdag van 10.00 uur tot 11.00 uur 
terecht in de pastorie, Kerkdreef 4, tel. 561216.
Spoedzaken: 
561756 of 06-53165677 (Sjaak Priem)
Correspondentieadres Parochiekernbestuur:
Kerkdreef 4, 4451 AD Heinkenszand, 
e-mail: administratie@blasius.nl
website: www.blasius.nl
Financiële gegevens:
Rabobank: NL29 RABO 0128502126,  
Pater Damiaanparochie kern Heinkenszand
ING: 286055, Parochiekern Heinkenszand
Doopcontactpersoon:
Pastoraalcentrum: 0113-218610
Inleveren kopij Parochienieuws:
e-mail: addienelen@zeelandnet.nl
Addie Nelen, Stationsweg 30 Heinkenszand

PAROCHIEKERN 

HEINKENSZAND

H. BLASIUSKERK

LIEF EN LEED 

Overleden: 
Op 23 december is overleden Door Capello, 
echtgenote van Jan de Jonge, op de leeftijd 
van 90 jaar. Door was het vijfde kind uit een 
gezin van zes kinderen. Als gevolg van de 
oorlog verloor zij een broer en zusje, terwijl 
een andere zus al stierf toen ze nog 2 kleine 
kinderen had. Door heeft toen een tijd de 
zorg voor die kinderen op zich genomen. 
In 1955 trouwde ze met Jan en gingen ze 
wonen aan de Zanddijk op de boerderij. Ze 
kregen twee kinderen, Corrie en Antoine. In 
1986 verhuisden ze naar het dorp en kregen 
ze meer tijd om de reizen, en dat deden ze 
erg graag. Toen ze wat ouder werd ging het 
moeizamer en gingen ze gelijkvloers wonen 
in Goes. Omdat het de laatste jaren met 
haar gezondheid steeds minder werd en ze 
haar heup brak, kwam ze in april van dit jaar 
in Ter Weel terecht waar ze liefdevol werd 
opgevangen. Hopelijk heeft ze nu de rust 
gevonden die ze verdient.  

NIEUWJAARSTOESPRAAK
Beste medeparochianen,
Gewoonlijk krijgt U aan het begin van het 
nieuwe jaar cijfers over het afgelopen jaar 
en vergelijkingen met voorgaande jaren.
Deze cijfers houdt U nog van ons tegoed.
 
Belangrijker lijkt het ons nu vooruit te kijken.
Allereerst: Welke ontwikkelingen zijn er bin-
nen de Damiaan parochie en wat betekent 
dat voor onze parochiekern?
In 2018 waren er een tweetal bijeenkom-
sten waarin een concept-parochieplan door 
het pastorteam werd besproken met de 

parochiekernen. Daaruit komen twee ele-
menten naar voren.
Enerzijds het pleidooi van parochiekernen 
oog te hebben voor de functie van de lokale 
geloofsgemeenschappen en de vele oudere 
parochianen.
Anderzijds vanuit het Damiaanbestuur de 
vraag begrip te hebben voor de beperkingen 
die er zijn om vanuit het sterk afgeslankte 
pastorteam alle kernen wekelijks van vierin-
gen te kunnen voorzien. Zaken die helaas op 
gespannen voet staan met elkaar. Om in dit 
spanningsveld een verantwoord besluit te 
nemen is wijsheid nodig. Dit om te komen 
tot een besluit dat naast praktische; cijfer-
matige gegevens recht doet aan emotionele 
overwegingen. Ook al verwacht het bisdom 
dit jaar een voorstel, het is ons inziens zaak 
niet overhaast te handelen en bij het bis-
dom zo nodig meer tijd te bepleiten.
 
Samenwerking
Voor de “Damiaan cluster West “(Lewedorp/ 
’s-Heerenhoek en Heinkenszand), zoeken we 
het vooralsnog in mogelijkheden tot samen-
werking. Zoals gezamenlijke vieringen op 
de feestdagen van de patroonheiligen van 
de drie parochiekernen en bij toekomstige 
Communie en Vormselvieringen.
 
Geloofsvorming
Gelukkig gaat het in de besprekingen niet 
alleen over materiele zaken. De vraag is ook 
hoe in deze tijd vorm te geven aan geloofs-
vorming. Zeker nu de traditionele religie 
steeds minder zichtbaar is in de samenle-
ving. Gelukkig is niet zichtbaar niet hetzelfde 
is als niet aanwezig. Ook hier geen pasklare 
antwoorden.
Er zijn degenen die wekelijks een viering 
bijwonen. Bij anderen beperkt zich dat tot 
speciale gelegenheden, maar vaak hande-
len ook zij bewust of onbewust in de geest 
van het evangelie.  
Het katholieke geloof kreeg vaak het kenmerk 
blijmoedig en lichtvoetig. Dat mag echter niet 
lijden tot onverschilligheid.
In het nieuws viel recent de term leefstijl-
coach, hier primair gericht op fysieke gezond-
heid. Misschien voor iedereen ter inspiratie 
voor haar of zijn leefstijl  wat vaker op zoek te 
gaan naar  de voor ons met een hoofdletter 
geschreven “Levenscoach” waarvan we recent 
met velen Zijn geboorte herdachten.
 
Met die gedachte wenst de parochiekern-
commissie u als vanouds een gezegend  
2019. 
Tenslotte “last but not least “….
Op voorhand een woord van dank aan 
de vele  vrijwilligers die zich ook in het 
nieuwe jaar weer willen inzetten voor onze 
parochiegemeenschap.

KBO HEINKENSZAND MAAKT 
KERSTSTUKJES

Op 19 december hebben meer dan 20 
leden van de KBO kersstukjes gemaakt 
onder de deskundige leiding van Jaap Wisse 
van Bloemisterij Wisse. Onder het genot van 
koffie met een gepaste traktatie en glüh-
wein, genoot iedereen zichtbaar van deze 
gezellige middag. Iedereen zag gaandeweg, 
op aanwijzingen van Jaap, die zich op dat 
gebied een naam heeft verworven,  een 
prachtig (kunst)kerststuk tot stand komen, 
om tijdens de Kersttijd mee te kunnen pron-
ken. Aan het slot van de middag was ieder-
een het erover eens dat het een succesvolle 
middag was geweest. 
In februari zal er een jubileumviering van de 
KBO Zeeland worden gehouden in ’s-Hee-
renhoek. U hoort daar binnenkort meer over. 
Op 13 maart zal een bezoek worden 
gebracht aan het Bevrijdingsmuseum in 
Nieuwdorp. Noteer deze datum alvast in uw 
agenda.

COLLECTES NOVEMBER/
DECEMBER  
 
eigen kerk:
15/12 : orgelfonds  € 73,00
23/12 : Musica Cordis € 100,00
25/12 : activiteiten zieken / 
bejaarden rond kerst € 183,87
nov/dec./
kerst : collectes eigen kerk  € 1.174,37
subtotaal eigen kerk € 1.531,24

Caritas: 
11/11 : diaconie in eigen parochie € 77,00
17/11 : nationale jongerencollecte € 70,00
23/12 : bisschoppelijke adventsactie
 € 61,00
24/12 : stichting Onyame € 228,42
24/12 : stichting Roemenië € 356,84
subtotaal caritas  € 793,26
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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
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Richard Ensing
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I:  www.monutarichardensing.nl

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

Richard Ensing

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
Misintenties:
 Corrie Franse, tel. 0113-851349 of 06-15073351
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.

arme land actie gevoerd, denk aan Bianca 
Couture en de projecten van Pater Jan 
Beekman, en dit jaar hebben we aange-
sloten bij de regionale Adventsactie voor 
kansarme vrouwen in Bobo Dialasso, de 
tweede grootste stad in Burkina Faso. Dat 
er verbondenheid is, blijkt wederom uit de 
opbrengst. We hebben het mooie bedrag 
van € 842,15 kunnen doneren. Deze fraaie 
bijdrage wordt ingezet voor het verlenen 
van microkredieten die bijdragen tot het 
opbouwen van een zelfstandig bestaan 
voor kansarme vrouwen. Namens ons allen 
veel dank.

Theo Audenaerd, Caritaskernbestuur

STATISTIEKEN 2018
Aan het begin van een nieuw jaar is het 
goed om de cijfers van het afgelopen jaar 
er eens bij te halen. Als we zo terugkijken, 
komen de volgende aantallen voorbij. 
Acht kinderen mochten hun eerste Heilige 
Communie doen, en we sloten met tien 
vormelingen en een logeerweekend in onze 
pastorie aan bij de regionale vormselvie-
ring. We moesten afscheid nemen van acht 
parochianen; zes werden gecremeerd en 
twee op onze begraafplaats begraven. Er 
werd geen enkel kerkelijk huwelijk gesloten. 
En dan het gemiddelde aantal bezoekers 
per viering. De neerwaartse trend zet zich 
door. In 2017 was er nog een gemiddeld 
aantal van 109 bezoekers, maar in 2018 
bleef de teller steken bij 104. Als we daar-
bij de hoogtepunten als Kerstmis, blues-
festival, Carnaval en Eerste Communie voor 
ogen nemen, dan is het duidelijk hoe leeg 
de banken op sommige andere zondagen 
er uitzien. 
Desalniettemin mogen we met elkaar in en 
buiten de kerk nog steeds heel veel mooie 
dingen beleven, en daarbij veel inspiratie 
opdoen. Kijk eens naar de kerstactie van 
de caritas, vele mensen mochten we blij 
maken met het jaarlijkse cadeautje: een 

LIEF EN LEED

Overleden
Adriaan Johannes de Jonge, weduwnaar van 
Sara Johanna de Jonge,
geboren 16 maart 1936, overleden 29 
december 2018.
Lisette Edmonda Maria Janssens, weduwe 
van Roger de Bock,
geboren 7 augustus 1935, overleden 1 
januari 2019.

OPBRENGST KERSTCOLLECTE 2018
Zoals Pastor Leo Peeters het zo treffende 
verwoordde in de aankondiging van de 
Kerstcollecte, blijkt ook nu weer dat onze 
parochie inderdaad een vaste band heeft 
met Burkina Faso. Voorgaande jaren heb-
ben we voor verschillende projecten in dit 
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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

van vrijwilligers van wezenlijk belang, omdat 
van een bepaalde groep verwacht wordt 
dat ook zij vóór kunnen gaan in diensten 
van woord en communie. Voorts komt er 
nauwe samenwerking in clusterverband op 
de onderdelen liturgie, diaconie en cateche-
se. Op voorstel van de bisschop denkt het 
bestuur van de Pater Damiaanparochie seri-
eus na om op termijn kerken te sluiten, waar-
door per cluster slechts één kerk overblijft. 
Momenteel vormt Kwadendamme samen 
met Ovezande en Hansweert de cluster Zuid.
Een volgend punt is dat de gelden van de 
verschillende parochiekernen tot nu toe zijn 
geoormerkt voor de bijdragende kern. Over-
wogen wordt nu om ook dit af te schaffen en 
als Pater Damiaanparochie op financieel vlak 
als één geheel te opereren. Ook dit is een 
heel lastige opgave. Het ligt in de bedoeling 
om in april of mei van 2019 het complete, 
nieuwe parochieplan ter goedkeuring aan te 
bieden aan de bisschop.

Sjaak Uitterhoeve

INFORMATIEBIJEENKOMST VOOR 
OUDERS
Op maandag 21 januari 2019 is er een 
ouderavond ter voorbereiding op de Eerste 
Communie voor de kinderen. De avond vindt 
plaats in hal van de r.-k. basisschool Jan 
van Schengen te Heinkenszand en duurt 
van 19.45 uur (inloop vanaf 19.30 uur) tot 
21.45 uur. Bij deze een hartelijke uitnodiging 
aan alle ouders van kinderen die in groep vier 
van de basisschool zitten en gedoopt zijn of 
mogen worden. Doe mee, en gun uw kinderen 
deze mooie voorbereiding en inspiratie.

CARNAVALSMISSE 2019

Bij het schrijven van deze kopij lijkt carnaval 
nog zo ver weg dat het bijna ongepast lijkt 
om daar nu al aan tekst aan te wijden. Maar 
toch komen de festiviteiten er al weer aan en 
vóór dat de volgende editie op uw deurmat 
ligt, is de carnavalsmis al weer achter de rug. 
Daarom nu alvast een oproep om de datum 
van 24 februari in uw agenda te reserveren 
voor de jaarlijkse carnavalsmis. Aanvang elle-
ve over elleve.

Marga van de Plasse

CARNAVALS MIS H. ELIGIUSKERK IN  
’T KRAAIENIST.
Me bin d’r groôs op! is het motto dit 
seizoen van c.v. de Kraaiepikkers en dus 
ook het thema van de carnavalsmis, 
welke traditioneel gevierd gaat worden op 
carnavalsvrijdag.
Dit jaar een laat carnaval; de mis is op vrij-
dag 1 maart.
Pastoor Fons van Hees is bereid gevonden 
om de mis voor te gaan, opgevoed in Zuid- 
Limburg met alle carnavalstradities en een 
autoriteit op dit gebied.
Jongerenkoor Con Dios vormt, samen met 

NIEUW CADEAUTJE
We mochten zoveel positieve reacties op 
onze kerstattentie ontvangen, dat er een 
nabestelling is gedaan. Dit betekent dat u 
de engel of Maria ook bij ons kunt kopen, 
om deze aan iemand cadeau te doen.  
De voorraad staat in het ‘winkeltje’ achterin 
de kerk.

Parochiekerncommissie

mooie engel of Maria gemaakt door cliën-
ten het Gors in Goes. Of naar de doos bij 
de kerststal met giften aan het konings-
kind, die uiteindelijk haar bestemming 
vond bij mensen die best een extraatje 
kunnen gebruiken, naar de jonge mensen 
die met veel plezier de kerststal buiten en 
ook weer binnen zetten, naar de dames van 
de bloemengroepen die de kerk door het 
jaar heen zo prachtig presenteren, of naar 
de zangkoren, die zoveel aan de vieringen 
toevoegen. Of naar de gezelligheid van de 
buitenviering en de Hubertusviering, de 
samenwerking met Con Affezione en Con 
Amore, naar Prins Carnaval die hier sinds 
jaar en dag zijn onderdak vindt en alle 
bouwers en vierders zo fantastisch weet te 
inspireren. Er is zoveel om dankbaar voor 
te zijn en veel te veel om op te noemen. 
Ook in het nieuwe jaar zetten we weer de 
schouders eronder.

Marga van de Plasse

NIEUWJAARSTOESPRAAK 2019
Registratie door de jaren heen maakt duide-
lijk dat alles in de volle breedte zich in een 
neerwaartse spiraal beweegt; niet alleen in 
Kwadendamme, niet alleen in de H. Pater 
Damiaanparochie, niet alleen in Zeeland en 
niet alleen in Nederland. Of je het nu hebt 
over het aantal parochianen, doopsels, com-
municanten, vormelingen, huwelijken, vrijwilli-
gers of kerkgangers. Ook de beschikbaarheid 
van pastorale beroepskrachten neemt sterk 
af. Daar waar in onze parochie tot voor enke-
le jaren nog beschikt kon worden over bijna 
zes pastorale beroepskrachten, is dat nu nog 
minder dan de helft. Natuurlijk breken wij ons 
voortdurend het hoofd over de vraag wat we 
daaraan kunnen, of moeten doen.

Het huidige parochieplan heeft een te 
beperkte reikwijdte. De bisschop heeft helder 
gemaakt dat het allemaal ‘breder getrok-
ken’ moet worden. Hij stelt zich daarbij op 
het standpunt dat de kerkelijke organisatie 
in de Pater Damiaanparochie voornamelijk 
afgestemd moet worden op het pastoraat. 
Met andere woorden: het beschikbare pas-
toraat moet in staat zijn om aan alle pasto-
rale taken op een passende wijze inhoud te 
geven. Dit is een heel lastige opgave, want er 
is in de hele parochie nog maar één priester 
beschikbaar. En dan te bedenken dat hij 
recentelijk ook is benoemd tot pastoor van 
de H. Mariaparochie op Walcheren, en dat hij 
de pensioengerechtigde leeftijd intussen al is 
gepasseerd.
Er moet dus gezocht worden naar andere pre-
sentievormen. Uitgangspunt is om de voor-
bereiding op de communie en het vormsel 
geclusterd aan te pakken. Om alles vorm te 
kunnen geven, is scholing en ondersteuning 
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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

kinderen hebben er samen met pastor Wiel 
Hacking en koor Con Dios een mooie viering 
van gemaakt.
Helaas was het deze ochtend niet zo druk 
als andere jaren in de kerk. Dat vonden wij 
erg jammer. Zeker omdat er veel voorberei-
dingen aan vooraf gaan om er voor het hele 
gezin een leuke viering van te maken. We 
hopen volgend jaar weer meer mensen te 
mogen ontvangen.
 
3 FEBRUARI EN 3 MAART GEEN 
KINDERNEVENDIENST EN CRÈCHE

Elke eerste zon-
dag is er kinder-
nevendienst en 
crèche.
3  feb r ua r i  i s 
er geen dienst, 
vanwege clus-
t e r v i e r i n g  i n 

Heinkenszand en 3 maart slaan we over 
vanwege het carnavalsweekend. We hopen 
jullie uiteraard wel te zien tijdens de kinder-
nevendienst van 7 april.
 

Werkgroep kindernevendienst

NIEUWJAARSTOESPRAAK 2019
Beste medeparochianen
Alweer een jaar voorbijgevlogen; een jaar 
waarin in de H. Pater Damiaanparochie 
veel is gepasseerd, weer is het pastorale 
team kleiner geworden door het afscheid 
van pastor Jeanine Heezemans en doordat 
pastoor Van Hees ook aangewezen is als 
eerstverantwoordelijke pastoor van de Maria 
parochie op Walcheren; zo is binnen het 
team de werkdruk alleen maar toegenomen.
Gelukkig worden ze wat het voorgaan in de 
diensten betreft op grandioze wijze onder-
steund door een paar emeriti die er mede 
voor zorgdragen dat er in alle kernparochies 
nog de nodige diensten verzorgd kunnen 
worden en dat er bij uitvaarten nog steeds 

blaaskapel ‘de Koenkelpot’ uit het naburi-
ge Paerehat, al jaren een solide muzikale/
vocale basis waarop de carnavalsviering 
drijft. Het zorgt voor de juiste, benodigde, 
feestelijke sfeer, die een dergelijke mis 
kenmerkt. (Con Dios kan nog nieuwe leden 
gebruiken, trouwens!)
Prins Marcel zal uiteraard aanwezig zijn met 
zijn gehele gevolg, incl. de Jeugdgarde en 
hem is ook het slotwoord toebedeeld. Prins 
Marcel kennende, zal hij zijn toespraak met 
militaire precisie gaan voorbereiden.

Zoals altijd is er een collecte voor een 
goed doel en dit keer is de keuze gevallen 
op de stichting ‘Beat Batten’. Batten is 
een, in alle gevallen, fatale stofwisselings-
ziekte bij kinderen, met een gruwelijk en 
hart verscheurend ziekte verloop en nog 
steeds niet te behandelen. Stichting Beat 
Batten probeert fondsen te verwerven voor 
onderzoek om deze ziekte behandelbaar te 
kunnen maken en uiteindelijk ooit te komen 
tot genezing. Prins Marcel en zijn nieuwe 
Adjudant Jasper zullen de kerkbanken langs 
gaan voor deze collecte.  Altijd mooi om 
te zien dat kerk en carnaval de krachten 
bundelen voor zo’n fantastisch goed doel 
en wij hopen, mede daarom, op een grote 
opkomst en dus een mooie opbrengst voor 
Beat Batten. Ook de parochianen uit de 
naburige geloofsgemeenschappen zijn van 
harte welkom!

Bij dezen wordt iedereen van harte uitgeno-
digd om de carnavals mis bij te wonen; pas-
toor van Hees, koor Con Dios, blaaskapel de 
Koenkelpot en Prins Marcel met zijn gevolg 
zijn er weer klaar voor!
Aanvang: 19.30 uur.

TERUGBLIK GEZINSVIERING EERSTE 
KERSTDAG
10.45 uur: de kerk is mooi verlicht met 
versierde potjes met daarin een waxine-
lichtje (zie foto), die de kinderen in voor-
gaande kindernevendienstvieringen hadden 
gemaakt. De ezel, os, schapen, herder en 
drie koningen liepen naar voren. Tijdens 
de viering vertelden zij het kerstverhaal. 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

ons vrijwilligersbestand op peil blijft en de 
inzit van alle vrijwilligers formidabel is als ik 
zie wat er in veel gevallen bijna automatisch 
gebeurd is dat zeker een applaus waard. Een 
werkgroep welke nog wel aanvulling behoefd 
is de groep kerk- en bloemversiering. Deze 
is erg dun bezet dus als u behoefte voelt of 
iemand ertoe aan kunt sporen graag.
Afgelopen jaar kregen we ook te maken met 
het stoppen van de werkzaamheden van 
onze vaste organist/dirigent van het Eligius 
koor Kees van der Wouw. De problemen die 
toen plotseling ontstonden moesten snel 
opgelost worden. Als ik zie hoe dit op zeer 
kort termijn werd opgelost door in goed 
overleg tussen beide koren er zorg voor te 
dragen dat er in elke dienst een koor aan-
wezig is om de dienst te ondersteunen, dat 
het Eligius koor bereid was om de zater-
dagdiensten voor hun rekening te nemen 
en een zondagsdienst en dat Con Dios de 
bereidheid had om een zondag meer te 
komen zingen; dan kunnen we ook zeker 
naar de koren toe onze dankbaarheid uit-
spreken en ze met een warm applaus daar-
voor belonen. Verder kunnen we de koren uit 
Heinkenszand dankbaar zijn dat die de vier 
vijfde zondagen van het jaar komen zingen.
Dat dit laatste gebeurt komt mede door een 
samenwerking, een clustervorming, welke 
we met de kerken uit Heinkenszand en  
s’- Heerenhoek gevormd hebben. Dit is 
gebeurd om diverse redenen, een daarvan 
was dat het voor Pastoor Van Hees en Pastor 
Wiel Hacking het niet meer mogelijk was om 
bij alle overleggen van de kernen aanwezig 
te zijn nu doen we dit met de cluster. Verder 
zien we natuurlijk dat een samenwerking in 
de toekomst noodzakelijk wordt. We vonden 
het beter om nu deze samenwerking te 
zoeken nu het nog niet echt moet dan dat 
het straks een verplichte zaak wordt. Een 
van de eerste afspraken die we gemaakt 
hebben is dat we naast het Paastriduüm 
drie maal per jaar een gezamenlijke dienst 
gaan organiseren met medewerking van 
alle drie de kerken door inzet van koren, 
lectoren en voorbereiden van deze diensten. 
Dat worden vieringen van de patroonheilige 
van de desbetreffende kerken. In de andere 
twee kerken zullen dan in dat weekend geen 
vieringen zijn.  U hoort hierover binnenkort 
meer. Ik kan u vertellen dat deze cluster 
overleggen positief en opbouwend zijn en 
dat ze een brug kunnen vormen naar de 
toekomst.
Verder rest mij verder niets meer dan u 
namens het kernbestuur een liefdevol, 
gezond en voorspoedig Nieuwjaar toe te 
wensen.

Leo Rentmeester,  
voorzitter parochiekern Lewedorp

een pastor aanwezig kan zijn. Maar hoelang 
blijft deze mogelijkheid bestaan? En als 
deze mogelijkheid er niet meer is hoe dan? 
Zeker iets om ons grote zorgen voor de toe-
komst over te maken.  Ook omdat vanuit 
het Bisdom telkenmale gezegd wordt dat 
aanvulling met een pastoraal werker niet te 
vinden is; laat staan van een priester.
Het pastorale plan is nu voor een groot deel 
in concept klaar en twee keer is dit met alle 
kernen besproken. U hebt hierover kunnen 
lezen in het parochieblad. Maar ook hierin 
staan nog de nodige vragen en onzekerhe-
den, veel van wat erin staat is rationeel goed 
te verklaren, maar emotioneel nog moeilijk 
te accepteren. Voorlopig blijven alle kerken 
open en volledig functioneren, maar wat is 
voorlopig?
Uiteindelijk zullen we toch voor het besluit 
komen te staan dat er kerken gesloten gaan 
worden en welke zijn dat dan? En welke cri-
teria worden hiervoor dan gebruikt? En deze 
laatste vraag is geheel voor mijn rekening: 
Gaat de bisschop akkoord met het pasto-
rale plan? 
Vragen, vragen, vragen, waarop nog steeds 
geen antwoorden zijn maar welke we wel 
ons bewust moeten zijn dat uiteindelijk en 
ik denk over niet zo lange tijd antwoorden 
moeten komen. En of we dan hiervan geluk-
kig en blij worden, ik heb mijn grote twijfels.
Een niet zo opgewekt praatje zo aan het 
begin van het nieuwe jaar. Ik weet het, maar 
helaas het is niet anders en ik vind dat u 
allen er van bewust moet zijn hoe de zaken 
ervoor staan.
Dan onze eigen kern. We blijven nog redelijk 
vitaal,
hoewel het kerkbezoek best zorgen baart.                                                                                                                            

Ik zal u een voor-
beeld geven, in 
2013, 5 jaar 
geleden hadden 
we gemiddeld 
77 kerkbezoe-

kers dat is nu in 2018 gedaald naar 52 dat 
zijn er gemiddeld per dienst 25 minder, vorig 
jaar kwamen er op zaterdag avond gemid-
deld 39 bezoekers, dit jaar 33. Dus 6 min-
der dan vorig jaar. U mag zelf uw conclusie 
trekken. Maar dat we bezorgd zijn en dat we 
ons afvragen welke consequenties dit voor 
de toekomst heeft, is denk ik duidelijk.
We hadden afgelopen jaar 49 vieringen 
waarvan 12 op zaterdag. Dan waren er 31 
eucharistievieringen, 11 vieringen van woord 
en communie en 7 communievieringen ver-
zorgd door de lectoren.
Verder was er een campingviering een oecu-
menische en gastvieringen met de P.C. kerk 
aanbod voldoende zou ik zeggen.
Er was 1 huwelijksviering en 2 uitvaarten.
Iets waar we wel trots op kunnen zijn is dat 

Adverteren in 
kleur? Dat kan 
vanaf volgende 

maand!
 bel voor meer 

informatie
0113-218610
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STEIJN
DE VLIEGER

UITVAARTZORG

STEIJN
DE VLIEGER

UITVAARTZORG

Schouwen-Duiveland
Wilgenstraat 12 Oosterland

0111 40 2000
(dag en nacht)  

info@uitvaartdevlieger.nl 
www.uitvaartdevlieger.nl

Dag en nacht bereikbaar op:

(0111) 45 07 17
www.uitvaartsd.nl

Voor een zorgzame begeleiding 

  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 

OECUMENISCHE VIERING 20 JANUARI
Op zondag 20 januari houden wij in samen-
werking met de Hervormde Gemeente Hans-
weert/Schore en ons eigen koor weer een 
oecumenische viering in onze parochiekerk 
te Hansweert. Aanvang: 9.30 uur.
We sluiten aan bij het landelijke thema voor 
de Week van Gebed voor de eenheid van de 
christenen: “Recht voor ogen”.
Voorgangers zijn pastor H. Buijssen en drs. 
Nel Roggeband – Baaij.

DROMEN
Het thema van Trefwoord ging de afgelopen 
weken over dromen. 
Wat is dat eigenlijk: dromen? Je kunt een 
droom hebben als je slaapt, het betekent 
ook dat je (overdag) niet zo zit op te letten/
zit te suffen. Een droom hebben betekent 
ook dat je fantaseert over hoe iets kan zijn, 
je hebt een idee.
Als je grote verwachtingen hebt en je hoopt 
ergens op, dan ben je ook aan het dromen.
Dromen kan gewoon met je ogen open dus! 
Dromen maken de mensen sterker, want ze 
krijgen richting hoe ze het zouden wensen in 
de nabije of verre toekomst.
En ja… in deze november-weken dromen we 
ook van een heerlijk avondje en verlangen 
we naar de lichtjes van het Kerstfeest! 

DROMEN WORDEN WAAR
Er is een eeuwenoude droom, die door de 
wereld gaat,
een droom waarin de vrede wint en de haat 
niet meer bestaat,
waarin een zwaard een ploegschaar wordt, 
de wapenmarkt is ingestort,
een droom waarin het veilig is op straat.
Droom maar, geef maar door, vertel het 
aan elkaar,

pak het op en zeg het voort en geloof in 
wat je hoort:
dromen worden waar!

Er is een eeuwenoude droom, die mensen 
uitzicht biedt,
een droom waarin geluk het wint van wan-
hoop en verdriet,
waarin een nieuw begin ontstaat, een kind 
dat weer Gods wegen gaat,
een droom waarin je licht en liefde ziet.

Droom maar, geef maar door, vertel het 
aan elkaar,
pak het op en zeg het voort en geloof in 
wat je hoort:
dromen worden waar!

Veel mooie dromen voor iedereen in het 
nieuwe jaar!

groep 5 de Horizon

MEETELLEN
Met kerst in het 
vooruitzicht heb-
ben wij in groep 
6 gewerkt rond 

het thema ‘’meetellen’’. Wat betekent het 
als mensen meetellen of juist niet? Mag je 
mensen voortrekken? Eigenlijk zou iedereen 
in gelijke mate mee moeten tellen in onze 
samenleving. Hoe kan je er voor zorgen dat 
iemand toch het gevoel heeft dat hij/zij 
meetelt? We hebben het gehad over wie er 
in onze wereld vaak niet meetellen en waar-
om niet. In het gebed hebben we de namen 
van deze mensen/ groepen voorgelegd aan 
God, van wie we geloven dat bij hem ieder-
een meetelt.
God, u kent ons.
U weet wie we zijn.
Onze namen staan geschreven
in de palm van uw hand.
We denken aan mensen
die voelen dat ze niet meetellen.
(…..)

Dank u wel dat u ons nooit
uit uw hand laat vallen.
Dat u altijd bij ons bent.
Amen.

In de Bijbelverhalen over de geboorte van 
Jezus krijgen herders een prominente plaats. 
Juist zij, die vaak als minderwaardig werden 
beschouwd, worden als eersten uitgenodigd 
voor een bezoek aan de pasgeboren koning. 
Dit hebben we ook gezien tijdens de licht-
jestocht van 20 december. Op de route was 
er steeds een stukje van het kerstverhaal te 
zien. Deze stukjes werden gespeeld door de 
kinderen van groep 7 en 8.  Aan het einde 
van de route was er een levende kerststal in 
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PAROCHIEKERNAVOND

Half december hielden we een parochieker-
navond over de toekomst van onze kerk. Er 
was een zeer ruime opkomst van tegen de 
honderd mensen, zowel actieve parochianen 
als andere belangstellenden. Zij luisterden 
aandachtig naar de uiteenzetting door de 
parochiekerncommissie. Uit hun belangstel-
ling bleek een grote betrokkenheid bij onze 
geloofsgemeenschap. De grote eensgezind-
heid en vastberadenheid hielpen om half 
januari in gesprek te gaan met de agenda-
commissie van het parochiebestuur.

NIEUWE MISDIENAAR
Dag allemaal,
In april heb ik mijn eerste communie 
gedaan, dus ik mocht eindelijk misdie-
naar zijn. Ik vond het best spannend, 
maar in december mocht ik voor het eerst 
meedoen. ‘s Middags was ik heel zenuw-
achtig en heb ik heel erg veel aan mijn 
tante Charlotte de Schipper gevraagd, en 
‘s avonds hebben we samen de dienst 
gedaan. Mijn tante doet het al best lang 

dus ze weet heel erg veel. Ik kijk al heel erg 
uit naar de volgende keer!
Groetjes,

Bart van Noort

ONZE GELOOFSGEMEENSCHAP  
IN 2018
Onze parochiekern heeft ook in 2018 laten 
zien en voelen dat we vitaal en zelfdragend 
zijn, dat we een actieve geloofsgemeen-
schap zijn. Trots zijn we er op dat we het 
financieel dank zij de parochiebijdragen 
blijven redden. We doen veel in eigen beheer 
om de kosten beheersbaar te houden.
Maar net als elders loopt het aantal sacra-
menten in onze kerk wel terug. Geen kerke-
lijk huwelijk, wel zes eerste communicanten, 
zes dopelingen en vier kerkelijke uitvaarten.
Onze ruim honderd vrijwilligers zijn de echte 
dragers van een vitale geloofsgemeenschap. 
Heel veel gebeurt buiten ieders gezichtsveld. 
Overal zit inzet van mensen achter. Wat 
hebben we het afgelopen jaar weer prach-
tige activiteiten gehad in en rond de kerk. 
Bijvoorbeeld de actie in mei die we samen 
met de school voor de dorpsmoestuin en 
de Voedselbank hebben gevoerd. Op zo’n 
moment wordt nog eens extra duidelijk hoe 
verweven de kerk in Ovezande met het dorp 
is en vice versa. De kerk staat letterlijk en 
figuurlijk centraal in het dorp.

Ad Schenk, voorzitter

KERKGEBOUW EN PASTORIE
Ons kerkgebouw en pastorie hebben we de 
laatste jaren in goede staat kunnen houden. 
Een deskundig onderzoek laat zien dat de 
verwachte kosten voor de komende tien jaar 
best meevallen. Dat is goed beheersbaar. De 
proef om voorin een paar rijen banken eruit 
te halen en te vervangen door stoelen, lijkt 
positief. Op die eerste vijf rijen stoelen kun-
nen nu zestig mensen comfortabeler zitten.
De werkgroep gebouwen is nog bezig met de 

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

de grote kerk en kregen we warme chocomel 
met een koekje. 

Lieve groetjes van groep 6

BLOEMENPOT
De bloemenpot heeft in de maand novem-
ber € 45,00 en in december € 30,95 
opgebracht.

CARITAS KERN OZB
Met weemoed in het hart moeten we 
constateren, dat het niet gelukt is om de 
bemensing van de Caritaskern Oost Zuid 
Beveland op peil te houden. Er was welis-
waar één kandidate om de groep te ver-
sterken, maar de drie nog resterende leden 
hebben het werk lang genoeg gedaan. Zij 
zouden hun activiteiten willen overdragen 
aan anderen, maar er is te weinig animo om 
dit werk over te nemen. Waar nodig zullen 
de activiteiten die nog aandacht behoe-
ven (maandelijkse collecte voor de caritas, 
financiële ondersteuning van bewoners in 
Reimerswaal) worden aangestuurd vanuit de 
overkoepelende Parochiële Caritas Instelling 
van de H. Pater Damiaanparochie.
Daarnaast hebben ook de dames die 
jarenlang het bezoekwerk aan zieke of ver-
eenzaamde parochianen behartigden hun 
werkzaamheden neergelegd. Niet alleen 
raken de bezoekdames zelf op leeftijd, ook 
is de behoefte aan bezoek vanuit de kerk 
zichtbaar afgenomen. Een aantal dames 
blijft nog wel op persoonlijke titel bezoeken 
brengen aan mensen van wie zij weten, dat 
dezen dat op prijs stellen.
Namens het pastorale team en de Parochi-
ele Caritas Instelling wil ik allen, die zich 
jarenlang hebben ingezet om deze belang-
rijke diaconale taken vanuit de geloofsge-
meenschap te behartigen, van harte dank 
zeggen.

Wiel Hacking, pastoraal werker

NIEUWJAARSTOESPRAAK 
Samenvatting: 
•  Sinds begin vorig jaar elke zondag 9.30 uur 
een dienst, Niet meer op zaterdag

•  150-jarig bestaan gevierd op 22 april.
•  Zangkoor bestond op 22 juni 50 jaar, waar-
bij Mw Van Campen onderscheiden is

•  Ook weer dank aan alle vrijwilligers die veel 
zichtbaar en oinzichtbaar werk verrichten

•  Eindversie Parochieplan is in zicht. Hoe 
gaat onze toekomst eruit zien? Hoeveel 
kerken kunnen er open blijven?

•  Er komen besprekingen met de Hervormde 
Gemeente Hansweert/Schore over de uit-
breidingen van het aantal oecumenische 
vieringen

•  Praktisch: De voordeur wordt opgeknapt, 
het toilet wordt vernieuwd.
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Uw adres voor laan- en parkbomen
tevens volop tuinplanten

van november tot mei
Specialiteit: Veredelde noten

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

schilders- en

afwerkingsbedrijf

FRANSE BV
meer dan ‘een kleurtje’

Johan Frisostraat 26
4434 AC Kwadendamme
Telefoon 0113-649361

drukkerij  en 
ontwerpstudio

1000 
A4 flyers*
voor maar
95 euro

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

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

Noordland 3
4451 RP  Heinkenszand

drukkerijdriedijk.nl

PAROCHIEKERN 

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: 
Jan en Janneke Versaevel 
e-mail jversaevel@zeelandnet.nl 
Kopijadres Parochienieuws:
Rudy de Maaijer, Kabbelaarsbank 15
4301 XA  Zierikzee  e-mail maayer@zeelandnet.nl

LIEF EN LEED
De ziekenzalving is toegediend aan Lydia 
Rombouts-Valk uit Burgh-Haamstede. 
Zij is overleden op 9 december in de leeftijd 
van 88 jaar.
Op 18 december is overleden Angela de 
Kok-Lieven uit Zierikzee , 88 jaar.
Op 30 december overleed Catharina v.d. 
Rassel-Paalvast uit Zierikzee, 92 jaar.

CECILIAVIERING EN FEEST OP 25 
NOVEMBER 2018
Op zondag 25 november 2018 werd de 
feestelijke viering voorgegaan door Pastoor 
F. van Hees waarbij het koor de Mis The 
Prince of Peace van Lloyd Webber zong, 
en na de communie het mooie lied van E. 
Bairstow, The King of Love my Shepperd is.
Daarna werden de jubilarissen door Pastoor 
van Hees uitgenodigd naar voren te komen, 
te weten mevrouw R. de Spirt 35 jaar koor-
lid en de heer H. Koper 20 jaar koorlid.
Pastoor van Hees prees ze voor de fijne 
samenwerking en inzet voor het koor en 
overhandigden aan de jubilarissen, ook 
namens de Kerncommissie, een mooie 
kaars. Hierna volgde een spontaan applaus 
en werden de jubilarissen gefeliciteerd door 
de aanwezige parochianen. Aansluitend was 
er een samenkomen in het parochiecentrum 
waarbij ook de kinderen en familie van de 
jubilarissen aanwezig waren. Ook aanwezig 
was Pastoor F. van Hees en een afvaardiging 
van de Parochiekerncommissie.
Nadat de voorzitter van de Kerncommissie 
de heer E. Steegmans de koorleden en in 
het bijzonder de jubilarissen had toegespro-
ken, nam de voorzitter van het koor de heer 
J. van de Waart het woord met een mooi 
openingswoord waarin hij de jubilarissen 
lovende woorden toesprak en de toepas-
sende onderscheiding aanbood. Mevrouw 
R. de Spirt ontving een erediploma en 
een gouden broche van de St. Gregorius 
vereniging.
De heer H. Koper kreeg voor 20 jaar koorlid 
een mooi boeket bloemen.
Na de koffie en de borrel was er de traditio-
nele verloting en een sfeervolle lunch.
Verrassend en spontaan kwam het drie-
tal die de bediening verzorgt (ook wel K3 
genoemd) Henny, Loes en Corrie, met een 
act, een lied “ Viva Cecilia “ het was in een 
woord geweldig leuk. Ook al is het koor een 
sopraan rijker geworden, te weten Janine 
Doeswijk, het blijft een klein koor. Maar de 
sfeer is en blijft uitstekend. En het was nog 
lang een gezellig Ceciliafeest.
We kijken terug op een zeer geslaagde 
Ceciliazondag.

Peter Verkaart
Secretaris St. Willibrorduskoor.

verdere afstelling van de kachel. Via proeven 
met rook is meer inzicht gekregen over de 
bewegingen van de warme en koude lucht.

Ad Schenk

TENTOONSTELLING MEIMAAND
De tijd gaat snel, voor we er erg in hebben 
is het alweer mei. De maand van onze ten-
toonstelling. Dit jaar maken we het ons niet 
gemakkelijk. We gaan aandacht besteden 
aan Sint Jozef... We zijn dus op zoek naar 
beelden of beeltenissen van deze bijzonde-
re man. Omdat Sint Jozef de patroonheilige 
is van het gezin, gaat onze aandacht ook uit 
naar de Heilige Familie.

Hierbij doen we weer een beroep op u. Hebt 
u iets van Sint Jozef of de Heilige Familie, 
en mogen we het tentoonstellen, dan zijn 
wij u zeer dankbaar. Alvast hartelijk dank 
van de werkgroep tentoonstellingen. Neem 
alstublieft contact op met

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

Marlies Schenk, tel. 655997
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NL 52 RABO 0143 5823 99 t.n.v. 
Caritaskern Schouwen-Duiveland.
Hartelijke dank voor uw steun, Caritas werk-
groep Schouwen-Duiveland.

VOOR UW AGENDA
Zondag 20 januari: Oecumenische viering in 
de Nieuwe Kerk, aanvang 10.00 uur.
Woensdag 23 januari: Marinus van den Berg 
geeft een inleiding over vragen die met het 
levenstestament te maken hebben zoals 
“meegaan tot het einde” en “aan de grens 
van ons leven”. In de Thomaskerk, aanvang 
19.30 uur.
Donderdag 14 februari: “Kunst op de grens” 
over reizen en grenzen in de Bijbel. 
Hoe hebben kunstenaars en schilders dat 
verbeeldt? In de Thomaskerk, aanvang 
19.30 uur.
Zondag 17 februari: Vesper in de Willibror-
duskerk om 16.00 uur.
Zondag 24 februari: Cantatedienst in de 
Gasthuiskerk om 16.30 uur. Muzikale 
medewerking van koor “Luscinia” 
o.l.v. Wim Boer.
Zondag 17 maart: Vesper in de Willibrordus-
kerk om 16.00 uur.

AKTIVITEITEN KBO
Op vrijdag 18 januari beginnen we weer 
fris aan het nieuwe jaar met een klaverjas-
avond. We starten om 19.30 uur en opgeven 
kan bij Henny Verkaart, tel. 414106 of per 
mail: hmverkaart@zeelandnet.nl . U betaalt 
€ 3,50 inleg en daarvoor krijgt u een kopje 
thee/koffie gratis, een gezellige avond en als 
het meezit wint u ook nog een leuk prijsje. 
Graag tijdig opgeven en indien nodig ook 
tijdig afzeggen a.u.b.
Goud van Oud.
Op donderdag 24 januari vindt het jaarlijk-
se muziekfestijn plaats in Kraaijenstein in 
Burgh-Haamstede. Alle kaarten zijn inmid-
dels toegezegd aan degenen die zich tijdig 
aangemeld hebben. U krijgt de kaarten tzt 
aangereikt. De opstapplaatsen staan daar-
bij vermeld en de opstaptijden worden een 
week voor de uitvoering in de Wereldregio 
vermeld. Mocht u dat ontgaan kunt u even 
bellen naar H.Verkaart, 414106.
Seniorencafe.
Op dinsdag 29 januari a.s. staat de eerste 
aflevering van het seniorencafe gepland. 
Vanaf 19.30 wordt u verwacht in het FiZi 
theater in Zierikzee. De gastspreker is nog 
een verrassing. Dus kom gezellig om te 
luisteren en een gezellige nazit en laat u 
verrassen.
Nog even wat data voor uw agenda:
Dinsdag 19 februari: wintermaaltijd in het 
Parochiecentrum, aanvang 17.30 uur
Woensdag 20 maart: Museumplusbus, met 
een bezoek aan het gemeentemuseum in 

TERUGBLIK OP DE KERSTMARKT
Geze l l ig  was 
he t  wee r  op 
onze jaarlijkse 
kerstmarkt.  De 
mooie kerst -
stukken waren 
binnen no-time 
uitverkocht. 
Veel kaarsjes 

werden aangestoken bij de kerststal, de 
opbrengst was bestemd voor vrouwen en 
kinderen in Burkina Faso. De verloting van 
de prachtige boodschappenmanden werd 
aan het eind van de middag gedaan door 
pastoor Fons van Hees.
De gelukkige winnaars waren, Marijke Cla-
rijs, mevr. van Dorp en Anne Martens, die 
haar mand direct weer gaf aan iemand die 
het goed kon gebruiken. 
Ook werd er gesmuld van alle lekkers, heer-
lijke oliebollen, palingbrood, hamburgers, 
soep en glühwein. Maar vooral de ontmoe-
ting met elkaar en de goede sfeer maken 
die dag speciaal. Dank aan onze kerstman 
die met flyers de stad in ging om zo het 
publiek attent te maken op onze kerst-ac-
tiviteiten. De opbrengst is ongeveer 1400 
euro. Dank aan eenieder die geholpen heeft 
op wat voor manier dan ook.
De foto’s van de kerstmarkt zijn te bezichti-
gen op de website 
www.rkschouwenduiveland.nl.

kerstmarkt 15 december 2018

CARITAS 
Caritas collectes 2018 
Schouwen-Duiveland:
 Zierikzee Haamstede  Totaal
2 dec. € 62,65   ---- € 62,65 
ter ondersteuning
Adventsviering ouderen:
15 dec. Kerstmarkt: 
tweedehands boeken voor Caritas:  € 80,-  
Kaarsjes verkoop voor 
Adventsactie Burkina Faso:  € 180,- 
19 dec.: collecte tijdens 
Adventsviering voor ouderen 
voor pastoraat gevangenis: € 245,-  
Onze kasbeheerder Tonny Vaes zorgt ervoor 
dat de bedragen op de juiste plek terecht 
kom. Uw steun aan de Caritas is van harte 
welkom op bankrekening: 

PASTOOR TON VERDAASDONK
Na ve le  weken 
van intens overleg 
zijn we nu zover. 
Er is een kunste-
naar gevonden, 
die bereid is om 
twee mooie bron-
zen plaquettes te 
maken van onze 

geliefde pastor Ton Verdaasdonk. Zowel voor 
Zierikzee als ook voor Haamstede. 
Helaas is het bestaande budget niet geheel 
toereikend. Daarom hebben we nogmaals 
een beroep op u gedaan. Na de kerst-
viering is op 24 december in Haamstede 
een deurcollecte gehouden om het tekort 
aan te zuiveren. Ook in Zierikzee heeft 
men gedurende enkele weken een beroep 
op uw vrijgevigheid gedaan. Het kunst-
werk zal een prominente plaats krijgen in 
het parochiecentrum en in Haamstede 
in het portaal van de O. L. V. op Zee kerk.                                                                                                 
Hierboven ziet u het kunstwerk, dat in brons 
gegoten zal worden.  De kunstenaar is Rainer 
Aepfelbach uit Kirchen.

MARIJKE CLARIJS
Al een heel aantal jaren heeft Marijke Cla-
rijs de redactie van het Parochienieuws van 
ons eiland verzorgde. Bovendien beheer-
de zij het overzicht van gebruik van kerk 
en parochiecentrum. Ook verzorgde zij de 
mededelingen voor onze kerk in Zierikzee 
en Haamstede. Zij was een vrijwilliger waar 
we op konden bouwen en we waren ook 
heel blij met haar. In november heeft ze ons 
verteld dat het tijd werd om te zoeken naar 
iemand die dit werk van haar over wilde 
nemen. Zij wilde haar vrije tijd anders in 
gaan delen. We vinden dit jammer, maar 
begrijpen het wel. De heer Rudy de Maayer 
is bereid gevonden om dit werk van haar 
over te nemen. Waarvoor alvast onze harte-
lijke dank, maar ook Marijke willen wij har-
telijk bedanken voor haar jarenlange inzet.

Erik Steegmans

KERSTMARKT
De Kerstmarkt is weer achter de rug. Het 
was weer een fijne en gezellige dag. Twee 
dames van het eerste uur, Thea Blommaert 
en Rian Duinhouwer, hebben aangegeven te 
willen stoppen. Gelukkig hebben de andere 
leden van de werkgroep aangegeven door 
te gaan, zodat we volgend jaar weer kunnen 
rekenen op een zaterdag lekker rondstrui-
nen op onze eigen Kerstmarkt. Rian en 
Thea heel hartelijk bedankt voor al die jaren 
gezelligheid van een eigen Kerstmarkt.

Erik Steegmans 
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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

Striepseweg 4,4435 RL  Baarland

Verzorgt de gehele uitvaart 
met Zorg en Respect...

Dag en nacht bereikbaar 
info@lindavanwingen.nl
www.lindavanwingen.nl

0113-639108 
06-40484076

Verfhandel 
Franse

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

parochiecentrum, de parochiële mede-
delingen en het Parochienieuws heeft zij 
jarenlang met veel inzet behartigd. Gelukkig 
hebben we een nieuwe vrijwilliger, Rudy de 
Maaijer, bereid gevonden deze taken te wil-
len overnemen.

Ook Thea en Rian hebben aangegeven te 
willen stoppen met hun werkzaamheden 
met betrekking tot de Kerstmarkt. We zijn 
hen dankbaar voor hun inzet. De werkgroep 
gaat verder zonder hen, maar als PKC heb-
ben wij er vertrouwen in dat dit goed komt. 

Dan hebben we dit jaar 2 goede bijeenkom-
sten gehad m.b.t. het nieuwe Parochieplan. 
Het is duidelijk geworden dat we niet alles 
meer kunnen behouden zoals het vroeger 
was. De redenen zijn helder; het kerkbezoek 
loopt terug, inkomsten ook, het pastoraal 
team is kleiner geworden en we hebben nu 
slechts 1 pastoor. We zullen dus moeten 
roeien met de riemen die we hebben. Dit 
vraagt ook wat van ons, namelijk dat we 
nog meer samen zaken op zullen moeten 
pakken. Doen we dit niet dan wordt het 
kerkbezoek nog minder en zullen er nood-
gedwongen kerken moeten sluiten in onze 
parochie. We hebben dus eigenlijk zelf onze 
eigen toekomst in de hand.

Een voorbeeld hiervan is dat we zelf hebben 
besloten om tijdens de rustiger wintermaan-
den de kerk van Haamstede te sluiten en 
samen in Zierikzee naar de kerk te gaan. 
In de andere maanden zorgen  de toeris-
ten mede voor een goed gevulde kerk in 
Haamstede.

Gelukkig hebben we positieve vrijwilligers 
en parochianen die volgens mij deze kar 
wel kunnen trekken. Als ik zie hoe een aan-
tal van ons pastoor Verdaasdonk hebben 
begeleid tijdens zijn ziekte en overlijden of 
parochianen die tijdens de ziekte van Jan 
zijn taken hebben overgenomen, dan heb ik 
er alle vertrouwen in dat ons dit gaat lukken.

Laat ons een toost uitbrengen op een posi-
tief 2019

Erik Steegmans

den Haag.
Maandag 25 maart: jaarlijkse algemene 
ledenvergadering.
Zaterdag 6 april : busreis naar Dordrecht.
Zondag 19 mei: bij voldoende deelname 
naar de musical Soldaat van Oranje.

NIEUWJAARSWOORDJE ZONDAG 6 
JANUARI 2019

Het jaar 2018 ligt 
achter ons en voor 
velen van ons was 
dit best een moei-
l i jk jaar omdat 
onze geliefde pas-
toor Verdaasdonk 
kwam te overlij-
den. We missen 
hem nog elke dag. 

Hij zorgde er onder andere voor dat we 
samen kerk waren en ik weet zeker dat hij zou 
willen dat we dit nu samen op gaan pakken.

In 2018 hebben we, eigen-
lijk waren dit Cees en Jan, 
concrete plannen gemaakt 
voor de renovatie van het 
dak en woningen van Oude 

Haven nr. 1 en de woning van onze pastoor 
Fons van Hees. In 2019 moet dit gereali-
seerd worden. Het zal een flink gat slaan in 
onze financiële reserves.

In het najaar van 2018 is de tuin achter 
ons parochiecentrum en de tuin van pas-
toor van Hees opgeknapt. We kwamen toen 
tot ontdekking dat er in de loop der tijd 
een behoorlijk gat was ontstaan, vlakbij de 
tuindeur van pastoor van Hees, door een 
verzakking van een kapotte riolering bij de 
aansluiting op het grote rioolgewelf. Dit had 
weer als gevolg dat de gang tussen paro-
chiecentrum en de keuken van pastoor van 
Hees gestut moest worden.
Gelukkig waren er geen problemen met de 
herinrichting van de grond bij de fietsenstal-
ling, omdat dit, in ruil voor een stukje grond, 
door de buurman is gedaan.

In november van dit jaar gaf Marijke Cla-
rijs te kennen te willen stoppen met haar 
vrijwilligerswerk. De verhuur van kerk en 



De bakens verzetten (8)

Het parochieplan is in wording. Nog steeds.
 Er is hard gewerkt om te komen 
tot conceptversie 7 van het plan. Het is 
een uitvoerig stuk geworden, onderverdeeld 
in zeven hoofdstukken: Visie in geloof, 
Pastoraat, Besturen, Personeel, Financiën, 
Gebouwen en Communicatie. Ieder hoofd-
stuk eindigt met enkele doelstellingen, die 
– als het conceptplan wordt geaccordeerd 
– in de komende jaren worden nagestreefd. 
Een eindversie van het plan (voorzien in 
het begin van 2019) moet door de twee 
parochiebesturen worden goedgekeurd en 
dan aan de bisschop worden aangeboden. 
Op basis van zijn reactie kunnen bepaalde 
onderdelen van het plan nog aanpassing 
nodig hebben. Daarna kan pas worden over-
gegaan tot uitvoering ervan.
 Het conceptplan is met verschil-
lende groepen besproken: met de geza-
menlijke besturen van de H. Maria Parochie 
Walcheren en van de H. Pater Damiaanparo-
chie (20 november te ‘s-Heerenhoek), met 
afgevaardigden van de parochiekerncom-
missies in de H. Pater Damiaanparochie (4 
december te Lewedorp) en met een aantal 
vrijwilligers van de H. Maria Parochie Wal-
cheren (10 december te Vlissingen).

REACTIES
De reacties op het concept parochieplan 
tijdens de drie bijeenkomsten waren zeer 
verschillend van aard en van inhoud. Van 
afwijzing op bepaalde punten of zelfs op 
grote delen van het plan tot instemming op 
onderdelen. Ook werden mooie suggesties 
aangeleverd, die een welkome aanvulling 
kunnen zijn op het concept.

 De Werkgroep Parochieplan heeft 
nu de opdracht om te zien welke reacties 
leiden tot een verbetering en versterking 
van het plan. Iedereen tevreden stellen: dat 
zal niet gaan lukken. En dat er op den duur 
beslissingen genomen (moeten) worden die 
pijn en verdriet, misschien zelfs boosheid 
veroorzaken: ook dat is een onvermijdelijk 
gevolg van ontwikkelingen die niemand wil, 
maar die helaas niet zijn tegen te houden.
 Natuurlijk, we kunnen het mis-
schien nog wel een tijdje uitzingen. Maar 
het is toch beter om jezelf voor te bereiden 
op een toekomst die ontegenzeglijk gaat 
komen. Beter dan af te wachten tot de wal 
het schip zal keren. Voordat het zover komt, 
moet je al de bakens verzetten.

VERBONDENHEID
Hoe die bakens precies verzet moeten 
worden, dat is onderwerp van bespreking 
en overleg tussen (in willekeurige volgor-
de) Werkgroep Parochieplan, de beiden  
Besturen, het pastoraal team, parochiekern-
commissies en vrijwilligers. Het zou toch 
mooi zijn, wanneer dit overleg in goede 
saamhorigheid ons brengt tot een nauwere 
onderlinge verbondenheid. Als we – bij alle 
gevoeligheden, onzekerheid en pijn – die 
verbondenheid kunnen opbrengen, dan zou 
de onmiskenbare krimp waar we mee gecon-
fronteerd worden toch ook een mooie kans 
kunnen zijn om ons geloof in gezamenlijk-
heid te belijden.

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 
- Ria Mangnus, pastoraal werker
  r.mangnus@rkwalcheren.nl

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

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

EMERITI PASTORES
Harrie Buijssen, buijssen@zeelandnet.nl
Tom Brooymans, 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 Rudy de Maaijer
- 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

Samenstelling redactie Parochienieuws
Al vele jaren lang stonden op de achterkaft van ons parochieblad 
eenzelfde rijtje namen/redactieleden. Elke parochiekern levert zo een 
bijdrage om ons parochieblad ook echt een blad voor de gehele paro-
chie te laten zijn.
Vanaf december 2018 maakt Rudy de Maaijer deel uit van de redactie, 
namens Schouwen-Duiveland. Hij heeft de taken van Marijke Clarijs 
overgenomen.
De eindredactie is erg blij met continuïteit van onze meest noordelijk 
gelegen parochiekern. Schouwen-Duiveland mag nooit een brug te ver 

zijn en daarom vergaderen we graag (minimaal 1x per jaar) aan deze kant van onze H. Pater 
Damiaanparochie. 
Marijke zeggen we dank en we heten Rudy welkom. Op 19 februari zullen we elkaar hopelijk 
tijdens het eerste redactieoverleg in 2019 in ’s-Heerenhoek mogen begroeten.

Richard Gielens, hoofdredacteur PN 


