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Mijn opvattingen over ‘de Bijbel in gewone taal’ zijn bij trouwe lezers van Parochienieuws wellicht bekend:  
het evangelie (=de goede boodschap) moet men zo breed mogelijk verkondigen, maar op een manier die voor 
iedereen (die er oren naar heeft) toegankelijk is. Al vaker maakte ik kenbaar dat de kans op afhaken vergroot 
wordt, als men niet de omgangstaal bezigt die bij je doelgroep hoort. Dat ouderen, jongeren of kleuters hiervoor 
andere woorden gebruiken, moge duidelijk zijn. 
Terugblikkend op het nieuws van alledag van de afgelopen weken kan men verschillend reageren op hetgeen je 
onder ogen krijgt. Met een wat meer bijbelse blik kan men sommige verhalen wellicht actualiseren. 

GEZINSLEDEN LEVEN IN EEN EIGEN WERELD
(foto: de Stentor)

Drenthe staat bekend 
als een provincie 
waar de natuur nog 
rijkelijk hoog staat 
aangeschreven. Je 
waant je in sommige 
bossen als in een 
aards paradijs en 

je hebt zeker niet het gevoel dat je door iedereen overal wordt 
bekeken. Een groep van zeven mensen in het Drentse lintdorp 
Ruinerwold nam dat wel erg letterlijk: volledig afgesloten van de 
buitenwereld leefde men er jarenlang relatief onbezorgd. Nie-
mand kende hen of miste een of meer personen. Even denk je: is 
dit Nederland? Het dichtstbevolkte land van de wereld? Het land 
waar alles tot in de puntjes op papier geregeld moet zijn? Blijkbaar 
kan het nog: een eigen leefwereld scheppen, zij het in een verbor-
gen deel van een boerenhoeve, zelfvoorzienend en los van alle 
maatschappelijke zaken die een land kent.
Mijn beeld over de Ark van Noach of het paradijs kwam gelijk 
in een stroomversnelling. Hoe moeilijk kan het zijn? De groep 
die kenmerken heeft van een sekte zou op het einde der tijden 
wachten? Of op betere tijden? Was de wereld waaruit zij bewust 
of onbewust stapten er eentje van Sodom en Gomorra? Waren de 
zomerse droge en hete dagen en de herfst-hoosbuien tekenen van 
een naderende zondvloed?

BOERENPROTEST LEIDT TOT STORMRAM PROVINCIEHUIS 
GRONINGEN

(foto NRC.nl)
Wie kent niet de 
verhalen van de 
bestorming van Jeri-
cho? Het volk van 
Israël kreeg- volgens 
de geschiedenis in 
Jozua- van God de 
opdracht om zes 

dagen lang een ronde om de ommuurde stad Jericho te lopen. 
Op de zevende dag moesten de Israëlieten zevenmaal rond de 

stad trekken en vervolgens met geschreeuw en hoorngeschal de 
aanval openen via de stadsmuren…
Zonder teveel aan geschiedvervalsing te doen: ook de boeren 
trekken ten strijde. Ze zijn trots op hun boerenbedrijf en hun 
beroep en pikken het niet dat er vanuit het bestuurlijk hart van 
Nederland/Den Haag zomaar maatregelen worden genomen die 
hen in de nabije toekomst bedreigen. 
In kolonnes trekt men via gebaande snelwegen naar de Hofstad, 
maar ook naar de provinciale hoofdsteden. ‘Er gaat niets boven 
Groningen’ als men hun strijdlust bekijkt: trekkers worden ingezet 
als stormram. Geen dranghek of ambtelijke poort is heilig! Als men 
het hoorngeschal vervangt door loeiende sirenes en toeters is het 
actuele plaatje compleet!

UITTOCHT NAAR HET BELOOFDE LAND
(foto EPA/ de Volkskrant) 

We kennen de beelden 
van vluchtende mensen 
maar al te goed: al jaren-
lang zien we volkeren 
hun schamele bezittingen 
bijeenrapen en te voet 
of in een gammele kar 
wegtrekken naar veilige 
oorden. Velen hebben de 

angst in de ogen en roepen via buitenlandse correspondenten op 
iets aan hun noodlot te doen.
We kunnen de farao van Egypte makkelijk vervangen door een 
Turks staatshoofd, een Afrikaans stamhoofd of een Aziatische 
veldheer. Onophoudelijke plagen zijn tegenwoordig terroristische 
aanslagen, vernederingen en zinloos geweld.

Ik pleit niet voor een bijbelversie met actuele beelden van dit soort 
agressie, buitensporige geloofsopvattingen of krachtdadige  
protesten. Voor iedereen die denkt dat de Bijbel enkel een verza-
meling is van testamentverhalen….hoor en zie wat onze wereld 
tot nu toe heeft voortgebracht. Je wordt van dit soort boodschap-
pen niet altijd blij, maar het leert ons elke dag weer hoe mensen al 
tienduizenden jaren lang in geschiedherhaling vallen.
Wat blijft is het Gods beeld: "Ik zal er zijn voor jou/jullie. Heb ver-
trouwen in Mij, maar ook in elkaar".

Inleidend woord van de hoofdredacteur…
Bij de installatie van onze nieuwe pastor Alida van Veldhoven werd ik aan-
genaam verrast door haar reactie bij het aannemen van een welkomst-
cadeau ’de Bijbel in gewone taal’. Verhalen uit de Bijbel zijn zeker niet 
alledaags of gewoon, maar je kunt er wel elke dag in gewone taal over 
praten, zonder de waardevolle betekenis tekort te doen.

BIJBELSE VERHALEN VAN ALLEDAG

2



REGIO COLLECTE VOOR VRIENDEN VAN EMERGIS: 
De Stichting Vrienden Cliënten Emergis heeft tot doel het onder-
steunen van cliënten van Emergis, centrum voor geestelijke 
gezondheidszorg in Zeeland, wat niet uit de normale exploitatie 
kan worden gefinancierd. Het betreft met name de ondersteuning 
van cliënten, die na een jarenlange behandeling weer zelfstandig 
gaan wonen. Doordat zij al die jaren afhankelijk zijn geweest 
van een zakgeldregeling ontbreekt het hen aan middelen om een 
eventuele toekomstige woning op een aanvaardbare manier in 
te richten. Veel cliënten hebben geen familie of vrienden waar 
ze een beroep op kunnen doen. Omdat dit soort kosten niet in het 
verzekeringspakket zit en in bijna geen enkel geval een beroep 
op de gemeente kan worden gedaan, biedt deze Stichting enige 
financiële hulp. Daarnaast zijn er aanvragen die meer gericht zijn 
op welzijn en participeren in de samenleving. Dit betreft onder 
meer een bijdrage voor een cursus, laptop, muziekinstrument of 
voor een fiets of een scootertje om naar dagbesteding of vrijwilli-
gersactiviteiten te kunnen gaan. Graag Uw steun!

ADVENTSACTIE OP KERSTMARKT:  
LAAT HET VUUR BRANDEN

Dit jaar vragen we 
als Caritas aandacht 
voor de Advents-
actie 2019 voor een 
gezondheidsproject 
en moeder en kind 
zorg in Niger. De 
dorpen Tambole en 
Dogona in Niger zijn 
ver verwijderd van 
het dichtstbijzijnde 

gezondheidscentrum, waardoor veel mensen geen toegang 
hebben tot medische zorg. Ziekte legt grote economische druk 
op families en houdt daarmee armoede in stand. Daarom wil de 
katholieke ontwikkelingsorganisatie CAFOD de bereikbaarheid 
van medische zorg verbeteren.

Dit jaar wordt de Kerstmarkt vnl. binnen gehouden in de Grote 
Kerk, maar ook in onze Magdalena kerk besteden we hier weer 
aandacht aan. Op zaterdag 7 december van 11-17 uur en op 
zondag 8 december van 13-17 uur bent U van harte welkom in 
onze kerk te Goes.

“Groot denken en klein doen”
Bezoekers van de Kerstmarkt worden gevraagd een kaarsje aan 
te steken bij de kerststal in de kerk en kunnen een (vurige) wens 
noteren op een kleurige papieren kerstbal. Dit alles voor 
1 euro! Wij, de Caritasleden, vinden het belangrijk dat er aan-
dacht wordt geschonken aan de kwetsbare mensen in onze 
wereld en willen ook onze kerk en de Caritas als organisatie met 
een sociale opdracht in beeld brengen. Zoals de heer Johan 
Compier, campagneleider Adventsactie zegt: ”we willen groot 
denken en klein doen”. De opbrengst zal gaan naar het gezond-
heidsproject in Niger.

Bezinning in de kerk
Tevens is het mogelijk een moment stilte te genieten en even 
tot bezinning te komen in de kerk. Er zal ondersteuning zijn met 
muziek, zaterdagmiddag van het Bavo koor en zondag van de 
Bellringers, en het vertellen van het Kerstverhaal.  
Caritasleden zijn aanwezig voor de organisatie, maar ook om een 
luisterend oor te bieden als mensen verhalen, wensen en proble-
men willen delen.

Ook in Zierikzee!
Op zaterdag 14 december van 10.00 uur tot 16.00 uur op de kerst-
markt in Zierikzee heeft de Caritas ook een kraam bij de kerststal 
in de Willibrordus kerk en is het ook mogelijk een kaarsje te bran-
den en vurige wensen te prikken in de kerstboom voor hetzelfde 
doel. Ook hier zijn Caritasleden aanwezig om een luisterend oor 
te bieden voor wie daar behoefte aan heeft.
U bent allen van harte welkom!

Jongerenbedevaart naar Rome 
De Nederlandse bisschoppen nodigen jongeren van 
18 t/m 28 jaar uit om de stad Rome te bezoeken en met 
elkaar op weg te gaan in een bedevaart van 26 april 
t/m 2 mei 2020.

Omdat het niet altijd eenvoudig is om je roeping te onderscheiden 
en de goede koers te kiezen in je leven vraagt de paus om een 
vernieuwd commitment van de kant van de hele kerk – priesters, 
religieuzen, pastoraal werkers en opleiders – op het terrein van 
jongerenwerk en roepingen werk. Met deze landelijke reis willen 
we hier als Nederlandse kerk mede invulling aan geven.

Praktische gegevens:
Organisatie: Jong Katholiek en Huis voor de Pelgrim
Contactgegevens: Huis voor de Pelgrim, 
E info@huisvoordepelgrim.nl, T 043-3215715
Maximaal aantal deelnemers:  
100 jongeren tussen de 18 t/m 28 jaar
Prijs: € 450,- (naar schatting)

Programma bedevaart:
Zondag 26 april vertrek per vliegtuig. Deze bedevaart is een reis 
naar Rome, naar de graven van de apostelen Petrus en Paulus. 
Tijdens de bedevaart wordt elke dag de eucharistie gevierd op 
een bijzondere plaats, waaronder in de St. Pieter en in de oudste 
Mariakerk van het Westen, de Santa Maria Maggiore. Uiteraard 
is er ook de audiëntie met de Paus op het St. Pietersplein.
De deelnemers logeren in de jeugdherberg van de paters  
Teatijnen in het centrum van Rome, naast de grote Basiliek van  
St. Andreas. Verreweg het meeste in Rome zal te voet of met 
het openbaar vervoer worden gedaan, Een goede conditie en 

goed kunnen lopen is daarom 
een vereiste, mede vanwege het 
'stevige' programma en de vele 
indrukken die opgedaan worden.
Op zaterdag 2 mei reizen de deel-
nemers per vliegtuig terug naar 
Nederland.

Santa Maria Maggiore
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Zaterdag 02 november
Allerzielenviering

19.00 uur  ’s-Heerenhoek
 R. Stobbelaar-Viering van W&C
 Missicanto
19.00 uur   Heinkenszand
 T. Brooijmans-Eucharistieviering
 Free Spirit
19.00 uur  Kwadendamme
 W. Hacking-Viering van W&C
19.00 uur  Zierikzee 
 F. van Hees-Eucharistieviering
 Willibrorduskoor
19.00 uur Goes
 H. Buijssen-Eucharistieviering
 Con Amore
19.00 uur  Ovezande
 A. v.Veldhoven-Viering van W&C
 Oal In Jongerenviering

Zondag 03 november
31e zondag door het jaar
09.15 uur  Zierikzee
 Liturgie Groep-Viering van W&C
09.30 uur  Hansweert
 H. Buijssen-Eucharistieviering
10.45 uur  Lewedorp
 W. Hacking-Viering van W&C
 Con Dios
 Allerzielenviering
11.00 uur Goes
 H. Buijssen-Eucharistieviering
 Con Amore
11.00 uur Haamstede
 F. van Hees-Eucharistieviering
 L’ Esprit
14.00 uur  Ovezande
 F. van Hees-Allerzielenviering
 Pius X

Dinsdag 05 november
09.30 uur  Goes
 H. Buijssen-Eucharistieviering
 Dagkapel

Woensdag 06 november
14.00 uur  Lewedorp – De Kraayert
 ds. M Wisse
14.30 uur  ’s- H Arendskerke-Poelwijck
 W. Hacking-Viering van W&C

Donderdag 07 november
10.00 uur  Goes Ter Valcke
  W. Hacking-Viering van W&C

Zaterdag 9 november
08.00 uur  Goes 
  Eritrese gemeenschap

19.00 uur   Lewedorp
   Clusterviering 10 november
   ’s-Heerenhoek
19.00 uur  Goes
 K.v.d.Wiele-Gezinsviering
  Sint Maarten
19.00 uur  Ovezande
  P. Verbeek-Eucharistieviering
  Zangkorendag

Zondag 10 november
32e zondag door het jaar
09.00 uur  Heinkenszand
  Clusterviering ‘s-Heerenhoek
09.15 uur  Zierikzee
   A.v.Veldhoven Viering van W&C  

Willibrorduskoor
09.30 uur  Hansweert
  H. Buijssen- Eucharistieviering
  Samenzang
10.45 uur  ´s-Heerenhoek Clusterviering
  T. Brooijmans-Eucharistieviering
   Dames en Heren koren
  ‘s-Heerenhoek, Lewedorp en 

Heinkenszand
11.00 uur  Kwadendamme-Hubertusviering
  R. Stobbelaar-Viering van W&C
11.00 uur  Goes
 H. Buijssen-Eucharistieviering
  Herenkoor
12.00 uur Zierikzee
  A.v.Veldhoven-Viering van 
  W&G Doopviering

Dinsdag 12 november
09.30 uur  Goes
 F. van Hees-Eucharistieviering
 Dagkapel

WOENSDAG 13 NOVEMBER
14.00 uur Lewedorp De Kraayert
  H. Buijssen-Eucharistieviering
 

Zaterdag 16 november
19.00 uur  Heinkenszand
  F. van Hees-Eucharistieviering
 Dameskoor
19.00 uur  Goes
  A. Ladonski-Viering van W&C
  Herenkoor

Zondag 17 november
33e zondag door het jaar
09.00 uur  ´s-Heerenhoek
 W. Hacking-Viering W&C
 Herenkoor
09.15 uur  Zierikzee
  F. van Hees-Eucharistieviering
  Willibrorduskoor
09.30 uur  Hansweert
  A.v.Veldhoven-Viering van W&C
  Gemengd Koor
09.30 uur  Ovezande
  H.Buijssen-Eucharistieviering
  Pius X
10.45 uur  Lewedorp
 W. Hacking-Viering van W&C
 Con Dios
11.00 uur  Kwadendamme
  A.v.Veldhoven-Viering van W&C
  St. Caecilia
11.00 uur  Goes
  A. van Hees-Eucharistieviering
  Herenkoor
16.00 uur  Zierikzee Vesperviering
  F. van Hees 

Dinsdag 19 november
09.30 uur Goes
 F. van Hees-Eucharistieviering
 Dagkapel

Woensdag 20 november
14.00 uur  Lewedorp – De Kraayert
  T. Brooijmans-Eucharistieviering 
 
Zaterdag 23 november
09.00 uur  Goes
  Eritrese gemeenschap
19.00 uur  ´s-Heerenhoek
  F. van Hees-Eucharistieviering
  Missicanto
19.00 uur  Goes
 E. Traas-Viering van W&C
 L´ Esprit

Kerkdiensten
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Zondag 24 november
Christus Koning v.h. heelal
09.00 uur  Heinkenszand
  R. Stobbelaar-Viering van W&C
  Herenkoor
09.15 uur  Zierikzee
 H. Buijssen-Eucharistieviering
 Willibrorduskoor
09.30 uur  Ovezande
 F. van Hees- Eucharistieviering
  Pius X/Oal In                       KND 
  160 jaar Parochiekerk

09.30 uur Hansweert
  Liturgie Groep-Viering van W&C 
 Samenzang
10.45 uur  Lewedorp
 R. Stobbelaar-Viering van W&C
 Eligiuskoor
11.00 uur  Kwadendamme
 F. van Hees-Eucharistieviering 
 Sint Caecilia  45 jaar

11.00 uur  Goes
 H. Buijssen-Eucharistieviering
 L’ Esprit

Dinsdag 26 november
09.30 uur  Goes
 F. van Hees-Eucharistieviering
 Dagkapel

Woensdag 27 november 
14.00 uur  Lewedorp – De Kraayert
 T. Brooijmans-Eucharistieviering

Zaterdag 30 november
17.00 uur  Goes 
    Evensong
  Capella Maria Magdalena

19.00 uur Heinkenszand
 W. Hacking-Viering van W&C
 Herenkoor
19.00 uur  Ovezande
  T. Brooijmans-Eucharistieviering 
  Pius X  Doop
19.00 uur  Domburg
 F. van Hees-Eucharistieviering

Zondag 1 december 
1e zondag van de Advent 
09.00 uur  ‘s-Heerenhoek
  Liturgie Groep-Viering van W&C
 Dames en Heren koor
09.15 uur  Zierikzee
  W. Hacking-Viering van W&C
  Willibrorduskoor
09.30 uur Hansweert 
 H. Buijssen-Eucharistieviering
  Gemengd Koor
10.00 uur  Vlissingen
 F. van Hees-Eucharistieviering
10.45 uur  Lewedorp-
  T. Brooijmans-Eucharistieviering 

Con Dios
11.00 uur  Kwadendamme
  W. Hacking-Viering van W&C
  Mannen
11.00 uur  Goes
  P. de Maat-Eucharistieviering
 Gregoriaanse viering
  Herenkoor

Dinsdag 3 december
09.30 uur Goes
 F. van Hees-Eucharistieviering
 Dagkapel

Woensdag 4 december
14.00 uur  Lewedorp – De Kraayert
  ds. M. Wisse

Donderdag 5 december 
10.00 uur  Goes Ter Valcke
  W. Hacking-Viering van W&C

Zaterdag 7 december  
19.00 uur  Lewedorp
 F. van Hees-Eucharistieviering
  Eligiuskoor
19.00 uur  Ovezande
 Clusterviering Hansweert
 8 december
19.00 uur  Goes 
 Geen viering
 concert Urker Mans Formatie 

Zondag 8 december 
2e Zondag van de Advent
09.00 uur Heinkenszand
   A.v.Veldhoven-Viering van W&C
 Free Spirit
09.15 uur  Zierikzee
  H. Buijssen-Eucharistieviering
  Willibrorduskoor
09.30 uur  Hansweert Clusterviering
  F. van Hees-Eucharistieviering
 Gemengd koor
 Oal In / Singing Voices
10.45 uur  ’s-Heerenhoek
 A.v.Veldhoven-Viering van W&C
 Missicanto
11.00 uur  Kwadendamme
  Clusterviering Hansweert
11.00 uur  Goes
 H. Buijssen-Eucharistieviering
   Con Amore

Dinsdag 10 december
09.30 uur Goes
 F. van Hees-Eucharistieviering
 Dagkapel 
 

Kerkdiensten
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Algemeen

Geloof in je huwelijk!
BRUIDSPAREN EN JONGGEHUWDENDAG OP 16 NOVEMBER
Je bent je aan het voorbereiden op je huwelijk of bent net 
een paar jaar getrouwd. Graag nodigen we jullie uit voor deze 
gezellige middag voor twee op zaterdag 16 november 2019 in 
Roosendaal. 

Deze middag gaat over de plaats die 
je het geloof wil geven in je leven 
samen en in je gezin. Frank en Frede-
rike Proost zijn 21 jaar getrouwd en 
hebben vier kinderen. Zij zullen delen 
hoe hun huwelijk- en gezinsleven 
dieper en waardevoller zijn geworden 
dankzij het geloof. Ze vertelden ons 
al: 'Een hele mooie gebedsverhoring 
is dat we elkaar hebben ontmoet! Een 
paar uur daarvoor hadden we allebei, 
los van elkaar, gebeden of we iemand 
mochten ontmoeten. Vlak daarna 

spraken we elkaar "toevallig" aan. Dat was ons begin samen, we 
hebben elkaar nooit meer losgelaten'.

Het programma van de middag ziet er als volgt uit:
13.00 uur  We beginnen met een uitgebreide lunch
13.45 uur  Inleiding door Frank en Frederike
14.30 uur   Met z'n tweeën in gesprek met een kop koffie en wat 

lekkers
15.30 uur  Moment in de kerk om alles bij God te brengen.
16.00 uur  Drankje

Deze middag wordt gehouden in de pastorie van de Sint Josep-
herk, Sint Josephstraat 2, 4702 CW Roosendaal. Het is een initia-
tief van het Sint Franciscuscentrum – het vormingscentrum van 
het Bisdom Breda. 
Heb je vragen over deze dag of wil je jullie aanmelden? 
Check www.gezinengeloof.nl of mail naar Brechje Loenen via:  
gezin@bisdombreda.nl. De kosten zijn: 10 euro per stel, eventuele 
kinderen gratis. Dit is inclusief lunch en versnaperingen.

Wereldlichtjesdag in Goes  
en Middelburg
Op zondag 8 december 2019 kunt u meedoen aan 
Wereldlichtjesdag. Om 19.00 uur lokale tijd worden 
er overal ter wereld kaarsjes aangestoken voor 
overleden kinderen. Zo slingert in 24 uur een golf van 
licht over de hele wereld.

Het bijzondere aan Wereldlichtjesdag is 
dat iedereen de kans krijgt om stil te staan 
bij het overlijden van een geliefd kind. Of 
je nou de vader of moeder bent, opa of 
oma, de juf of een tante. 
Het maakt ook niet uit hoe lang geleden het 
kind is overleden en hoe oud het toen was. 
Tijdens de bijeenkomst kunt u een tastbare 
herinnering aan uw kind op tafel zetten. 
Daar worden kaarsjes bij geplaatst en pre-
cies om 19.00 uur ontstoken. 
De namen van de overleden kinderen 
worden genoemd en teksten worden afge-
wisseld met muziek. Ook is er ruimte voor 

bezinning en het delen van herinneringen.
Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via:  
www.wereldlichtjesdaggoes.nl of 
www.wereldlichtjesdagmiddelburg.nl 

Ook zonder aanmelding bent u van harte 
welkom om 18.15 uur in:
•  Goes: De Goederenloods,  

Albert Plesmanweg 23 
•  Middelburg: Pluk de dag bloemen en 

sfeer, en dan is er koffie, Korte Geere 20

De bijeenkomst is gratis en mede mogelijk 
gemaakt dankzij sponsoren en vrijwilligers.

Eucumeniese bieeênkomst
Op zondag 17 november is er weer een oecumenische bieeênkomst in ’t Kerkje van 
Ellesdiek. Op deze derde zondagmiddag in november wordt de overdenking verzorgd 
door Ko Joosse. Het thema is: Wees toch wiesder! Harpiste Harriët Katsman-Hart-
koorn zal die middag eveeens haar medewerking verlenen. De bijeenkomst begint 
om 14.30 uur. De toegang is gratis; er wordt gecollecteerd voor de Stichting Focus 2, 
die zich inzet voor hulp bij oogziekten in Burkina Faso, en voor de onkosten van  
’t Kerkje. 

Jan Minnaard,  
Oecumenische Werkgroep Ellesdiek

Kerststal gevraagd
In het ADR-Ziekenhuis Goes is een stilte-
centrum, waar iedere bezoeker op eigen 
wijze een stiltemoment van bezinning en/
of gebed kan houden. Tot vorig jaar stond 
er in de kerstperiode ook een kerstgroep 
in deze ruimte en de aanwezigheid werd 
door jong en ouder gewaardeerd.
De werkgroep die deze voorbereiding ver-
zorgd vindt echter dat de huidige samen-
stelling te wensen overlaat; de beeldjes 
hebben veel slijtageplekken en zijn drin-
gend aan vervanging toe. Vandaar een 
oproep aan degenen die een kerstgroep 
overcompleet hebben en deze willen uitle-
nen aan de werkgroep van het ziekenhuis. 
Misschien is er een parochiekern die een 
kerststal met groep in tweevoud heeft, 
want de beelden mogen best wat groter 
dan doorsneebeelden zijn.
Meer weten of heeft u iets te bieden? 
Neem contact op met mevrouw Trudie 
Arts, telefoon 0113-215014. 
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Algemeen

OPROEP: Gebruikte kleding gezocht!
BESTE LEZERS VAN PAROCHIENIEUWS
Sta Op Zorg, Polikliniek De Hoop GGZ gaat vanaf oktober dit jaar 
naast het behandel- en begeleidingsaanbod ook hun hulpaanbod 
uitbreiden met dagbesteding voor onze cliënten. Sta Op Zorg start 
een dagbestedingsproject aan de Scheldestraat 21 in Vlissingen: 
onder andere catering, lunchroom, inpakwerkzaamheden en 
tweedehands kleding. Voor de tweedehandskledingwinkel zijn 
wij op zoek naar bruikbare kleding. Dit mag voor alle jaargetijden, 
man, vrouw, kinder- en babykleding. Bij voorkeur herfst/winter-
kleding.

Gaat u uw garderobe vervangen, of kent u mensen die kleding 
over hebben?  Denkt u dan aan ons! Middels het inleveren van 
bruikbare kleding draagt u tevens bij aan het faciliteren van het 
zo nodige werk dat Stichting de Hoop doet.

U kunt uw kleding langsbren-
gen aan de Scheldestraat 21 te 
Vlissingen op doordeweekse 
dagen tijdens kantooruren of 
contact opnemen met Project-
begeleider Dagbesteding Han 
Schuurman, 0628509390  
Of h.schuurman@staopzorg.nl

Het andere dagbestedingsproject is gestart per september: 
delicatessenwinkel Floor! in het ADRZ in Vlissingen. U bent van 
harte welkom voor kaas, eieren, nootjes, bonbons en Zeeuwse 
producten! 
Met vriendelijke groet,

Han Schuurman

‘Ga op weg...’ 
Voor de drieëntwintigste keer organiseren de Gezamenlijke Koorkringbesturen in Zeeland, Koorkring Zeeuwse 
Eilanden en Koorkring Zeeuws-Vlaanderen, dit jaar op zaterdag 9 november de studiedag Contactdag Zeeland.  

De dag begint om 14.30 uur, maar iedereen is vanaf 14.00 uur 
welkom in de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk (Hoofdstraat 60) 
te Ovezande. Dit is de kerk voor de parochiekern die de kernen 
Ovezande, Driewegen en Ellewoutsdijk bestrijkt van de Pater 
Damiaanparochie. 
 
Naast de kerk is er volop gelegenheid om uw auto te parkeren, 
verder ook nog in de achterliggende Schuttersstraat. Parkeren is 
gratis. 
 
THEMA:
Het thema van de studiedag dit jaar is: "Ga op weg..... Het is de 
titel van een lied van tekstschrijfster Hanneke ter Maat en op 
muziek gezet door Sabastian Holz. Het lied is opgenomen in de 
vorig jaar verschenen Franciscaanse liedbundel.  
 
Ga jij op weg, herstel mijn Kerk en leid mijn schapen terug naar 
Mij. Mijn lammen lopen vogelvrij. Mijn Geest gaat mee en wijst 
het werk. 

 
De liederen die dit jaar in de lied-
bundel zijn opgenomen komen 
uit de Franciscaanse liedbundel. 
Maar we zingen ook enkele 
liederen die volgend jaar op de 
Zangdag van de drie zuidelijke 
bisdommen wordt georganiseerd. 
Tijdens de afsluitende eucharis-

tieviering zingen we ook liederen ter ere van de H. Willibrordus, 
waarvan we de feestdag vieren op 7 november. 
 
PROGRAMMA:
De studiedag begint om 14.30 uur, maar vanaf 14.00 uur bent u 
welkom voor een kopje koffie of thee. Om 17.30 uur is de lunch, 
soep en broodjes aangeboden en verzorg door vrijwilligers van 
de parochiekern Ovezande. Rond 18.15 uur zingen we de liederen 

door die we in de eucharistieviering. We besluiten de dag om 
19.00 uur met de viering van de eucharistie, waar de deelnemers 
van de dag fungeren als projectkoor. Voorganger in de viering is 
vicaris Paul Verbeek. 
 
14.30 uur Welkom 
14.35 uur Samen zingen 
15.45 uur Korte pauze 
16.00 uur Samen zingen 
17.15 uur Lunch 
18.15 uur Inzingen voor de viering 
18.45 uur Stilte voor de viering
19.00 uur Viering 
 
Tijdens het zingen zal Geerten Kok stil staan bij de Franciscaanse 
liedbundel. 

DEELNEMEN:
Iedereen die aan deze dag wil deelnemen kan zich op één van de 
twee manieren opgeven:
* Contactdag Zeeland Mgr. de Backerestraat 5, 4529 GR Eede 
* per e-mail via de website
Er zijn dit jaar geen kosten verbonden aan de Contactdag.  
We zijn te gast in de parochiekern Ovezande en zij zorgen voor 
koffie/thee, soep en broodjes. 

Wanneer u een vrijwillige bijdrage wilt geven ter ondersteuning 
van de organisatie van de Contactdag Zeeland kunt u die overma-
ken op IBAN NL61 INGB 0006 7074 42 ten name van Contactdag 
Zeeland Hoogvogelstraat 5, 4515 BD  IJzendijke. 

7



Herfst, vallend blad
DE HERFSTVAKANTIE MAG DAN WEL VOORBIJ ZIJN, MAAR DE NATUUR TREKT ZICH 
DAAR NIKS  VAN AAN….  
DE DAGEN WORDEN KORTER; HET WORDT KOUDER EN NATTER BUITEN; DE WINTERTIJD 
KOMT ER WEER AAN!

Waarom vinden we de lente en de zomer 
leuker dan de herfst en winter?

Mensen vergelijken de vier seizoenen 
wel eens met het leven:

De lente is 
de tijd van 
geboor-
te: baby, 
peuter en 
kleuter zijn; 
alles moet 

nog ontdekt worden en dat doe je vooral 
door te spelen. Met vallen en opstaan 
leer je wat fijn is, maar ook wat pijn 
doet… je huilt en je lacht heel veel en 
ouders/verzorgers zijn in de buurt om je 
verder te helpen.
De zomer is de tijd van volwassen 
worden: je moet steeds meer zelf gaan 
doen; zelf beslissen hoe iets moet. Ook nu 
ontdek je heel veel, maar niet elk moment 
staan ouders of verzorgers bij je om te 
vertellen wat handig/verstandig is. 

Jong zijn, je ontwikkelen door van alles 
te ontdekken (reizen, feesten, vriend-
schap, verliefdheid) kan niet lang genoeg 
duren….
 

De herfst is een 
begin van ‘ouder 
worden’; niet 
alles gaat meer 
zo vanzelfspre-

kend als eerst: je kunt niet alles meer in je 

eentje doen, want je moet met anderen/
gezinsleden/partner rekening houden. 
Het vlotte, soepele lichaam zegt soms 
‘au, doe even rustig aan…’ Zoals een 
boom blad  laat verkleuren en verliest, zo 
verkleurt/verliest een mens haren.
 

De winter…je weet elk jaar dat het komt; 
kou, wind, vorst, misschien wel sneeuw. 
Niet alles is vervelend . Oud worden hoeft 
niet ‘naar’ te zijn, maar je voelt ook aan je 
lijf dat het steeds moeilijker gaat.
Als de dagen korter worden en de tempe-
ratuur daalt, denken we vaak aan mensen 
die we missen: Allerzielen is zo’n dag- 2 
november. Misschien ga je ook wel weer 
eens naar het kerkhof? Of zet je een 
kaarsje (als het donker wordt) bij een foto 
van iemand die er niet meer is…
We gaan via november weer naar 
december….de feestmaand, maar eerst 
moet er van alles worden voorbereid; net 
als bij de geboorte van een baby. Daar-
over praten we volgende maand: Advent 
en kerst horen bij elkaar.

DAMIAANTJE

Versje Sint Maarten
Soldaat Maarten is barmhartig.
Hij ziet een arme man,
en geeft zijn halve mantel,
omdat hij delen kan.

Die nacht in diepe dromen
ziet Maarten Jezus zelf,
als arme teruggekomen,
gekleed in de mantelhelft!

Sint Maarten laat zich dopen
en neemt een groot besluit:
hij wil als monnik leven,
hij gaat het leger uit.

Geliefd bij alle mensen,
om z'n barmhartigheid beroemd,
wordt hij, zonder 't te wensen,
bisschop van Tours benoemd.

Wij vertellen zijn verhalen
als een inspiratiebron,
want zijn licht is blijven stralen
in elke lampion!

Sint Maarten viering
Uitnodiging voor alle kinderen en hun 
(groot)ouders in de Pater Damiaanparochie
Zaterdag 9 november 19.00 uur
RK Maria Magdalenakerk Goes
Je mag je lampion meenemen! Na de vie-
ring maken we met lampionnen een wan-
deling naar het Sint Maartensbruggetje; 
het is dan al donker, maar met het licht van 
de lampionnen vinden we de weg! 

Op vrijdag 8 november kun je je  

eigen lampion knutselen 
Van 15.30 uur tot 17.00 uur in  de Holtkampschool, Joseph Lunslaan 5 
te Goes. De kosten hiervan zijn 2 euro en je kunt je  voor 1 november 
aanmelden via gezinsvieringengoes@gmail.com

Boekentips om (voor) te lezen 
over Sint Maarten:

-  Sint Maarten en het beertje,  
door Maja Dusikova

-  Lichtjes voor Sint Maarten,  
door Jennine Staring

-  Bobbi viert Sint Maarten,  
door Monica Maas

-  Tessel viert Sint Maarten, door Monica 
Maas en Marianne Witte
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Damiaantje

Beste ouders/verzorgers,
Uw kind is dit jaar naar groep 4 gegaan en heeft de leeftijd waarop het mee kan doen met de 
voorbereiding op de Eerste Communie. We nodigen u van harte uit om uw kind hier aan mee te 
laten doen. 

De parochiekernen binnen de Pater Dami-
aanparochie bieden ieder jaar (sommige 
parochiekernen slechts om het jaar) de 
mogelijkheid voor kinderen en hun ouders 
om zich voorbereiden op de Eerste Commu-
nie. Een onvergetelijke gebeurtenis in het 
leven van u en uw kind en het is tevens een 
mooi moment om (weer) kennis te maken 
met de kerk en de verhalen uit de Bijbel. De 
keuze hiervoor is in deze tijd, zoals u weet, 
een bewuste keuze. Dat zien we terug in 
het aantal aanmeldingen. We kijken met 
zorg hoe we voor de kinderen en voor onze 
communiewerkgroepen een plezierige 
voorbereiding kunnen garanderen, zodat ze 
met een groepje kinderen samen naar de 1e 
communie toe kunnen leven en elkaar leren 
kennen. Met een grotere groep kinderen 
kan er zinvoller aan opdrachten worden 
gewerkt en is de uitwisseling van ervarin-
gen en gedachten rijker. In het afgelopen 
jaar hebben we goede ervaringen met deze 
manier van voorbereiden Bovendien kan 
met deze werkwijze de inzet van de vrijwilli-
gers beter worden bewaakt. 
Bij een te gering aantal aanmeldingen 
(minder dan 4) in de parochiekern waar u 
bij hoort, vragen we uw medewerking bij de 

voorbereiding op de Eerste Communie, om 
uw kind aan te laten sluiten bij een van de 
andere parochiekernen.
Na het verstrijken van de aanmeldingsda-
tum 15 november 2019 stellen we u op de 
hoogte van de stand van zaken en de defi-
nitieve communiedata in mei en/of juni. Aan 
de hand van het aantal aanmeldingen en 
de beschikbaarheid van onze begeleiders 
(ervaren vrijwilligers uit de parochiekernen) 
kunnen we dan een indeling maken, waarin 
kinderen van verschillende parochiekernen 
gezamenlijk de voorbereiding zullen volgen. 
We hopen van u deze stap gaat maken met 
uw kind.
Voor vragen kunt u terecht bij
ondergetekende 
E alidavanveldhoven@gmail.com of 
T. 06 29 37 31 02
Aanmelden uitsluitend via de website 
https://www.paterdamiaanparochie.nl/
eerste-heilige-communie/. In de menubalk 
kiezen voor: geloven, dan vieren aanklikken  
en dan naar 1e Communie. Daar kun je naar 
beneden scrollen voor de aanmelding.
Met vriendelijke groet,

Alida van Veldhoven, pastoraal werker

Denk je nog aan het lopend vuurtje? 
Elk jaar komt een grote groep vormelingen 
uit heel het bisdom samen. 

Inspirerend en uitdagend 
programma
De dag begint met 
een eucharistieviering 

waarin bisschop Liesen de hoofdcele-
brant zal zijn. Tijdens deze viering kunnen 
vormelingen allerlei taken hebben: van 
vlaggendrager tot collectant en van lector 
tot misdienaar. Iedereen wordt bovendien 
uitgenodigd enthousiast mee te zingen.
Daarna worden de vormelingen in het 
Vlammenspel uitgedaagd met hoofd-, hart-, 
en doe- opdrachten. Via allerlei persona-
ges ontdekken zij wat de kracht van de 
Geest in je leven kan betekenen. Ook is er 
een ontmoeting met de bisschop. Tijdens 
een moment van ‘vraag maar raak’ krijgen 
zij de gelegenheid met hem in gesprek te 
gaan. ‘s Middags is er een grote spelshow 
waaraan iedereen deelneemt. Alle kennis 
van de ochtend komt dan goed van pas. Nu 
komt het erop aan dat alle hoofden, harten 

en handen samen in actie komen. De dag 
wordt gezamenlijk afgesloten met voor 
ieder een persoonlijke zegen.

‘VERTROUWEN’
Bijzonder welkom tijdens Lopend Vuurtje 
zijn de ouders van de vormelingen en de 
vormselbegeleiders. Voor hen is er op 
deze dag een inspirerend programma met 
als thema ‘Vertrouwen’. Ook voor hen is er 
een ontmoeting met de bisschop.

PRAKTISCH
De voorbereidingen zijn volgens de orga-
nisatie al in volle gang. Binnenkort wordt 
de campagnemateriaal verspreid in de 
parochies.
Locatie:  Lievevrouweparochie  
 Bergen op Zoom
Datum en tijd:   zaterdag 9 november 2019, 

van 9.45 tot 15.30 uur
Aanmelding:  via de eigen parochie.
Meer informatie:   
lopendvuurtje@bisdombreda.nl

Zondagmorgen anders
Bijeenkomst voor jonge gezinnen en 
kinderen
Op zondagochtend 8 september zijn we bij 
elkaar gekomen voor de viering van Zon-
dagochtend Anders. Dit keer was het in 
de pastorie van ’s Heerenhoek. Het thema 
was ‘Pater Damiaan en ik’. We luisterden 
naar het verhaal en hebben daarna in 
groepjes levend ganzenbord gespeeld, 
met opdrachten die te maken hadden met 
het thema. Er zijn onder andere waxine-
lichthoudertjes versierd, muziek gemaakt, 
door samenwerken een kerk van Kapla 
gebouwd en fruitspiesjes voor iedereen 
gemaakt. Na een mooie viering hebben we 
samen gegeten. Een fijne ochtend om op 
terug te kijken! Tot de volgende keer!   

Vormselvoorbereiding 
2020
Uiteraard wordt er in 2020 ook weer de 
mogelijkheid geboden om jongeren te 
laten vormen, waarbij het ontvangen van 
de H. Geest en enthousiast zijn over je 
geloof een centrale rol speelt. Tussen het 
tijdstip dat ouders/verzorgers voor hun 
kind al of niet een besluit namen en de 
dopeling lid maakten van de katholieke 
kerk/de parochie waarin men woont en 
het huidige moment (eind 2019) zitten veel 
schakels. Soms is het moeilijk daarover te 
praten; thuis, op school of met vrienden 
lukt dat niet altijd even goed. Via het vorm-
selproject ‘In vuur en vlam’ worden alle 
onderwerpen die jongeren van nu belang-
rijk vinden wel aangepakt en besproken.
De aanmelding voor dit project start 
binnenkort; ook hier kan men zich enkel 
aanmelden via de website van de H. pater 
Damiaanparochie (www.paterdamiaanpa-
rochie.nl). klik op de menubalk ‘geloven’, 
via ‘vieren’ kom je dan bij ‘vormsel’. De 
vormselviering staat al gepland op zater-
dag 6 juni 2020 in de H. Maria Magdale-
nakerk te Goes om 19.00 uur. Vormheer is 
emeritus-deken P. de Rooy. De inschrijving 
staat open tot 1 december 2019 en in het 
volgend nummer geven we u meer data 
van bijeenkomsten en inhoud project.
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Plantplannen? 
Wij adviseren u graag. 

   

 
 

Personeelsuitje of excursie? Bij ons 
geven wij u tijdens een rondleiding 

een volledig beeld van de 
walnotenteelt van zaainoot tot grote 
boom. Ook onze walnootproducten 

zullen u verassen. 
 

Ook HET adres voor grotere 
maten walnoten- en 
sierbomen, bos- en 
haagplantsoen, etc 

 
Kwekerij  Westhof 

Westhofsezandweg 3 
4444 SM ’s-Heer Abtskerke 
op 2 km van Heinkenszand 

tel :  0113-561219   fax: 
0113-563399 

E-mail:  
westhof@walnoten.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

Kerkvieringen via de TV of PC…
GASTVRIJHEID …
In onze parochie van de heilige Damiaan 
geven wij gastvrijheid aan twee groepen 
Koptisch-Orthodoxe christenen. Het zijn 
mensen die gevlucht zijn uit Eritrea omdat 
ze als christenen daar (ook) vervolgd 
worden. De ene groep komt samen in de 
kerk van Zierikzee, de andere in Goes. 
Vooral in Goes was er in het begin - van-
wege de cultuurverschillen - sprake van 
misverstanden rond communicatie en 
afspraken. Met veel geduld van onze kern-
voorzitter en de kosters is het nu tot een 
werkzaam geheel gekomen. Zij zijn telkens 
– bij toerbeurt - aanwezig wanneer er een 
koptische viering is.*) En daar ben ik hen 
heel dankbaar voor. Regelmatig komen de 
groepen op zaterdag samen in de twee 
kerken en vieren daar hun liturgie volgens 
de koptische orthodoxe ritus. De vrouwen 
dragen  daarbij altijd witte kleren. Na de 
viering wordt samen gegeten. 

OP BEZOEK
Een dezer dagen belde ik aan bij een Eritre-
se familie in Zierikzee met een onbeduiden-
de boodschap. Wat schetst mijn verbazing: 
de hele kamer zat vol met overwegend 
jonge Eritrese vaders en moeders en kin-
deren. De vier moeders zaten naast elkaar 
op de bank elk met een baby op schoot. 
Een prachtig en ontroerend gezicht. De 
moeders waren nog in het wit. Want wat 
bleek? Dezelfde dag was een van de baby’s 
gedoopt in onze kerk in Goes en nu zaten 
ze aan de feestmaaltijd. En of ik nu wilde of 
niet, ik moest mee-eten: een soort slappe 
pannenkoek, met daarop vlees en rijst en 
groenten. Je moest een stukje pannenkoek 
afscheuren en daarmee de andere gerech-
ten tot je nemen. Een hele toer was het wel. 

TV
Ondertussen stond de tv. aan. Geen kinder-
programma of een film of zo. Nee, je kon 
een koptische kerkdienst volgen met een 
ellenlange preek door een van hun eigen 
priesters. En dat terwijl ze eerder op de dag 
al aan een uitgebreide doopviering hadden 
deelgenomen die de hele ochtend had 
geduurd. Daar moet je bij ons eens voor 
komen. Luisterden ze naar de preek? Wel 

degelijk hoor. Hoewel ze de feestelijke 
onderlinge sfeer niet verloren lieten 
gaan. Er werd gepraat en gelachen 
door de preek heen. Trouwens, het 
geloof van deze mensen doordesemt 
sowieso hun hele leven. Aan de muur 
hangen allerlei geloofsvoorstellingen 
van Jezus en Maria en de heiligen. 
En telkens als er een nieuwe gang 

werd opgediend moest de priester – dat 
was ik in dit geval – het gerecht zegenen. 
Het was een deugddoend en smakelijk en 
gastvrij bezoek, dat mag ik wel zeggen. 

ONZE PAROCHIE OP TV OF PC – DAT IS 
OOK GASTVRIJHEID
Maar waarom vertel ik dit allemaal?
Natuurlijk is het goed iets weer te geven 
van het leven van onze Eritrese en Kopti-
sche broeders en zusters. Maar het aan-
knopingspunt zijn die kerkuitzendingen op 
hun Tv. waar ze onder het praten en het 
lachen naar keken.
Want ook wij als parochie, met name als 
parochiekern ‘s Heerenhoek komen sinds 
een aantal jaren op Tv. via http://www.
rksheerenhoek.nl/cms/kerk-tv-kerk-radio/ . 
En sinds het voorbije Paastriduüm zendt ook 
de parochiekern Goes haar vieringen uit via 
https://www.kerkomroep.nl/ . 
De uitzendingen zijn bedoeld voor alle acht 
kernen van onze H. Pater Damiaanparochie. 
En dan natuurlijk voor die parochianen die 
aan huis gebonden zijn en mogelijk ook voor 
hen die hen mantelzorg bieden. Graag geef 
ik enkele aanbevelingen voor het gebruik 
van de zender. 
Aanbevelingen
•  Het is aan te bevelen dat de uitzendin-

gen gevolgd worden op het reële tijdstip 
waarop  de viering in de kerk plaats vindt. 

•  Het beschikbaar hebben van het zondags-
boekje dat de mensen in de kerk gebruiken 
is ook zeer wenselijk.  

•  Wellicht is iemand te vinden die vanuit de 
kerk de H. Communie kan mee nemen voor 
iemand die thuis blijft. 

•  Of anders kennen we als kerk de ‘geeste-
lijke Communie’, waarin we ons in gebed 
verbinden met Christus de Heer die zich in 
de heilige Communie aan ons geeft.

•  Net als in de kerk vraagt het volgen van 
de viering via de Tv. of Pc. onze betrokken 
aandacht en toewijding.

Tenslotte: de vieringen die we kunnen ont-
vangen via de Tv, hoeven de gemakzucht 
niet in de hand te werken van de gelovigen 
die niet aan huis gebonden zijn.
Maar juist door de Tv-uitzendingen blijven 
we ook in het vieren en bidden met onze 
broeders en zusters  die thuis moeten blij-
ven verbonden. En dat is een groot goed.

Fons van Hees, pastoor

*) Inmiddels hebben zij versterking  
gekregen van een andere vrijwilliger. Maar 
voorzitter en kosters heten nog meer vrijwil-
ligers van harte welkom !
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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

N  ieuws van 

uit de kernen 

Goes

LIEF EN LEED

Gedoopt
20 oktober: Fenna Elena Maria Wiskerke, 
geboren op 29 juli 2019, dochter van: Carlo 
Wiskerke en Carmen Wiskerke-Rijn.
Gehuwd
20 september: Rob van Gerven en Sofia de 
Keijzer
Overleden
Vladimir Ovanesian, 59 jaar, overleden op 
21 september. De uitvaartdienst en begra-
fenis vonden plaats op 28 september. 
Maria Anna Willemsen, 103 jaar, weduwe 
van A.J.M. Bitter, overleden op 1 oktober. 
De uitvaartdienste en crematie vonden 
plaats op 5 oktober.

KORTING VOOR LEZERS VOOR KERST-
CONCERT URKER MANS FORMATIE 
Op zaterdag 7 december 2019 geeft de 
Urker MANS Formatie een kerstconcert 

BESTUURSZAKEN PATER  
DAMIAANPAROCHIE SEPTEMBER-OKTOBER 2019

In de bestuursvergaderingen van de afge-
lopen periode werden volgende zaken 
besproken:
•  Feestelijke installatie van de nieuwe 

pastoraal werkster Alida van Veldhoven 
op 15 september jl. te Vlissingen. Het 
bestuur is blij met haar benoeming en 
wenst haar een vruchtbare en prettige 
werkperiode toe.

•  Op 23 september werd het concept paro-
chieplan 2019-2022 besproken met de 
bisschoppelijke staf te Breda. De sfeer 
was prettig en constructief en heeft er 
inmiddels toe geleid dat het plan voor 
het overgrote deel akkoord is bevonden. 
We zullen u over de belangrijkste punten 
binnenkort informeren.

•  Parochiekern Heinkenszand heeft 
mevrouw Anneke Harten-Heilig voorge-
dragen als nieuwe kandidaat namens 
de kern. Op 22 oktober heeft ze kennis 
gemaakt met het voltallige bestuur. Zij 
volgt Ad Courtin op die per 1 juli aftrad.

•  Parochiekern ’s-Heerenhoek heeft 
machtiging van bisdom ontvangen inzake 
gedeeltelijke dakrestauratie.

•  Aanvragen restauratie Heinkenszand en 
Zierikzee.

•  Verdeelsleutel kosten parochie m.b.t. de 
afzonderlijke kernen over 2020 vastge-
steld. Minimale verschillen ten opzichte 
van vorige jaren.

•  Begroting 2020 samenwerkingsverband 
’Boven de Schelde’.

•  Begroting Parochienieuws voor 2020: 
8 nummers per jaar in kleur blijft gehand-
haafd.

• Aandacht voor website parochie.
•  Automatisering van leden- en financiële 

administratie verloopt stroef.
•  VOG (verklaring omtrent gedrag) aanvra-

gen voor vrijwilligers in onze parochie.
•  Metingen zelfdragendheid en vitaliteit: 

deze worden door bestuursleden gestart 
in de afzonderlijke parochiekernen.

•  Rapportage portefeuillehouders: elk 
bestuurslid heeft eigen takenportefeuille 
waarover men jaarlijks verantwoording/
verslag moet afleggen aan bestuur.

•  Oormerken van gelden: elke parochie-
kern blijft zicht houden op huidig en 
toekomstig vermogen in de parochiële 
administratie. Er komt voorlopig geen 
solidariteitsfonds, omdat geen enkele 
kern dit nodig heeft.

•  Afspraken rooster van vieringen en 
diensten 2020.

•  Instelling leesgroep ‘Als God renoveert’ 
parochiebreed. 

•  Verzoek pastor Wiel Hacking wijziging 
arbeidsduur naar 80%. Het verzoek is 
zowel door de beide besturen van het 
samenwerkingsverband “Boven de 
Schelde” als ook door de bisschop geho-
noreerd. Wiel geeft aan dat zijn krachten 
na 35 jaar pastoraal werk aan het afne-
men zijn. Hij hoopt door dit besluit gemo-
tiveerd en met behoud van kwaliteit  zijn 
werk te kunnen blijven doen. Met ingang 
van 1 januari a.s. is Wiel beschikbaar op 
dinsdag, woensdag, donderdag en eens 
in de twee weken ook in het weekend.

•  Subsidieaanvraag Stichting Jacob Tim-
merman en evaluatie van projecten uit 
de periode 2018-2019.
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is weer iedereen welkom lid of geen lid. 
Tijd zoals altijd om 14.00 uur, wel een klein 
cadeautje mee brengen.
Zet 10 december alvast in uw agenda voor 
onze Kerstviering.
Verder is zoals altijd onze inloopsoos op 
iedere 1e en 3e woensdag van de maand 
om 14.00 uur.
Kosten € 1,50 inclusief thee of koffie.
Let op! er zijn activiteiten waar u zich  
voor op moet geven doe dit svp op tijd!!!
Riet Korsuize heeft te kennen gegeven dat 
ze i.v.m. gezondheid stopt met het aan- 
nemen van aanmeldingen. Ze heeft dit vele 
jaren gedaan waarvoor we haar hartelijk 
danken. Let dus op uw uitnodiging daar 
staat waar uw zich op kan geven. Wilt 
u ook eens bij ons komen kijken? Neem 
dan contact op met Thea van Dijk tel. 
06-1875114. Zij kan u verder informeren,  
of kijk op www.vrouwengildegoes.nl. 
Graag tot ziens, Dien Janssen.

CONCERT BELLRINGERS  

Met De Bellringers geven we op 15 
december een groot Bellringersconcert 
met gasten: Het Grote Kerst-Bell Experi-
ment. In dit concert proberen we zoveel 
mogelijk stijlen en muziekinstrumenten 
te combineren met de handbellen van 
De Bellringers. Vorig jaar hebben we de 
eerst aanzet hiertoe gegeven en dit jaar 
maken we er een mooie kerst-special van. 
Een perfecte avond om in kerst-stemming 
te komen! Deze keer wordt het concert 
gehouden in de R.K. Heilige Maria  
Magdalena kerk van Goes van 19:00 - 21:30 
(incl. pauze).
Speciaal voor de parochianen van de 
Pater Damiaanparochie hebben we een 
speciale actie: ‘Pater Damiaan Tickets’.  

Museum Plus Bus een bezoek gebracht 
aan het Gemeente Museum te Den Haag. 
We kunnen terugzien op een zeer geslaag-
de dag.
Donderdag 21 november is de jaarlijkse 
Algemene Ledenvergadering in de  
Magdalenazaal. Tijdens de vergadering 
is er een toelichting over Clara Thuis, ons 
goede doel voor 2019. Tot slot spelen we 
nog 3 ronden Bingo waar leuke prijsjes zijn 
te winnen. Op deze middag kunt u zich al 
opgeven en betalen voor de Kerstmiddag 
op  19 december a.s.
Lid worden van de KBO betekent ook  
‘solidair’ zijn met de oudere medemens.  
Ook willen wij u attenderen op onze 
website www.kbogoes.nl waarop vermeld 
staan de rubrieken: Nieuws; Belangenbe-
hartiging; Sociale Zaken; Veiligheid;  
Activiteiten; Hersenspinsel / Column;  
Bij de Tijd; Ziek zijn, beter worden; Bezoek-
groep; Senioren en Geld; etc.
Wilt u nader kennismaken met de KBO? 
Vraag een informatiepakket aan bij: mevr. 
T.C.M. Does - Verdurmen, tel. 216154 en u 
ontvangt het per omgaande, of kijk op onze 
website www.kbogoes.nl
                                                                                                                       

Johan van Moorten

K.V.G NIEUWS
Ik wil even met u terugkijken op het 100-
jarig bestaan van het K.V.G. 
Wat hebben we een mooie gezellige dag 
gehad met zijn allen, met de stoomtrein 
mee, koffie met gebak en een heerlijke 
lunch.  Er werd door Jeanine Heezemans 
ook stil gestaan bij hoe het is begonnen. 
We zijn dankbaar dat we het mochten 
halen, en gaan proberen dit nog lang vol te 
houden. Als afsluiting was er de receptie 
in de trouwzaal van het Stadhuis, waar we 
tot onze grote verrassing een koninklijke 
oorkonde uitgereikt kregen door burge-
meester Margo Mulder. ! Ik wil hierbij Riet 
Korsuize bedanken die ons hierop attent 
heeft gemaakt en het DB voor het werk dat 
hieraan vast zat.
Ons programma met op 6 november om 
14.00 uur de theatermiddag met cabaretier 
Robert Proos. Een hele gezellige middag, 
met verloting en mooie prijzen. 
Entree € 5,50 inclusief koffie, thee of cho-
colademelk. Reserveren kan op  
theatermiddag@gmail.com 
Niet gereserveerd? Ook dan bent  
u welkom.
14 november vertelt Wilma Niezen ons 
van alles over kralen, ze maakt prachtige 
kettingen enz.
4 december houden we i.p.v. inloopsoos 
een gezellige St. Nicolaasmiddag; ook hier 

in de R.K. Maria Magdalenakerk in Goes. 
Aan het begin van de adventsperiode 
vermeldt het programma aansprekende 
advents- en kerstliederen. Van het ingeto-
gen Stille Nacht van Frans Gruber tot het 
uitbundige Cantique de Noël van Adolph 
Adam. De mannen van de Urker MANS 
Formatie zingen vol overgave en worden 
versterkt door Mark Brandwijk aan het 
orgel. De dirigent Martin Mans is sinds 
de oprichting de drijvende kracht achter 
de Urker Mans Formatie. Hij vormt een 
geheel van de stemmen en werkt aan 
beleving van tekst en muziek. De luisteraar 
heeft heel wat te zien en kan genieten van 
een afwisselend programma met zang en 
instrumentale muziek.

Details:
Datum: zaterdag 7 december 2019 
Locatie: R.K. Maria Magdalenakerk, 
Singelstraat/Zusterstraat, Goes
Aanvang: 20.00 uur
Toegang: € 18,50. 
Reserveren en online bestellen: 
www.martinmans.nl of t. 06-25391903
Voorverkoop tevens bij VVV-Goes, 
Singelstraat 13 en Boekhandel  
De Ramshoorn, Lange Vorstraat 21, Goes.

Lezerskorting:
Lezers van het Parochienieuws krijgen 
op vertoon van dit artikel aan de kassa 
een korting van € 5,= en betalen € 13,50 
in plaats van € 18,50. (max. 2 pers./
artikel).

    K                                                                       
    B
 GOES – NIEUWS

Donderdag 12 september trok een bus  
met leden van KBO en PCOB Goes naar 
Den Haag voor een bezoek aan de Tweede 
Kamer. In de fractiekamer van het CDA 
werden we ontvangen door het Goese 
Kamerlid Joba van de Berg. Na het praat-
je van Joba en haar antwoorden op de 
vragen die haar vanuit het gezelschap 
werden gesteld volgde een bezichtiging 
van het Kamergebouw. Met een diner 
in restaurant De Grevelingen werd deze 
leerzame dag afgesloten. Op stap met de 
Museum Plus Bus. Woensdag 9 oktober 
hebben we op uitnodiging Van de Stichting 

12



Dit is een normale toegangskaart + ter 
inlevering: krijgt u een gratis consumptie. 
De kaarten zijn € 10,-- p.p. Deze kaarten 
kunt u bestellen op: www.bellringers.nl 
met de code: damiaan2019 .
We zien u graag verschijnen op deze muzi-
kale avond.

De Bellringers

HERENKOOR SINT CECILIA
Het is weer tijd om de actuele situatie van 
ons herenkoor eens voor uw voetlicht te 
werpen.  Er zijn best veel ontwikkelingen 
geweest die ons allemaal raken, direct en 
indirect.
Om te beginnen met het belangrijkste, onze 
dirigent Wim Boer is langzaam aan de 
draad weer aan het oppakken en komt ons 
weer begeleiden met zijn kennis en kunde, 
daar zijn we heel blij mee. Allereerst 
natuurlijk vanwege het feit dat alle behan-
delingen succesvol lijken te zijn en hij weer 
de nodige energie heeft om dingen te gaan 
ondernemen. Bovendien ook omdat wij de 
laatste maanden toch merkten dat de muzi-
kale technische begeleiding, waardoor 
we onszelf naar een hoger niveau konden 
plaatsen, wel wat heeft ontbroken.
We hebben echter goed kunnen roeien met 
de riemen die we hadden en mede dankzij 
de tijdelijke begeleiding van Tuur Remijn 
en Kees Boonman hebben we toch nog 
kunnen functioneren. Wij zijn hen daarvoor 
zeer erkentelijk en graag wil ik zowel Tuur 
als Kees daarom in dit stukje even  
“ophemelen” en de aandacht op hen vesti-
gen en beiden nogmaals bedanken namens 
ons koor.
Inzake onze bezetting en het kunnen 
presenteren van voldoende omvang, 
volume en kwaliteit blijft het lastig en zijn 
zowel mindere als leuke en mooie zaken te 
melden.
Het zou fijn zijn als we structureel één 
en liefst twee “vaste” koorleden kunnen 
verwelkomen, met “vaste” wordt bedoeld 
kandidaten die op de vaste dinsdagavon-
den mee oefenen en tweewekelijks in de 
diensten meezingen in Goes. Het oefenen 
is noodzakelijk om goed op elkaar inge-
speeld te zijn, iets meer leden zou welkom 
zijn omdat ook wij wel eens op zaterdag of 
zondag verplichtingen hebben. De bezet-
ting is dan soms wel marginaal. Ook het 
(studie)vertrek van een van de jongere 
leden, Arthur Post,  doet onze situatie geen 
goed. Zijn kwalitatieve inbreng zullen wij 
node missen maar wanneer hij wel in de 
weekenden thuis is dan zal hij ongetwijfeld 
weer van zich laten horen.
Zeer positief is te melden dat wij met een 
aantal “project”zangers een aantal keren 

Gregoriaanse diensten hebben verzorgd in 
de parochiekernen van Hansweert (juni), 
Ovezande (augustus) en Haamstede (okto-
ber). Vooral de reacties van de mensen 
waren mooi en soms tot emotie leidend, 
daar doe je het voor en dat is voor ons ook 
heel bemoedigend om mee door te gaan. 
Het Gregoriaans is natuurlijk ook bij uitstek 
zang die veel los maakt en ontroert.
Deze initiatieven willen we graag de 
komende tijd verder vorm geven en ont-
wikkelen, het is misschien ook wel een 
voorbode voor de toekomst. Een kwalitatief 
“rondtrekkend” koor dat zorgdraagt voor 
de verzorging van erediensten waar dan 
ook in onze grote Parochie en natuurlijke 
grenzen overschrijdend, we zullen het zien. 
Ook voor ons als koor werkt het stimule-
rend en motiverend om deze initiatieven te 
ondersteunen. Zoals boven echter ook al 
is geschetst, de vaste basis van het heren-
koor blijft toch Goes.
Samen met Wim Boer gaan wij de komen-
de maanden werken aan het oppakken van 
de muzikale draad, u hoort weer van ons.
Met vriendelijke koor groet, 

Wilbert Stadhouders

CHORAL EVENSONG: WE PAKKEN DE 
TRADITIE WEER OP!

Vanwege het feit dat dirigent-organist 
Wim Boer een lange tijd ziek is geweest 
konden de meeste voorgenomen Cho-
ral-Evensongs in 2019 niet doorgaan. 
Gelukkig gaat het nu weer goed met onze 
cantor zodat op zaterdag 30 november a.s. 
er toch nog een prachtige Choral- 
Evensong kan plaatsvinden! De H. Maria 
Magdalenakerk leent zich bij uitstek 
voor de fraaie Engelse koormuziek door 
de Capella Maria Magdalena o.l.v. Wim 
Boer, met ditmaal een keur aan hymns en 
anthems van o.a. Britten en Vaughan Wil-
liams en de Lofzangen Magnificat en Nunc 
Dimittis van Tertius Noble. Voorganger 
in deze dienst is diaken Egbert Bornhijm. 
Organist is Janno den Engelsman. De 
Evensong begint om 17.00 uur. Aan het 
einde van de dienst is er een openschaal 
collecte ter bestrijding van de kosten. 
Van harte aanbevolen!

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

LIEF EN LEED

Overleden:
10 september: Marco (Jacobus Dingenis 
Marinus) Driedijk, echtgenoot van Els 
Driedijk-Eriks, 46 jaar, wonende De Jon-
gestraat 16. De afscheidsbijeenkomst was 
op maandag 16 september in onze kerk, 
waarna besloten crematie.
17 oktober: Trix (Theresia Magdalena 
Jacoba de Vos, 89 jaar, weduwe van  
C. Raas en P. Paree, woonachtig in There-
siahof. Haar crematie was op donderdag 
24 oktober te Goes.
22 oktober: Anna Johanna (Annie) Raas-
de Hond, 79 jaar weduwe van Gerard 
Raas. De laatste jaren woonachtig in Ter 
Weel Goes. Haar uitvaart was op 26 okto-
ber, waarna graflegging op ons kerkhof.

ALLERZIELEN
2 november 
neemt bij velen 
een bijzondere 
plaats in, omdat 
die dag alle 
aandacht uitgaat 

naar dierbare overledenen. Kerkelijk staan 
we die zaterdagavond daar bewust bij stil: 
in woord en gedachten, gebed, passende 
gezangen, kaarslicht in de kerk en herden-
kingslichten op het kerkhof, achter  

‘s-Heerenhoek
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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

LIEF EN LEED 

Overleden:
Op 12 september is overleden Jo de 
Koster-Huizen, weduwe van Charles de 
Koster, op de leeftijd van 87 jaar.  Na de 
uitvaartdienst werd zij gecremeerd.

DAMIAANVIERING 2019
Op zondag 13 
oktober was 
de Damiaan-
viering in de 
parochiekern 
Heinkenszand. 
Het was een 

hele mooie, inspirerende viering, met 
medewerking van Young Spirit, het Sint 
Blasiuskoor en de dames van het Pius X 
koor en vrijwilligers uit alle parochieker-
nen. Er was een kindernevendienst voor 
de kinderen waar ze leerden wat Damiaan 
allemaal deed op het eiland Molokai.
Het was een druk bezochte viering (onge-
veer 300 mensen) uit alle parochiekernen.

de kerk.
Om 19.00 uur is er een speciale dienst met 
voorganger pastor Rens Stobbelaar en 
zang van Missicanto. Na afloop van deze 
dienst kunnen nabestaanden het herden-
kingskruisje ophalen bij de lector. Alle 
betrokkenen hebben hiervoor inmiddels al 
een uitnodiging ontvangen. 
Ook kan men op eigen gelegenheid het 
kerkhof bezoeken; die avond is deze rust-
plaats extra verlicht en u kunt op eigen 
wijze een gedachtenislicht plaatsen, dat in 
het mortuarium (naast het kerkhof) koste-
loos is af te halen.
Op zondag 3 november is er geen viering 
in onze kerk!

WILLIBRORDZONDAG
De patroonheilige 
van onze kerk is 
Willibrordus. Zijn 
sterfdag was 7 
november 739 en 
daarom herden-
ken we hem op de 
zondag die volgt 
op zijn sterfdag:  
10 november om 
10.45 uur.

Binnen het cluster West heeft elke  
parochiekern de mogelijkheid een feest te 
vieren met alle parochianen uit de  
naburige kernen van Heinkenszand en 
Lewedorp. Die zondag zijn hun parochie-
kerken dan ook gesloten.
We verwelkomen iedereen graag om  
10.45 uur. Pastor Tom Brooijmans gaat 
voor in de dienst en leden van de drie 
dames-herenkoren uit dit cluster verzor-
gen de zang.
Uiteraard is er aandacht voor vrijwilligers 
die hun steentje hebben bijgedragen in 
de opbouw en instandhouding van onze 
geloofsgemeenschap. Speciaal tintje:  
ons kerkgebouw bestaat dit jaar 145 jaar.
Bij een feest hoort een passende afslui-
ting; daarvoor wordt achter in de kerk 
plaats ingeruimd: een kop koffie of thee en 
een glas mogen daarom niet ontbreken!

RESTAURATIE KERK
In september is voortvarend gestart met 
de vernieuwing van de dakleien aan een 
deel van de noordzijde van de kerk. Ook de 

viertoren en dakkapel-
len aan die zijde kregen 
een inspectiebeurt en 
waar nodig herstel- en 
schilderwerk.
In november zal waar-
schijnlijk het steiger-
werk verplaatst zijn 

naar de zuidzijde, waar eveneens gelijk-
soortig restauratiewerk plaatsvindt.
Ook het voegwerk aan de gevels wordt 
aangepakt; zo nodig worden geveldelen 
versterkt. We moeten tijdelijk genoegen 
nemen met een gehavend kerkgebouw, 
maar ervaren restaurateurs staan onder 
toezicht van bisdom en overheidsdiensten.
We hebben het volste vertrouwen dat in 
2020 ons kerkgebouw er weer represen-
tatief uitziet. Wensen blijven bestaan, 
maar hopelijk stelt u, als parochiaan, ons 
in staat om samen te blijven bouwen aan 
geloof in een passende ruimte.

Parochiekerncommissie ’s-Heerenhoek

HERINNERINGEN AAN VERVLOGEN 
TIJDEN
In 2013 – bij de fusie van parochie H. Willi-
brordus naar parochiekern ’s-Heerenhoek- 
gaf onze parochiekern een schitterend 
boek uit: de Parel van ’s-Heerenhoek.  
In de loop der jaren zijn vele exemplaren  
verkocht; deels bij bezoek aan de kerk 
door dagjesmensen of oud-parochianen 
die zich veel herinnerden uit de periode 
dat ze gedoopt werden, hun eerste com-
munie deden, gevormd waren of trouwden 
in ons kerkgebouw.
Bij veel van die bijzondere momenten zijn 
foto’s gemaakt; uiteraard in een andere 
kwaliteit en kwantiteit dan nu. Soms krij-
gen we kiekjes aangeboden, afkomstig uit 
een album dat men bij zich draagt op de 
dag van het bezoek. Deze foto’s vertellen 
wetenswaardigheden, die we nog niet 
(volledig) kenden en waar we bijzonder 
nieuwsgierig naar zijn.

Ontdek je plekje: 
zo hebben er voor de restauratie van het 
interieur (jaren zestig) torentjes gestaan 
boven de wijwatervaten- zie foto. Ook de 

muurschil-
dering 
boven het 
ingangs-
portaal 

(vrouwenzijde) is toen verdwenen. 
Wie heeft nog meer fotografische gehei-
men van ons kerkgebouw? Wie zich meldt 
kan op bijzonder veel 
sympathie rekenen. 
We maken enkel een 
digitale afdruk en dus 
behoudt u de foto’s zelf!
Informatie: 
Richard Gielens, 
secretaris kerncommissie 
mail:  
info@rksheerenhoek.nl

Heinkenszand
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zelf vrijwilligerswerk doen? Informatie of 
aanmelding kan bij onderstaand contact-
persoon. Namens de werkgroep

Leny Rijk tel 0113-649324 of per mail: 
ja.rijk-rijk@online.nl

KBO HEINKENSZAND 
KBO Heinkenszand gaat op 27 november 
naar de Vlindertuin, waar voorafgaand aan 
de excursie met gids de lunch zal plaats 
vinden. Het belooft dus weer een gezel-
lige en leuke middag te worden, waarbij 
veel deelnemers worden verwacht. Meer 
informatie vindt U in onze Nieuwsbrief. 
Zoals gewoonlijk, zijn ook nu introducés 
weer van harte welkom. Wellicht is het 
ook voor u interessant om lid te worden 
van de Ouderenbond. Al vanaf 50 jaar is dit 
mogelijk. Naast allerlei gezellige en infor-
matieve activiteiten levert het een aantal 
voordelen op, denk alleen maar aan de 
korting op de Ziektekostenpremie. 
Onze bestuursleden vertellen u er graag 
meer over. Laat u eens informeren; dit kan 
via tel.nr. 06-51661926 of 06-45630213.    

Op dinsdag 8 
oktober kwam 
de Jan van 
Schengen-
school voor 
de startviering 
naar de kerk in 
Heinkenszand. 
Het thema van 
de viering was 
geluk. De kin-

deren dachten na over geluk op school en 
zelf iemand gelukkig maken. Pastor Alida 
van Veldhoven vertelde het verhaal van 
Pater Damiaan die een verre reis maakte 
om geluk te brengen bij de melaatsen op 
het eiland Molokai. De kerk werd vrolijk 
versierd met ballonnen waar teksten 
over geluk op werden geschreven. (Foto: 
Anneke Rentmeester)

COLLECTES 
SEPTEMBER-OKTOBER
eigen kerk:
* misintenties € 144,00
* collectes eigen kerk € 1.199,00
subtotaal eigen kerk € 1.343,00
Caritas: 
8/9 diaconie eigen parochie € 78,00
28/9 afrika-enga koor € 83,50
5/10  wereldmissiedag kinderen € 70,00
1/9 diaconie in eigen parochie € 77,00
subtotaal caritas € 308,50
Regionale Damiaan viering 13 oktober: 
collecte Aids-weeskinderen            €  397      

Na de viering hebben we met veel paro-
chianen genoten van een lekker kopje 
thee of koffie en voor de kinderen een 
glaasje ranja en een lekker petitfours met 
de beeltenis van Damiaan. 
  
ROMMELMARKT 2019
Na weken van voorbereiding waren we 
weer klaar om op 14 en 15 september onze 
jaarlijkse rommelmarkt te houden. Wat 
hadden we enorm veel spullen gekregen. 
Heel veel dank aan al die gulle gevers.
Zonder spullen is er immers geen rommel-
markt. Het resultaat was er dan ook naar 
een opbrengst van € 4,000,-. Daar zijn we 
meer dan blij mee. Dit mooie bedrag wordt 
verdeeld over: Eigen Kerk, Stichting  
Vlissingen - Ambon en Stichting Amecet  
in Oeganda. Wat hebben er weer veel 
mensen ruim voor, tijdens en na de rommel-
markt  zich ingezet om dit bedrag te reali-
seren. Dankbaar zijn we voor het gebruik 
van de tenten, tafels, schragen etc. Zoveel 
vrijwilligers voor het opbouwen, inruimen en 
bemannen van de kramen en het opruimen 
na afloop. Door diverse andere evenemen-
ten dachten we vrijwilligers tekort te komen, 
maar er waren gelukkig meerdere andere 
mensen bereid om ons te helpen. De nieuwe 
mensen willen ook volgend jaar graag hun 
steentje bijdragen. Ook hartelijk dank aan 
de mensen die voor de rommelmarkt gehol-
pen hebben met prijzen sorteren enz.
Ook de heerlijke wafels om van te smullen 
willen we niet vergeten. Daarbij nog twee 
dagen mooi weer, een gezellige onderlinge 
sfeer en heel veel kopers. Fantastisch!
Wat kun je dan nog meer dan met grote 
tevredenheid terugkijken. 
Alle vrijwilligers hartelijke dank voor jullie 
grote inzet. 

OPROEP
Parochianen die 80 jaar of ouder zijn, 
worden bij hun verjaardag bezocht door 
één van de dames van onze werkgroep 
“bezoek en meeleven”. Regelmatig gaan 
we ook op bezoek bij parochianen die 
in het ziekenhuis liggen, thuis ziek zijn 
of bij mensen die behoefte hebben aan 
een gesprekje. Mocht u iemand kennen 
of weten die dit op prijs stelt, laat het de 
bezoekgroep weten. Bovendien zoeken 
wij aanwas voor onze werkgroep. Ken je 
iemand die bezoek werk wilt doen of wil je 

-  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
 e-mail: cjmfranse@zeelandnet.nl
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.

Parochiekern 
KWADENDAMME

LIEF EN LEED
Overleden
Anthonia Oosthoek, weduwe van Albert de 
Winter, geboren 28 augustus 1929, overle-
den 18 augustus 2019.

ONDERHOUD BEGRAAFPLAATS
Wij vragen u bij deze om eens na te denken 
over het onderhoud van de begraafplaats. 
Ze ziet er keurig uit en wordt bijgehouden 
door een aantal vrijwilligers; dit verdient 
zeker een compliment. Dat aantal wordt 
echter steeds kleiner en voor de nabije 
toekomst is er zorg over het behoud van 
kwaliteit. Hebt u er wel eens over gedacht 
een handje toe te steken? Zetten we samen 
de schouders eronder? Niet alleen vanwe-
ge de kerk maar ook als dorpsgemeenschap 
mogen we ons verantwoordelijk weten voor 
goed onderhoud, en de groene functie die 
de begraafplaats op het dorp heeft. Samen 
met een aantal anderen met enige regel-
maat de handen uit de mouwen steken, kan 
trouwens ook nog eens gezellig zijn. Uw 
hulp is meer dan welkom.
Namens de parochiekerncommissie,

Sjaak Uitterhoeve

Kwadendamme
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Kwadendamme

VOOR WIE STEEK JIJ EEN KAARSJE OP?
Een kaars opsteken voor een overleden 
dierbare is een waardevol gebaar; op 
die manier kun je een moment stilstaan 
bij mensen die we missen. Op zaterdag 
2 november is het Allerzielen, de dag 
waarop we onze dierbare overledenen 
op bijzondere wijze herdenken. Onze kerk 
besteedt hieraan volop aandacht, en daar-
toe staan de deuren vanaf 10.00 uur open. 
Wij nodigen u uit om even binnen te lopen 
en een lichtje te komen branden voor 
iemand die u dierbaar is. De waxinelicht-
jes worden u in de kerk aangereikt.
Ook gaan we net als in voorgaande jaren 
de begraafplaats in het licht zetten. Vanaf 
16.00 uur zullen vrijwilligers het licht gaan 
verspreiden. Kom gerust meehelpen, of 
kom in de loop van de avond eens kijken 
naar de bijzondere sfeer die door het licht 
wordt verspreid.
Daarna gedenken we in de Allerzielenvie-
ring onze doden. We noemen de namen en 
staan stil bij al die lieve mensen die niet 
meer bij ons zijn. Aanvang 19.00 uur.

HUBERSTUSVIERING 2019
Zondag 10 november is het weer zover, dan 
staan we weer stil bij de waarde van de 
natuur, onze omgeving en daarmee bij alles 
wat groeit en bloeit. De aandacht tijdens 
de Hubertusviering gaat die dag vooral uit 
naar onze schepping, het evenwicht daarin 
voor de natuur en voor onszelf. De blazers 
van het Eerste Zeeuwsch Jachthoorn-
korps zorgen voor de muzikale omlijsting. 
Uiteraard ontbreken dan ook de Hubertus-
broodjes niet. Tijdens de viering worden 
deze Hubkes gezegend. Zoals de mare luidt 
zullen zij ons beschermen tegen allerlei 
vormen van dolheid.
In plaats van een Hubertusmaaltijd bieden 
we u na de viering Hubertussoep aan.  
Hoe deze zal smaken? Laat u verrassen! 
Voor een bedragje van € 1,-- kunt u deze 
grote gezamenlijke maaltijd zeker niet laten 
staan. En voor de liefhebbers is 
ook de traditionele jagersborrel weer voor-
handen.

Marga van de Plasse

COLLECTE VOOR BIANCA COUTURE
De extra collecte in de jubileumviering 
van St. Caecilia willen we besteden aan 
Bianca couture. Bianca couture is opge-
richt in 2006 door de stichting Nabasnoogo 
door de Franciscaner pater Jan Beekman. 
Onder leiding van Denise Ouedrago krijgen 
jonge meisjes en kindmoeders een drieja-
rige opleiding tot naaister, zodat zij na deze 
periode een zelfstandig bestaan kunnen 
opbouwen in de hoofdstad Ouagadougou. 
Naast deze opleiding krijgen de meisjes 
dagelijks een voedzame maaltijd, en voor 
diegenen die seropositief zijn op HIV wordt 
ook de medicatie verzorgd. 
Het is een mooi project dat dermate suc-
cesvol is dat men nu bezig is met een uit-
breiding van de naaischool.

Corrie Franse

GEEF DE PEN DOOR (30)
Hallo, mijn naam is Miranda Vermeulen- 
Nuijten. Oorspronkelijk kom ik uit de 
Borselepolder, maar nu woon ik aan de 
dorpsader van Kwadendamme, samen 
met Gert-Jan, Isabel en Bart, die trou-
wens ook al een keer met deze de pen 
heeft geschreven. Zingen bij Singing 
Voices doe ik inmiddels alweer zeven jaar; 
daarvóór heb ik, lang geleden, gezongen 
in het kinderkoor in de kerk van ’s-Hee-
renhoek.  
Dus het bloed kruipt toch waar het niet 
gaan kan. Het is super leuk en zeker 
ontspannend om samen met de andere 
dames te zingen in het koor onder leiding 
van Suus en met muzikale begeleiding 
van Jurgen. De creativiteit van Suus en 
Jurgen is een grote stimulans om iedere 
keer nieuwe liedjes in te studeren, oude 
nummers in een nieuw jasje te steken, 
en de luisteraars weer te verrassen. 

Inmiddels zijn we alweer druk bezig met 
de voorbereiding van Kerstmis. Dit klinkt 
als vroeg, maar vóór je het weet is het 
zover. Verder verzorg ik regelmatig crea-
tieve workshops voor het koor.
De pen doorgeven wordt langzamerhand 
steeds moeilijker; misschien is dit daarom 
de laatste aflevering. Maar ik hoop dat u 
ze alle dertig met plezier gelezen heeft.

Miranda Vermeulen

DE SAM-MIES
Wij, als Teens, zetten 
ons dit jaar voor de 
derde keer in voor het 

goede doel ‘de SAM-mies’. Dit zijn alleen-
staande moeders uit een aantal landen 
in Afrika, die een zwaar verleden hebben 
gehad. Meer informatie kunt u vinden op  
www.wijzijnsam.nl. 
Wij zorgen voor geld, zodat zij met dat 
geld een eigen bedrijfje kunnen opstarten. 
Dit lukt ons tot nu toe heel goed en inmid-
dels zijn er daarmee al vijftien vrouwen 
verder geholpen, en we willen er nog 
meer helpen. Het eerste jaar heeft onze 
actie € 1387,- opgeleverd en het tweede 
jaar € 2815,-. Dit jaar proberen we het 
opgehaalde bedrag nog hoger te krijgen 
dan vorig jaar.
Één van de dingen die wij doen voor dit 
goede doel is het verkopen van de volgen-
de lekkernijen: speculaasstaaf Sinterklaas 
à €5,00, banketstaaf Sinterklaas à € 5, 
banketletter Sinterklaas à € 10, banket-
staaf kerst à € 5, kerstkrans (banket) à 
€ 10. Indien u interesse heeft in één of 
meerdere van deze lekkernijen waarmee 
u de SAM-mies kunt steunen (of wanneer 
u andere vragen hebt), kunt u mailen naar 
lucabeul@gmail.com.

Luca Beulens
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Lewedorp

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

Uitvaartzorg Peter Butler
Voor een persoonlijkebegeleiding bij een uitvaart

Uitvaartzorg Peter Butler
Benonistraat 3 

4421 DN Kapelle
tel. 0113-340381

Uitvaartcentrum
Maalstede 1a Kapelle

pabutler@zeelandnet.nl
www.peterbutler.nl

Afscheid 
nemen doen 
we samen.

Monuta Richard Ensing
Scottweg 1-01, 4462 GS  Goes
T 0113 - 783 993 
 (dag en nacht bereikbaar)
E info@monutarichardensing.nl
I www.monutarichardensing.nl

Richard Ensing

55x150 Adv Monuta Richard Ensing.indd   1 16-04-19   16:56

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
Opgave misintenties bij Mevr. Riet Steenbakker 
Sloestraat 13 4456 AN Lewedorp telefoon 0113-
613188 of per e-mail: psteentje@zeelandnet.nl 
Doopcontactpersoon:
Marleen van Stee tel. 06-51119128 
e-mail: marleen.vanstee@gmail.com
Kopijadres:
e-mail: bvklooster@gmail.com
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

Parochiekern 
LEWEDORP

DE DAMES VAN “DE EER VAN  
GODS HUIS” 
Na heel veel jaren hebben Catrien Ars -van 
Garsel en Jannie van ’t Westeinde - de 
Boer laten weten te stoppen met de kerk 
schoon te maken. Namens de werkgroep 
hartelijk dank voor jullie inzet al die jaren. 
Als dank hiervoor zal jullie een attentie 
worden aangeboden.
Tevens doen wij een oproep voor nieuwe 
krachten om de groep te versterken.
De spoeling is dun en de mensen die we 
nog hebben worden ook ouder dus alstu-
blieft heeft U in de maand 1 of 2 uurtjes vrij 
en wilt u ons graag helpen geef je op bij Els 
Delhez. Het gaat maar om 2x per jaar 1 tot 
2 uurtjes. Dit is toch in deze drukke tijden 
wel te overzien? Wie oh wie helpt ons?

DE VOEDSELBANK

Binnenkort is het Wereldarmoededag: 
16-17 november.
Een moment om bij stil te staan, dat het 
niet vanzelfsprekend is dat iedereen  
voldoende te eten heeft.
In Afrikaanse landen wordt honger  
geleden, maar ook in onze omgeving zijn 
er mensen die moeite hebben om voor het 
gezin iedere dag een gezonde maaltijd  
op tafel te zetten.

Daarom is er de voedselbank die hun daarin 
tegemoet kan komen. De Caritas wil een 
inzameling houden van producten.
Bij de plaatselijke supermarkt kunnen 
producten gekocht worden en ingeleverd.
Op de school wordt er ook aandacht aan 
geschonken. Daar kunnen de kinderen de 
(lang houdbare producten) inleveren.

Wij hopen dat velen hier gehoor aan 
willen geven en dat de inzameling een 
succes wordt.

De kerngroep Caritas Lewedorp.

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN
 4 november  Caritas 20.00 uur
11 november   parochiekernvergadering 

19.30 uur

LIEF EN LEED
Gedoopt
Op 3 mei 2019 is geboren Lourdz William 
Snoep. Hij is op 20 oktober 2019 in onze 
kerk gedoopt.

Overleden
Op 9 september overleed Wilbert de Hond. 
De uitvaartdienst met aansluitend de 
begrafenis vonden plaats op 12 september.

CARITAS KERNGROEP
De opbrengsten van de collectes van het 
1e halfjaar van 2019 waren:
6 januari Adoptiekind  € 115,40
27 januari Armoede dichtbij  € 65,35
3 februari Memisa  € 20,30
24 februari lokale Caritas  € 75,30
18 maart en Vastenactie inclusief
7 april doosjes en zakjes  € 208,10
5 mei Tear Fund  € 34,50
2 juni Diaconie  € 28,45

Wij willen alle gevers 
hiervoor hartelijk 
danken, met uw hulp
worden deze doelen 
gesteund.

De kerngroep van Cari-
tas Lewedorp.
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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

 

Kerkeboomgaardstraat 30 Kwadendamme  
(0113) 644 398 

www.rplusmakelaardij.nl 

 

Dorpsstraat 51b Heinkenszand  
(0113) 644 398 

www.rplusmakelaardij.nl 

De woonkamer moderniseren?
U gaat verhuizen en kleiner wonen?
Verlichtingsadvies nodig?
TINT komt aan huis bij al uw interieurvragen!

Edith Houberg - Noorddijk 10
4471AL Wolphaartsdijk
06-23912516 
www.tintstyling.nl

PASTORALE ZORG INZAKE 
SACRAMENT DER ZIEKEN 

EN OVERLIJDEN

06- 53637130

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

Parochiekern 
OOST-ZUID BEVELAND

Oost-Zuid Beveland

JUBILEUM
Op zondag 6 oktober 2019 werd Tilly den 
Boer- de Kok tijdens een feestelijk 
gezongen eucharistieviering, voorgegaan 
door vicaris Paul Verbeek, in het zonnetje 
gezet. Het was een grote verrassing voor 
Tilly dat ze, vergezeld door voorzitter Jan 
Minnaard van het RK Gemengd Koor, door 
Paul Verbeek naar voren werd geroepen 
om te worden gehuldigd. Tilly heeft op 4 
september 1994 het stokje van dirigente 
van het R.K. Gemengd Koor overgenomen 
van mevrouw Angèle de Waal. Zij ontving 
daarvoor uit handen van Paul Verbeek 

de eremedaille in zilver met oorkonde 
wegens haar 25-jarige jubileum. Tijdens 
de toespraak van Paul Verbeek kwam aan 
het licht dat Tilly ook 50 jaar lid is van het 
R.K. Gemengd Koor. Zij kreeg daartoe als 
waardering van Paul Verbeek een prachtig 
beeldje van de heilige Cecilia, patrones 
van muziek en zang. Als dank was er na 
de viering in dorpshuis ‘Kaj Munk’ een 
gezellig samenzijn met familie, koorleden, 
organisten en genodigden.

John Jansen

DANKWOORD JUBILEUM
50 Jaar koorlid, 25 jaar dirigente van het 
RK Gemengd Zangkoor Hansweer: dit 
werd zondag 6 oktober gevierd tijdens de 
eucharistieviering.
Graag wil ik iedereen bedanken die zich 
heeft ingezet om dit feest te organiseren. 
Het was voor mij en mijn familie een hart-
verwarmende en onvergetelijke dag. 

Tilly den Boer
 
BLOEMENPOT
De bloemenpot heeft in de maand  
september € 35,80 opgebracht. Namens  
de bloemengroep hartelijk dank.
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ZEELAND
UITVAARTSERVICE

ZEELAND
UITVAARTSERVICE

DE VLIEGER
UITVAARTSERVICE

DE VLIEGER
UITVAARTSERVICE

STEIJN
DE VLIEGER

UITVAARTZORG

ZEELAND
UITVAARTSERVICE

ZEELAND
UITVAARTSERVICE

DE VLIEGER
UITVAARTSERVICE

DE VLIEGER
UITVAARTSERVICE

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 

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. A. Harthoorn-Capello, tel.: 0113-655157, 
email a-miekehc@zeelandnet.nl
Doopcontactpersoon:
Nicolien de Jonge, tel.: 0113-655868
Kindernevendienst
Iedere maand (met uitzondering van de 
zomervakantie)
Inleveren kopij ‘Parochienieuws’
Dhr. M. Bierens, Constantijnstraat 4, 4441 BB  
Ovezande, tel. : 0113-655520, 
e-mail: mbierens0@gmail.com

Parochiekern 
OVEZANDE

bezocht ze trouw de diensten in de kerk. 
De afscheidsbijeenkomst heeft plaatsge-
vonden op 7 september in crematorium 
‘Het Zeeuwse Land’ in Goes.

Pieter Johannes Rijk is ons ontvallen op 
3 oktober. Hij was bijna 64 jaar oud. Hij is 
geboren en ook gestorven op Ovezande. 
Hij laat zijn vrouw Karin en twee kinderen 
achter. Piet heeft gewerkt als elektro-
monteur. Naast zijn tomeloze inzet voor 
de kerk, heeft hij zich dienstbaar gemaakt 
voor Kinderkamp Borsele, dorpshuis ‘Het 
Trefpunt’ en allerlei activiteiten op het 
dorp. Na een slopende ziekte is hij thuis 
overleden. Na de uitvaartdienst op 8 
oktober in de kerk waar hij zich zo thuis 
voelde, heeft de begrafenis op het kerkhof 
plaatsgevonden.

MISDIENAARSKAMP 2019 IN HOEVEN
Het was een heel leuk kamp! De eerste 
avond kwam iedereen aan en mochten 
de luchtbedden, slaapzakken en kussens 
worden geïnstalleerd. Toen was het tijd 
om kennis te maken met elkaar en een 
leuke en vermoeiende speurtocht door 
het gebouw te doen. Er moesten heel veel 
trappen gelopen worden!
Op zaterdag was er na het ontbijt nog 
eventjes tijd om te chillen. Daarna was 
er een speurtocht over het dorp. ‘s Mid-
dags was er tijd voor diverse spelletjes 
en knutselen. ‘s Avonds mocht iedereen 
in de grote zaal film kijken in pyjama en 
slaapzak. Op zondag gingen alle kinderen 
de mis dienen en vooraf in een lange stoet 
door het dorp. Begin van de middag was 
het tijd om weer naar huis te gaan. Kape-
laan Jochem was erg grappig!

Matthijs, Stijn en Lars Thissen

IN MEMORIAM PIET RIJK
Afscheid nemen 
van Piet Rijk is voor 
de katholieke kerk 
van Ovezande een 
gebeurtenis die niet 
echt lijkt. Door zijn 
ziekte hebben we 
er al aan moeten 
wennen, maar het 
leven in de parochie 

zal nooit meer zo zijn als toen hij er bij 
was. Hij was er voor ons, altijd, overal. 
En nu niet meer, alleen in de herinnering. 
Maar die herinnering is ijzersterk.
Er waren weinig werkgroepen of evene-
menten waar Piet niet van ganser harte 
aan meedeed. Opbouwend, meedenkend, 
realistisch, een goede raad, een vriendelijk 

LIEF EN LEED

Overleden
Sophie Elizabeth Boudens is op 23 juni in 
Vlissingen overleden. Ze was in 1932 te 
Ovezande geboren, en heeft daar samen 
met haar broer Willem tot haar zeven-
tigste levensjaar op een kleine boerderij 
gewoond. Daarna verhuisde ze naar Goes. 
Ze had ook een zuster Mina die naar Chili 
geëmigreerd was, en waar ze dikwijls 
vakantie gehouden heeft. Sophie nam tijd 
voor gezelligheid en zorg voor anderen. De 
laatste jaren van haar leven had ze veel 
ongemak. Annie Joosse en Remy Polfliet 
uit ‘s-Heer Arendskerke waren onmisbaar 
voor haar. Na de eucharistieviering in de 
kerk van Ovezande is ze op het kerkhof 
aldaar begraven.

Annie Drijdijk, sinds 2001 weduwe van Piet 
Nagtzaam, is gestorven op 2 september. 
Ze was 92 jaar oud: geboren te Oudelan-
de, overleden in Goes. Velen herinneren 
zich hoe ze een winkel dreef aan de 
Hoofdstraat. Ze laat drie kinderen, drie 
kleinkinderen en drie achterkleinkinderen 
achter. Zolang ze op Ovezande woonde, 

Ovezande
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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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e  info@drukkerijdriedijk.nl

Noordland 3
4451 RP  Heinkenszand

drukkerijdriedijk.nl

ons kerkhof waarbij alle graven gezegend 
worden. Voorganger is pastoor Fons van 
Hees. De aanvang is om 14.00 uur.

Kees Boonman

CONTACTDAG VOOR KOREN
Zoals elders in deze aflevering van Paro-
chienieuws te lezen is, wordt op zaterdag 
9 november de jaarlijkse contactdag 
van de zeeuwse koorkringen gehouden. 
Dit jaar is onze parochiekern gastheer. 
Zangers en zangeressen uit heel Zeeland 
komen dan bij elkaar om samen te zingen, 
er worden liederen ingestudeerd. Deze 
worden uitgevoerd in de eucharistievie-
ring van 19.00 uur, waarin vicaris Paul 
Verbeek zal voorgaan.

Kees Boonman

KATHOLIEKE KERK OVEZANDE  
HONDERDZESTIG JAAR
Op 23 november aanstaande is het 160 jaar 
geleden dat de Ovezandse katholieke kerk, 
na een bouwperiode van net geen acht 
maanden, is ingewijd door deken Thomas 
van ‘s-Heerenhoek. Een haast niet voor te 
stellen prestatie. Blijkbaar was er in Ove-
zande veel elan om nu eindelijk (weer) een 
eigen kerk te hebben!
Tien jaar geleden hebben we een jaar lang 
met een scala aan activiteiten stil gestaan 
bij het bijzondere jubileum.  
Feitelijk hebben dat jubileum en de aanloop 
er naartoe opgeleverd dat vele nieuwe ini-
tiatieven en bijzondere vieringen zijn opge-
pakt. Het heeft, net als bij de bouw van de 
kerk, voor veel vernieuwd elan gezorgd.
Dit jaar heeft het kerkgebouw weer een 
kroonjaar. In de viering van zondag 24 
november willen we daar graag bij stil 
staan. Deze keer geen jaarrond program-
ma, maar wel extra aandacht in de viering 
van zondag 24 november. In de viering gaat 
pastoor Van Hees voor en zal de muziek 
worden verzorgd door onze beide koren 
Pius X en Oal In. Na afloop van de viering is 
er ruimte voor ontmoeting met koffie/thee 
met wat lekkers erbij. Daar nodigen we u 
graag voor uit! In de viering is een extra 
collecte voor het reilen en zeilen van onze 
eigen kerk.
In die 160 jaar hebben velen zich met hart 
en ziel ingezet voor de Ovezandse katho-
lieke kerk. In het boek Een baken van het 
Roomse Leven (2009) van Piet Rijk en Ad 
Schenk is daar een heel hoofdstuk aan 
gewijd: Velen hielpen mee. Een bonte stoet 
van dienstbare mensen, veelal vrijwilligers, 
passeren in het boek: kosters, pastoorsmei-
den, misdienaars en acolieten, zelatrices, 
de zangkoren, de zouaven, het kerkbestuur, 

woord, een opbouwende daad.  
Zijn geloof vormde het stevige fundament 
onder alles wat hij deed: natuurlijk de kerk, 
maar zeker zijn gezin, zijn werk, zijn vriend-
schappen, het Kinderkamp Borsele, het 
dorpshuis van Ovezande. Over dat geloof 
had hij doorleefde, vaak verrassende en 
uitgesproken meningen, die hij echter 
bescheiden doch beslist wist te uiten.
Piet had de gave om zowel praktisch als 
bestuurlijk zijn kwaliteiten ten dienste 
van de gemeenschap te stellen. Hij was 
een van de weinigen die op het plafond 
van de kerk durfde klimmen, maar hij was 
ook degene die tijdens de viering briefjes 
uitdeelde bij de verkiezingen voor de paro-
chievergadering. Hij draaide het rad van 
avontuur bij de acties voor kerk en caritas, 
en hij regelde wie wanneer wat kon doen 
voor de kerkschoonmaak.
Toen Ovezande nog een zelfstandige 
parochie was, had hij zitting in het bestuur, 
en was hij actief voor het orgaan ‘Paro-
chieklanken’. Maar ook na de fusie tot de 
Pater Damiaanparochie maakte hij zich als 
secretaris van de parochiekern dienstbaar. 
Bijzonder op zijn plek was hij in de gebou-
wencommissie. Hij kende zowat iedere 
steen van het kerkgebouw. De activiteiten 
van de werkgroep ‘Samen Sterk’ die de 
kerk vooral financieel verder willen helpen, 
waren hem op het lijf geschreven.
Een hele andere kant toonde hij weer door 
zijn medewerking aan het boek over de 
geschiedenis van de parochie Ovezande, 
dat hij samen met  Ad Schenk ter gelegen-
heid van het 150-jarig bestaan samenge-
steld heeft. Dit alles gecombineerd met zijn 
niet-kerkelijke bezigheden hebben hem het 
lidmaatschap van de orde van Oranje- 
Nassau opgeleverd.
Niemand van ons zal precies zoals Piet 
kunnen zijn, maar dat hoeft ook niet. Hij 
heeft ons laten zien dat een mens zich 
met zijn mogelijkheden in kan zetten voor 
de goede zaak. Ieder mag daarin ook zijn 
eigen beperkingen erkennen. Maar iemand 
als Piet heeft ons laten zien dat we samen 
de wereld een beetje beter kunnen maken. 
Nog vele jaren zal de levende herinnering 
aan Piet ons dragen bij onze eigen inzet 
voor kerk en wereld.

Marinus Bierens

ALLERZIELENVIERING
De jaarlijkse allerzielenviering is dit jaar 
op zondag 3 november. We komen in 
onze kerk bijeen om onze lieve doden te 
gedenken. Van hen die ons het afgelopen 
jaar ontvielen, worden de namen genoemd 
en wordt een kaars ontstoken. Nadien 
brengen we gezamenlijk een bezoek aan 
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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

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

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

Parochiekern 
SCHOUWEN-DUIVELAND

LIEF EN LEED

Gedoopt:
Op 10 november om 12.00 uur is de doop-
viering van Aurelia Centkowska uit Zierik-
zee door pastor Alida van Veldhoven. 

Overleden:
10 september is op 85 jarige leeftijd over-
leden Paulus Marie Joannes Zimmerman.

KRANSLEGGING
Zondag 27 oktober heeft de kranslegging 
plaatsgevonden op de begraafplaats St. 
Barbara te Zierikzee. Zoals inmiddels 
gewoonte is geworden vertrokken wij ook 
dit jaar gezamenlijk naar de begraafplaats 
aan de Grachtweg.
Na een korte plechtigheid daar, werd door 
velen een roos op het graf van hun gelief-
de overledenen gelegd. 

Na afloop gingen wij terug naar het  
Parochiecentrum, waar koffie en thee 
klaar stonden.

Schouwen-Duiveland

het armbestuur, de bloemengroep, te veel 
om op te noemen. En dan hebben we het 
nog eens over de vele groepen als de 
school, scouting, de propagandaclub, de 
Hanze, Sint DeusDedit, de Processie- 
Broederschap van O.L. Vrouwe en broe-
derschappen van de Heilige Kindsheid, van 
den Sint Pieterspenning, van Kevelaer, van 
de Retraitepenning, van de Missiën, van 
den H. Geest en van den Zalige Dood.
Ook nu, anno 2019, zijn velen betrokken bij 
het reilen en zeilen van de kerk. Met een 
pastoraal team op enige afstand ligt die 
bal om de Ovezandse kerk te runnen bij de 
parochiekern zelf. Dat vergt de inzet van 
velen. In een kleine dertig werkgroepen 
zijn mensen actief voor de kerk. Heel divers 
van besturen tot zieken bezoeken, van de 
kindernevendienst tot de kerkschoonmaak, 
van zingen tot de (financiële of leden-) 
administratie. Al die taken zijn noodzakelijk 
en wenselijk en in dezelfde mate belangrijk 
voor het geheel. Nog al wat mensen komen 
we in meerdere werkgroepen tegen! 
Onlangs hebben we de balans van ons 
vrijwilligersbestand weer opgemaakt. We 
tellen nu zo’n honderd vrijwilligers.

Als parochiekerncommissie grijpen we het 
160-jarig bestaan ook aan om de vrijwilli-
gers in het zonnetje te zetten. Als kerk zijn 
we hen veel dank verschuldigd! Die dank 
en respect voor hun inzet willen we op 
24 november onderstrepen door hen een 
eenvoudige doch voedzame lunch aan te 
bieden. Dit vindt plaats in het schietkot aan 
de Landweg. De vrijwilligers zijn onlangs 
middels een persoonlijke kaart uitgenodigd. 
Zij worden na de viering en koffie/thee 
tussen 11.45 en 12.00 uur in het schietkot 
verwacht. Beste vrijwilliger, geef u tijdig op 
voor de vrijwilligerslunch.

We hopen de vrijwilligerslijst compleet 
te hebben. Mocht u echter als vrijwilliger 
geen persoonlijke uitnodiging hebben 
ontvangen, geef dat dan a.u.b. door via 
aschenk@zeelandnet.nl. Schroom niet, dan 
kunnen we het herstellen!

Ad Schenk

De kerk van Ovezande in 1904
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Collectes: 
3 nov. voor het regio project “Vrienden  
van Emergis”. 
1 dec. voor financiering adventsviering 
voor ouderen
Beide Caritascollectes van harte aanbe-
volen!

Activiteiten Caritas:
-   27 okt. kranslegging kerkhof voor  

Allerzielen
-  17 nov. wereld armen dag: voedsel- 

inzameling voor voedselbank 
-  14 dec. kerstmarkt Zierikzee met boeken-

verkoop en Adventsactie voor Niger.
- 18 dec. Adventsviering voor ouderen 
Uw steun aan Caritas: bankrekening:  
NL 52 RABO 0143 5823 99 t.n.v. Caritaskern 
Schouwen-Duiveland.
Hartelijke dank voor uw steun, 

Caritas werkgroep Schouwen-Duiveland.

WERELDDAG VAN DE ARMEN
Op zondag 17 
november wordt 
voor de derde 
keer de Wereld-
dag van de 
Armen gehou-

den. Caritaswerkgroep Schouwen-Duive-
land wil hier graag op inspelen door een 
inzamelingsactie te organiseren voor de 
Voedselbank op Schouwen Duiveland. Op 
dinsdag 12 november en donderdag 14 
november kunt u, van 9.30 uur tot 11.30 uur 
uw bijdrage inleveren op Mosselstraat 4 te 
Zierikzee . Op zondag 17 november wordt er 
tijdens de viering aandacht aan dit thema 
geschonken en kunt u uw bijdragen schen-
ken. Vertegenwoordigers van de Caritas 
nemen dat graag achter in de kerk in ont-
vangst. Waar het meest behoefte aan is:
Koffie, suiker, rijst, macaroni, honig krui-
denpakjes voor macaroni of nasi/bami, 
potten of blikken groente of soep, brood-
beleg als jam, hagelslag of chocopasta, 
olijfolie, koekjes; maar ook tandpasta en 
tandenborstels, deodorant, wasmiddel, 
afwasmiddel, toiletpapier, zeep, dou-
chefris, shampoo.

live volgen. Ook hebben we met z’n allen in 
de kerk een speciale vergrote versie van 
mens-erger-je-niet gespeeld. Van mens-
erger-je-niet naar mens-engel-je-wel? Het 
bleek helemaal niet zo moeilijk te zijn om 
voor iemand anders een engel te zijn. Met 
deze boodschap gingen we zingend achter 
het kinderkoor aan om gezellig koffie te 
drinken in het parochiecentrum.

OECUMENE: ‘SAMEN VIEREN’ IN DE 
WESTHOEK 
Zondag 10 november om 19.30 uur wordt 
een Taizéviering gehouden in de Jacobus-
kerk te Renesse.
U bent van harte welkom.

VOOR UW AGENDA
Vespers op 17 november en 15 december 
in de R.K. kerk om 16.00 uur.

Op 7 november is er in de Thomaskerk 
een inleiding in de christelijke beeldende 
kunst. Te weten: Beelden van geloof door 
de tijden heen.

Op 28 november ook in de Thomaskerk 
‘Beelden van God in de kunst’.
Deze avonden worden geleid door ds. 
Freek Schipper, aanvang 19.30 uur.

KERSTMARKT 
Op zaterdag 14 december van 10.00-16.00 
uur houden wij onze jaarlijkse kerstmarkt 
in en rond de R.K. parochiekerk.

We hebben weer geprobeerd een gevari-
eerde invulling te maken van al wat er te 
zien en te koop is.
Zoals: mooie kerststukken, kaarsen van 
Bartimeus, sieraden, gebak en spulletjes 
van kinderboerderij het Gors, sieraden, 
zelfgemaakte kaarten, Afrikaanse kunst 
en textiel, leuke kadootjes, opbrengst voor 
Roemenië, gipsen beeldjes van gebouwen 
uit Zierikzee, Dorcas, Kika, Rode Kruis, 
KBO, Caritas, boeken; (kerst)rommelmarkt-
spulletjes.
Voor de lekkere trek, oliebollen, broodjes 
hamburger, koffie/thee met, soep, glühwein.
We verwelkomen u graag.
Heeft u nog (kerst)spulletjes over waar u 
vanaf wil. U kunt ze afgeven op dinsdag- 
of donderdagmorgen tussen 9.30 en 11.30 
uur op het secretariaat, Mosselstraat 4.
 
CARITASCOLLECTES 2019  
SCHOUWEN-DUIVELAND:

 Zierikzee Burgh Totaal
6 sept. € 62,24 € 118,44 € 180,68
voor hulp aanvragen bij Caritas

WILLIBRORDZONDAG
Zondag 10 november vieren wij het feest 
van de patroon van onze kerk St. Willibrord. 
Wij doen dat in een bijzondere viering die 
als thema heeft: “Draagt elkaars lasten”. 
De liturgie is zorgvuldig samengesteld uit 
aansprekende teksten en liederen. Wij 
hopen dat u met velen aanwezig zult zijn. 
Na de viering is er in het Parochiecen-
trum, zoals gebruikelijk op dit feest, een 
aangeklede kop koffie of thee. Iedereen is 
van harte welkom in deze viering maar ook 
daarna in het Parochiecentrum.

AFSLUITING TOERISTENSEIZOEN 
HAAMSTEDE
Op 3 november is in Haamstede een 
feestelijke eucharistieviering met mede-
werking van L ‘Esprit uit Goes. Dit om het 
toeristenseizoen 2019 af te sluiten.

HERDERSTOCHT 2019
Wij houden op maandag 23 december 
2019 onze jaarlijkse herderstocht.  
Deze tocht van ca. 9 km lopen wij op  
Schouwen-Duiveland. 
Aanvang: 19.00 uur
Vertrekplaats: Mosselboomgaard bij  
de kerk
Kosten: € 3,50 per persoon
Opgeven bij:  
Wim Doeswijk tel: 0111-414108 of
Johnny Verkaart tel: 0111-407632 of
e-mail: Herderstocht@hotmail.com

GEZINSVIERING 29 SEPTEMBER 2019
Wat was het fijn om op 29 september met 
zo veel mensen en kinderen samen te 
vieren en te zingen. De 11 kinderen van 
kinderkoor Eigen-Wijs kregen een groot 
applaus voor het geweldig zingen van de 
mooie liedjes. Op het grote tv-scherm kon 
iedereen in de kerk het spelletje mens-
erger-je-niet dat Paul en Judith speelden 
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RUBEN DE JONGE  

Heerenstraat 9  
0113 351311 

Www.totaalwonendejonge.nl 

Specialist in PVC vloeren 

WWW.PAREE.NL

Door toegevoegde 
waarde de beste keus!
Werrilaan 8 | 4453 CC ‘s-Heerenhoek

T 0113 - 35 24 40 | E info@paree.nl 

 

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

ADVENTSVIERING VOOR SENIOREN
Op woensdag 18 december a.s. is de 
jaarlijkse adventsviering voor de oude-
ren van onze parochie. 70 jaar en oudere 
parochianen kunnen begin december een 
uitnodiging voor deze middag verwachten 
waarna u zich d.m.v. het invullen en inleve-
ren van het strookje kunt aanmelden. De H. 
Eucharistieviering begint om 16.30 uur in de 
Willibrorduskerk. Pastoor F. van Hees gaat 
daarin voor, ondersteund door het Cecilia-
koor. Na de dienst treffen we elkaar in het 
parochiecentrum voor een sfeervol samen-
zijn tijdens een goed verzorgde maaltijd.

KBO SCHOUWEN-DUIVELAND
Koffieochtend:
tijdens de koffieochtend van 5 november 
kan men weer creatief zijn met bloemen. 
Dien Hanse is de ondersteunende en 
helpende hand voor het maken van een 
herfststuk. Graag zelf meebrengen: een 
bloementang/mesje en een platte schaal/
bord. Prijs € 7,50. Vanaf 9.30 uur bent u 
welkom en natuurlijk ook gewoon voor een 
praatje tijdens het koffiedrinken.
Op dinsdag 3 december maken we er tij-
dens de koffieochtend een gezellig sinter-
klaasfeestje van.
Op woensdag 6 oktober kunt u terecht in 
het Tonnenmagazijn voor een gezellig kof-
fieuurtje/ spelletjesochtend. Vanaf 10.00 
uur staat de koffie/thee klaar.

Klaverjassen
Op vrijdag 15 november wordt er weer 
gekaart in het parochiecentrum.Vanaf 
19.00 uur is de zaal geopend en om 19.30 
uur starten we met kaarten. Inleg € 3,50
Koffie/thee is gratis. 
Graag tijdig aanmelden bij Henny Verkaart, 
tel. 06 – 15 27 63 50.
Ook graag tijding afmelden als u onver-
hoopt verhinderd bent.

Inloopmiddag/computeren
Op woensdag 20 november is de inloop-
middag/computeren. Voor vragen en 
natuurlijk ook gewoon voor de gezel-
ligheid/spelletje kunt u vanaf 14.00 uur 
terecht in het parochiecentrum.

Seniorencafe
Op dinsdag 26 november staat de volgende 
thema-avond gepland. Jeroen Wijsman 
komt ons deze avond vertellen over de 
schelpdierenkweek in de Oosterschelde. 
Dit is een onderwerp dat ons als Zeeuwen 
zeker zal aanspreken. Wij zien u allen graag 
op deze avond verschijnen. Vanaf 19.30 is 
het parochiecentrum open en om 20.00 gaat 
Jeroen van start met zijn verhaal.

Graag bevelen wij dit van harte bij u aan 
en Caritaswerkgroep Schouwen- 
Duiveland zorgt dat het bij de voedselbank 
terechtkomt.
Hartelijk dank bij voorbaat!

Voor meer informatie kunt U kijken op: 
www.voedselbanks.nl

KLUSSENGROEP
In het voorjaar van 2019 opperde Cees  
van Egmond om een klussengroep op te 
richten, zodat de waslijst van kleine klus-
sen van Cees wat kleiner zou worden.
We hebben een oproepje gedaan in de 
Parochiële Mededelingen en binnen zeer 
korte tijd waren er 9 mannen (Friedus, 
Jan, Peter P., Peter V., Piet, Rudy, Tonnie, 
Willem en Wijnand) bereid gevonden om  
1 x in de maand op de maandagmiddag 
van 13:30 uur tot 16:30 uur de schouders 
onder deze klusjes te zetten.
Een van de klussen was het planten van 
hortensia’s, nadat we in het voorjaar alle 
dode buxusstruiken er uit hadden gehaald. 
Dat was al een klus op zich.
Maar er werd onder andere ook geschil-
derd, panlatten en dakpannen vervangen, 
tuinen onkruid vrij gemaakt, plafondplaten 
gerepareerd, keukenkraan en tl buizen 
vervangen, plinten vastgezet, ruiten folie 
geplakt, bestrating onkruid vrij gemaakt, 
zoutplekken verwijderd, grote kerkdeuren 
schoongemaakt, naar de stort gereden 
met rotzooi en groenafval enz..
Geweldig toch. Naast dat er hard wordt 
gewerkt, wordt er ook tijd vrij gemaakt 
voor een kopje koffie en na afloop van het 
klussen voor nog een drankje. 
De gesprekken die we op deze middag 
voeren zijn soms serieus van aard, maar 
ook niet altijd. Er wordt (gelukkig) ook wel 
slap ……….. 

Binnenkort gaan we de zolder van de kerk 
op om daar wat op te ruimen. Dat is al heel 
lang niet meer gebeurd.  
Mannen bedankt voor zoveel inzet!

Cees en Erik
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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 werkster 
    tel. 06-42360493
    r.mangnus@rkwalcheren.nl
-  Alida van Veldhoven, pastoraal werkster
   T: 06 – 29 373 102

   E: alidavanveldhoven@gmail.com  

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
Harry Buijssen, buijssen@zeelandnet.nl
Tom Brooijmans, 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

De bakens verzetten (14)
Welke vreemde hersenkronkels zijn 
er nodig om een mens van gedachten 
te laten veranderen? Ik dacht de serie 
beschouwingen over het verzetten van 
de bakens te hebben afgesloten. Maar ik 
vergiste mij. Hoe dat komt? Ik neem u mee 
in mijn voortschrijdend inzicht, zoals dat zo 
treffend wordt genoemd.
 Op 23 september hebben het pastorale 
team en de besturen van de Heilige Maria 
Parochie Walcheren en de Heilige Pater 
Damiaanparochie met de bisschop en zijn 
staf gesproken over het parochieplan. De 
bisschop heeft in grote lijnen met instem-
ming en waardering kennis genomen van 
het plan. Wel zijn er suggesties gedaan ter 
aanvulling op datgene wat in het parochie-
plan is neergelegd. Allereerst en vooral is 
er gewezen op het traject van parochie-
vernieuwing, dat door het bisdom is opge-
start. In dat traject wordt ervoor gekozen 
om de omslag te maken 'van onderhoud 
naar missionering'. Kort gezegd betekent 
dit, dat we niet moeten inzetten op het 
overeind houden van wat we hebben. Nee, 
we zullen volstrekt nieuwe wegen moeten 
gaan om de boodschap van het evangelie 
uit te dragen in de samenleving waarvan 
wij deel uitmaken. Dit zal een langdurige 
proces zijn, waar we veel tijd en energie in 
moeten investeren.

ANDERS GAAN WERKEN
Vrij vertaald komt het erop neer, dat we 
ons een andere manier van werken en 
leven moeten eigen maken:  
meer inspiratie, minder organisatie.
 Want laten we eerlijk zijn, we besteden 
veel uren aan het organiseren van vierin-
gen, vergaderingen, roosters, afspraken, 
diaconale activiteiten, voorbereiding op 
Eerste Communie en Vormsel, schema's 
voor koren en poetsbeurten en ga zo nog 
maar even door. Dat moet ook allemaal 
gebeuren, maar uiteindelijk draait het om 
iets anders. Want als mensen van de kerk 
willen we tenslotte allemaal geïnspireerd 
worden om te laten zien, dat we vanuit ons 
geloof in God en in Jezus Christus precies 

die dingen 
doen, die we 
doen. Het 
zicht krij-
gen op die 
inspiratie is 
nou eenmaal 
een stuk 
lastiger dan 
zicht krijgen 
op datgene 
wat gemak-
kelijker is 

waar te nemen. Wat georganiseerd wordt, 
dat kun je zien. Maar de basis voor die 
organisatie is feitelijk onzichtbaar. Een 
huis kun je zien staan, maar het fundament 
daaronder blijft uit het zicht. Toch is dat 
fundament de dragende kracht. De inner-
lijke drive, waardoor iemand wordt bewo-
gen, kun je niet meten, niet zien; het aantal 
vergaderingen dat zij of hij bijwoont wel. 
Maar die innerlijke drive is eigenlijk niets 
anders dan wat in kerkelijke taal de heilige 
Geest wordt genoemd.

PAROCHIEVERNIEUWING
Daar zicht op krijgen, daarover spreken 
met elkaar, die Geest laten doorklinken in 
wat we zeggen, in wat we zingen en waar-
voor we bidden: daar zouden we meer op 
kunnen focussen. Wat dat is wel de spirit 
(Engels), de Spiritus (Latijn), de drijvende 
kracht die ons op gang houdt. Ook – en 
misschien wel juist – als we constateren, 
dat we het met minder mensen, financiën 
of gebouwen zullen moeten doen.
 Om deze omslag van organisatie naar 
inspiratie te maken heeft het pastorale 
team ervoor gekozen om mee te gaan in 
het project parochievernieuwing dat door 
het bisdom, ik mag wel zeggen, groots 
wordt aangepakt. Op 24 en 25 maart 2020 
komt de Canadese priester James Mallon 
naar Oudenbosch voor een tweedaagse 
conferentie. Aanleiding daartoe is zijn 
succesvolle boek Als God renoveert. In 
de aanloop naar deze conferentie nemen 
nu al een aantal parochianen deel aan 
een leesgroep, waarin dit boek wordt 
bestudeerd en besproken. Er zal gezocht 
moeten worden naar mogelijkheden om de 
inspirerende (!) perspectieven uit het boek 
op bruikbare wijze te vertalen naar onze 
eigen situatie.

HOE OF WAAROM
Daarbij zullen we moeten leren dat we ons 
een ander soort vragen moeten stellen. 
Niet meer: hoe krijgen we het allemaal nog 
rond, maar: waarom vinden we belang-
rijk dat we hier of daar onze energie in 
steken?
 Het zal duidelijk zijn, dat we – met elkaar 
– nog een lange weg hebben te gaan. 
Maar we mogen erop vertrouwen, dat die 
lange weg een weg van hoop zal zijn. Niet 
treurig omzien naar wat is geweest, maar 
hoopvol zoeken naar tekens van inspiratie 
en onderlinge bemoediging. Want het is 
Gods Geest, die ons bij de hand neemt als 
wij die weg durven te gaan.

Wiel Hacking,
voorzitter Werkgroep Parochieplan

SLUITINGSTERMIJN 
VOLGEND NUMMER: 

Volgend nummer verschijnt op 
vrijdag 29 november! 
Kopij inleveren voor 

zondag 17 november!
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