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Wel-(les of nietes) kom…
De afgelopen maanden was er veel te doen over het 
wel/niet toelaten van mensen in ons land of binnen de 
bebouwde komgrenzen.  
Kinderen van IS-strijders? Kom maar, ja of nee? En 
wat doen we met hun moeders? Laten we ze daar in 
vluchtelingenkampen aan hun lot over, of mogen ze 
hier in Nederland berecht worden en zonder kroost 
hun straf uitzitten?

Zwarte of roetveegpieten weren uit onze dorpen en steden? Ja of 
nee? Houden we vast aan typisch Nederlandse tradities of willen 
we een gepast compromis bieden aan de gekleurde medelanders 
die dit kinderfeest als een discriminatie kunnen opvatten? 
Betogers wel of niet toelaten op het Malieveld 
of op cruciale knooppunten binnen onze centra, 
zodat we uren in de file staan, terwijl we weinig 
grip hebben op het beleid inzake stikstof, PFAS, 
lerarentekorten en ontevreden boeren, bouwbe-
drijven en 130-km-rijders?

HA®TELIJK WELKOM
Deze vormen van welkom zijn van landsbelang en staan bedui-

dend hoger in de pikorde dan het wel/niet 
beantwoorden van kerst-of nieuwjaarswen-
sen, het aflopen van recepties of perso-
neelsfeestjes of het verplicht bezoeken van 
surprisemiddagen….
Om nog maar niet te spreken over het uitno-

digen van familieleden aan het kerstdiner of het min of meer ver-
plichte bezoek rond de jaarwisseling aan (schoon-)ouders met al 
die natte kussen en eindeloze handjes schudden. 

Er is weinig voor nodig om je niet welkom te voelen, of als over-
bodige gast bij een feest aanwezig te zijn. Immers: bijna niemand 
heeft dan aandacht voor je of stelt je in de gelegenheid een 

praatje aan te gaan. Jezelf opdringen kan, maar ook dan merk je 
snel genoeg of mensen echt oog & oor voor je hebben.

WELKOM IN ONZE KERKEN?
Hoe zit dat in onze kerken? Met Kerst-
mis zullen velen de nachtmis of kerst-
vieringen bezoeken, omdat kinderen 
er een optreden verzorgen (en je wilt 
toch laten merken dat je ze gezien 
hebt) of omdat het bij de traditie nou 
eenmaal hoort. 

De vaste kerkgangers weten precies hoe al die regels van zitten/
opstaan en plaatsbepaling zijn, maar als je incidenteel een kerk-
bezoeker bent, voel je al snel de ogen in je nek, omdat je op de 
verkeerde plek gaat zitten…
Zou het niet beter zijn als we ook die groep mensen – die toch 
belang hechten aan de kerkgang op deze dagen- een warmer 
welkom zouden bieden? Als we ze wegkijken, of ze een blik 
gunnen van ‘wat kom jij hier doen?’ komen ze zeker nooit meer…
In sommige parochiekernen nemen ze tussen Advent en Drieko-
ningen het initiatief op om deze groep mensen juist extra welkom 
te heten: ‘een uitgestoken hand’, een praatje bij de kerkdeur, een 
persoonlijk uitgereikt kerkboekje en misschien wel na de viering 
een kopje koffie… 
Je voelt dat je meetelt, er echt bij betrokken wordt en dat men het 
fijn vindt dat je er bij bent! 

We lezen elk jaar over de herberg die vol was voor die hoogzwan-
gere vrouw. Sorry, we zijn vol of hebben geen belang bij mensen 
die op doortocht zijn en maar één nacht willen boeken. Ze worden 
doorverwezen naar een donker hoekje of een bouwvallig schuur-
tje, waar dieren nog genoegen mee nemen.
De tijd dat de kerken met Kerstmis tjokvol zaten zijn voorbij…dus 
wat let ons om rond de feestdagen eens echt welgemeend ‘pretti-
ge dagen’ aan elkaar toe te wensen.

Inleidend woord van de hoofdredacteur…

December staat bekend als de feestmaand. We ontmoeten veel mensen; toevallig of 
gepland. Uitnodigingen en wensen vallen op onze deurmat of komen via de mailbox 
binnen. Hoe gaan we ermee om? 

Eucumeniese bieeênkomst
Op zondag 15 december is er weer een oecumenische 
bieeênkomst in ’t Kerkje van Ellesdiek. Op deze derde zon-
dagmiddag in december wordt de overdenking verzorgd door 
Rens Stobbelaar uit Goes. Het thema is: Oôr je me nie? Aan 
deze bijeenkomst werken Piet Rinkhoud (zang), Ria Pikaar 
(zang) en Dini Kole (piano) mee. 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

Uitnodiging bespreking parochieplan
Aan: alle parochianen van de H. Pater Damiaanparochie
Op maandag 9 december om 19.30 uur in parochiezaal/ naast 
de kerk (Burgemeester Lewestraat 11, 4456 AG Lewedorp) 
vindt er een bespreking plaats van het parochieplan, dat door 
de bisschop is goedgekeurd en vastgesteld. Welke gevolgen 
heeft dat plan en welke invloed heeft dat op iedere betrokkene 
binnen onze H. Pater Damiaanparochie?
Laat deze kans niet liggen en kom gerust met vragen en opmerkin-
gen? Op maandag 2 december op dezelfde plaats en tijd vindt 
eenzelfde bespreking plaats, maar dan enkel voor commisie- 
leden van de afzonderlijke parochiekernen en leden Caritas.

Bestuur H. Pater Damiaanparochie

2



DANK JE WEL, SINT JOZEF!
Ons huis midden op het dorp stond al geruime tijd te koop. We 
hadden al een andere woning buitenaf. Na hoopvolle belangstel-
ling in het begin, was het lange tijd stil. Meer dan afwachten kun 
je dan niet doen. Of toch? Toen onze kerk in mei een prachtige 
tentoonstelling over Sint Jozef had, kwamen de verhalen los.
Er is een oud gebruik om de verkoop van je huis te bespoedigen. 
Begraaf een beeldje van Sint Jozef in je tuin, met het hoofd naar 
beneden en het gezicht naar het huis. Bid negen dagen iedere 
dag een bijbehorend noveengebed, en Sint Jozef zal er in voor-
zien. Van alle kanten werden we aangesproken: Dit moeten jullie 
ook proberen, wie weet werkt het. 

Toen een medeparochiaan ons een beeldje aan-
bood, hebben we deze kans met beide handen 
aangepakt. Eind mei ging Jozef bij ons de grond 
in en kon het bidden beginnen. Ik bad het gebed ’s 
avonds en Tom deed dit ’s morgens. We dachten, 
dan heeft het gebed vast dubbel kracht.
De eerste weken vroegen de mensen om ons 
heen, hoe het met Jozef was. Iedereen hoopte te 

horen dat de mensen plots in de rij zouden staan om ons huis te 
kopen. Maar toen het weer hele lange tijd stil bleef, kon ik de vra-
gende mensen alleen maar wijzen op een regel uit de inleiding van 
het gebed. “Verwijt Sint Jozef nooit iets, maar wacht geduldig af”. 
Dat deden we dus dan maar.
Enkele maanden gingen stil voorbij. Alles ging door in zijn gewone 
gangetje. We waren druk in de weer met allerlei activiteiten. We 
bedachten ons dan soms: o ja, ons huis staat te koop.
Maar in de zomervakantie veranderde dit gevoel. Toen ik het 
buitenleven een hele week had ervaren, bedacht ik me dat ik er 
nu naar uitkeek om buiten het dorp meer in de natuur te wonen. 
Ik wist dat ik mijn geliefde plekje midden op het dorp voortaan 
los zou kunnen laten. In het volste vertrouwen, dat wij actief en 
betrokken onderdeel van deze gemeenschap zouden blijven.
De zomervakantie was nog maar net ten einde toen de makelaar 
opbelde dat er een paar dagen later een bezichtiging zou zijn. We 
waren blij verrast. Zou ons gebed dan nu verhoord worden? Juist 
nu ik eraan toe was om te verhuizen?
De bezichtiging verliep positief. We zouden een week of vijf later 

iets van hen terug horen. We wachtten af, maar 
iets in ons borrelde. We praatten nog eens even 
tegen Sint Jozef die nog steeds begraven lag.
Maar dan gebeurde er iets bijzonders. Vicaris Paul 
Verbeek vroeg Tom of hij binnen een week een 
draagbaar kon maken voor een beeld van Onze 
Lieve Vrouw van Fatima. We haalden het beeld in 
Bergen op Zoom op. Onderweg naar huis, in de 

auto, met het beeld tussen ons in, praatten we wat en zei ik, dat 
de koop nu best door zou mogen gaan. Na een lange tijd van twij-
felen, was ik er aan toe.
Het beeld werd naar onze schuur gebracht, waar al het hout en 
gereedschap lag. Een soort werkplaats van Jozef! En wat Jozef 
nooit gezien had, omdat zijn beeldje meteen in de grond gegaan 
was, zag Onze Lieve Vrouw van Fatima nu wel. Het met volle 
teugen genieten en werken van Tom. Had ze in de auto onze 
woorden gehoord? Toen de draagbaar klaar was, nam Tom het 
beeld en de draagbaar mee naar huis om aan mij te laten zien. 
We maakten met haar een rondje door de garage en zetten haar 
daarna op een veilig plekje. Later beseften we dat Jozef precies 
aan de andere kant van de muur begraven lag.
Vervolgens ging alles ineens erg snel. Na een paar dagen belde 
de makelaar, dat die mensen meteen een goed bod gedaan 
hadden, en dat ze het snel wilden weten, want ze gingen op 
vakantie. Tijd om van de verbazing te bekomen was er niet. We 

moesten er direct voor gaan, vertrouwen 
hebben en de knoop doorhakken. Nog die 
middag kregen we bericht van de make-
laar: ons huis was verkocht!
Wij moesten wel geloven dat Sint Jozef 

en Onze Lieve Vrouw van Fatima in die ene nacht zo dicht bij 
elkaar met alleen een muurtje er tussen, samengewerkt hadden 
en ons hiermee hun zegen gaven.
Mogen de nieuwe bewoners van ons huis er zich thuis voelen, 
zoals wij altijd hebben gedaan. Het beeldje van Jozef halen we 
uit de grond en zal een plaatsje vinden in ons nieuwe huis. Sint 
Jozef, bedankt!

Charlotte en Tom den Toonder, Ovezande

Algemeen

Adventsactie 2019 H. Maria Magdalenakerk Goes
7 december 12-17 uur • 8 december 13-16 uur
Opbrengst gaat naar het project "Toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg in Niger".

Adventsactie tijdens wintermarkt Goes
Programma in de H. Maria magdalenakerk

ZATERDAG 7 DECEMBER:
Kinderkerstverhaal wordt voorgelezen bij de
kerststal om 13.30 uur en om 15.30 uur.
Een muzikaal optreden van het Bavokoor van
14.30- 15 uur
ZONDAG 8 DECEMBER:
Optreden van de Bellringers van 13.30 - 14 uur
en van 14.30 tot 15 uur.
Kinderkerstverhaal wordt voorgelezen bij de
kerststal om 15.15 uur.

Beide dagen kunt u weer een kaarsje kopen voor €1 en uw vurige wens in de 
kerstboom hangen. Volledige opbrengst gaat naar de adventsactie. Iedereen is 
van harte welkom! Toegang is gratis.
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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
14.30 uur  ’s-Arendskerke - Poelwijck 
 W. Martens-Viering van W&C

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

Vrijdag 6 december
19.00 uur Zierikzee
 F. van Hees-Eucharistieviering

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
 Dameskoor
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 

Woensdag 11 december
14.00 uur  Lewedorp De Kraayert
 H.Bujssen-Eucharistieviering 
 
Zaterdag 14 december
08.00 uur  Goes
   Eritrese gemeenschap
11.00 uur  Kwadendamme
  F. van Hees- 
  Kerstviering KBO
19.00 uur Heinkenszand
 F. van Hees-Eucharistieviering
 Dameskoor
19.00 uur  Goes
  Geen viering
  Concert Peter Wildeman

Zondag 15 december
3e Zondag van de Advent
09.00 uur ´s-Heerenhoek
  W. Hacking-Viering van W&C
 Herenkoor
09.15 uur Zierikzee
  F. van Hees-Eucharistieviering
  Willibrorduskoor
09.30 uur  Ovezande
  H. Buijssen-Eucharistieviering
  Pius X
09.30 uur  Hansweert
  Liturgie Groep Viering van W&C
  Gemengd Koor
10.45 uur  Lewedorp Adventsviering
  ds M  van Manen
 Con Dios
11.00 uur  Kwadendamme
  F. van Hees-Eucharistieviering
  Sint Caecilia
11.00 uur  Goes
  H. Buijssen-Eucharistieviering
  Herenkoor
16.00 uur  Zierikzee
  F. van Hees-Vesperviering
19.00 uur  Goes
 Concert Bell Ringers

Dinsdag 17 december
09.30 uur  Goes
  F. van Hees-Eucharistieviering
  Dagkapel
15.00 uur  Lewedorp
  T. Brooijmans
  Kerstviering KBO
19.00 uur Goes
 H. Buijssen
 Boeteviering
 ??

Woensdag 18 december
14.00 uur  Lewedorp De Kraayert 
  T. Brooijmans-Eucharistieviering
17.00 uur  Zierikzee –
 Adventsviering Senioren
 F. van Hees

Donderdag 19 december
10.30 uur  Zierikzee
 F. van Hees
 Boeteviering
11.00 uur  Rilland-de Levensbron
 Schoolviering
 A. van Veldhoven
16.30 uur  Heinkenszand
  W. Hacking
  Schoolviering
  Jan van Schengeschool
14.30 uur  ’s-Heer Hendriksinderen
  R. Rijkschroeff
  Kerstviering KBO
18.00 uur Ovezande
  A.v.Veldhoven
  Lichtjestocht

Vrijdag 20 december
09.00 uur  Goes
 K.v.d.Wiele
 Schoolviering Bisschop 
  Ernstschool
10.30 uur  ’s-Heerenhoek
  A.v.Veldhoven
  Kerstviering Theresiahof
 Dames en Herenkoor

Zaterdag 21 december
19.00 uur  ’s-Heerenhoek
   F. van Hees-Eucharistieviering
 A. van Veldhoven
  Dames en Herenkoor
19.00 uur  Goes
  Concert van L’Esprit

Zondag 22 december
4e zondag van de Advent
09.00 uur  Heinkenszand
  H. Buijssen-Eucharistieviering
  Herenkoor
09.15 uur  Zierikzee
  Liturgie Groep-Viering van W&C
  Willibrorduskoor
09.30 uur  Ovezande
  F. van Hees-Eucharistieviering
 A. van Veldhoven
 Pius X
09.30 uur  Hansweert
  R. Stobbelaar Viering van W&C
  Samenzang
10.45 uur  Lewedorp
  H. Buijssen-Eucharistieviering 
  Eligiuskoor
11.00 uur  Kwadendamme
  R. Stobbelaar-Viering van W&C
  Sint Caecilia
11.00 uur  Goes
  F. van Hees-Eucharistieviering
 A. van Veldhoven
 L’Esprit
19.00 uur  Hansweert
  A.v.Veldhoven
 E. Tramper
 Kerstsamenzang

Maandag 23 december
20.00 uur  Heinkenszand
  W.Hacking
  Christmas Carols

Dinsdag 24 december 
Kerstavond
14.30 uur  ’s-Arendskerke-Poelwijck 
 W. Martens-Viering van W&C
16.00 uur  Goes - Ter Weel
  H. Catsburg/T. Brooijmans
  Viering W&G
  Ter Weel

Kerkdiensten
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17.30 uur  Goes
  A.v.Veldhoven Gezinsviering
 Jeugdkoor
18.00 uur  Zierikzee
  F. van Hees-Kinderviering
19.00 uur  Heinkenszand
  W. Hacking-Kinderviering
  Young Spirit
19.30 uur  Hansweert
  H. Buijssen-Eucharistieviering
  Gemengd Koor
19.30 uur  Kwadendamme
  A.v.Veldhoven-Viering van W&C
  St. Caecilia
20.00 uur  Haamstede
  E. Visser-Viering van W&C
  Vocaal ensemble 
 De Westhoekzangers
20.30 uur  Goes
  W.Hacking-Viering van W&C
  L’ Esprit
20.30 uur  Zierikzee
  F. van Hees-Eucharistieviering
  Willibrorduskoor
21.00 uur  Heinkenszand
  T. Brooijmans-Eucharistieviering
  Dameskoor
21.30 uur  Lewedorp
  H. Buijssen-Eucharistieviering
  Eligiuskoor en Con Dios
21.30 uur  Ovezande
  A.v.Veldhoven-Viering van W&C
  Oal In
23.00 uur  ’s-Heerenhoek
  R. Stobbelaar-Viering van W&C
  Missicanto
23.00 uur  Goes
  F. van Hees-Eucharstieviering
  Herenkoor

Woensdag 25 december 
1e Kerstdag
09.00 uur  Heinkenszand
  W. Hacking-Viering van W&C
  Herenkoor
09.15 uur  Zierikzee
  H. Buijssen-Eucharistieviering
  Willibrorduskoor
09.30 uur  Ovezande
  F. van Hees-Eucharistieviering
  Pius X
09.30 uur  Hansweert
  Geen viering
10.45 uur  Lewedorp
  R. Stobbelaar Viering van W&C
  Gezinsviering  Con Dios
11.00 uur  ’s-Heerenhoek
  F. van Hees-Eucharistieviering
  Dames en Heren
11.00 uur  Kwadendamme
  T. Brooijmans-Eucharistieviering
  Singing Voices
11.00 uur  Goes
  H. Buijssen-Eucharistieviering
  Herenkoor

Donderdag 26 december 
2e Kerstdag H Stefanus
10.00 uur  Goes
  F. van Hees-Eucharistieviering
  Con Amore

11.00 uur  Heinkenszand
  Levende Kerststal

Zaterdag 28 december
19.00 uur  Heinkenszand
  W. Hacking-Viering van W&C
  Herenkoor
19.00 uur  Kwadendamme
  F. van Hees-Eucharistieviering
  Koor???
19.00 uur  Goes
  E. Traas Viering van W&C
  Dameskoor

Zondag 29 december
Feest v.d. H. Familie
09.00 uur  ’s-Heerenhoek
  Geen viering
09.15 uur  Zierikzee
  W. Hacking Viering van W&C
  Willibrorduskoor
09.30 uur  Ovezande
  Liturgie Groep-Viering van W&C 
  Pius X
09.30 uur  Hansweert
  H. Buijssen-Eucharistieviering
  Samenzang
10.45 uur  Lewedorp
  F. van Hees-Eucharistieviering
. Gastkoor
11.00 uur  Goes
  H. Buijssen-Eucharistieviering
  Herenkoor
11.00 uur  Haamstede
 Pater T. Bun-Eucharistieviering

Dinsdag 31 december
09.30 uur  Goes
  F. van Hees-Eucharistieviering
  Dagkapel
19.00 uur  ’s-Heerenhoek
  T. Brooijmans-Eucharistieviering  
 Samenzang
19.00 uur  Ovezande
  F. van Hees-Eucharistieviering
  Oal In Jongerenviering

Woensdag 1 januari
Moederschap van Maria
09.00 uur  ’s-Heerenhoek
 Geen viering
09.00 uur  Heinkenszand
  H. Buijssen-Eucharistieviering
  Samenzang
09.15 uur  Zierikzee
  F. van Hees-Eucharistieviering
  Willibrorduskoor
09.30 uur  Hansweert
  A.v.Veldhoven Viering van W&C
  Samenzang
10.45 uur  Lewedorp
  T. Brooijmans-Eucharistieviering
  Koor ???
11.00 uur  Kwadendamme
  Geen viering
11.00 uur  Goes
  F. van Hees-Eucharistieviering 
  Con Amore

Donderdag 2 januari
10.00 uur  Goes-Ter Valcke
 R. Mangnus Viering van W&C

Vrijdag 3 januari
19.00 uur Zierikzee
  F. van Hees-Eucharistieviering

Zaterdag 4 januari
08.00 uur  Goes
   Eritrese gemeenschap 
19.00 uur  Heinkenszand
  R. Stobbelaar-Viering van W&C
  Free Spirit
19.00 uur  Ovezande
  F. van Hees-Eucharistieviering
  Pius X
19.00 uur  Goes
  W. Martens-Viering van W&C
  Con Amore

Zondag 5 januari 
Openbaring des Heren
09.00 uur ‘s-Heerenhoek 
  R. Stobbelaar-Viering van W&C
  Dames en Herenkoor
09.15 uur  Zierikzee
  F. van Hees Eucharistieviering
  Willibrorduskoor
09.30 uur  Hansweert
  H. Buijssen-Eucharistieviering
  Gemengd zangkoor
10.45 uur  Lewedorp
  R. Stobbelaar-Viering van W&C
  Con Dios
11.00 uur  Kwadendamme
  H. Buijssen-Eucharistieviering
  Koor??
11.00 uur  Goes
  F. van Hees-Eucharistieviering
  Con Amore

Dinsdag 7 januari
09.30 uur  Goes
  F. van Hees-Eucharistieviering
  Dagkapel

Woensdag 8 januari
14.00 uur  Lewedorp De Kraayert
  H. Buijssen-Eucharistieviering

Zaterdag 11 januari
19.00 uur Lewedorp
  F. van Hees-Eucharistieviering
  Eligiuskoor
19.00 uur  Ovezande
  W. Hacking-Viering van W&C
  Pius X
19.00 uur  Goes
 A. Ladonski Viering van W&C
 Herenkoor
 
Zondag 12 januari
Doop van de Heer
09.00 uur  Heinkenszand
   H. Buijssen-Eucharistieviering   

Dameskoor
09.15 uur Zierikzee
 R. Stobbelaar-Viering van W&C
 Willibrorduskoor
09.30 uur  Hansweert Clusterviering
  F. van Hees-Eucharistieviering
 Samenzang
10.45 uur  ’s-Heerenhoek
  T. Brooijmans-Eucharistieviering
  Herenkoor
10.00 uur  Middelburg
 W. Hacking-Viering van W&C
11.00 uur  Kwadendamme
  F. Van Hees-Eucharistieviering
   XX
11.00 uur  Goes
  H. Buijssen-Eucharistieviering
  Con Amore

Kerkdiensten
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Kerkdiensten

Woensdag 15 januari
14.00 uur  Lewedorp de Kraayert
 F. van Hees-Eucharistieviering
14.30 uur ’s-Arendskerke-Poelwijck 
 W. Martens-Viering van W&C

Vrijdag 17 januari
16.00 uur  Goes Gasthuis
 F. van Hees-Eucharistieviering

Zaterdag 18 januari
09.00 uur  Goes
   Eritrese gemeenschap
19.00uur   Heinkenszand
 F. van Hees-Eucharistieviering
 Dameskoor
19.00 uur  Goes
  E. Traas -Viering van W&C 

L’Esprit

Zondag 19 januari
2e zondag door het jaar
09.30 uur Hansweert
 Liturgiegroep-Viering van W&C
 Gemeng koor ’s-Heerenhoek – 
   Viering te Borssele
10.00 uur  Borssele
 Oecumenische viering
 Ds. M. van Manen
10.00 uur  Lewedorp
 Oecumenische viering
 Ds. M. Wisse-PC kerk
 XXX
10.00 uur  Ovezande
 Oecumenische viering
 F. van Hees
 Ds. J. Buller
 XXX
10.00 uur  Zierikzee
 Oecumenische viering
 Nieuwe kerk
    A van Veldhoven
    Ds. koor
10.45 uur  Goes
 Ter weel
   XX
11.00 uur  Kwadendamme
 Geen viering 
 Oecumenische viering-Nisse
 H. Buijssen
11.00 uur  Goes
 T. Brooijmans-Eucharistieviering
 L’Esprit
16.00 uur  Zierikzee
 F. van Hees-Vesperviering

Dinsdag 21 januari
09.30 uur  Goes
 H. Buijssen-Eucharistieviering

Woensdag 22 januari
14.00 uur  Lewedorp de Kraayert
 T. Brooijmans-Eucharistieviering

Zaterdag 25 januari
19.00 uur  ’s-Heerenhoek
` F. van Hees-Eucharistieviering
 Missicanto
19.00 uur  Goes
 A. Ladonski Viering van W &C 
 Herenkoor

Zondag 26 januari
3e zondag door het jaar
09.00 uur  Heinkenszand
  W. Hacking-Viering van W&C
  Herenkoor
09.15 uur  Zierikzee
  H. Buijssen-Eucharistieviering
  Willibrorduskoor

09.30 uur  Ovezande 
  P. de Maat-Eucharistieviering
 Pius X
09.30 uur  Hansweert 
 R. Stobbelaar-Viering van W&C
 Samenzang
10.00 uur Goes
 K. Van de Wiele
 Kringviering
10.45 uur  Lewedorp
  W. Hacking-Viering van W&C
  Eligiuskoor
11.00 uur  Kwadendamme
  R. Stobbelaar-Viering van W&C
 ??
11.00 uur  Goes
  H. Buijssen-Eucharistieviering
  Herenkoor

Dinsdag 28 januari
09.30 uur  Goes
 F. van Hees-Eucharistieviering

Woensdag 29 januari
14.00 uur  Lewedorp De Kraayert
 H. Buijssen-Eucharistieviering

Zaterdag 1 februari
09.00 uur  Goes
   Eritrese gemeenschap
19.00 uur  Heinkenszand
 Clusterviering
 F. van Hees-Eucharistieviering
 Dameskoren
19.00 uur  Ovezande
 T. Brooijmans-Eucharistieviering
 Oal in Jongerenviering
19.00 uur  Goes
 W. Martens-Viering van W&C
 Con Amore

Zondag 2 februari
Opdracht van de Heer
09.00 uur  ’s-Heerenhoek
 Viering te Heinkenszand
 Zaterdag 1 februari
09.15 uur  Zierikzee
 F. van Hees-Eucharistieviering
 Willibrorduskoor
09.30 uur  Hansweert
 H. Buijssen-Eucharistieviering
 Gemengd zangkoor
10.45 uur  Lewedorp
 Viering te Heinkenszand
 Zaterdag 1 februari
11.00 uur  Kwadendamme
 H. Buijssen-Eucharistieviering
 ??
11.00 uur  Goes
 F. van Hees-Eucharistieviering
 Con Amore

Dinsdag 4 februari
09.30 uur  Goes
 F. van Hees-Eucharistieviering

Woensdag 5 februari
14.00 uur  Lewedorp De Kraayert
 H. Buijssen-Eucharistieviering

Donderdag 6 februari
10.00 uur  Goes TerValcke 
 W. Hacking-viering van W&C

Zaterdag 8 februari
19.00 uur  Lewedorp
 F. van Hees-Eucharistieviering
  Eligiuskoor
19.00 uur  Ovezande
 W. Hacking-Viering van W&C
 Pius X

19.00 uur  ’s-Heerenhoek
 R. Stobbelaar-Viering van W&C
 Carnavalsviering
 Missicanto en Blaaskapel
19.00 uur  Goes
  A. Ladonski: viering van W&C 

Herenkoor

Zondag 9 februari
5e zondag door het jaar
09.00 uur  Heinkenszand
 H. Buijssen-Eucharistieviering  
   Dameskoor
09.15 uur  Zierikzee
  W. Hacking-Viering van W&C  
 Willibrorduskoor
09.30 uur  Hansweert 
 F. van Hees-Eucharistieviering
 Samenzang
10.45 uur  ’s-Heerenhoek
  H. Buijssen-Eucharistieviering
 Dames en Herenkoor
11.00 uur  Kwadendamme
  F. van Hees-Eucharistieviering
 ?
11.00 uur  Goes
  T. Brooijmans-Eucharistieviering
  Herenkoor

Dinsdag 11 februari
09.30 uur  Goes
 F. van Hees-Eucharisitieviering

Woensdag 12 februari
14.00 uur  Lewedorp De Kraayert
 F. van Hees-Eucharistieviering
14.30 uur  ’s-Arendskerke-Poelwijck 
                W. Martens-Viering van W&C

Zaterdag 15 februari
09.00 uur  Goes
   Eritrese gemeenschap
19.00uur   Heinkenszand
 F. van Hees-Eucharistieviering
 Dameskoor
19.00 uur  Goes
 E. Traas-Viering van W&C 
 L’Esprit

Zondag 16 februari
6e zondag door het jaar
09.00 uur  ‘s-Heerenhoek
 H. Buijssen-Eucharistieviering
 Herenkoor
09.15 uur  Zierikzee
   F. van Hees-Eucharistieviering  

Willibrorduskoor
09.30 uur  Ovezande
 Liturgie Groep-Viering van W&C
 Pius X
09.30 uur  Hansweert 
  A. van Veldhoven-
                 Viering van W&C
 Gemengd koor
10.45 uur  Goes Ter Weel
  T. Brooijmans 

Eucharistieviering 
10.45 uur  Lewedorp-
  H. Buijssen-Eucharistieviering 

Con Dios
11.00 uur  Kwadendamme
  A. van Veldhoven
 Carnavalsviering
 Singing Voices
11.00 uur  Goes
  F. van Hees-Eucharistieviering
 L’Esprit
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Pastoraal katern

Hoe zouden ons leven, 
onze wereld er uitzien 
als we het kerstfeest niet 
zouden vieren? Als we 
niet de huiselijke gezel-
ligheid zouden opzoeken, 
die ons de onderlinge 
verbondenheid en 

vriendschap laat ervaren? Als we niet onze huizen en onze straten 
zouden versieren met allerlei vormen van licht en vrolijkheid? Als 
we niet onze familie en vrienden uitnodigen om die donkere dagen 
door te brengen in een sfeer van warmte en samenzijn? Als we niet 
uitdrukkelijk ruimte zouden scheppen voor mensen die deze dagen 
in hun eentje moeten doorbrengen? Als we de liederen en gezangen 
- in de kerken, op de straten en op TV – niet meer zouden zingen 
en horen? Als we de geboorte van het Kind in Bethlehem niet meer 
zouden gedenken?
 Dan hebben we het verlangen uit ons leven verbannen,  
begraven, vernietigd. Alleen doodsheid blijft er dan slechts over.
Wij kunnen het gewoonweg niet laten om het kerstfeest te vieren.
 Want misschien nog meer dan het feest van licht is kerstmis 
het feest van ons onblusbaar verlangen. De geboorte van een 
kind, nietig en kwetsbaar, roept in ons het verlangen wakker om 
behoedzaam om te gaan met het leven. Het nieuwe leven vraagt 
om onze bescherming: zonder woorden, maar puur omwille van het 
feit dat het kind er is. En natuurlijk beseffen we, dat we op sommige 
momenten tekort schieten in het beschermen en behoeden van wie 
kwetsbaar is. Maar toch roept het nieuwe leven, roept een klein 
en tegelijk sprankelend mensje telkens weer het verlangen in ons 
wakker om te zorgen dat er toekomst is, steeds opnieuw.

 Het verlangen naar nieuwe toekomst, naar betere tijden, 
naar genezing van ziekte, naar verzoening en vrede, naar ruimte 
en erkenning, naar goede verhoudingen en voldoening met onze 
bezigheden: het zit zó ingebakken in ons mens-zijn, dat het mis-
schien wel vooral met kerstmis een extra ondersteuning vindt. 
Want juist wanneer het donker is in ons leven (niet alleen in de 
natuur, maar ook in ons bewustzijn), is het verlangen naar licht en 
uitzicht nog sterker dan gewoonlijk.
 Ook buiten de kerken zijn er allerlei uitingen van hoe mensen 
vorm geven aan dit oermenselijke verlangen. Denk aan feestelijke 
maaltijden in verzorgings- en ziekenhuizen, aan speciale bijeen-
komsten van ouderenbonden, aan sfeervolle vieringen op scholen, 
aan de vele kerstkaarten die worden verstuurd, aan acties voor 
goede doelen die in deze dagen extra aandacht krijgen.
 Maar het zijn toch vooral de kerken en andere religieuze groe-
peringen, die de kern van het kerstgebeuren proberen levend te 
houden. God zelf zoekt, in de geboorte van een Kind, een plaats 
in het leven en de geschiedenis van mensen. Deze zienswijze zal 
niet voor iedereen vanzelfsprekend of geloofwaardig zijn. Maar in 
dit Kind van Bethlehem wil God laten zien, dat ons verlangen naar 
een menswaardig bestaan voor iedereen geen ijdele hoop is. Juist 
in zijn kwetsbaarheid vormt het Kerstkind een uitdagende kracht, 
die alle mensen uitnodigt om mee te werken aan die onuitroeibare 
droom van vrede en recht voor ieder. 
 Laten we daarom blijven zoeken naar licht, warmte en verbon-
denheid, als uiting van ons diepste verlangen en van het groeien-
de besef, dat onze droom ook Gods droom is.

Wiel Hacking, 
pastoraal werker

Kerstmis: onblusbaar verlangen

De eerste indruk
Ruim twee en een halve maand ben ik werkzaam nu in 
de parochies van het Samenwerkingsverband Boven 
Schelde. Het is een fantastische tijd van kennismaken 
en verkennen. Tegelijkertijd mogen meteen de handen 

uit de mouwen en kan ik overal aan de slag. Het zal nog wel even 
duren voordat ik overal geweest ben. Het gebied is enorm uitgestrekt. 
Maar het is heerlijk om door het Zeeuwse land te rijden. 
Ik heb kennisgemaakt met verschillende werkgroepen. Ik ben al in 
heel wat kerken voorgegaan in vieringen, al ben ik nog niet overal 
geweest. Het is leuk ook om na zo’n viering van parochianen te horen 
wat ze gewend zijn en wat er verrassend was. Die gesprekjes en ont-
moetingen monden vaak uit in mooie geloofsgesprekken en het is ook 
leuk om allerlei suggesties te krijgen. 
De voorbereiding van de Eerste Communie wordt opgestart en ik heb 
kennisgemaakt met vrijwilligers uit de verschillende parochiekernen. 
We zijn goed begonnen en op dit moment hebben in de H. Pater 
Damiaanparochie al zo’n 27 communicanten, doorgaans kinderen uit 
groep 4, zich aangemeld. Ook de voorbereiding op het Vormsel wordt 
opgestart en daar hetzelfde proces: kennismaken met de vrijwilligers 
en samen aan de slag. De werkgroep gezinsvieringen uit Goes is druk 
bezig met o.a. de voorbereiding op Kerst. Samen met collega Katrien 
van de Wiele krijgen de activiteiten voor jonge gezinnen en hun kin-
deren  aandacht en ook de scholen. 
Na de startviering op de Jan van Schengenschool, heb ik nu ook 
kennisgemaakt met Identiteitscommissie van de interconfessionele 
school ‘de Horizon’ in Rilland. Ik ben rondgeleid op basisschool ‘de 
Zandplaat’ in Ovezande, een van de scholen waar ik in de komende 

tijd meewerk aan de Kerstviering. Het zijn zomaar een paar van de 
activiteiten die ik de afgelopen periode heb ondernomen. Als contact-
pastor van Cluster Zuid, ben ik al aangeschoven bij vergaderingen 
van parochiekerncommissie of er zijn afspraken gemaakt om dat snel 
te doen. Het eerste clusteroverleg is geweest en je proeft overal de 
betrokkenheid en de bevlogenheid van de vrijwilligers en op sommige 
plaatsen ook de bezorgdheid over de toekomst. 
In dat kader heb ik ook deelgenomen aan de leesgroep ‘Als God 
Renoveert’. Samen met vrijwilligers uit bijna alle parochiekernen en 
Fons van Hees hebben we het gelijknamige boek gelezen en we zijn 
vier keer bij elkaar geweest om erover te praten op Bovendonk in 
Hoeven. We zijn echt goed vertegenwoordigd met onze Zeeuwse 
delegatie, want onze groep bestaat uit 14 personen. Het is voor ons 
een unieke kans om eens in gesprek te gaan met elkaar en te horen 
hoe we de dingen ervaren en doen in en vanuit onze eigen parochie-
kern. De een is  kritisch, de ander enthousiast en weer een ander is 
nuchter en sceptisch en bij elkaar is dat een mooie mix waar nieuwe 
energie uit ontstaat. We gaan zeker doorpraten over wat we bij ons 
in de eigen parochies graag zouden willen realiseren om vitaal te blij-
ven. Een van de initiatieven is alvast aandacht in alle parochiekernen 
voor een extra warm welkom met de Kerst aan alle kerkgangers die 
met ons mee komen vieren. En we willen onderzoeken eigen Alpha 
starten in het voorjaar.  Kortom, het bruist van de activiteiten overal en 
ik heb het dan ook goed naar mijn zin in de H. Pater Damiaanparochie 
en de H. Mariaparochie Walcheren.     

Alida van Veldhoven
Pastoraal werker
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Algemeen

HIER VOEL IK ME THUIS, inzetten voor Christus en de Kerk
Een belangrijke opdracht voor een Christen is om de blijde boodschap bij de mensen te brengen. Omdat 
Christenen zich in kerken groeperen is deze opdracht ook een groepsopdracht. Waar twee of drie in Mijn naam 
bijeen zijn - zegt Jezus - daar ben ik in hun midden (Mt 18,20). Kerkmensen hoeven het dus niet alleen te doen. 
Met elkaar en samen met God staan ze voor de opdracht om die blijde boodschap uit te dragen.

In de katholieke kerk 
is al veel en vaak 
gesproken over de 
missionaire opdracht 
die ze heeft. Telkens 
weer blijkt het moeilijk 
om daar concreet mee 
aan de slag te gaan. 

De Canadese priester James Mallon heeft vanuit de praktijk een 
boek geschreven waarin hij aangeeft hoe een kerkgemeenschap 
in deze tijd zijn opdracht vorm kan geven. Hij houdt de kerken - 
die door allerlei omstandigheden in crisis verkeren - een spiegel 
voor. In veel kerken krijgt dit boek momenteel aandacht. Zijn ana-
lyses en ideeën inspireren, het maakt mensen enthousiast en zet 
ze in beweging. Niet alleen katholieken, maar ook andere Christe-
lijke geloofsgemeenschappen raken door hem geïnspireerd.
Op 24 en 25 maart 2020 vindt in Oudenbosch de landelijk confe-
rentie plaats voor alle bisdommen in Nederland en Vlaanderen. 
Daar zal ook de auteur van het boek, de Canadese priester James 
Mallon spreken. Vooruitlopend op deze conferentie heeft het 
Sint Franciscuscentrum een aantal activiteiten georganiseerd 
waaronder een leesgroep. Deze groep komt samen in het Sint 
Franciscuscentrum in Bovendonk, in Hoeven. Vanuit de H. Pater 
Damiaanparochie en de H. Mariaparochie zijn er 14 personen 
die aan deze groep deelnemen en het boek ‘Als God renoveert’ 
bespreken.
Geïnspireerd door de mogelijkheden en de kansen die er zijn om 
te werken aan een vitale kerk heeft de groep in overleg met het 
pastoresteam en de kerkbesturen het initiatief genomen om in 
het voorjaar van 2020 te starten met een of twee Alpha groepen 

vanuit de katholieke kerken in het Samenwerkingsverband Boven 
de Schelde. Een Alpha groep of Alpha cursus wordt ondersteund 
door de gelijknamige landelijke organisatie. Deelnemers krijgen 
de mogelijkheid om in tien bijeenkomsten op een ontspannen 
manier te ontdekken wat het Christelijk geloof inhoudt. Met de 
geloofsverhalen en ervaringen van vrijwilligers uit onze eigen 
Zeeuwse parochies en parochiekernen hopen we er een eigen 
kleur aan te geven. De bijeenkomsten zijn laagdrempelig, leer-
zaam en ook gewoon leuk. We beginnen altijd met een  
eenvoudige, gezamenlijke maaltijd.
Rond Kerstmis zullen er activiteiten worden ondernomen om 
mensen te werven die belangstelling hebben om aan een serie 
bijeenkomsten deel te nemen. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld 
voor mensen binnen en buiten de kerk die een brede belangstel-
ling hebben voor kerk en wereld en met anderen daarover van 
gedachten willen wisselen.

Velen in onze wereld –  jong en oud - zijn zoekende. Hier kan op 
een open en uitnodigende manier worden 
gepraat over levensvragen, zingeving, spi-
ritualiteit en geloof. Alpha is niet enkel voor 
kerkmensen, ook mensen die geen binding 
hebben met een kerk of hun band zijn ver-
loren, zijn welkom. Alpha bijeenkomsten 
vanuit de katholieke geloofsgemeenschap 
kunnen wellicht de ervaring geven: ”hier 

voel ik me thuis”. Daarbij gesteund door enthousiaste vrijwilli-
gers die zich inzetten voor Christus en de Kerk.

Han Bleyenbergh

Katholiekleven.nl 
maakte een maga-
zine dat dit najaar 
in parochies wordt 
verspreid. Het blad is 
een cadeautje van de 
Nederlandse bisschop-
pen aan de gelovigen. 
Tijdens de vergadering 
van de bisschoppen-

conferentie op dinsdag 12 november reikte bisschop Liesen het 
eerste exemplaar van het blad uit aan parochievrijwilligers.

De bisschoppen zijn katholiekleven.nl in 2016 gestart als video-
kanaal om mensen via internet en YouTube te bereiken en zo op 
een nieuwe manier te communiceren, vertelde Mgr. Liesen. Dat 
is ook de bedoeling van het blad. Dit wil mensen inspireren met 

aansprekende geloofsverhalen en katholiekleven.nl verder bekend 
maken. Een van de artikelen in het blad is een interview met tele-
visiepresentator Leo Fijen. Hij sprak de afgelopen jaren met vele 
katholieken over hun geloof. Katholiekleven.nl sprak met hem over 
zijn eigen geloof, hoop en liefde.
Dit eerste magazine van katholiekleven.nl wordt verspreid in een 
oplage van ongeveer 50.000 exemplaren. In het blad is een insert 
opgenomen met inspiratiekaarten van de acht zaligsprekingen die 
Jezus noemt in zijn Bergrede (Matteüs evangelie). Paus Francis-
cus noemt de zaligsprekingen de ‘identiteitskaart’ van de christe-
nen. De paus doet dat in zijn tekst over de roeping tot heiligheid in 
het dagelijks leven (‘Gaudete et exsultate’). Groeien in heiligheid 
kan door alert te zijn “op de kleine details van de liefde,” zegt de 
paus. De kaarten brengen dit met kleurrijke illustraties in beeld.

De verspreiding van het blad vindt plaats via de Nederlandse bis-
dommen en de KNR (Konferentie Nederlandse Religieuzen)

Magazine voor belangstellenden
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Taakverdeling  
pastoraal team 
Hieronder vindt u in alfabetische volgorde de verdeling van 
aandachtsvelden zoals die is afgesproken in het pastorale 
team Boven de Schelde.
Bestuurswerk: Fons van Hees, pastoor
Communicatie en PR: Wiel Hacking, pastoraal werker (p.w.)
Contactpastor cluster Noord: Fons van Hees, pastoor
Contactpastor cluster West: Wiel Hacking, p.w.
Contactpastor cluster Zuid: Alida van Veldhoven, p.w.
Contactpastor Walcheren: Ria Mangnus, p.w.
Diaconie: Alida van Veldhoven, p.w.
Eerste Communie: Alida van Veldhoven, p.w.
Huisbezoek: allen
Huwelijken: Fons van Hees, pastoor
Jongerenpastoraat: Alida van Veldhoven, p.w.
Kringvieringen: Katrien van de Wiele, p.w.
Oecumene: Wiel Hacking, p.w.
Ouderenpastoraat: Ria Mangnus, p.w.
Overleg bisdom/vicariaat: Fons van Hees, pastoor
Schoolcontacten: Alida van Veldhoven, p.w.
Teamleider: Wiel Hacking, p.w.
Volwassenencatechese: Alida van Veldhoven
Vormsel: Alida van Veldhoven, p.w.
Werkgroep Jonge Gezinnen: Alida van Veldhoven, p.w.
Ziekenzalving/biecht: Fons van Hees, pastoor
Zondagochtend Anders: Katrien van de Wiele, p.w.

De Gerarduskalender:  
elke dag een beetje spirit!! 

De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster 
Wittem, is een scheurkalender met elke dag op 
de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot 
nadenken, onder het motto:
‘ELKE DAG EEN BEETJE SPIRIT!!’. Op de ach-
terkant staan afwisselend moppen, gedichten, 
bezinningsteksten, puzzels en informatie over 
verschillende onderwerpen. De kalender is 
bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen 

en geven aan het begin van de dag een positief gevoel.
De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld door 
een uitgebreide redactie van personeel en vrijwilligers rondom Kloos-
ter Wittem. De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle 
activiteiten die vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd.  
De Kalender voor 2020 is vastgesteld op € 7,40.. Deze is te koop bij 
onderstaand adressen in de Regio. Ook voor vragen en inlichtingen 
kunt U bij hen terecht.

Mevr. Clarijs – Kole  
Banjaardstraat 82, 
4456 BR Lewedorp.  
Tel: 0113 – 853501.
Mevr. Hoondert – Courtin 
Jacob Valckestraat 9,
4451 AW Heinkenszand. 
Tel: 0113 -562360.
Mevr. Hoogesteger-Geijs
Stooflaan 5. 4453 CT 
’s Heerenhoek.  
Tel: 0113 – 351875.

Mevr. M. Westdorp- van Damme 
Kapelaan Koningstraat 11, 
4453 BJ  ’s-Heerenhoek. 
Tel: 0113 -352387.
Mevr. N. Luijben – Den Boer
Rijksweg 16
4307 LG Oosterland.  
Tel: 0111 – 643390.
fam. De Smit 
Kastanjestraat 32,
4462 VE Goes. 
Tel: 0113 – 212048.

Volkskerstzang 2019 
door Bevelands Kerstkoor te ’s-Heerenhoek

U wordt allen van harte uitgenodigd 
voor de jaarlijkse Volkskerstzang, 
welke gehouden wordt op vrijdag  
20 DECEMBER A.S. te ’s-Heerenhoek 

in de Heilige Willibrorduskerk.
Het koor wordt gedirigeerd door Willy Feijtel-Bout en op piano bege-
leid door Jolanda Nagelkerke. 
Een keur aan mooie kerstliederen wordt ten gehore gebracht.                                          
Tevens wordt medewerking verleend door het koper-ensemble Exel-
sior uit ‘s Heer Arendskerke.
De dirigent van dit ensemble is Johan Ruysink. Er is gelegenheid tot 
het samenzingen van de bekende kerstliederen, als voorbereiding op 
het naderende kerstfeest.  Deze worden begeleid door Jolanda op het 
kerkorgel.
Aanvang 20.00 uur
Op 8 december a.s. Tweede Adventszondag treedt het Bevelands 
Kerstkoor ook voor u op tijdens de dienst in de Nederlands Hervorm-
de Kerk te Oudelande. Ook hier hopen wij u van harte te kunnen ver-
welkomen. Aanvang dienst: 10.00 uur

HEEFT U BEIDE OPTREDENS GEMIST? 
Dan kunt u ons nog beluisteren in de Maartenskerk te Wemeldinge  
tijdens de kerstnachtdienst. Aanvang 22.00 uur.

Kerstconcert 
KERSTCONCERT DOOR VOCAAL ENSEMBLE  
CANTARE IN WOLPHAARTSDIJK

Op zaterdag 14 december a.s. geeft 
Vocaal Ensemble  
Cantare een sfeervol Kerstconcert 
in de Nicolauskerk in Wolphaarts-
dijk.  Eeuwig licht. Dat is de eerste 
zin van ‘Lux Aeterna’. Deze Latijnse 
tekst is door veel componisten op 
muziek gezet en Cantare kiest dit 
keer voor de muziek van de Engelse 
componist Edward Elgar. Cantare 
brengt oudere en eigentijdse pas-
sende kerstmuziek ten gehore: van 

De Victoria tot Lauridsen en van Poulenc tot Purcell. Maar 
ook de welbekende, oude kerstliederen zullen niet ontbre-
ken. Het publiek wordt van harte uitgenodigd om de bekende 
stukken mee te zingen.   Vocaal Ensemble Cantare bestaat 
uit bijna 30 amateurzangers afkomstig van de Bevelanden 
en Walcheren  en staat onder leiding van Pim Overduin. Jos 
Vogel (orgel)  zal zijn medewerking verlenen aan dit concert. 
Het belooft een sfeervolle en gevarieerde avond te worden. 
Het concert begint om 19.30 uur zonder pauze. 
Kaarten à € 15,- zijn verkrijgbaar aan de zaal en via 
www.cantaregoes.nl. Kinderen tot 15 jaar €7,50. Na afloop 
wordt iedereen uitgenodigd voor een hapje en drankje om 
nog even na te praten over het concert.
We hopen u te mogen ontmoeten op 14 december.
Met vriendelijke groet,

Irene Dieleman, secretaris
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PPllaannttppllaannnneenn??  
WWiijj  aaddvviisseerreenn  uu  ggrraaaagg..   

   

 
 

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. 
 

OOookk  HHEETT  aaddrreess  vvoooorr  ggrrootteerree  
mmaatteenn  wwaallnnootteenn--  eenn  
ssiieerrbboommeenn,,   bbooss--  eenn  
hhaaaaggppllaannttssooeenn,,   eettcc  

 
KKwweekkeerrii jj   WWeesstthhooff  

WWeesstthhooffsseezzaannddwweegg  33  
44444444  SSMM  ’’ss--HHeeeerr  AAbbttsskkeerrkkee  
oopp  22  kkmm  vvaann  HHeeiinnkkeennsszzaanndd  

tteell ::   00111133--556611221199      ffaaxx::   
00111133--556633339999  

EE--mmaaiill ::   
wweesstthhooff@@wwaallnnootteenn..nnll  

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

Een gebed om te lezen met/door oudere kinderen 
(UIT TREFWOORD, 2019) 

Goede God,
Wij leven toe naar het kerstfeest
Een feest van gezelligheid en licht
Van mensen die elkaar opzoeken

om van elkaar te genieten
Een feest van vrede

Vrede
Wat een mooie droom

Geen harde woorden meer
die mensen klein maken en onzeker

Die harten beschadigen
en hun sporen voor altijd nalaten

Geen dreigementen meer
die mensen bang maken

en een onveilig gevoel geven
Op de vlucht laat slaan

uit angst voor onderdrukking

Geen wapens meer
geen oorlog meer

maar vrede
Dat hoeft toch geen droom te blijven?

H elp ons om die vrede
een stapje dichterbij te krijgen

Met aardige woorden
een begripvolle glimlach
een respectvol gebaar

met alles wat wij
in onze omgeving

zelf kunnen bijdragen

Dank u wel. Amen. 

DAMIAANTJE

Een kerstwens, voor iedereen
Laat dit het kerstfeest worden van je dromen
met wolken vol sneeuw, zo zacht als dons.
Met sterretjes die stralen als de bomen
en alles helemaal alleen voor ons.

Wij wensen jou, en die jou omringen
het allerbeste voor het nieuwe jaar
geluk in grote en in kleine dingen
maar bovenal: gelukkig met elkaar!
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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

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  
muzikale avond.

De Bellringers.

K.V.G.NIEUWS
Ik zou graag willen beginnen met mijn 
excuus voor het niet vermelden in het  
vorige nummer van de giften bij ons  
100 jarig bestaan.
We mochten voor ons goede doel Sûrplus 
van de Caritaskern Goes  een gift ontvangen 
van € 250,--. Ook is er nog € 238,-- gedo-
neerd door leden en gasten, waarvoor onze 
dank. Het bedrag is overgemaakt en ze zijn 
er heel dankbaar voor.
Dan hebben we onze theatermiddag gehad 
met Robert Jan Proos. Goed bezocht en 
gezellig met hilarische en herkenbare 
momenten. Ook gingen velen naar huis met 
mooie prijzen van de verloting. Erna en haar 
familie hebben ook weer hun uiterste best 
gedaan, bedankt.

Onze Kerstavond houden we  
op 10 december
We beginnen om 17.30 uur met de Kersto-
verdenking in de Magdalenazaal met 
medewerking van Jeannine Heezemans. 
Daarna vertrekken we gezamenlijk naar 
lunchcafé en brasserie De Bult voor ons 
Kerstdiner. Geef u op tijd op i.v.m. de 
reservering.
Op 11 december de soosmiddag waar door 
de opgegeven personen een Kerststukje 
wordt gemaakt maar ook gewoon soos is 
voor de mensen die gezellig komen kijken 
en een bakje koffie drinken.
Dan is het weer Kerst: zo mooi, gezellig, en 
warm, maar voor anderen ook zeer emoti-
oneel omdat ze iemand hebben verloren of 
met ziekte te maken hebben.
Deze personen wil ik Gods nabijheid en 
extra kracht en sterkte wensen.
Kent u iemand die eenzaam is of het moei-
lijk heeft?  Schenk ook eens een beetje 
aandacht aan hen, het doet de mensen zo 
goed dat ze niet vergeten worden.
Op woensdag 9 januari geen soos maar 
de Nieuwjaarsbijeenkomst, altijd gezellig 
waar we elkaar weer het beste wensen 
voor het komende jaar.
Op 21 januari mogen we de heer Alssel-
bergs verwelkomen met de presentatie 
“Trouwperikelen”.
Het is een taalkunstenaar en verteld heel 
boeiend over wat hij heeft meegemaakt.
Let op! dit is niet ‘s avonds maar ‘s mid-
dags om 14.00 uur.
Verder wil ik Dimphy en Tineke bedanken 

was er een lampionnenoptocht naar het 
Sint Maartensbruggetje bij de haven. 
Daarna werd in de Magdalenazaal nog 
chocolademelk gedronken met een lekker 
speculaasje.

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'. 
Dit is een normale toegangskaart + ter 
inlevering: krijgt u een gratis consumptie. 

LIEF EN LEED
Overleden
Johanna Margaretha Theresia (Joke) 
Witkam, 92 jaar, overleden op 25 oktober. 
De uitvaartdienst en crematie vonden 
plaats op 1 november. 
Cornelia Paree, 98 jaar, overleden op 9 
november, weduwe van: J.A.de Jonge.  
De uitvaartdienst en crematie vonden 
plaats op 15 november.
Willij Petrus Kouijzer, 87 jaar, overleden 
op 13 november, weduwnaar van C.J. de 
Winter. De uitvaartdienst en crematie 
vonden plaats op 18 november.

SINT MAARTENVIERING
Op vrijdag 8 november hebben kinderen in 
de Holtkampschool een lampion gemaakt 
voor de Sint Maartenviering op zaterdag 
9 november. Het was een mooie viering, 
die georganiseerd was door de werkgroep 
gezinsvieringen. Na afloop van de viering 
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Correspondentieadres parochiekerncentrum:
Postadres: Deken Holtkampstraat 9, 
4453 AH ’s-Heerenhoek 
Tel. 0113-351264; B.g.g. belt u met de secretaris van 
de parochiekerncommissie:
R. Gielens: 0113-352067.
www.rksheerenhoek.nl
e-mail: info@rksheerenhoek.nl
Financiële gegevens:
IBAN: NL65RABO0128596538
Spoedzaken: 06-22815618
Spreekuur: Maak een afspraak via het secretariaat. 
Opgave misintenties: 
via Nel de Winter-Roks, 
tel. 351852 of per e-mail: winro@zeelandnet.nl
Betaling via bovenstaand banknummer.
Doopcontactpersoon:
Pastoraal Centrum, tel. 0113-218610
Kopij-adres: e-mail: plonieparee@kpnmail.nl 
Plonie Paree, Deken Tomaslaan 42, 
4453 AL ‘s-Heerenhoek. 

Parochiekern 
‘S-HEERENHOEK

‘s-Heerenhoek

vooral rekening moet worden gehouden 
met verzoeken van deze betrokkenen. Het 
feit dat sommigen enkel via een afscheids-
dienst in het crematorium hun voorkeur 
laten gelden, maakt geen verschil in wel of 
niet vermelden.
(afbeelding: trooost.nl)

CLUSTERVIERING WEST  
ZONDAG 10 NOVEMBER

‘de cirkel is rond’ zei de voorzitter van 
onze parochiekerncommissie in zijn slot-
woord bij het einde van deze clusterdienst. 
De drie kernen: Heinkenszand, Lewedorp 
en ’s-Heerenhoek- samen vormend cluster 
West- hadden alle drie in het afgelopen 
jaar hun eigen -eerste- clusterviering. 
In tevredenheid blikte hij terug. Na een 
moeizaam begin van aftasten, elkaar toch 
nog een beetje wantrouwen of alles wel 
evenwichtig zou verlopen en we elkaars 
eigenheid en zelfstandigheid gunden, 
mocht worden vastgesteld dat we elkaar 
beter hebben gevonden.
Samen optrekken en minstens driemaal per 
jaar elkaar bezoeken en samen vieren is 
zeker niet teveel gevraagd. We houden er 
dan ook rekening mee dat in de nabije toe-
komst we elkaar vaker zullen c.q. moeten 
opzoeken om samen te kunnen vieren. Door 
het samen vieren in de eigen parochie-
kern-kerk maak je kennis en vertrouwd met 
de kracht van elke kern. We blijven streven 
naar elke kern waar pit in zit!

WILLIBRORDZONDAG
Al 145 jaar staat onze parochiekerk fier 
in het midden van ons dorp te stralen. De 
steigers aan de buitenzijde geven aan dat 
er soms een steuntje in de rug nodig is om 
weer jaren vooruit te kunnen.
Een enorme steun voor onze geloofsge-
meenschap vormt ook het aantal vrijwilli-
gers. De laatste jaren zakt het aantal naar 
zo’n 130 personen, maar het aantal dub-
belfuncties stijgt wel noodzakelijkerwijs.

LIEF EN LEED

Op vrijdag 2 november herdachten wij tij-
dens een druk bezochte Allerzielendienst 
alle overledenen van onze parochiekern, 
met name hen die het afgelopen jaar over-
leden. Op een speciaal gedachtenisprentje 
werden alle namen afgedrukt.
Niet alle overledenen werden in de 
namenlijst opgenomen, omdat nabestaan-
den soms aangaven hiervoor niet te willen 
kiezen. Ook zij, die niet werden aangemeld 
via pastoraal centrum Goes konden/moch-
ten wij niet opnemen in deze lijst.
De parochiekerncommissie respecteert de 
wens van de nabestaanden, ook al levert 
dat bij derden in onze geloofsgemeen-
schap vraagtekens op. Wij vinden dat 

dat ze weer het hele jaar bezoeken 
hebben gebracht aan zieke leden of een 
kaart stuurde, maar ook bij vreugdevolle 
momenten.
Rest mij u allen Zalig Kerstfeest en een 
gezond 2020 te wensen namens het hele 
bestuur.
Voor meer inlichtingen kunt u contact 
opnemen met Thea van Dijk,  
tel. 06-18751148.

Gezellige dagen en graag tot ziens,  
Dien Janssen.

9E KERSTDINER IN GOES
De parochiekern Maria Magdalena in 
Goes organiseert op Eerste Kerstdag 
voor de 9e keer weer een sfeervol en 
gezellig kerstdiner. Dit diner is speciaal 
bedoeld voor iedereen die met Kerst door 
omstandigheden alleen is. Voor de meeste 
mensen is het toch het fijnste om Kerstmis 
in gezelschap te kunnen vieren. Er zijn 
40 plaatsen, waarvan er nog heel wat 
beschikbaar zijn. De aanvang is 16.00 uur 
en om 19.30 uur  is de sluiting.  
Het diner wordt opgeluisterd met piano-
muziek, kerstliedjes, een kerstverhaal, 
een klein meerstemmig koortje dat enkele 
pareltjes van liedjes komt zingen. Er 
werken veel vrijwilligers met plezier mee 
aan het diner. Het hoofdgerecht wordt 
verzorgd door Kees Schrijver Culinair. Alle 
acht voorgaande jaren hebben de deelne-
mers na afloop gezegd, dat ze erg hebben 
genoten. Het diner wordt gratis aange-
boden door de parochiekern Goes. Dus, 
bent u alleen met Kerstmis, kom naar Goes 
waar u hartelijk wordt ontvangen. U kunt 
zich telefonisch opgeven bij het parochie-
kernsecretariaat tel. 216754 op dinsdag en 
donderdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur 
en op vrijdagochtend tussen 9.30 en 12.00 
uur bij het Pastoraal Centrum 
tel. 218610. 
Aanmelden kan ook per mail op 
kerstdiner@zeelandnet.nl.
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Goes en Heinkenszand) waren al jaren op 
Eerste Kerstdag mogelijkheden waar men 
gezamenlijk in de middag kerst kon vieren.
Om met deze kernen niet te hoeven wed-
ijveren, koos men bewust voor Tweede 
Kerstdag en een brunch: warme en koude 
gerechten tussen 11.00- 14.00 uur.
De werkgroep kwam er al snel achter 
dat de doelgroep veel groter was dan 
verwacht: in ’s-Heerenhoek en directe 
omstreken wonen bijna 180 mensen die 
een eenpersoonshuishouden voeren. Al 
deze personen uitnodigen zou fantastisch 
zijn, maar beperkte ruimte (de pastorie) 
dwong de groep keuzes te maken. Zo’n 
60 personen (een derde) deel werd via 
een kaart gevraagd om mee te doen. Met 
name 60-plussers kwamen als eerste in 
aanmerking.

Op 1 december maakt de werkgroep de 
balans op: heeft dit idee kans van slagen 
of zijn we te pessimistisch geweest en 
hoeft niemand zich alleen te voelen?
Indien er een representatief deel ‘ja’ zegt, 
kunt u ervan uitgaan dat op 26 december 
onze pastorie plaats biedt aan een groep 
die samen kerst gaat vieren, want: ‘kerst 
vier je niet alleen maar vooral samen’. 

Werkgroep Kerstbrunch 2019

OUDJAAR & NIEUWJAAR  
SAMEN VIEREN

Op dinsdag 
31 december 
sluiten we 2019 
af; in huiselijke 
kring doen we 

dat met vrienden en familie met of zonder 
oliebollen en een glaasje om 0.00 uur.  
Kerkelijk gezien vinden we het ook gepast 
om het oudjaar af te sluiten, maar dan 
wel om 19.00 uur met een dankdienst van 
Woord en Communie met samenzang.  
We beperken ons tot klokgelui om  
middernacht.
Op Nieuwjaarsdag zelf gunnen we ieder de 
rust en de tijd om anderen te bezoeken en 
elkaar geluk te wensen.
Op zondag 5 januari om 9.00 uur komen we 
dan voor het eerst in 2020 samen om – na 
de viering- elkaar de beste wensen toe te 
spreken; na een Nieuwjaarswoordje van 
de voorzitter van onze parochiekern.  
Uiteraard toosten we dan ook op het 
nieuwe kalenderjaar. De nieuwe parochie-
kerngids ligt dan weer voor u klaar met alle 
wetenswaardigheden voor 2020.

Let op: Op zaterdag 28/ zondag 29 decem-
ber zijn er dan geen vieringen in onze kerk.

eigen parochie. Het aantal bezoekers aan 
kerkdiensten neemt af en daarmee ook de 
inkomsten van de collectes.
Graag willen we hierbij nog een oproep 
doen. Ons lid, Debby Elstgeest, heeft 
te kennen gegeven eind van het jaar te 
willen stoppen. Vanaf deze plek willen 
we haar hartelijk danken voor haar inzet. 
Hierbij doen we een oproep  voor een 
nieuw bestuurslid. Vind je het leuk om iets 
voor anderen te betekenen, vraag dan 
informatie op Kees Rentmeester, Margreet 
Rentmeester of Ilona Vermue.

EEN WARM WELKOM
Vorig jaar wilde de 
werkgroep ‘speciale 
vieringen’ een speci-
aal tintje aan de voor-
bereiding op Kerstmis 
meegeven. ‘voor wie 
wil jij een lichtpuntje 

zijn?’ was onze vraag aan iedere parochi-
aan. Elke lezer van Parochienieuws en elk 
schoolkind op Don Bosco kreeg een ster, 
waarop men een wens kon schrijven. Bij 
elk bezoek aan de kerk kon men die wens 
achterlaten op een van de kerstbomen bij 
de ingang van de kerk.
Dit jaar borrelde het weer en ontstond de 
gedachte om elke bezoeker aan de kerk 
‘een welgemeend warm welkom’ te geven. 
Een wens die feitelijk weinig kost; alleen 
warmte, echte belangstelling en een 
beetje vriendelijkheid.
Iedereen vindt het fijn om als gast verwel-
komd te worden, als je bij een huis aan-
belt. Bij onze kerk hoef je op zondag niet 
aan te bellen; de kerkdeur staat (op een 
kiertje/vanwege de winterkou) open.
De zondagen vanaf 1 december/bij de start 
van de Adventstijd, zullen we proberen 
iets van die warmte over te dragen aan de 
kerkbezoekers. Het hoogtepunt zal – hoe 
kan het ook anders- liggen op kerstavond 
24 december om 23 uur en Eerste Kerstdag 
om 11.00 uur bij de kerstvieringen. 
Hopelijk helpt het mensen over de drem-
pel van onze kerkdeur heen; we staan 
letterlijk open voor iedereen. Of men nu 
wekelijks-maandelijks of slechts eenmaal 
jaarlijks kerkt.

KERSTMIS SAMEN VIEREN..
In oktober ont-
stond bij een 
vijftal paro-
chianen het 
idee om voor 
alleenwonen-

den in onze parochiekern een kerstmaal-
tijd te verzorgen. In andere kernen (o.a. 

Aan het eind van de Willibrord-zondag-
viering reikte Ton Oosthoek, namens de 
parochiekern een drietal Willibrord-pen-
ningen uit.
Adrie de Jonge, Jan Rentmeester en Lau 
Traas werden geëerd als trouwe acolie-
ten, die  ieder meer dan twee decennia 
lang hun dienst met zichtbaar plezier 
vervulden. Ook hun vrouwen werden in die 
huldiging betrokken, want hun steun was 
onmisbaar om dit werk te blijven doen.

Parochiekerncommissie 

CARITAS KERNGROEP 
en de gevolgen van de invoering van de 
AVG (Algemene Verordening gegevens- 
bescherming)

Einde kerstpakketactie
In 2018 werd deze wet ingevoerd. Aan het 
einde van het jaar hielden wij een actie 
waarbij mensen uit het dorp boodschap-
pen gaven om minder bedeelden met de 
Kerstdagen een steuntje te geven met 
een voedselpakket. Helaas heeft Caritas 
’s-Heerenhoek besloten deze activiteit 
staken om reden dat deze wet instanties 
verbiedt adressen aan te leveren van 
mensen die dit steuntje goed kunnen 
gebruiken. Het is voor ons niet mogelijk 
zelf adressen te verzamelen. 
De actie voor de 85 jarigen en ouderen 
wordt wel voorgezet om reden dat het 
verstrekken van die adressen binnen de 
activiteiten van het kerkgebeuren  
plaatsvindt.
Dit jaar kunnen we dankzij een gift 
(Missiethuisfront) de attentie voor de 85 
jarigen laten doorgaan. Mogelijk dat dit 
de komende jaren niet meer mogelijk is 
om reden dat de inkomsten van collec-
tes afneemt. Het Bisdom bepaalt welke 
collectes bestemd zijn voor de nood in 
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Spreekuur in de pastorie:
Voor vragen over doopsel, huwelijk of anderszins 
kunt u iedere donderdag van 10.00 uur tot 11.00 uur 
terecht in de pastorie, Kerkdreef 4, tel. 561216.
Spoedzaken: 
561756 of 06-53165677 (Sjaak Priem)
Correspondentieadres Parochiekernbestuur:
Kerkdreef 4, 4451 AD Heinkenszand, 
e-mail: administratie@blasius.nl
website: www.blasius.nl
Financiële gegevens:
Rabobank: NL29 RABO 0128502126,  
Pater Damiaanparochie kern Heinkenszand
ING: 286055, Parochiekern Heinkenszand
Doopcontactpersoon:
Pastoraalcentrum: 0113-218610
Inleveren kopij Parochienieuws:
e-mail: addienelen@zeelandnet.nl
Addie Nelen, Stationsweg 30 Heinkenszand

Parochiekern 
HEINKENSZAND

20-02-2019 Roos Remijn-Spelier 93 jaar
28-02-2019 Gerardus Kempe 89 jaar
16-04-2019  Johannes Alfons  

Blommaert 88 jaar
24-04-2019  Pieter Laurentius  

Steenbakker 86 jaar
28-05-2019  Geertruida Maria  

Boonman 87 jaar
26-07-2019 Jozina Apolonia Verbart 88 jaar
27-07-2019 Leo Gerardus Jozef Rijk 55 jaar
09-08-2019  Petronella Wilhelmina  

Koole-Foesenek 92 jaar
12-09-2019  Janna Jacoba de  

Koster-Huizen 87 jaar
30-10-2019 Jacob Hooftman 77 jaar

BIJZONDERE VIERINGEN
23 december

vindt weer het Festival of Lessons and 
Carols  plaats in onze kerk, met mede-
werking van het vocaal ensemble Musica 
Cordis. Deze traditie heeft zijn oorsprong 
in de anglicaanse kerk in Engeland. Via 
liederen, afgewisseld met lezingen uit het 
Oude en Nieuwe Testament, wordt het 
kerstverhaal gezongen en verteld. 
Christmas Carols door Musica Cordis.
Tijdstip: 20.00u. 
Plaats: H .Blasiuskerk te Heinkenszand

24 december
Op kerstavond is er weer een viering spe-
ciaal voor de kinderen. Het kerstverhaal 
wordt uitgebeeld door de kinderen van 
de Jan van Schengenschool en daarna 
volgt er een korte viering. Young Spirit 
o.l.v. juf Eliane zorgt voor de begeleiding. 
We hopen dat het weer een fijne viering 
wordt. De viering begint om 19.00 uur.

25 december
Uiteraard is er Eerste Kerstdag om 9.00 
uur ook een viering in onze kerk. Voor alle 
bijzonderheden kijkt u in het rooster/voor 
in dit blad.
Op die dag wordt er weer een Kerstmaal-
tijd georganiseerd in samenwerking met 
de ‘Samen op weg’ kerk. 
Plaats: pastorie/naast de kerk.

26 december
Dit jaar is het 30 jaar geleden dat we 

Heinkenszand

LIEF EN LEED 
Overleden:
Op 30 oktober is overleden Jacob Hooft-
man, echtgenoot van Dorothy Johanna 
Maria Blesgraaf, op de leeftijd van 77 
jaar. Job, luitenant-kolonel der infanterie 
b.d. werd met militaire eer begraven op 
ons kerkhof, aansluitend op de door hem 
zo geliefde requiemviering. Hij was een 
gewaardeerd lid van de Commando Ver-
eniging, hetgeen bleek uit de aanwezigheid 
van veel oud-collega’s bij de uitvaart. Jobs 
roeping was beroepsmilitair te worden, 
hetgeen hij altijd met veel inzet, trouw 
en bevlogenheid  heeft ingevuld. Hij was 
ook zeer gelovig en bezocht trouw elke 
zondag de H. Mis. Daarnaast was hij vaak 
te vinden bij de Mariagrot, of onderweg op 
zijn fiets bij kapelletjes of Mariabeelden. 
Op de  zondagmiddag bezocht hij als trouw 
supporter alle wedstrijden van zijn zo 
geliefde Luctor’88. Een kortstondige ernsti-
ge ziekte betekende tenslotte dat hij moest 
capituleren. Dat hij moge rusten in vrede.  

OVERLEDENEN 1 NOVEMBER 2018 
TOT 1 NOVEMBER 2019
10-11-2018 Laurentius Franciscus  
Vermeulen 88 jaar
23-12-2018  Theodora Johanna de  

Jonge-Capello 89 jaar
04-01-2019 Johannes Andreas Malgo 90 jaar

BIDWEEK VOOR DE EENHEID ONDER 
CHRISTENEN

Er is een tijd geweest dat geloven elkaar 
te vuur en te zwaard bestreden; de 
80-jarige oorlog is daar een historisch 
bewijs van, met alle rampzalige gevolgen 
van dien. Tot in de vorige eeuw konden 
andersdenkenden maar moeilijk wennen 
in dat Roomse ’s-Heerenhoek, want op 
zondag hield men zich daar zeker niet aan 
de zondagsrust: wielrenkoers, braderie en 
carnaval speelden zich rondom de kerk af.
Gelukkig gunnen we elkaar nu meer licht 
in de ogen en komen we elk jaar samen 
in een van de kerkgebouwen van Bors-
sele of ’s-Heerenhoek; in 2019 kwam daar 
ook  Nieuwdorp bij. Dan merk je pas dat 
ándersdenkenden echt niet veel anders 
zijn/denken dan wij. We moeten vooral 
elkaar in het  christelijk geloof respecte-
ren . Het thema is bijzonder van toepas-
sing op dit wederzijds ontmoeten.
Op zondag 19 januari ontmoeten we elkaar 
in de Catharinakerk; dienst begint om 10.00 
uur en vooraf is er gelegenheid om samen 
koffie te drinken.
 
CARNAVAL EN KERK STEUNEN ELKAAR
Tijden veranderen. Niet voor iedereen is 
de koppeling kerk & carnaval meer van-
zelfsprekend. De belangstelling voor de 
kerkdienst daalt,  maar vier dagen carna-
val is voor velen net genoeg…

Het zag er even 
naar uit, dat we 
de koppeling 
kieltjesmis & 
carnaval zouden 
moeten loslaten, 
totdat er toch 
een protest 
klonk: wat je 
wegstreept komt 
niet meer terug!
Wat schetst 

onze verbazing als de carnavalsstichting 
dit jaar ‘de schouders eronder zet’ om niet 
alleen de carnaval, maar ook de kerk een 
opkikkertje te willen geven. Heel duidelijk 
daarbij is de sticker, die aan het motto van 
2020 gekoppeld is.
Vandaar: de Kieltjesmis 2020 is veilig 
gesteld: zaterdag 8 februari om 19.00 uur 
in de H. Willibrorduskerk. 
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-  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

gewonden tot gevolg, en een zwaar 
beschadigde kerk en pastorie. Pastor 
Peeters, destijds vijf jaar oud, kon zich 
nog herinneren dat zijn familie tegen het 
op de kerktoren gerichte granaatvuur van 
de geallieerden schuilde in een afgelegen 
boerderij bij Nisse, en dat hij na afloop 
door de Schotse soldaten op de schou-
ders werd genomen. Maar niet iedereen 
kwam er zo genadig vanaf; daarom bood 
pastor Peeters de familieleden van de 
slachtoffers een plaats vooraan in de kerk, 
las plechtig alle namen van de gevallenen 
voor en brandde voor iedereen een kaars. 
Daardoor werd het stil in de kerk, heel erg 
stil. Gelukkig is er thans vrede en vrijheid, 
maar in zijn preek legde pastor Peeters 
uit dat vrede en vrijheid kennelijk niet 
vanzelfsprekend zijn; daar moet continu 
aan gewerkt worden, net als aan de alles 
verbindende liefde. We moeten voorko-
men dat dit allemaal holle frasen worden, 
en ons verlangen ernaar niet na 75 jaar 
langzaamaan uitdooft. Na afloop van deze 
stemmige mis was er een kranslegging bij 
het oorlogsmonument op het kerkhof.

HUBERTUSVIERING
De Huber-
tusviering is 
gewoonlijk 
op zaterdag-
avond, maar 
deze keer op 
zondagmor-
gen. Toch 
was dit voor 
de dorstige 
jagers ken-
nelijk geen 
beletsel, 
want het was 
behoorlijk 
druk. Pastor 
Rens Stob-

belaar maakte er een mooie viering van, 
met toepasselijke thema’s uit de diverse 
Hubertuslegendes, zoals goed rentmees-
terschap over Gods schepping en het 
uitdelen van brood. De kerk was prachtig 
versierd, er was muziek van het Eerste 
Zeeuwsch Jachthoornkorps en veel opge-
zette dieren, waarvan de meest opval-
lende dit keer niet de vos bij het altaar 
was, maar de drie extra duiven op de 
preekstoel. Pastor Stobbelaar zegende de 
‘Hubkes’ en de aanwezige jachthonden, en 
na afloop werd het gezellig met broodjes 
en koffie, verse soep en een jachtbittertje. 
Ook na afloop bracht pastor Stobbelaar 
ons een algemene brochure van het 
bisdom Breda over Hubertusvieringen. 

Kwadendamme

LIEF EN LEED
Overleden
Leu de Jonge, weduwe van Jan  
Vroonland,
geboren 23 augustus 1932,  
overleden 2 november 2019.

Mientje van ’t Westeinde, weduwe van 
Marinus Rijk,
geboren 10 mei 1923,  
overleden 4 november 2019.

HERDENKING SLAG OM DE SCHELDE

Op 27 oktober herdachten we tijdens de 
Heilige Mis met pastor Leo Peeters de 
Slag om de Schelde in 1944. Tijdens deze 
slag in de Tweede Wereldoorlog werd 
Kwadendamme zwaar getroffen, met 
vijftien doden en een onbekend aantal 

voor de eerste keer de levende kerststal 
uitbeeldden. Het idee werd begin 1989 
geopperd op een bijeenkomst van de 
liturgische werkgroep. Een van de leden 
was toen in verwachting en wilde samen 
met man en kind wel de heilige familie 
spelen. We zochten er herders, koningen 
en engeltjes bij en op 26 december werd 
de levende kerststal uitgevoerd. De toe-
schouwers waren heel enthousiast en zijn 
dat eigenlijk nog steeds. Ook dit jaar wordt 
om 11.00 uur het kerstverhaal weer uit-
gebeeld door diverse vrijwilligers. Er zijn 
weer echte schapen, herders, engeltjes, 
koningen, Maria, Jozef en een kindje en 
natuurlijk de os en de ezel. De zang wordt 
net als andere jaren verzorgd door Free 
Spirit.
Na afloop van het verhaal mag iedereen 
naar de kerststal komen om de mensen en 
dieren te bekijken. En bij het uitgaan van 
de kerk krijgen de kinderen nog een kleine 
attentie mee naar huis. 

KBO HEINKENSZAND 
Tijdens de Algemene vergadering van  
23 oktober 2019 werd mw. M. van ‘t Wes-
teinde-  van den Dries benoemd tot erelid 
van onze KBO afdeling. Vanwege haar 
grote inzet en jarenlange verdiensten voor 
de KBO kreeg zij de daarbij behorende 
oorkonde uitgereikt door de voorzitter,  
mw. C. Kalwij. Hiermee willen wij nog-
maals onze dank betuigen voor Mina’s  
werk voor onze vereniging en haar  
feliciteren met het erelidmaatschap.
Op 8 januari 2020 vindt de Nieuwjaarsbij-
eenkomst plaats in de pastorie, die door 
Margot Geijs zal worden opgeluisterd met 
Heinkenszandse waarheden en waar we 
kunnen genieten van een hapje en een 
drankje. Noteer alvast is uw agenda of op 
de kalender!
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Kwadendamme

Wellicht weten we volgend jaar hierover 
meer.

Teksten Hans de Vos, 
foto’s Jan Strooband

EEN GODSPENNING

Van een medeparochiaan kreeg ik een 
oude penning, waarvan op dat moment 
de functie onduidelijk was. Het gaat hier 
om een munt met een doorsnede van vier 
centimeter, in de vorm van een ster met elf 
punten. Op de voorzijde staat een kruis van 
prikkeldraad afgebeeld met daar doorheen 
de tekst ‘Wie u vervolgt, vervolgt MIJ’. 
Binnen de punten zijn de letters ‘Godspen-
ning’ te lezen en het jaartal ‘58. Het blijkt te 
gaan om een bronzen penning die in 1958 
door het bisdom Den Bosch is uitgegeven 
ter ondersteuning van de Oost-Europese 
katholieke priesters die ten tijde van de 
Koude Oorlog (1945-1989) vervolgd werden 
door het communistische staatssysteem. 
Met de aankoop voor één gulden werd een 
actiecomité voor deze priesters onder-
steund, en men kreeg er een gebruiksaan-
wijzing bij. De penning moest men steeds 
bij zich dragen en er tenminste drie maal 
daags mee bidden. Op de achterzijde staan 
binnen de sterrenpunten tien kleine bol-
letjes en één halve kraal, met elkaar ver-
bonden als in een tientje; daarmee kunnen 
tien Weesgegroetjes en één Onze Vader 
worden gebeden.  
Het bijbehorende ochtendgebed wordt 
aangegeven met een haan (HEER wat wilt 

U dat ik doen zal), het middaggebed met 
een zon (GOD red ons uit de nood! Geef 
vrede aan de wereld) en het avondgebed 
met een halve maan (HEER blijf bij mij – 
het wordt nacht).

Tekst en foto: Hans de Vos

JAARLIJKSE KERSTCADEAUTJES
Vanaf medio december kunt u mensen van 
de Caritas of de bezoekersgroep bij u aan 
de deur verwachten, als u tenminste 75 
jaar of ouder bent en betrokken bij het wel 
en wee van onze geloofsgemeenschap. De 
bezoekers brengen u een kerstgroet ver-
gezeld van een kerstpresentje. Het gebeurt 
bijna nooit, maar het natuurlijk kan het zijn 
dat er een adresje kwijt raakt, en dat dat 
toevallig uw adres betreft. Schroom dan 
niet om even met ons contact op te nemen, 
zodat u alsnog bezoek krijgt.

CLUSTERVIERING
Op zondag 8 december staat er in de 
agenda weer een zgn. ‘clusterviering’ 
genoteerd. Dit keer worden we verwacht 
in de R.K.-kerk van Hansweert. De heili-
ge Josef is hier patroonheilige en juist 8 
december staat te boek als de dag van 
deze bijzondere heilige. De viering begint 
om 09.30 uur. Ook voor deze zondag geldt: 
laat het ons weten als u geen vervoer hebt, 
want dat mag onder geen beding de reden 
zijn dat u deze viering niet kunt bezoeken.

KERSTBIJEENKOMST KBO
Traditiegetrouw organiseert de KBO voor-
afgaand aan het feest van Kerstmis een 
bijeenkomst voor al haar leden, uiteraard 
in kerstsfeer. Net zoals vorig jaar het geval 
was, wordt de viering in onze kerk gehou-
den; de rest van het programma zal plaats-
vinden in dorpshuis De Burcht. Er is een 
gezellige maaltijd, met aansluitend in de 
middaguurtjes een stukje entertainment. 
De bijeenkomst is op zaterdag 14 decem-
ber en begint om 11.00 uur in de kerk.

UITZWAAIVIERING
Op het einde van het jaar is het voor een-
ieder waardevol om eens terug te kijken. 
Dit doen we tijdens de uitzwaaiviering op 
29 december. We kijken terug en uiteraard 
ook vooruit. Waar werden we blij van, wat 
viel tegen en waar kijken we naar uit? Met 
een oliebol sluiten we ons kerkelijk jaar 
feestelijk af.

DRIEKONINGEN 2020
Driekoningen is een feest dat heel erg 
tot de verbeelding spreekt. Drie wijzen 
komen van verre om Jezus te begroeten. 

Zij brengen kostbare geschenken mee: 
goud, wierook en mirre, omdat zij in de 
sterren lazen dat er een bijzonder kind, 
een koningskind geboren was. Dan kun je 
natuurlijk niet met lege handen op bezoek 
komen!
Dit geldt eigenlijk ook voor ons, ook wij 
brengen immers in deze donkere dagen 
een bezoek aan het kind in de kribbe. Het 
is een bijzonder kind, ook voor ons. We 
stellen daarom voor om op zondag 5 janu-
ari niet met lege handen te komen, en wat 
mee te nemen voor mensen die het minder 
goed hebben dan wij. Neem gewoon wat 
levensmiddelen mee. Als we dit allemaal 
doen, kunnen we vanuit onze ontmoeting 
met de kleine Jezus in de stal een groots 
gebaar maken, net zoals de drie wijzen uit 
het Oosten. Wij zorgen dat de pakketten 
op goede adressen terecht komen.
Aansluitend aan de Driekoningenviering is 
de traditionele nieuwjaarsreceptie.  
Met de voorzitter van onze kerncommissie, 
Sjaak Uitterhoeve, kijken we dan even terug 
maar vooral vooruit naar wat het nieuwe 
jaar ons brengen zal. Na de viering bren-
gen we een gezamenlijke toost uit op het 
Nieuwe Jaar; we doen dit achterin de kerk.

OECUMENISCHE VIERING
Samen met de kerken van Hoedekens-
kerke, ‘s Heer-Abtskerke en Nisse vieren 
we op zondag 19 januari - de zondag van 
de eenheid - wat ons samenbindt, name-
lijk het geloof in Jezus Christus. In een 
oecumenische relatie als deze, weten we 
ons gezegende mensen. Het is boeiend 
om van elkaar te leren en met elkaar op 
te trekken. In de loop der jaren hebben 
we een band met elkaar opgebouwd die 
we koesteren en door willen geven. De 
werkgroep heeft besloten het landelijke 
thema te volgen: ‘Zij waren buitengewoon 
vriendelijk voor ons’. De viering zal dit jaar 
plaatsvinden in de kerk van Nisse, en dit 
betekent dat de deur van onze kerk op 
deze zondag gesloten zal blijven. Indien 
vervoer een probleem is, laat het ons dan 
weten. We halen u op en brengen u na 
afloop ook weer thuis.

Parochiekerncommissie

Reliekenschrijn van de Drie Koningen in de 
dom van Keulen. (bron: Wikimedia Commons).
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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 ppeerrssoooonnlliijjkkeebegeleiding 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

5 januari  (nieuwjaarsreceptie).
19 januari, extra (oecumenische viering).

We hopen veel kinderen te verwelkomen.

KERST(GEZINS)VIERING
Eerste Kerstdag is er weer een gezinsvie-
ring. Op het moment van het schrijven van 
dit stukje, zijn we nog volop in de voorbe-
reidingen. We proberen er voor iedereen 
weer een leuke viering van te maken. DUS: 
neem je broertje, zusje, vader, moeder, oom, 
tante en ga zo maar verder mee. Iedereen is 
welkom! Jullie komen toch ook?

Basisschoolleerlingen die graag een 
steentje bij willen dragen aan deze viering, 
kunnen dit tijdens de kindernevendiensten 
van 1 of 15 december bij ons aangeven. 
Ben jij niet bij deze viering aanwezig, 
dan kan je jezelf ook aanmelden bij een 
van ons (Petra Goetheer, Mirjam van den 
Dries, Mieke Geelhoed of Jessica de 
Jonge).

Het kinderpastoraat

BEDANKT DAMES
Corrie Menheere en Corrie Boonman 
hebben te kennen gegeven te stoppen met 
hun vrijwilligerswerk.
De een vanwege verhuizing en de ander 
vanwege haar leeftijd.

Jammer want beiden zetten zich jarenlang 
(ongeveer 40 jaar) met veel enthousiasme 
en plezier in voor de verzorging van de 
kerkdiensten in "de Kraayert ".

Ze zorgden dat alles klaarstond voor de 
eredienst, haalden bewoners op van hun 
kamers en dronken hiermee koffie na de 
dienst en brachten ze weer terug naar 
hun kamers.
Bovendien werd er gezorgd dat alle 
benodigdheden zoals hosties, miswijn, 
paaskaars, misboekjes en altaarbeno-
digdheden voorradig waren.
Hiervoor zijn we hun erg dankbaar en dit 
hebben we hun ook getoond door over-
handiging van een leuk aandenken.
Zeker mag niet onvermeld blijven dat 
Corrie Menheere ook al jarenlang zorg 

OECUMENISCHE ADVENTSZANG-
DIENST

15 december is iedereen uitgenodigd voor 
de oecumenische adventszangdienst 
in onze kerk. We beginnen vanaf 10.00 
uur met koffie en om 10.45 uur begint de 
dienst. Er is kindernevendienst en crèche. 
Thema: Onderweg naar KERST.
Er is samenzang en ons koor Con Dios ver-
zorgt de overige liederen .
Wij hopen velen van u te ontmoeten, om 
zo muzikaal op weg te gaan naar kerstmis.

KINDERNEVENDIENSTEN EN CRÈCHES 
IN DECEMBER EN JANUARI 2020

1 december 
(1e zondag 
van de 
advent)

15 december, extra (oecumenische 
adventszangdienst)).
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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

ICBS HORIZON
Iedere ochtend starten we met een lied 
van de top 25 van de methode Trefwoord.
Deze methode bestaat 25 jaar en de mooi-
ste liederen, verhalen e.d. zijn verzameld 
in deze top. 

Een van deze liederen heet ‘oud boek’  en 
gaat over de bijbel. Dit is inmiddels ook al 
een favoriet lied van groep 4. Elke week 
worden er in de klas 1 of 2 bijbelverhalen 
voorgelezen. Soms is dat het verhaal zoals 

droeg voor het sorteren van de Paro-
chienieuwsbladen en bezorging van een 
aantal daarvan en de laatste jaren voor 
het klaarleggen van de misboekjes en 
altaarmissaal in de parochiekerk.  
Bovendien droeg ze zorg voor de bestel-
ling van kaarsen, hosties en miswijn.
Voorwaar geen kleinigheden en dan zeker 
ook de accuratesse waarmee het gedaan 
werd verdiend een hele grote pluim.
Beide Corrie's we zullen jullie missen 
en hele grote dank voor alles wat jullie 
gedaan hebben.

De parochiekerncommissie

DRINGENDE VRAAG
Indien er mensen zijn welke 
willen assisteren bij de 
kerkdiensten in "de Kraayert" 
kunnen deze zich aanmelden 
bij een van de Parochiekern 

bestuursleden. Ook voor informatie kan 
men hier terecht. Ook mensen uit de 
andere kernen zijn zeer welkom.

NIEUWJAARSRECEPTIE
Op zondag 5 januari 
houden we traditioneel 
onze gezellige nieuw-
jaarsreceptie.  
U bent allen na de vie-
ring van welkom in de 
parochiezaal om elkaar 
een zalig nieuwjaar te 
wensen.

De  parochiekerncommissie

“Buitengewoon“ is het thema van de 
Week van Gebed voor de eenheid van de 
christenen. Aan deze week doen wij ook 
mee en  wel op zondag 19 januari 2020 in 
de Protestantse kerk.
Aanvang 10.00 uur en na afloop gezamen-
lijk koffie drinken. Er is kindernevendienst 
en crèche. U bent van harte uitgenodigd.

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN
2 december 19.30 uur infoavond parochie-
plan voor parochiekernbesturen.
9 december 19.30 uur informatieavond  
voor de parochianen over het parochieplan
16 december 20.00 uur Bouwcommissie 
Pater Damiaan.
25 januari informatieavond Beauraing  
10.00 uur.
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beschreven in Trefwoord, maar regelmatig 
halen we de kinderbijbel erbij. 
Deze maand was er aandacht voor de ver-
halen uit het Oude Testament van Ismael 
en Ismael en Hagar, passend bij het thema 
‘plaatsmaken’. 
Na de herfstvakantie zijn we begonnen 
met het thema ‘volhouden’ en komen de 
Bijbelverhalen van Isaak en Rebecca en 
de tweeling Esau en Jakob naar voren. 

Goede God,
Iets volhouden,
vraagt soms om sterk zijn. 
We zetten door,
geven niet op.
We proberen het.
Zelf je naam schrijven.
Stoppen met duimen.
Veters strikken.
Wilt U bij ons zijn
als we het moeilijk vinden
om vol te houden?
Dank u wel God.

Groep 4 en juf Petra

FEESTDAG MARIA ONBEVLEKT  
ONTVANGEN  
Op 8 december is het feest van Maria 
Onbevlekt Ontvangen, patrones van onze 
kerk. Deze zondag vieren we samen met 
de parochiekernen Ovezande en Kwaden-
damme. De muziek en de gezangen zullen 
worden verzorgd door:
Oal In, Singing Voices en het Gemengd 
Koor. Voorganger is pastoor Fons van Hees.
Aanvang: 9.30 uur.

KERSTSAMENZANG
Op zondag 22 december 2019 vindt om 
19.00 uur in samenwerking met de  
Hervormde gemeente Hansweert/Schore, 
muziekvereniging ‘Scheldegalm’ en ons 
Gemengd Koor weer de jaarlijkse Kerstsa-
menzang plaats in onze kerk te Hansweert. 
Voorgangers zijn pastor Alida van  
Velthoven en Erik Tramper.
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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

OPBRENGST DORPSMOESTUIN DINER
Met veel plezier denken we terug aan het 
bijzondere diner van zaterdag 7 septem-
ber. Vele  mensen hebben hier smaakvolle 
gerechten voor gekookt en gebakken. 
En 62 mensen hebben hiervan heerlijk 
gesmuld. De prachtige opbrengst van € 
843,50 is ondertussen goed besteed. Er is 
een deel gedoneerd aan de dorpsmoes-
tuin, zodat deze groep alle benodigdhe-
den aan kan schaffen om in het nieuwe 
seizoen de mensen van de voedselbank 
weer te voorzien van verse groenten. 
Voor het andere deel is er rijst, macaroni, 
melk en soep gekocht bij de buurtsuper 
op het dorp. Deze producten zullen ver-
deeld worden onder de pakketten van de 
voedselbank. Het was een heel geslaagde 
actie die dorp en kerk met elkaar verbindt, 
en zeker voor herhaling vatbaar.

Charlotte den Toonder

ALLERZIELENVIERING 2019
Deze dienst werd in onze parochiekerk 
gevierd op zondagmiddag op 3 november. 
Traditioneel gebeurt dit op de zondag die 
het dichtst bij Allerzielen valt. Het weer 

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

tijdens de pauze frisdrank en bij de brood-
maaltijd in 'Het Trefpunt' groentesoep en 
belegde broodjes. Dat was allemaal ver-
zorgd door plaatselijke vrijwilligers.
De koorzangers verzorgden meteen ook 
de eucharistieviering 's avonds, waarin 
vicaris Paul Verbeek voorging. Zo kregen 
we een lekker volle kerk en welluidend 
gezang. Liederen van die middag hebben 
we toch maar niet uitgevoerd, omdat we 
daar toch nog wel wat meer op moeten 
studeren. Hopelijk komt dat ooit nog eens, 
want deze regionale zangdagen zijn ervoor 
bedoeld om kennis te maken met nieuw 
repertoire.

Marinus Bierens

EERSTE ZATERDAG VAN DE MAAND
De afgelopen periode is er een discussie 
ontstaan over de precieze regeling van 
de weekendnummering. Het deed zich 
eerst voor in het weekend van zaterdag 31 
augustus / zondag 1 september. Het pasto-
raal team redeneerde dat de zondag door-
slaggevend moet zijn. Kortom dat zaterdag 
31 augustus de eerste zaterdag van de 
maand was. Dit omdat de zaterdagviering 
feitelijk een vervanging is van zondag 1 
september. Dat is dus het eerste weekend 
van de maand september. Gevolg was dat 
zaterdag 31 augustus als de eerste zater-
dag werd beschouwd. Als parochiekern 
vonden en vinden we dit heel verwarrend.
Na enkele discussies is de kwestie in 
het pastoraal team besproken. Daar is 
besloten om het principiële standpunt 
los te laten en voor de meest praktische 
oplossing te kiezen. Het eerste volle week-
end van de maand (dus: waarin zowel de 
zaterdag als de zondag vallen) geldt als 
het eerste weekend. Voor de 1e zaterdag 
van de maand is de kwestie dan opgelost. 
Voortaan is de 1e  zaterdag van de maand 
ook daadwerkelijk de 1e zaterdag van de 
maand.
Overigens is dit in het weekend van zater-
dag 30 november / zondag 1 december 
nog niet van kracht, omdat het rooster al 
vast lag.

Ad Schenk

KERKTAXI
Na geslaagde clustervieringen in Kwaden-
damme bij de processie en in Ovezande 
bij Maria Tenhemelopneming, is het op 8 
december de beurt aan de parochiekern 
Oost-Zuid Beveland. Deze gezamenlijke 
clusterviering van de parochiekernen 
OZB, Kwadendamme en Ovezande is op 
zondag 8 december om 9.30 uur in de 
kerk van Hansweert. Misschien nog dui-
delijker: 8 december vindt de Ovezandse 

was op het moment van aanvang niet best, 
nogal erg regenachtig.
De viering werd door Pastoor van Hees 
gehouden. Het Pius-X-koor zorgde voor 
de gezangen. Na de overweging werden 
de namen genoemd van hen die overleden 
zijn na Allerzielen van het vorige jaar. Voor 
hen werd een kaars aangestoken. Het 
waren zes overledenen. Eén grote kaars 
werd aangestoken voor alle overledenen. 
Het licht ontstoken aan de Paaskaars als 
symbool voor het eeuwige licht van God.
“Het lied Heer, herinner U de namen” 
besloot de dienst in de kerk waarna we in 
processie naar de begraafplaats gingen. 
De regen was gestopt en een waterig 
zonnetje kwam tevoorschijn. Gelukkig 
maar. Alle graven werden gezegend en 
na afsluitende gebeden ging ieder zijns 
weegs langs de graven.

Corrie de Baar

CONTACTDAG KOREN

De kerk van Ovezande was op zaterdag 
9 november de locatie van de regionale 
korendag. Koorzangers van de Zeeuwse 
Eilanden en Zeeuws-Vlaanderen kwamen 
samen om onder leiding van dirigent Jan 
Schuurmans en organist Marcel Mangnus 
een aantal onbekende liederen in te stude-
ren. Deze waren genomen uit een bundel 
met franciscaanse liederen. Geerten Kok, 
stafmedewerker en projectleider bij het 
bisdom Breda, vertelde een en ander over 
deze bundel.
De liederen zijn nogal verschillend van 
karakter en moeilijkheidsgraad. Dankzij 
de hoge opkomst van de heren konden wij 
een aantal meerstemmige liederen meteen 
goed aanleren. Op mij maakte 'God wilde 
een lied', een tekst van Michel van de Plas 
op een melodie van Albert de Klerk, de 
meeste indruk. Het gaat erover dat God 
muziek wilde horen en daarom de engelen 
schiep. Het laatste couplet spreekt de  
hoop uit dat we ooit allemaal met de enge-
lenkoren mee kunnen zingen.
De parochiekern Ovezande had flink uit-
gepakt. Alle consumpties werden gratis 
aangeboden. Bij aankomst was er koffie, 
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eucharistieviering in Hansweert plaats. 
Lastig? Nou, nee, hoor, dat hoeft helemaal 
niet! We gaan gewoon samen vanuit onze 
kerk naar onze zusterkerk in Hansweert. 
Is nog gezellig ook. Meerijden willen we 
graag regelen via de kerktaxi.
In de eucharistieviering gaat pastoor Van 
Hees voor. De muziek wordt verzorgd door 
het koor van Hansweert en een gemengd 
koor van ons eigen koor Oal In en het 
Kwadendamse koor Singing Voices.
Laten we vanuit parochiekern Ovezande 
met grote groep richting Hansweert afrei-
zen en zo laten zien dat we een goede 
samenwerking belangrijk vinden. Ons 
eigen bestaansrecht voor de toekomst 
hangt mede af van de bereidheid tot 
samenwerking met andere kernen. Op 18 
augustus is in Ovezande de samenwerking 
prima uitgepakt, op 8 december moet het 
in Hansweert minstens een even groot 
succes worden.
Aanmelden voor de kerktaxi kan via een 
mailtje naar rk.ovezande@zeelandnet.nl of 
spreek iemand van het dagelijks bestuur 
van onze parochiekern aan: 
Kees Boonman, Charlotte den Toonder of 
Ad Schenk. Doen hoor!

NIEUWJAARSTOESPRAAK 
EN -RECEPTIE  
Op zaterdag 4 januari 2020 wordt tijdens 
de viering van 19.00 uur de jaarlijkse 
nieuwjaarstoespraak gehouden en na de 
viering de nieuwjaarsreceptie. In de toe-
spraak kijken we terug op een bewogen 
jaar. 2019 kende veel mooie evenementen 
en gebeurtenissen, maar ook teleurstellin-
gen en droeve momenten. Natuurlijk blik-
ken we tevens vooruit. Wat gaat 2020 voor 
onze parochiekern en parochie brengen?
Wat zondermeer blijft, is onze gezamen-
lijke verantwoordelijkheid voor het reilen 
en zeilen van onze parochiekern, ook op 
financieel terrein. Binnen de Pater Dami-
aanparochie hebben we als parochiekern 
bestaansrecht zolang we vitaal en zelf-
dragend zijn. Dan hebben we het over 
activiteiten en inzet van vrijwilligers. Maar 
ook financieel moeten we zelf ‘onze broek’ 
ophouden. Uw inzet en steun blijven 
hard nodig om als geloofsgemeenschap 
O.L.V.-Hemelvaart ons bestaansrecht 
veilig te stellen.

Gesprekstof genoeg voor de nieuwjaars-
toespraak en voor de nieuwjaarsreceptie. 

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

De parochiekerncommissie hoopt op uw 
aanwezigheid in de viering van zaterdag  
4 januari en bij het informele samenzijn na 
de viering in de pastorie. Daar staat voor 
u  koffie/thee klaar. Ook kinderen zijn van 
harte welkom. Graag willen we daarna 
met u toosten op 2020 en op een goede 
toekomst voor onze parochiekern.

Ad Schenk

ZONDAG VOOR DE EENHEID
Zondag 19 januari vieren wij weer de 
zondag voor de eenheid, traditioneel 
samen met onze ‘buren’ van de protes-
tantse DEO-kerk van Driewegen. Thema 
van de viering is: “Zij waren buitengewoon 
vriendelijk voor ons “. Dit, op het eerste 
gezicht wat vreemde thema is ons dit jaar 
aangereikt vanuit Malta, een eiland met 
een positief oecumenisch klimaat. Het 
thema slaat op de schipbreuk die Paulus 
leed toen hij met zijn schip op weg was 
naar Rome. Hij spoelde met zijn metgezel-
len aan op het strand. Hoewel de eiland-
bewoners Christus niet kenden, werden zij 
buitengewoon vriendelijk ontvangen
Dat mag ons inspireren. Allereerst om 
te leren gastvrijheid te ontvangen maar 
natuurlijk ook om zelf vrijgevig te zijn naar 
degene die dat nodig heeft ook als die 
niet onze taal, cultuur, of ons geloof deelt. 
Juist in deze tijd denken we dan aan hen 
die over dezelfde zeeën als Paulus op de 
kusten van Europa stranden. Migranten op 
de vlucht voor oorlog, geweld en armoede. 
Zijn wij ook “buitengewoon vriendelijk“ 
voor hen?
De viering is zoals gezegd zondag 19 janu-
ari, dit jaar in onze kerk. Voorgangers zijn 
ds. Jörg Buller en pastoor Fons van Hees. 
De aanvang is 10.00 uur. Na de viering is er 
gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder 
het genot van een kopje koffie of thee.

Kees Boonman
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voorzien. We doen weer graag een beroep 
op u in het nieuwe jaar 2020.
Nogmaals dank! 
Tevens fijne feestdagen en een hoopvol 
nieuw jaar toegewenst.

O. L. V. OP ZEE KERK HAAMSTEDE
Serooskerkeweg 2 4328  
AM Burgh-Haamstede

In de winter gesloten. Vanaf Palmzondag 5 
april 2020 weer open.

Wel geopend op:
Kerstavond 24 
december viering 
met veel kerstliedjes. 
Aanvang 20 00 uur.  
Medewerking vocaal 
ensemble “De West-
hoekzangers” 
Zondag 29 december 
11.00 uur eucharis-
tieviering. Koor nog 
onbekend.  

Voorganger pater Ton Bun.

Koren:                               
Veel samenzang. Soms koren. Woord van 
welkom in het Duits.
Suggesties zijn van harte welkom.
Informatie:  Informatiebord buitenkant kerk
                    Brochure binnen in de kerk
                     www. Damiaanparochie.nl
                      Facebook: Toeristenkerk 

Haamstede.
                     Tel. +31 6 10326921 
                     Mail: hennysoeter43@gmail.com

Kinderkoor Eigen-Wijs is natuurlijk ook 
weer van de partij met traditionele en 
nieuwe kerstliedjes. 

Vorig jaar was de kerk prachtig versierd 
als een heuse stal. Wat zal het dit jaar 
worden......kom kijken, zingen, luisteren en 
meebidden op 24 december om 18.00 uur. 

KERSTMARKT
U bent van harte welkom op onze gezellige 
kerstmarkt op zaterdag 14 december van 
10.00 – 16.00 uur.
Zoekt u nog een cadeautje voor de Kerst; 
er is van alles te koop.
Of zin in een lekkere vers gebakken olie-
bol, een broodje of soep.
We verwelkomen u graag.

VOLKSKERSTZANG 
Op zaterdagavond 24 december in de 
Nieuwe Kerk te Zierikzee,  
aanvang 19.30 uur.
Thema: “op de kleintjes letten”.  
Voorganger ds. Jan van Langevelde.
Muzikale medewerking door het koor 
Waisisi en de Kon. Harmonie Kunst en Eer.

EENHEIDSZONDAG 
Op 19 januari in de Nieuwe Kerk te Zierik 
zee, aanvang 10.00 uur.
Thema: “zij waren buitengewoon vriende-
lijk voor ons” naar Handelingen 28 vers 2.
Ooit leed Paulus met zijn volgelingen 
schipbreuk op Malta.
Dit thema roept ons niet alleen op tot 
buitengewoon vriendelijk zijn, maar ook 
uitdaagt om te durven ontvangen van 
mensen die anders zijn dan wij. 
Die uitdaging past goed bij de Week van 
gebed voor de Eenheid.
De teksten zijn samengesteld door de 
christenen op Malta.
Voorgangers zijn ds. Freek Schipper en 
pastor Alida van Veldhoven.
Muzikale medewerking wordt verleend 
door het R.K.Willibrorduskoor o.l.v.  
Wim Boer.

NIEUWJAARSRECEPTIE
Op 5 januari na de viering van 9.15 uur 
bent u van harte uitgenodigd voor een 
kopje koffie en een drankje.Tevens wordt u 
in de gelegenheid gesteld elkaar een goed 
2020 toe te wensen. Laten we er met velen 
gebruik van maken.

BEDANKT
Bij deze alle bezorgers bedankt voor de 
bezorging van het Parochienieuws in het 
afgelopen jaar. Zonder u/jullie zouden we 
niet het hele eiland van nieuws kunnen 

LIEF EN LEED
Overleden: 
6 november:Thea Blommaert uit  
Rotterdam, 58 jaar.
Teraardebestelling op de St. Barbara 
Begraafplaats te Zierikzee.
18 november: Sjaak Vos uit Zierikzee,  
74 jaar.

GEZINSVIERING

Op 24 december om 18.00 u is er een 
gezinsviering in de Willibrorduskerk in 
Zierikzee. Afgelopen september was het 
thema 'Jij bent een engel' en ook voor 
de kerstgezinsviering blijven we bij de 
engel met als thema 'Vrede is dichtbij'. 

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

Schouwen-Duiveland
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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

SCHOUWEN-DUIVELAND:

 Zierikzee Burgh Totaal 
   
20 Okt. € 85,90 € 105,95 €191,85
voor eigen activiteiten Caritas

10 Nov. € 102,82 € 123,30 (3/11) € 226,12
voor Regio project “Vrienden van Emergis”

Zalig Kerstfeest en een Zalig Nieuwjaar!  
Caritas werkgroep Schouwen-Duiveland

KLOOSTERWELLE WINTERRETRAITE
Vier keer per 
jaar vindt 
in en rond 
de dorps-
kerk van 
Noordwelle 
een retraite 
plaats. Op 
woensdag 
4 december 

bent u van harte welkom op onze Winter-
retraite. Van 8 uur ’s morgens tot 8 uur ’s 
avonds kunt u genieten van de stilte van 
de polder en inspiratie opdoen door de 
spiritualiteit van Kloosterwelle.  

We beginnen om 8 uur met een ochtend-
gebed, om 12 uur roept de klok van de 
Corneliuskerk op tot het middaggebed en 
om 18 uur vieren we de vesper.
Na het ontbijt en een kennismakingsronde 
trekken we de polder in en worden we stil 
bij een pontje. In de stilte van ruim vier 
uur valt het middaggebed en de lunch, 
een muzikale meditatie en een tweede 
natuurwandeling. Halverwege de tweede 
wandeling wordt de stilte verbroken. 
Ervaringen van de stilte in de natuur, de 
kerk en tijdens de muzikale meditatie 
delen we met elkaar tijdens een middag-
gesprek. 

Om 5 uur sluiten gasten van buiten aan 
bij de retraitegroep voor het meditatief 
zingen, de vesper en de kloostermaaltijd. 
Als de gasten vertrokken zijn, kijken we 
samen terug op de dag. Tientallen mensen 
hebben de weldaad van een Kloosterwel-
le retraite al ervaren. Hun reacties zijn 
positief. Iedereen is van harte welkom 
ongeacht zijn/haar (religieuze) achter-
grond. 
Wilt u zelf de ervaring maken zonder klok, 
mobieltje en in een voorgegeven ritme en 
rust een dag te beleven?  
Kijk dan op onze website 
www.kloosterwelle.nl. voor 
meer informatie en aanmelding.

KBO KOFFIEOCHTEND
Op dinsdag 3 december staat Sint weer 
een beetje in de belangselling. Onze 
bezoekers die ochtend hebben hun best 
gedaan op een klein gedichtje en degene 
waar het voor bestemd is mag dat dan zelf 
voorlezen. Iedere keer staan we versteld 
wat een prachtige rijmpjes er uit de mouw 
geschud worden. Vanaf 9.30 uur staat de 
koffie klaar met een sint-lekkernij en ook 
als u niet gedicht hebt bent u van harte 
welkom.

Op woensdag 4 december ben u welkom 
in het Tonnenmagazijn voor een gezellige 
maaltijd en inloopmiddag voor een praatje 
en/of een spelletje.
De maaltijd begint om 12.00 uur en vanaf 
ca. 13.30 uur kan er ook koersbal gespeeld 
worden.

CARITAS
Tijdens de kerstmarkt op 14 december a.s. 
zal de Caritas ook weer present zijn met 
een boekenmarkt. Op deze zaterdag kunt u 
lekker rondneuzen tussen alle boeken en 
is er vast iets van uw gading bij. Van 10.00 
uur tot 16.00 uur kunt u ons vinden in de 
Willibrorduskerk. Ook kunt u een kaarsje 
opsteken met een gedachte of wens. 
Opbrengst is voor een project in Niger.

ADVENTSVIERING VOOR SENIOREN 
Zoals eerder vermeld is de adventsviering 
voor senioren op woensdag 18 december 
om 16.30 uur. Pastoor F. van Hees zal voor-
gaan in de eucharistieviering. Aansluitend 
hebben wij een gezellig samenzijn in het 
parochiecentrum.

70 jaar en oudere parochianen ontvangen 
voor 7 december een uitnodiging en graag 
willen we het antwoordstrookje retour 
uiterlijk zaterdag 14 december. 

Draagt u de Caritas een warm hart toe 
dan vragen wij u een kleine bijdrage zodat 
wij deze middag en andere activiteiten 
kunnen blijven doen. Bankrekening: 
NL52 RABO 0143582399 t.n.v Caritaskern 
Schouwen Duiveland.

CARITAS COLLECTES 2019  
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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 (15)

Een weg van hoop durven gaan. Zo ein-
digde ik mijn vorige column op de laatste 
bladzijde van Parochienieuws. Dat is 
geen gemakkelijke weg. Het is eerder een 
waagstuk, maar wel in het vertrouwen dat 
die weg ten goede zal leiden.
 Om die weg te gaan zullen we met 
elkaar nog de nodige obstakels moeten 
overwinnen. We zullen moeten kijken, 
welke pastorale activiteiten nog gedaan 
kunnen blijven worden, en welke over de 
houdbaarheidsdatum heen zijn. Het paro-
chieplan zet daartoe een koers uit, waarbij 
we ons ervan bewust moeten zijn, dat de 
bakens verzet gaan worden. De bisschop 
heeft in het gesprek, dat de besturen en 
het pastorale team met hem op 23 sep-
tember hadden inzake het parochieplan, 
een aantal aanbevelingen gedaan met op 
termijn verstrekkende gevolgen.  
 Om uitvoering te geven aan het paro-
chieplan heeft het Dagelijks Bestuur van 
de Heilige Pater Damiaanparochie zich 
voorgenomen om de vitaliteitsmetingen 
in de parochiekernen opnieuw ter hand 
te nemen. In die metingen worden gege-
vens verzameld, die van belang zijn om 
beleidslijnen voor de toekomst te ontwik-
kelen. Op basis van heldere gegevens 
kunnen beslissingen worden voorbereid 
en genomen. Deze beslissingen moeten 
toekomstbestendig zijn en zijn erop gericht 
het katholieke geloof in de Pater Dami-
aanparochie zo goed mogelijk tot uiting 
te brengen. In die beslissingen moeten 
vertrouwen en hoop doorklinken, waarvan 
ik in het begin sprak.
 In de Heilige Pater Damiaanparochie 
wordt op aandringen van de bisschop 
onderzocht op welke manier met een 
(zeker in de toekomst) verminderd aantal 
pastorale voorgangers de vieringen 
eerlijk verdeeld kunnen worden over de 
kerken. Voor de bisschop staat daarbij de 

eucharistieviering centraal. Het pastorale 
team gaat vooralsnog ervan uit dat ook 
vieringen van woord en communie door 
pastorale beroepskrachten een plaats 
hebben in het schema van vieringen. 
Uitgangspunt daarbij moet zijn dat per 
cluster (Zuid, Noord en West) per week-
end één eucharistieviering en één viering 
van woord en communie gegarandeerd 
zal worden. Dat kan betekenen, dat in 
ieder cluster op bepaalde weekenden in 
één van de kerken geen viering gehouden 
kan worden. Vanuit het oogpunt dat we 
samenkomen als gelovige mensen rond 
het Woord en het Brood van de Heer 
wordt gevraagd aan de kerkgangers van 
de dan gesloten kerk om aan te sluiten 
in een van de andere kerken in het clus-
ter. Dat een dergelijk voorstel pijn doet 
en vragen of zelfs weerstand oproept is 
begrijpelijk; tegelijkertijd doen we als pas-
toraal team een beroep op de kerkgangers 
om zich te laten leiden door de behoefte 
aan gelovige inspiratie, eerder dan door 
de behoefte om deze inspiratie in enkel de 
'eigen' kerk te zoeken. Het samenkomen 
in naam van de Heer zou belangrijker 
moeten zijn dan het blijven volgen van wat 
gewoonte is geworden. Het gaat immers 
– zoals ik in mijn vorige column aangaf – 
eerder om inspiratie dan om organisatie.
 De mogelijkheid om over het paro-
chieplan met elkaar in gesprek te gaan 
doet zich binnenkort voor. Op maandag 2 
december zal het parochieplan worden 
gepresenteerd aan vertegenwoordigers 
uit de parochiekerncommissies en uit de 
Caritas, op maandag 9 december krijgen 
alle belangstellende parochianen de gele-
genheid om kennis te nemen van het plan 
en van de bisschoppelijke aanbevelingen. 
Naast een toelichting op het plan en de 
aanbevelingen is er op beide avonden 
ruimte voor uitwisseling en gesprek. De 
bijeenkomsten worden gehouden in de 
parochiezaal van Lewedorp en vangen 
aan om 19.30 uur. 

Wiel Hacking
voorzitter Werkgroep Parochieplan

SLUITINGSTERMIJN 
VOLGEND NUMMER: 

Volgend nummer verschijnt op 
vrijdag 31 januari! 

Kopij inleveren voor 
zondag 19 januari!

De redactie en het pastoraal 
team wensen u alvast een zalig 
Kerstfeest en een gezond en 
gelukkig 2020
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