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Inleidend woord van de hoofdredacteur…
Een nieuwe lente en een nieuw geluid? We zijn geen weersvoorspellers. Wat we wel kunnen
voorzien is een nieuwe jaargang met een nieuwe -gekleurde- indeling. Niks ten nadele van
vorige jaargangen, maar na 19 jaar zijn we toe aan een nieuwe uitdaging.

We staan er voortaan gekleurd op!

Parochienieuws heeft in de afgelopen
negentien jaar een ontwikkeling doorgemaakt: van een eenvoudig zwartwitte afdruk op geel papier, via een
driekleuren-editie tussen al die jaren
door, na een volwaardig kleurennummer
vanaf de 20e jaargang!
Eenvoud siert
de mens?
Jazeker. We
hebben zeker
niet uit luxe voor
deze vorm gekozen. Met name
de opmaak
gekoppeld aan
leesbaarheid
en de verbeterde fototechniek brachten ons ertoe om
deze uitgave te kiezen; geholpen door de
moderne druktechniek van drukkerij
Driedijk uit Heinkenszand. Het parochiebestuur heeft niet zomaar ‘ja’ gezegd,
want uiteindelijk komen de kosten weer
terug bij elke parochiekern, die het blad
feitelijk betaalt. U dus.

Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het
merendeel van onze lezers de gemiddelde
leeftijd van 60+ is gepasseerd. We doen
echt niet aan leeftijdsdiscriminatie, maar
de jongere lezer grijpt makkelijker naar de
digitale versie (die ook beschikbaar is).
Ietwat grijze haren hoeven niet te betekenen dat alles in tinten grijs hoeft te worden
afgedrukt. Het leven is voor iedereen – die
het zien wil- boeiend en kleurrijk genoeg
om ervan te genieten. Tegenwoordig is
het meer gewoon dan bijzonder dat bladen
in kleur verschijnen en dus lopen we zeker
niet op dit punt voorop!
De nabije toekomst zal leren of we een
verstandige keuze hebben gemaakt voor
de komende drie jaar. Het blad moet het
niet ‘te bont’ maken qua kleurgebruik,
maar herkenbaarheid van de eigen parochiekern was een punt waaraan men
gehecht was.
De voorkaft blijft voorlopig ook gelijk aan
voorgaande jaren, al staat uw kerkgebouw er iets meer gekleurd op dan voorheen…en dat in een tijd waarin sommigen
beweren dat binnen afzienbare tijd kerken

EUCUMENIESE BIEEÊNKOMST
Op zondag 17 maart is er weer een eucumeniese bieeênkomst in ‘t Kerkje van Ellesdiek (Ellewoutsdijk). Ook op deze derde
zondag van de maand maart wordt in ‘t
kerkje een bijeenkomst gehouden in een
Zeeuwse streektaal. Ook de liederen voor
deze middag worden in het Zeeuws vertaald en gezongen. De overdenking wordt
dit keer verzorgd door Ineke Bakker uit
Sommelsdijk. Het thema is “Zonder oôg-
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tepunten gin uutzicht”. Het duo Maria
Huisman en Maarten Janse op gitaar zal
aan deze bijeenkomst meewerken. De bijeenkomst begint om 14.30 uur. De toegang
is gratis. Er wordt gecollecteerd voor de
Stichting Nyamekye die zich inzet voor een
weeshuis in Akwakwaa in Ghana, en voor
de onkosten van ’t Kerkje.
Jan Minnaard,
Oecumenische Werkgroep Ellesdiek

moeten sluiten. Wij doen daar voorlopig
niet aan mee!
Binnen ons geloof is zeker niet alles
rozengeur en maneschijn, maar zwartkijkers moeten we ook niet worden. Althans
de redactie van Parochienieuws wil dat
zeker niet zijn: zij zien de toekomst van PN
(pracht-nummer) zonnig in en willen dat
ook vanaf heden uitstralen.
Helpt u mee?
• Door ons blad te blijven lezen en waarderen, het al of niet van commentaar te
voorzien via de lokale redactie of mijzelf,
de hoofdredacteur.
• Het blad betaalbaar te houden, door uw
parochiebijdrage jaarlijks over te maken,
want niemand wil graag op zwart zaad
zitten!
• Mocht u, ondanks alle vernieuwingen,
een andere mening hebben of verbeterpunten zien, dan horen we dat graag.
Zelf wordt het me niet zo snel groen
en geel voor de ogen, dus het schaamrood op de kaken, een bleke neus, of
een blauw oog…ik zal het voorlopig niet
oplopen, hoop ik.

Algemeen

Vastenactie
‘Als de kerk niet dient, dient zij tot niets’.
Met deze uitdagende one-liner wilde
J. Gaillot, bisschop in de Franse plaats
Evreux, in de jaren 90 van de vorige eeuw
de kerk op haar plaats zetten. Niet de
interne discipline maakt de kerk tot wie
zij in essentie is, volgens Gaillot. Maar
het gaat om de vraag of de kerk dienstbaar is tegenover mensen die maatschappelijk in de marge terecht zijn gekomen.
Of anders gezegd: aan de vruchten kent
men de boom. Als de kerk vruchtbaar is
in haar dienst aan mensen in nood, dan is
zij kerk in de evangelische betekenis.
De Bisschoppelijke Vastenactie geeft
– ieder jaar in de aanloop naar
Pasen – vorm aan de dienstbaarheid van
de kerk aan mensen die een beroep op
ons doen. Dit jaar gaat de aandacht uit
naar het gebruik van schoon water. In
grote delen van de wereld is water ver
weg en vaak ook onveilig. Dat veroorzaakt talloze problemen: op het gebied van
gezondheid, opleiding en scholing, economische ontwikkeling en de verhouding
tussen mannen en vrouwen. Vooral vrouwen en kinderen ondervinden namelijk de
gevolgen van het gebrek aan schoon,
toegankelijk water. Ze lopen vaak dagelijks
urenlang naar het dichtstbijzijnde moeras,
naar de rivier of het meer om water te
halen. Die tijd kunnen ze niet besteden
aan andere dingen, zoals naar school
gaan of geld verdienen.
Vastenactie steunt ieder jaar projecten over de hele wereld die zorgen voor
veilig, bereikbaar water. Zo zorgden we
er in 2018 voor dat ruim 14.000 mensen
toegang kregen tot schoon drinkwater.
In 2019 zetten we vijf waterprojecten in

de schijnwerpers. Als voorbeeld kan hier
genoemd worden: watervoorzieningen op
het eiland Flores in Indonesië.
De bergdorpen op het eiland Flores in
Indonesië zijn erg arm en door de afgelegen ligging zijn er nauwelijks basisvoorzieningen. Meer dan de helft van deze dorpen
heeft geen toegang tot schoon drinkwater.
Het gevolg is dat sanitaire voorzieningen
slecht zijn of zelfs geheel ontbreken. De
gebrekkige hygiëne leidt tot infectieziekten, die worden verspreid door vervuild
water. Vooral kinderen zijn hier gevoelig
voor, omdat hun immuunsysteem kwetsbaarder is. De kindersterfte is dan ook
hoog, in de afgelegen dorpen van Flores.
Een slechte gezondheid leidt tot lage productiviteit. Zieke mensen kunnen immers
weinig bijdragen aan het huishouden en
werk; zieke kinderen kunnen niet goed
studeren.
Dit project richt zich op het bevorderen van de levensomstandigheden en

Uitnodiging wereld vasten maaltijd
In het kader van de veertigdagentijd wordt
er op dinsdag 12 maart een Wereld maaltijd
georganiseerd. Het is niet alleen een gezamenlijke maaltijd, maar ook een bezinning
op het gegeven dat er- bij de huidige voedselproductie- genoeg
voedingsmiddelen zijn voor alle 7 miljard
bewoners van onze aarde.
Daarom bestaat de geplande Wereldmaaltijd - naast samen sober eten en
schoon water drinken - uit een programma
met gezamenlijk gesprek, een inspirerend

de zelfredzaamheid van de inwoners van
Detukeli-Kebesani. Er worden openbare
toiletten gebouwd en voorzieningen aangelegd voor schoon drinkwater. Ook is er
aandacht voor educatie. Op school krijgen
de kinderen les in gezondheid en hygiëne.
Daarnaast worden er trainingen en vakopleidingen gegeven, zodat de inwoners in
staat zijn zelf de watervoorzieningen te
onderhouden, zoals reservoirs, pompen,
tappunten en pijpleidingen. Het EVIDENCE
project werkt aan het verbeteren van de
gezondheid en leefomstandigheden van
de dorpsbewoners. Dit doet de Caritas
organisatie van het aartsbisdom Ende, in
samenwerking met de dorpsbewoners.
U kunt uw bijdrage storten via https://
www.vastenactie.nl/nl/steunons/doneren
Wiel Hacking, pastoraal werker

caritas

verhaal, muziek en gebed. Tevens wordt er
informatie getoond over het Vastenactie
project voor schoon water!
Een wereldmaaltijd is een lekkere en
voedzame maaltijd waarin per persoon
niet meer ingrediënten zijn gebruikt dan
beschikbaar zijn bij een eerlijke voedselverdeling wereldwijd. Op deze manier willen
we solidair zijn met de armen.
Graag nodigt de Caritas van de Pater
Damiaanparochie U uit om mee te doen aan
deze smakelijke bezinningsmaaltijd.
U bent van harte welkom!

Locatie: parochiecentrum Zierikzee
(Mosselstraat 4)
Datum: dinsdag 12 maart 2019
Tijd: van 18.00 tot 20.00 uur
Aanmelden is noodzakelijk via pastor
Wiel Hacking wielhacking@gmail.com of
06-17 598 152, of Carine Neijzen, secretaris
P.C.I. cadi2001@planet.nl of 0111-644956
Er wordt een bijdrage gevraagd van € 5,00
(ter plaatse te voldoen) om de onkosten te
bestrijden. Meer mag ook. Wat overblijft
wordt gedoneerd aan het project van de
bisschoppelijke Vastenactie (schoon water).
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Kerkdiensten
Vrijdag 1 maart
19.00 uur Zierikzee
Geen viering
19.30 uur Lewedorp
F. van Hees - Eucharistieviering
Con Dios Carnavalsviering
Blaaskapel ‘s - Heerenhoek

Zaterdag 2 maart
19.00 uur Heinkenszand
H. Buijssen - Eucharistieviering
Free - Spirit
19.00 uur Ovezande
F. van Hees - Eucharistieviering
Samenzang
19.00 uur Goes
E. Traas – Viering van W & C
Con Amore

Zondag 3 maart
8e Zondag d.h. Jaar
09.00 uur ’s - Heerenhoek
F. van Hees - Eucharistieviering
Samenzang
09.15 uur Zierikzee
Liturgie Groep - Viering van W&C
Willibrorduskoor
09.30 uur Hansweert
H. Buijssen - Eucharistieviering
Gemengd koor
10.45 uur Lewedorp
F. van Hees - Eucharistieviering
Samenzang
11.00 uur Kwadendamme
H. Buijssen - Eucharistieviering
Samenzang
11.00 uur Goes
R. Stobbelaar - Viering van W&C
Con Amore
18.00 uur Goes
S. Klim - Eucharistieviering
Poolse viering

Dinsdag 5 maart
09.30 uur Goes
F. van Hees - Eucharistieviering
Dagkapel

Woensdag 6 maart
Aswoensdag

14.00 uur Lewedorp – de Kraayert
Ds. Wisse - Viering van W&G
19.00 uur ’s - Heerenhoek
R. Stobbelaar - Viering van W&G
Missicanto
19.00 uur Kwadendamme
W. Hacking - Viering van W&G
Singing Voices
19.00 uur Zierikzee
F. van Hees - Eucharistieviering
Willibrorduskoor
19.00 uur Goes
H. Buijssen - Eucharistieviering
Con Amore

Donderdag 7 maart
10.00 uur Goes – Ter Valcke
Wiel Hacking - Viering van W&C

Vrijdag 8 maart
19.00 uur Goes
Missiewekgroep - Kruisweg
Con Amore

Zaterdag 9 maart
19.00 uur Lewedorp
F. van Hees - Eucharistieviering
Eligiuskoor
19.00 uur Ovezande
H. Buijssen - Eucharistieviering
Pius X
19.00 uur Goes
W. Martens - Viering van W&C
Herenkoor

Zondag 10 maart
1e Zondag Veertigdagentijd
09.00 uur Heinkenszand
H. Buijssen - Eucharistieviering
Dameskoor
09.15 uur Zierikzee
F. van Hees - Eucharistieviering
Willibrorduskoor
09.30 uur Hansweert
W. Hacking - Viering van W&C
Samenzang
10.45 uur ‘s - Heerenhoek
H. Buijssen - Eucharistieviering
Dames en Herenkoor
11.00 uur Kwadendamme
W. Hacking - Viering van W&C
Singing Voices Themaviering
11.00 uur Goes
F. van Hees - Eucharistieviering
Herenkoor Gregoriaans

Dinsdag 12 maart
10.00 uur Heinkenszand
W. Hacking - Viering van W&G
Dameskoor
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09.30 uur Goes
F. van Hees - Eucharistieviering
Dagkapel

Woensdag 13 maart
14.00 uur Lewedorp – de Kraayert
H. Buijssen - Eucharistieviering

Vrijdag 15 maart
19.00 uur Goes
Missiewerkgroep - Kruisweg
Con Amore

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

Zondag 17 maart
2e Zondag Veertigdagentijd
09.00 uur ’s - Heerenhoek
R. Stobbelaar - Viering van W&C
Dames en Herenkoor
09.15 uur Zierikzee
Liturgie Groep - Viering van W&C
Willibrorduskoor
09.30 uur Ovezande
H. Buijssen - Eucharistieviering
Pius X.
KND
09.30 uur Hansweert
F. van Hees - Eucharistieviering
Gemengd koor
10.45 uur Lewedorp
R. Stobbelaar - Viering van W&C
Con Dios
10.45 uur Goes - Terweel
T. Brooijmans - Viering van W&C
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

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

Woensdag 20 maart
14.00 uur Lewedorp – de Kraayert
F.van Hees - Eucharistieviering

Vrijdag 22 maart
19.00 uur Goes
Missiewerkgroep - Kruisweg
Con Amore

Kerkdiensten
Zaterdag 23 maart
19.00 uur ‘s - Heerenhoek
F. van Hees - Eucharistieviering
Missicanto
19.00 uur Goes
E. Traas–Viering van W&C
L’ Esprit

Zondag 24 maart
3e Zondag Veertigdagentijd
09.00 uur Heinkenszand
G. Kok - Viering van W&C
Herenkoor
09.15 uur Zierikzee
H. Buijssen - Eucharistieviering
Willibrorduskoor
09.30 uur Ovezande
Liturgie Groep - Viering van W&C
Pius X
09.30 uur Hansweert
F. van Hees - Eucharistieviering
Samenzang
10.45 uur Lewedorp
T. Brooijmans - Eucharistieviering
Eligiuskoor
11.00 uur Kwadendamme
G. Kok - Viering van W&C
Sint Caecilia
11.00 uur Goes
F. van Hees - Eucharistieviering
L’ Esprit

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

Woensdag 27 maart
14.00 uur Lewedorp – de Kraayert
T. Brooijmans - Eucharistieviering
14.30 uur ’s-Heer-Arendskerke - Poelwijck
W. Martens - Viering van W&C

Vrijdag 28 maart

Zondag 31 maart
4e Zondag Veertigdagentijd
09.00 uur ’s - Heerenhoek
P. de Maat - Eucharistieviering
Dames en Herenkoor
09.15 uur Zierikzee
R. Stobbelaar - Viering van W&C
Willibrorduskoor
09.30 uur Ovezande
H. Buijssen - Eucharistieviering
Pius X
09.30 uur Hansweert
Liturgie Groep - Viering van W&C
Samenzang
10.00 uur Middelburg
F. van Hees

10.00 uur Goes
Kringviering
Katrien Van der Wiele
10.45 uur Lewedorp
T. Brooijmans - Eucharistieviering
Mannenkoor
11.00 uur Goes
H. Buijssen - Eucharistieviering
Herenkoor

Dinsdag 02 april

Zondag 07 april
5e Zondag Veertigdagentijd
09.00 uur ’s - Heerenhoek
F. van Hees - Eucharistieviering
Herenkoor
09.15 uur Zierikzee
H. Buijssen - Eucharistieviering
Willibrorduskoor
09.30 uur Hansweert
W. Hacking - Viering van W&C
Gemengd koor
10.45 uur Lewedorp
F. van Hees - Eucharistieviering
Con Dios
11.00 uur Kwadendamme
W. Hacking - Viering van W&C
Presentatie 1e H. Communie
11.00 uur Goes
H. Buijssen - Eucharistieviering
Con Amore
18.00 uur Goes
S. Klim - Eucharistieviering
Poolse viering

Dinsdag 09 april
09.30 uur Goes
F. van Hees - Eucharistieviering
Dagkapel

09.30 uur Goes
F. van Hees - Eucharistieviering
Dagkapel

Woensdag 10 april

Woensdag 03 april

Donderdag 11 april

14.00 uur Lewedorp – de Kraayert
Ds. Wisse - Viering van W&G

Donderdag 04 april

19.00 uur Goes
Missiewerkgroep - Kruisweg
Con Amore

10.00 uur Goes – Ter Valcke
Wiel Hacking - Viering van W&C

Zaterdag 30 maart

19.00 uur Goes
Missiewerkgroep - Kruisweg
Con Amore

17.00 uur Goes
E. Bornhijm
Evensong
Capella Maria Magdalena
19.00 uur Kwadendamme
F. van Hees - Eucharistieviering
Singing Voices
19.00 uur Heinkenszand
T. Brooijmans - Eucharistieviering
Herenkoor

Oal In. Jongerenviering
Presentatie 1e H. Communie
19.00 uur Goes
A. Ladonski Viering van W & C
Con Amore

Vrijdag 05 april

Zaterdag 06 april
19.00 uur Heinkenszand
F. van Hees - Eucharistieviering
Free - Spirit
Presentatie 1e H. Communie
19.00 uur Ovezande
T.Brooijmans - Eucharistieviering

14.00 uur Lewedorp – de Kraayert
Geen viering

10.30 uur Zierikzee
F. van Hees - Boeteviering
Willibrorduskoor

Vrijdag 12 april
14.00 uur Lewedorp – de Kraayert
H. Buijssen - Eucharistieviering
19.00 uur Goes
Missiewerkgroep - Kruisweg
Con Amore

Op weg
naar
Pasen
5

DAMIAANTJE
Meer of minder?
We leven eigenlijk in een hele vreemde tijd. Wij,
mensen in Nederland en West-Europa wonen in fijne
huizen en hebben eigenlijk alles wat we nodig hebben
om gewoon gezond te kunnen leven. We hebben zelfs
zoveel dat we moeten kiezen.Wat eten we vanavond?
Welke broek of trui zal ik kopen?
Welk programma ga ik op tv kijken?
Welk cadeautje vraag ik voor mijn verjaardag?

Veel kinderen in de wereld kennen wel het gevoel van honger, maar
het eten is veel te snel op. Zij moeten het weinige dat er is delen.
Daarom willen mensen een aantal dagen of weken meer denken
aan eenvoud; geen dure, luze dingen of feestjes: gewoon is goed
genoeg. We noemen dat: vasten.
Er zijn mensen die minder eten, geen alcohol drinken of snoepen;
geen bloemen kopen of dure nieuwe kleren, maar het geld dat ze
sparen weggeven aan anderen, die het echt nodig hebben.

Er is ook een tijd geweest dat wij het niet zo goed hadden; opa’s
en oma’s weten dat nog als ze praten over de oorlog en de
eerste jaren daarna. Er was weinig, maar niemand mopperde.
Delen wat je hebt, dat is heel belangrijk! Kun je iets missen, of…
heb je echt alles nodig?
Vraag aan een vluchteling hoeveel spullen hij of zij kon meenemen en je bent meteen stil.
Eten en drinken heeft iedereen nodig. Je hoeft niet veel te eten
om gezond te blijven, maar vaak eten we meer dan nodig is. Het
is lekker en mag ‘op’.

VASTENAKTIE

Misschien hebben jullie op
school ook zo’n actie; iets
doen voor een ander. Het is
fijn als je meedoet, want dan
denk jij- op jouw manieraan anderen. Het hoeft geen
groot bedrag te zijn dat je
spaart: alle kleine beetjes
tellen mee!

Jij kent mij, God
Door en door.
Jij weet wanneer ik honger heb naar woorden
Die troosten en steunen naar een arm om me
heen,
Naar een kusje op de plek waar het pijn doet.
Ik wil vaak naar je toekomen om je te laten luisteren naar
mijn hart,
Want ik weet dat jij altijd voor me zorgt.
Uit: “Ken je ze alle zeven?”een geloofsboek voor kinderen, van Kardinaal Godfried Daneels.

Zondagochtend Anders op zondag 3 februari

Op zondag 3 februari was er weer een
Zondagochtend Anders viering in de parochie in Heinkenszand. Het thema was
deze keer ‘David en Goliath’. We hebben
geluisterd en gekeken naar het verhaal,
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uitgebeeld door kinderen. Er is een groep
kinderen bezig geweest om krachtstenen
(om je eraan te herinneren om vertrouwen
te hebben in jezelf op moeilijke momenten)
te versieren. De volwassenen hebben met
elkaar gepraat over de struikelstenen of
reuzen die je soms tegenkomt in het leven,
en wat je kunt doen om deze te omzeilen
of te verslaan.
We hebben de ochtend afgesloten met
een fijne viering waarin iedere groep zijn
eigen bevindingen presenteerde, gevolgd
door een lunch met z’n allen.

De volgende Zondagochtend Anders
viering is op zondag 16 juni van 10 uur tot
12 uur in de parochie van Heinkenszand.
We hopen jullie dan te zien!

De week voor Pasen komt eraan,
de Goede Week, een week met een traan,
want toen is Jezus doodgegaan.
PALMPASEN
Op zondag Palmpasen staan mensen te juichen.
Ze zwaaien met takken, ze dansen, ze buigen,
want Jezus komt daar op een ezeltje aan!
Hoi, hoi! Onze koning! roept iemand vooraan.
WITTE DONDERDAG
Die avond eet Jezus nog één keer met vrienden.
Hij wast zelf hun voeten, als een bediende.
Hij bidt, en zegt bij het breken van ‘t brood
“Blijf zo aan mij denken, na mijn dood.”
Hij wordt door soldaten gehaald die nacht
en naar een gevangenis toegebracht.
De mensen roepen met luide stem:
Weg met hem, aan het kruis met hem!
GOEDE VRIJDAG
Jezus die zoveel van mensen houdt:
daar hangt hij, op een kruis van hout.
Aan het einde roept hij: “Het is volbracht.”
De middag wordt donker als de nacht.
STILLE ZATERDAG
Zijn vrienden leggen hem in een grot.
Die dag voelt alles leeg en dood.
Hun Heer is weg, ze gelóven het niet.
Ze zitten te huilen van verdriet.
PAASMORGEN
Op zondag nog vóór het licht van de dag
gaan enkele vrouwen naar het graf.
Het is leeg! Er zit een engel die zegt:
“Zoek hem niet waar je hem had neergelegd!

Jezus leeft! Hij is, echt waar, opgestaan!”
Afbeelding: Het Laatste Avondmaal, door Egino Weinert
Met dat nieuws zijn de vrouwen teruggegaan.
Ze werden niet zomaar geloofd, die dag,
want niemand had zo’n bericht verwacht.
Een poosje later geloofden ze pas
dat Jezus echt verrezen was,
want steeds meer vrienden vier, zes, tien,
vertelden: ‘Wij hebben Jezus gezien!’
PASEN
Dat is wat wij samen vieren vandaag,
we maken van Pasen een vrolijke dag.
Hij leeft, God laat ons nooit in de steek.
En dáárom is het de Goede Week!
Uit het prentenboek ‘Pasen stap voor stap’ van Jack Visker
en Els van Egeraat
Graag hopen we jullie te zien bij één van onze Palmpasenvieringen:
Op zaterdag 13 april is de Palmpasenviering in Ovezande om 19.00 uur
Op zondag 14 april is de gezinsviering Palmpasen in Goes
om 11.00 uur
Op zondag 14 april is er ook een Palmpaas-viering in
’s-Heerenhoek, als opmaat voor de presentatie van alle
communicanten en vormeling uit deze kern, om 10.45 uur.

Vormselproject 2019
De parochiekern ’s-Heerenhoek is
gevraagd de organisatie op zich te nemen
van de toediening van het heilig vormsel
aan de jongeren uit onze H. Pater Damiaanparochie op zaterdag 18 mei om 19.00
uur in onze H. Willibrorduskerk. De kandidaten komen uit de parochiekernen:
Heinkenszand, Goes, Lewedorp, Ovezande en ’s-Heerenhoek, maar ook andere
belangstellenden kunnen zich aansluiten.
Gelukkig voelen we ons in de voorbereiding gesteund door vrijwilligers uit andere
parochiekernen die al vaker met deze
materie gewerkt hebben. Ook de inzet van
projectmedewerker Jeannette Jongene-

len-de Kort kunnen we goed gebruiken.
Op verschillende plaatsen in onze parochie (Lewedorp, Ovezande en ’s-Heerenhoek) worden de jongeren (10-13 jaar)
uitgenodigd om bijeen te komen. Aan de
hand van het werkboek ‘in vuur en vlam’
worden ze in drie bijeenkomsten en een
speciaal vormselweekend in Heinkenszand begeleid in die zoektocht.
De aftrap van het project was op woensdag
20 februari in Lewedorp. Het vormselweekend vindt plaats op vrijdag 22 en zaterdag
23 maart in de pastorie van Heinkenszand.
Ook de vormelingen van Heinkenszand
zullen dan aanwezig zijn. Zij volgen dit jaar

nog een eigen traject via de begeleiding
op school. Met de hulp en samenwerking
van ouders/verzorgers en begeleiders moet
alles zeker kunnen slagen.
Vormselvoorbereidingsgroep 2019
Charlotte den Toonder, Jeannette Jongenelen-de Kort en Richard Gielens.
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Heiligdom San Benedetto in Subiaco
BEDEVAART
Van 12 tot en met 19 oktober 2019 volgen
we de sporen die Benedictus en zijn broeders en zusters hebben getrokken van
Nederland tot Italië. We bezoeken
verschillende benedictijnse kloosters
om tenslotte uit te komen bij de abdij van
Monte Cassino, waar Benedictus ligt
begraven. Tegelijk maken we ook een
geestelijke reis om de benedictijnse wijsheid van geloof en leven te ontdekken.
Met gebed, vieringen en stilte wordt het
ook een echte bedevaart, zodat ons contact met God het contact met onze medemensen kan bezielen. Onderweg doen we
ook Sotto il Monte aan, de geboorteplaats
van paus Johannes XXIII.

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

BID EN WERK
Met de werkwoorden ‘Bid en werk’ (Latijn:
‘ora et labora’) wordt het meest kernachtig
de spiritualiteit van de heilige Benedictus
aangeduid. Door zijn persoonlijk voorbeeld
en door zijn regel heeft Benedictus een
eigen weg gewezen van geloven en van
leven. Ook vandaag bidden en werken veel
mensen – in en buiten een klooster – vanuit
de bron van benedictijnse spiritualiteit.
De Westerse geschiedenis en manier van
denken is er merkbaar door bepaald. Willibrord, de apostel van Nederland, volgde
bijvoorbeeld de regel van Benedictus.

BISDOM BREDA
De reis naar Italië is een bedevaart van
het Bisdom Breda. We ontmoeten elkaar
rond de bisschop en gaan met hem en
elkaar op weg in geloof en aandacht voor
elkander. Ook wie niet tot het Bisdom
Breda hoort, is van harte uitgenodigd
mee te gaan.

INFORMATIE EN OPGAVE
Pelikaan Groepsreizen & Incentives
groepsreizen@pelikaanreizen.nl
Tel. : 088 – 735 45 50
www.groepsreisopmaat.nl
Contactpersoon Bisdom Breda
Mevrouw Hanneke Oomen
bedevaart@bisdombreda.nl
Tel.: 076 – 522 34 44

Bestuurlijke zaken
• Er is vertraging opgetreden bij de overgang naar een nieuw administratiesysteem voor de financiële administratie en
de ledenadministratie in de parochie.
Het blijft de bedoeling om uiterlijk eind
juni e.e.a. in iedere parochiekern gerealiseerd te hebben. Deze nieuwe situatie
betreft een verplichting van alle bisdommen en gaat dan ook voor alle parochies
in ons land gelden. De nieuwe programma’s, Docbase voor de ledenadminis-
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tratie en Exactonline voor de financiële
administratie zullen met ondersteuning
door het bisdom worden gerealiseerd.
• Het contract met drukkerij Driedijk voor
de uitgifte van Parochienieuws voor de
komende 3 jaar is goedgekeurd.
• We bekeken de situatie van onze gebouwen en dan met name de kerkgebouwen. In het kader van het parochieplan
is het van belang hierop een visie te
formuleren.

• Het parochieplan gaat steeds vastere
vormen aannemen en zal vermoedelijk
in juni door de besturen met de bisschop
besproken worden.

Bijdrage pastoraal team

Gedurfd
Een gedurfde beslissing van het parochiebestuur. Zo wil ik het graag
noemen. De uitgave van Parochienieuws in kleur, terwijl – laten we
eerlijk zijn – het haar van de meeste kerkgangers steeds grijzer wordt.
Durven uitpakken in een tijd van terugloop in financiën en menskracht.
Dat vraagt moed, dat laat zien dat je lef hebt. Het betekent, dat je vertrouwen hebt in het ‘product’ dat je wilt aanbieden. Kleurrijk durven zijn te
midden van teveel tinten grijs.
Die kleuren getuigen ook van
een bepaalde vrolijkheid. En voor wie het
wil zien: het getuigt ook van een optimisme, dat in de grond van de zaak evangelisch is. De boodschap van Jezus Christus
is immers een blijde boodschap, een boodschap van hoop tegen alle wanhoop in,
van geloof en vertrouwen tegen alle wanhoop en chaos in. Natuurlijk worden niet
alle teleurstellingen, pijn en verlieservaringen in ons leven weg genomen door die
blijde boodschap. Jezus zelf heeft immers

ondervonden, hoe zijn gedurfde optreden
hem bracht op de weg van lijden en kruisdood. Hij ging dat niet uit de weg. Maar
daarbij bleef het niet. Het verhaal van
Jezus kreeg een vervolg. Doorheen vernedering en dood kwam er nieuw leven,
kwam er een onverwacht perspectief.
Zo wil ook de vernieuwde uitgave van
Parochienieuws een uiting zijn van dat
onverwachte perspectief. We hoeven als
geloofsgemeenschap niet bij de pakken
neer te zitten omdat de krimp steeds maar

doorzet. We mogen erop vertrouwen dat
God met ons meegaat, ook in tijden van
tegenwind of teleurstelling. Vanuit die
gedachte mogen we als gelovige mensen
– doorheen de veertigdagentijd en de
Goede Week – op weg gaan naar Pasen.
Het feest van nieuwe kansen, van doorgaan ondanks alles. Gaat u mee op die
gedurfde weg?
Wiel Hacking, pastoraal werker

Film- en gebedshuis samen
Het is zeker geen unicum: samen kijken naar een film, die door een lid van
het pastoraal team of medewerkers van het Sint Franciscuscentrum wordt
aangeboden. Als onderdeel van het bisdom Breda richt dit centrum zich op
vorming, toerusting en diaconale acties en proberen ze telkens in contact
te treden met gelovigen in het bisdom.

Misschien was het de titel van de film die
me deze keer meer aantrok: des hommes
et des dieux, waarvan ik ooit eerder flarden had gezien. Misschien was het de
locatie; dicht bij huis: de Jeugdhoeve
en natuurlijk moest de datum en tijd ook
passen: woensdag 13 februari jl.
In ieder geval: ik was getuige, samen met
zo’n twintig andere belangstellenden, die
opvallend gevarieerd waren in leeftijdsopbouw ( iets wat je in een kerkdienst gemiddeld minder ziet).
We begonnen met een broodmaaltijd, die
niet alleen de smaakpapillen losmaakte,
maar ook de tongen, zodat er naar hartenlust vooraf wetenswaardigheden en persoonlijke zaken werden uitgewisseld.

Uiteraard vormde de vertoning het hoofdbestanddeel van de avond; een film uit
2010, die 120 minuten in beslag nam, voorafgegaan door een inleidend woord van
Marjeet Verbeek, theologe gespecialiseerd in het filmgesprek.
De film wordt gezien als een wezenlijk
onderdeel in het voorprogramma dat leidt
naar de bedevaart die tussen 12-19 oktober 2019 plaatsvindt. Een bedevaart maakt
mensen immers gevoelig voor de inhoud
en diepere betekenis van het geloof. In dit
geval: een bedevaart naar Italië, waar een
aantal plaatsen worden bezocht die in het
teken staan van heilige Benedictus en de
benedictijnse spiritualiteit.
In de film wordt het leven van een tiental
monniken gevolgd, die in gemeenschap
leven volgens de regel van Benedictus.
De film is gebaseerd op een waargebeurde tragedie die zich afspeelde in Algerije
in 1996. Zeven Franse cisterciënzer monniken uit het Atlasgebergte worden ontvoerd
en vermoord.
Met name in de nabespreking vallen talrijke zaken op die makkelijk te herleiden zijn

tot elementen uit een liturgische dienst:
samenkomen in gebed en gezang; vaak
zijn psalmen uitgangspunten die overeenkomsten hebben tussen getoonde beelden,
menselijke emoties en de Bijbelteksten.
Dat hun tragedie zich afspeelt tussen
Kerstmis en Pasen kan geen toeval zijn;
levensbedreigende invallen van jihadistische militanten, een zware persoonlijke en
gezamenlijke strijd om al of niet het klooster te verlaten en te kiezen voor een veilig
heenkomen ( of hun moederland Frankrijk).
Ook hun persoonlijke vrijheid, gelijkheid
binnen het broederschap en hun geloof
worden beproefd.
Alle elementen van een ‘gewoon’ mensenleven zie je terug en dat maakt zo’n film wellicht zo draaglijk (2 uur zitvlees is voor mij
best lang), aangrijpend, herkenbaar en een
dierbaar moment van samenzijn in geloof.
Na ruim een half uur verdieping (wat
beslist niet als een preek overkomt) sluiten
we de samenkomst af met psalmgebed en
een vrijwillige bijdrage (collecte) voor de
gemaakte kosten. Ieder van ons gaat weer
zijns of haars weg, maar met een goed
gevoel ‘samenkomst’ gevierd te hebben.
Wat mij betreft zeker voor herhaling vatbaar, want niet elke kerkdienst is voor mij
zo boeiend als deze filmavond.
Richard Gielens, deelnemer
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Tijden veranderen, maar mensen ook..
We schrijven november 2007; Parochienieuws bestaat bijna zeven jaar en
het is tijd voor een onderzoek onder lezers van ons blad. Een vragenlijst
met acht gedetailleerde punten wordt bij elk tijdschrift toegevoegd en
komt zo op 7000 adressen binnen. Tussen 4 november en 4 december 2007
werd iedereen gelegenheid geboden om zijn reacties kenbaar te maken. In
totaal komt 11,3 % van de formulieren ingevuld terug. Een mager resultaat,
maar we kunnen er wel wat mee….
Oost-Zuid-Beveland: 58 % (toen nog
Rilland & Hansweert)
Schouwen-Duiveland: 66 %.
WAT IS NU NOG DE WAARDE VAN DEZE
ENQUÊTE, MAART 2019?

WAT LEEST MEN HET LIEFST/VAAKST/
EERST DOOR?
• Nieuws uit de (toenmalige) eigen parochie
• Rooster van vieringen regionaal/de
huidige Pater Damiaanparochie
• Het algemeen deel over diverse onderwerpen
• Voorwoord hoofdredactie
• Ingezonden berichten van pastoraal
team
• Lief en leed
• Een vraaggesprek met….
WAT KAN MEN MINDER WAARDEREN?
• Advertenties
• Zeeuwse vertalingen
• Wie-wat-waar (webinformatie), omdat er
nog geen website was.
AANDACHTSPUNTEN:
- Herkenbaarheid van de eigen parochie
(nu parochiekern)
- Duidelijke koppen met afscheiding
tussen artikelen
- Kinderrubriek en rubriek voor jongeren
(was matig ontwikkeld)
- Foto’s zijn redelijk, maar niet altijd goed
herkenbaar (klein, slecht, grofkorrelig)
- Meer algemene informatie over geloven
en sacramenten
- Meer inbreng vanuit het pastorale team
- Parochies evenveel ruimte geven is
onwenselijk/onzinnig.
TEVREDENHEIDSSCORES:
(beoordeling goed/ tevreden)
gemiddeld 70,88 %
Goes: 68 %
’s-Heerenhoek: 82 %
Heinkenszand: 72 %
Kwadendamme: 73 %
Lewedorp: 71 %
Ovezande: 77 %
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Maandelijks krijgen we een indruk van het
aantal ‘hits’ op onze website van de Pater
Damiaan (www.paterdamiaanparochie.nl).
We kunnen achter het scherm van elke
pagina kijken en zien dat het dienstenrooster het meest wordt geraadpleegd.
Niet gek, want de laatste aanpassingen worden hierop vermeld en dat is bij
een papieren versie niet mogelijk. Wees
gerust: uw privacy is gewaarborgd, dus
wij weten niet wie- wanneer- wat leest.
Uit recente reacties bleek verder dat onze
website nog geen erg bekend medium
is voor lezers van Parochienieuws. Toch
jammer, want de digitale versie is in
opmars, vooral bij de leeftijdsgroep onder
zestig jaar.
De maandelijkse bijdrage vanuit het pastoresteam is voor velen een onmisbaar
onderdeel, omdat men een overweging
hier op zijn plaatsvindt. Ondanks de
inkrimping van het pastoresteam blijft
hun bijdrage ook voor de nabije toekomst
gewaarborgd.
Vraaggesprekken met mensen uit onze
parochie vinden vele lezers een prima
aanvulling en een verdieping. Maandelijks een gesprek voeren is een tijdrovende
zaak, maar ook hier trachten we minimaal
tweemaandelijks aan tegemoet te komen.
Reacties op het voorwoord van de hoofdredacteur vallen alleen op als men het er
niet mee eens is, of indien men in de wandelgangen hem ontmoet. In alle gevallen
de schrijver hiermee leven, omdat zo’n
voorwoord eigenlijk een inleiding is op het
algemene thema van zo’n nummer.
Advertenties blijven een bron van inkomsten en zorgen ervoor dat dit blad niet te
duur wordt voor de betalende parochiekernen. En advertentie hoeft geen dure
aangelegenheid te zijn voor instellingen

of zakelijke belangstellenden. Bel gerust
eens het pastoraal centrum en Plonie
Paree kan u er alles over vertellen. Zeker
nu we in kleur afdrukken kan een advertentie nog meer ‘opvallen’ zonder als
hinderlijke onderbreking te worden gezien.
We waken ervoor dat de commercie de
overhand krijgt in dit blad!
Tevredenheidsscores zijn momentopnames en kunnen dus met de maand schommelen. Het valt zeker niet mee om elke
maand vanuit elke parochiekern nieuwswaarde aan te leveren. De lokale redactie roept dan ook op om kerk-betrokken
onderwerpen te melden, zodat iedereen
kan lezen wat elke kern kernwaarde geeft.
We willen wel duidelijk stellen dat
Parochienieuws geen verlengd clubblad
mag worden van allerlei verenigingen, die
al of niet een K in hun naam dragen.

WORDT HET NIET EENS TIJD VOOR EEN
NIEUWE STEEKPROEF?
Eerlijk gezegd: nee. We zouden graag
willen weten wat lezers van ons blad
vinden, maar de meerderheid is vooral als
lezer belangstellende en zal dus minder
snel de pen of mail aangrijpen om te reageren. Iemand aanklampen en reageren
mag altijd.
In verschillende kernen worden tussentijdse vragen gesteld middels een inlegvel of
bijsluiter, bij een of meer nummers PN. Met
name het ongevraagd toezenden van een
blad is voor sommige een doorn in het oog.
Gelukkig neemt deze groep ‘anders-belangstelllenden’ vaak de moeite om zich
te laten uitschrijven als lezer. Anderzijds
begrijp ik de gedachten van parochiekerncommissies om de band met de parochianen niet zomaar los te laten. Eenmaal
verstoken van nieuws ontstaat steeds
meer onbegrip en dat is jammer en onnodig. In dat geval is een digitale versie een
uitkomst, want die kan men raadplegen als
men dat zelf wil.
Richard Gielens, hoofdredactie.
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Inloophuis Oase bestaat 25 jaar
Inloophuis Oase is een plek waar je welkom bent, elkaar kunt ontmoeten
van mens tot mens, met creatief bezig zijn en/of gratis een zwerfboek
mee kunt nemen. Oase is een huiskamer die open is voor alle mensen,
uiteraard niet alleen voor bewoners van de Goese Polder.
De gastvrouwen en gastheren verwelkomen bekenden en onbekenden
met koffie/thee en koekjes. Er zijn inmiddels tal van activiteiten die
georganiseerd worden: schilderen, boetseren, discussiëren, samen koken,
samen eten, een leesgroep, een Bijbelgroep, Nederlandse taallessen,
yoga, mind-fullness, enz.
Onze gratis inloop is geopend op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
van 9.30 tot 11.30 uur. Rooseveltlaan 87,
naast de Lidl te Goes.
In het jaar 2019 gaan we op meerdere
momenten ons 25-jarig jubileum vieren.
Er zullen in de maanden januari en februari maaltijden worden aangeboden voor
iedereen die bekend is met Oase. Inschrijven kan op een lijst in het Inloophuis.
Op 13 juli 2019 organiseren we een grote
reünie voor alle (oud)-medewerkers om

bij te praten en om nieuwe ideeën uit te
wisselen.
Op de burendag van 25 september 2019
betrekken we de buurt en de verdere
omtrek erbij voor een vrolijk samenzijn.
Het initiatief om Oase op te richten kwam
van de Hervormde Kerk in de Spinne. .
In het centrum van de Goese Polder is
in een rijtjeshuis, Rooseveltlaan 87, het
inloophuis gestart, dat nu al 24 jaren zijn
waarde heeft bewezen voor iedereen die
aanspraak en gezelschap zoekt.

Onze financiële basis is het geld dat we
krijgen van de PKN-kerken in Goes,
Kloetinge, ‘s-Heer Hendrikskinderen en de
Katholieke kerk Goes.
Ook de Gemeente Goes en de RWS doneren jaarlijks. Voor extra uitgaven worden
we nog gesteund door diverse stichtingen
en krijgen we eenmalige giften.
We bedanken alle vrijwilligers en financiele ondersteuners, want zonder die hulp
zou het nu en in de toekomst niet mogelijk
zijn Oase in stand te houden.

Stille omgang naar Amsterdam
In de nacht van 16 op 17 maart 2019 wordt in Amsterdam de jaarlijkse Stille Omgang gehouden.
Ter verdieping heeft de Stille Omgang 2019 als intentie: ‘’’VREUGDE IS HET ONMISKENBARE TEKEN VAN GOD’’
Pierre Teilhard de Chandin. S.J. Pater
Jezuïet Paleontoloog – Geoloog. Onze
regio hoopt ook dit jaar samen met Bergen
op Zoom met een volle touringcar hieraan
te kunnen deelnemen.

Doordrongen van de spiritualiteit van
Ignatius van Loyola, ervoer de jezuïet Teilhard de Chardin vreugde wanneer hij in
stilte zijn Geestelijke oefeningen deed. Hij
ervoer dit als een werkelijk en onmiskenbaar teken van God. Ook de deelnemers
van de Stille Omgang geven vaak aan
dat het lopen in Stilte en Gebed door het
drukke Amsterdamse nachtleven een bijzondere en vreugdevolle ervaring is. Deze
ervaring van spiritualiteit, maar ook de
onderlinge verbondenheid om met zovelen samen te komen, is niet is anders dan
Vreugde. Wij hopen dat U in herdenking
aan het Mirakel van Amsterdam en met
uw persoonlijke intenties de Stille Omgang
ervaart in Vreugde en Gods aanwezigheid.

HET PROGRAMMA IS ALS VOLGT:
Zaterdag 16 maart 18.00 uur opstapplaats
H. Willibrorduskerk te ’s-Heerenhoek.
18.30 uur opstapplaats sporthal Gageldonk
te Bergen op Zoom.
18.45 uur vertrek naar Amsterdam.
21 30 uur Feestelijke eucharistieviering in
de Obrechtkerk.
Zaterdag 16 maart: Na de viering koffie
en broodjes achter in de Kerk, vervolgens
gaan we naar het hartje van de stad om
de Stille Omgang te lopen.
Het is een aparte ervaring om duizenden
katholieken in de stilte te zien lopen, terwijl de uitgangswereld van Amsterdam
gewoon doorgaat. Vol met ervaringen en
indrukken keren we huiswaarts.
De kosten hiervoor bedragen € 25,00 per
persoon. (Inclusief broodjes). Er is geen
leeftijdsgrens: Graag voldoen bij opgave,

of anders bij de bus.
Iedereen kan zich opgeven bij onderstaande adressen:
Pastoraal Centrum Zusterstraat 4.
4461 JA Goes. Tel: 0113 -218610.
Fam: De Smit. Kastanjestraat 32.
4462 VE Goes. Tel: 0113 -212048.
Fam: Den Toonder. Burgemeester
Andriessenstraat 2A 4441 AP Ovezande.
Tel: 0113 – 655082.
Hulst:
Pastorie Hulst. Steenstraat 22.
4561 AS Hulst. Tel: 0114 – 310685.
Bergen op Zoom:
Vicaris Paul Verbeek.
Burgemeester Stulemeijerlaan 8.
4611 EE Bergen op Zoom.
Tel: 06 – 83215322.
Parochiecentrum. Bergen op Zoom.
Tel: 0164 – 233574 of
Vicariaat Middelburg.
Burgemeester Stulemeijerlaan 8.
4611 EE Bergen op Zoom.
Tel: 0164-245365. of E-Mail
vic.middelburg@bisdombreda.nl
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Katholiek onderwijs in onze parochie
In een serie artikelen gaan we in op de rol van het katholiek onderwijs in
onze streken. We beperken ons in eerste instantie tot het basisonderwijs
(voormalige kleuterschool en lagere school) van een aantal dorpen in de
gemeente Borsele. Uiteraard staan we open voor aanvullingen uit andere
gemeenten waar katholiek lager onderwijs werd en wordt gegeven.

Onderwijs is zo vanzelfsprekend dat het
moeilijk voorstelbaar is dat er ooit geen
scholen bestonden en dat die ook niet
nodig werden geacht.
Pas in de Middeleeuwen veranderde de
samenleving zo ingrijpend dat er behoefte bestond aan onderwijs. Op de houten
bankjes van de parochieschool schoven
steeds meer kinderen aan.
RELIGIEUZE OPVOEDING
In het begin van de achtste eeuw staken
monniken, onder wie Willibrordus en Bonifatius, vanuit Engeland de Noordzee over.
Zij wilden de heidenen die het vasteland
van Europa bevolkten, bekeren tot het
christendom. Bonifatius werd in 754 bij
Dokkum vermoord, maar een van zijn leerlingen zou in diezelfde periode een kloosterschool bij Utrecht stichten. Daar werden
jongens uit de hogere stand voorbereid op
een leven als monnik of priester.
Karel de Grote bepaalde in 789 dat in alle
bisschoppelijke steden in zijn rijk scholen
moesten worden gesticht; zij waren alleen
bestemd voor jongens. Al het onderwijs
ging in het Latijn (lingua franca).
Pas vanaf de elfde eeuw werd onderwijs
voor brede groepen in de Nederlandse
samenleving toegankelijk. Kloosterorden
speelden hierin een grote rol en rond 1200
kwamen ‘parochiescholen’ op, die verbonden waren aan door landeigenaren opgerichte parochiekerken. In die tijd moest
elke parochie van de katholieke machthebbers in Rome een meester aanstellen.
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Meestal was dat de koster en voorzanger van de kerk. Echte schoolgebouwen
bestonden nog niet; vaak gaf de koster les
in zijn eigen woning en met harde hand
handhaafde hij orde en gezag.
Op de parochieschool leerden de kinderen naast de basisbeginselen Latijn ( de
taal van de kerk) vooral een godsvrezende
christen te zijn en de pastoor bij te staan
bij het zingen van de mis.
Rond 1400 was een zesde deel van de jongens wel eens in school geweest, maar in
de oogsttijd waren de scholen op het platteland opvallend leeg. Kinderen moesten
meehelpen op het land en van lieve deugd
maakte men er ‘zomervakantie’ van.

DE GROOTE SCHOOL
Vanaf de 11e eeuw ontstonden in de
Nederlanden de eerste steden en daar
maakten die parochiescholen een heel
eigen ontwikkeling door. Handel en nijverheid waren hier zodanig ontwikkeld dat
het voor ambachtslieden en handelaren
erg handig was als zij een beetje konden
schrijven, rekenen en lezen.
In de 14e eeuw begonnen de steden de
parochiescholen over te nemen of stichtte
men zelf eigen stadsscholen die de naam
‘Groote School’ kregen. De stad zorgde
voor een schoolgebouw, maar aan het
leerprogramma veranderde weinig. Naast
Latijn kwam het Nederduits ( onderwijs in
de eigen taal) naar voren. In de laagste
klassen, die soms wel meer dan honderd
leerlingen telden werd eerst gelezen, dan
leerde men schrijven en vervolgens soms
ook rekenen. Zodra men die basis onder
de knie had, ging men van school af om
te werken. Slechts enkelen volgden vervolgonderwijs en leerplicht bestond niet!

De leerlingen, onder wie zich ook meisjes
bevonden, behoorden tot de stedelijke burgerij. De lagere standen en de plattelandsbevolking zouden pas in de achttiende en
negentiende eeuw hetzelfde alfabetiseringsniveau bereiken.
DE ONDERWIJSWET VAN 1806
De eenwording van Nederland rond
1800 (na de Franse Revolutie) bracht ook
eenwording in het onderwijs. Niet meer
gewesten, steden, de kerk of particulieren
bepaalden de regels op school, maar de
gloednieuwe nationale staat: het Koninkrijk
der Nederlanden.
Sleutelfiguur was Adriaan van den Ende
(1768-1846). Als landelijk onderwijsinspecteur was hij de drijvende kracht achter veel
onderwijshervormingen.
De regels waren het resultaat van de
Onderwijsweg van 1806 die Van den Ende
zelf bij elkaar had gezet. Deze wet – onder
Franse invloed opgesteld- bleef gelden tot
de onderwijswet van 1857 en had grote
gevolgen voor het lager (volks-)onderwijs.
Er kwamen schoolopzieners (voorlopers van
de onderwijsinspectie van nu) die controleerden of er goed onderwijs gegeven werd.
Tot die tijd waren het vooral predikanten
en kerkelijke instanties die toezicht hadden
gehouden. De scheiding tussen kerk en
staat in 1798 maakte daar een eind aan!
Onderwijs werd een taak van de nationale
overheid en het schoolprogramma hoorde
neutraal te zijn. Iets wat toen ‘algemeen
christelijk’ betekende.
Het aanleren van psalmen en Bijbellezing
verdween, want daar moesten de kerken
voortaan zelf voor zorgen. Er kwamen
nieuwe leerboeken waaruit onderwezen
werd.
Klassikaal onderwijs verving in de loop van
de tijd het traditionele ‘hoofdelijke’ onderwijs: de leraar riep de leerlingen niet meer
een voor een bij zijn lessenaar (plak en pechvogel in de aanslag om de orde te handhaven); hij stond voor de klas aan het bord en
volgde een duidelijke onderwijsmethode.
Kinderen zaten rij aan rij in de schoolbanken, gerangschikt naar leeftijd en niveau.
Aparte lokalen voor verschillende klassen
bestonden nog niet. Lijfstraffen werden
afgekeurd, maar de lichte ‘tuchtiging’
was toegestaan.
In ’s-Heerenhoek waren ze er vroeg bij.
In 1852 werd door Deken Tomas (pastoor
van ’s-Heerenhoek) het verzoek uitgaan
aan het dagelijks bestuur van de gemeen-
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Het gedenkteken Johannes ab Utrecht
Dresselhuis is een monument in
Wolphaartsdijk in de Nederlandse
provincie Zeeland, ter nagedachtenis
aan de theoloog Johannes ab Utrecht
Dresselhuis (1789-1861).
te ’s-Heerenhoek om een bijzondere
school te mogen stichten. Een slimme
zet, want kerkbesturen mochten ( volgens de toen geldende wet) geen verzoek doen, want dan zou de school een
zogenaamde kerkelijke instelling zijn
en dat wilde de meeste machthebbers
absoluut voorkomen!
Allen belijdende den R.K. godsdienst en
leden der R.K. Gemeente ondertekenden
het verzoek, maar de schoolopziener (Dr.
Johannes ab Utrecht Dresselhuis) en de
Gedeputeerde Staten van Zeeland moesten eerst toestemming verlenen.
Zowel dominee Dresselhuis, als Gedeputeerde Staten waren negatief. Deken
Tomas liet het er niet bij zitten en richtte
zich later direct tot de minister Thorbecke. Dat had wel het gewenste succes en
op 23 september 1852 kwam de toestemming op de pastorie – via het gemeentebestuur- binnen. In een dankbrief werd
de minister verzekerd dat aan de jeugd
steeds de eerbied voor God en voor de
wettige overheden zou worden voorgehouden.
In 1854 kon de R.K. parochiale Sint Jozefschool in gebruik worden genomen.
Bronnen:
De canon van het Onderwijs, Emma Los,
Booom Amsterdam 2012.
De parel van ’s-Heerenhoek, geschiedenis van de parochie H. Willibrordus 17952012, Tiny Polderdijk – van ’t Westende en
Gerda Raas-Knuit, 2013, uitgeverij
Calishoeck
Dorpen-serie Borsele, Jan de Ruiter,
uitgegeven in opdracht van de gemeente
Borsele, jaren negentig- 2004. De Koperen
Tuin, Goes.

Parochiekern
GOES
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

LIEF EN LEED
OVERLEDEN:
Jacobus Petrus Laurentius (Jack) Stokx, 60
jaar, overleden op 15 december. De uitvaartdienst en crematie vonden plaats op
22 december.
Cornelia Boonman, 93 jaar, overleden op 4
februari, echtgenote van: A.T.Boerjan.
De uitvaartdienst en crematie vonden plaats
op 9 februari.
Johanna Pieternella Vermeulen, 98 jaar,
overleden op 7 februari, weduwe van:
P.J.Raaijmakers. De uitvaartdienst en begrafenis vonden plaats op 13 februari.
SERVIES
Bij deze wil ik iedereen bedanken, die mee
gespaard heeft voor het servies van AH.
Het servies zal gebruikt worden voor het
jaarlijkse Kerstdiner en andere evenementen in de kerk.
Florien de Hond-Hagenaar

ONTWIKKELING HERENKOOR
ST. CECILIA
Als katholiek opgevoede jongen ben ik
opgegroeid met het Gregoriaans. Mijn
vader die voor een katholiek over een
uitstekende Bijbelkennis beschikte was
eigenlijk meer te beschouwen als een
“protestantse katholiek”. Hij hield van
inhoudelijkheid wat betreft de bijbel en
interpretatie maar was verzot op de mystiek en de liturgie van het gregoriaans.
Thuis zong hij zich in voordat de kerk
bezocht werd, als kind heb ik daar dus wel
wat van mee gekregen.
Sinds een jaar maak ik deel uit van het
herenkoor, al jaren was het een verborgen wens om te gaan zingen en vooral het
gregoriaans maar de mogelijkheden zijn
beperkt. Er zijn nauwelijks nog koren die het
gregoriaans kunnen zingen, nog even los
van de ontwikkeling van de vergrijzing en
teruglopend kerkbezoek. Dit laatste zie je
ook bij het teruglopen van aantal zangers.
Gelukkig heeft Goes natuurlijk nog een
“erfenis” met het verleden van de koorschool die helaas in 2012 werd opgeheven
maar wel heel wat zangers heeft voortgebracht. Maar ook bij ons wordt het een
steeds lastiger opgave om voldoende zangers op de been te krijgen om een redelijk
tot goed niveau te kunnen presenteren.
Nu lijkt het net alsof wij somberen maar
het tegenovergestelde is het geval. Het
huidig koor bestaat uit negen zangers
waarvan min of meer een harde kern van
zes heren en drie jongere mannen die de
basis vormen, het draagvlak wordt wel
kritischer. Dat zal zeker zo zijn wanneer de
drie nog jonge leden mogelijk de komende
jaren naar elders vertrekken om te gaan
studeren, die onzekerheid blijft boven ons
hangen.
Wij vragen ons natuurlijk af, onder de
bezielende leiding van Wim Boer, hoe toch
het niveau te kunnen handhaven en te
werken aan dit koor. We hebben er namelijk allen veel plezier in!

13

Goes

Adverteren
in Kleur? Dat
kan vanaf volgende maand!
bel voor meer
informatie
0113-218610
PA R O
C
Goes

Hansweert

HIEN

m

adendam
Kw

IEUW

e

Zierikzee

S

Lewedorp

Burgh-H
aam

stede

Zierikze
e

Om onszelf toch wel enige ambitie op te
leggen worden een aantal “echte” gregoriaanse vieringen gepland, waarvan de
eerste plaatsvond op 10 februari jongstleden, de vijfde zondag van het jaar. Inmiddels kunnen wij af en toe een beroep doen
op enkele zangers die voor dit soort speciale vieringen en projecten meezingen. Wij
zijn hen daar zeer erkentelijk voor en het
komt het niveau duidelijk ten goede!
Op de laatstgenoemde zondag van 10
februari bereikten we een mooi niveau en
de vele reacties die volgden stemmen ons
zeer positief. Naast het prachtige gregoriaans werd ook het “Panis Angelicus”
gezongen, een aantal van u waren daar
zelfs van ontdaan. Het geheel van de viering en de gregoriaanse bijbehorende
gezangen maken onze liturgie en bijbehorende mystieke sfeer toch wel emotioneel
bijzonder!
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Kerkeboomgaardstraat
30 Kwadendamme
Dorpsstraat 51b Heinkenszand
(0113) 644
644 398
398
(0113)
www.rplusmakelaardij.nl
www.rplusmakelaardij.nl

PASTORALE ZORG INZAKE
SACRAMENT DER ZIEKEN
EN OVERLIJDEN

06- 53637130
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Op zondag 10 maart staat er weer een
volledige gregoriaanse viering op het
programma, dus wees erbij! Naast deze
vieringen staan er ook een viertal zogenaamde “Evensongs” op het programma,
de eerste op zaterdag 30 maart. Ook dan
zullen wij worden ondersteund met extra
projectzangers, dames en jongens die de
sopranen en alten zullen vertegenwoordigen. Komt allen en geniet zou ik zeggen en
zegt het vooral voort.
Die toehoorders die geïnspireerd raken
door onze inspanningen en denken, zou ik
dat ook kunnen en spreekt het mij aan: laat
het weten want niets is zo mooi als zingen
en speciaal het gregoriaans. Bovendien
geeft het een speciale vorm van rust in
de geest en geeft het ontspanning. Wij

oefenen op de dinsdagavonden en naast
het zingen hebben we ook veel plezier en
praten over van alles en nog wat. Eens per
twee weken is de richtlijn voor het verzorgen van de zang in de diensten.
Voor wat betreft het draagvlak zou het al
heel mooi zijn wanneer er een tot twee
tenoren erbij zouden komen en een bas.
Om de ontwikkeling van ons koor af en toe
voor het voetlicht te brengen hopen wij
met enige regelmaat onze ervaringen met
u te delen.
Wilbert Stadhouders
K.V.G. NIEUWS
Deze keer heb ik niet veel nieuws voor u.
Ik wil wel graag onze ledenvergadering
nog een keer onder uw aandacht brengen.
Deze wordt gehouden op 14 maart in het
Heer Hendrikhuis in ‘s Heer Hendrikskinderen en begint om 10.30 uur. Vergeet niet u
tijdig op te geven op de bekende adressen.
Dinsdag 2 april verwachten we de heer
Francke met een presentatie met beelden
over Antartica.
Verder is er natuurlijk de inloopsoos
iedere eerste en derde woensdag van de
maand waar iedereen welkom is. Dit kan
vanaf 14.00 uur. Kom gezellig een praatje maken, maak kaarten of ga iets anders
doen. Alles mag niets moet.
Wilt u wel eens een avond van het gilde
mee maken om te kijken of het iets voor
u is? Bel dan even naar Ardi tel. 228699
of Thea tel. 06-18751148. U bent dan van
harte welkom en het verplicht u tot niets.
Ik hoop u snel te mogen begroeten in onze
fijne club. Kijk ook eens op
www.vrouwengildegoes.nl
Graag tot ziens,
Dien Janssen

‘s-Heerenhoek

Parochiekern
‘S-HEERENHOEK
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.

LIEF EN LEED
OVERLEDEN:
19 januari: Jacomina Nuijten, weduwe van
Godefriedus Tempelaars, 90 jaar, wonende
Deken Tomaslaan 9. Haar uitvaartdienst
was op donderdag 24 januari in onze kerk,
waarna ze in besloten kring werd gecremeerd.
10 februari: Elizabeth Petronella Maria
Groenewegen-Akkermans, weduwe
van Petrus Johannes Groenewegen, 94
jaar, woonachtig in Theresiahof. Haar
afscheidsdienst was op zaterdag 16 februari, waarna ze in stilte werd gecremeerd.
16 februari: Hubertus (Bertus) Aloysius Verdonk, echtgenoot van Catharina
Josina Priem; 84 jaar, wonend Stoofweg
2 Nieuwdorp. De afscheidsdienst vond
plaats op vrijdag 22 februari in onze kerk,
waarna hij werd begraven op ons kerkhof.
AFSCHEID LEDEN BLOEMENGROEP
Na een lange periode van inzet, sommige
leden hebben het werk meer dan twintig jaar gedaan, hebben Liesbeth Stokx,
Katrien Welleman, Jaantje van ’t Westeinde en Rosina te Dorsthorst besloten te
stoppen met hun werkzaamheden voor de
kerk. Gezondheid en tijdgebrek speelden
hierbij een grote rol en we kunnen alleen

maar waardering hebben voor hun besluit
dit tijdig aan te geven.
De parochiekerncommissie is op zoek
gegaan naar vervanging, want een kerkdienst zonder bloemen of passende decoratie is een groot gemis. In de persoon van
Marianne van den Bos is een nieuwe contactpersoon gevonden. Zij zal trachten een
nieuwe groep vrijwilligers bloemversiering
op te zetten. Wij wensen haar succes met
haar nieuwe taak.
OPSTART COMMUNIEPROJECT

kerk te verkennen en in hun parochiezaal
de oefeningen van het werkboek uit te
werken. Een nieuw element binnen cluster West (waartoe Heinkenszand, Lewedorp en ’s-Heerenhoek behoren) is zo in
gang gezet. De weg ernaar toe is lang,
niet eenvoudig en kost tijd, maar ‘blijf dit
doen’ heeft ook betrekking op deze voorbereiding. Je eerste communie doe je niet
‘zomaar’ of ‘er even tussendoor’. Het is
een bewuste stap voor ouder en kind.
Contactpersoon communievoorbereiding
2019: Richard Gielens

Het is een goede gewoonte te starten met
de communievoorbereidingen direct na de
voorjaarsvakantie/ het carnavalsverlof van
de basisschool.
Op zondag 17 maart zullen ouders en communicanten samenkomen in onze kerk om
het werkboek in ontvangst te nemen en
te starten met hun project ‘Blijf dit doen’.
In samenspraak en samenwerking met
alle ouders hopen we de twaalf kandidaat-communicanten op weg te helpen
naar de uiteindelijke eucharistieviering
waarin ze voor het eerst aan tafel gaan:
de eerste heilige communie, op Hemelvaartsdag: 30 mei om 11.00 uur.
Ook dit jaar doen de aanstaande communicanten (3) uit Lewedorp met onze
voorbereiding mee. Natuurlijk ruimen we
ook plaats en tijd in om in Lewedorp de

VRIENDEN VAN WILLIBRORD EN
PAROCHIEBIJDRAGE
Eind januari gaven we het startsein van
onze nieuwe actie ”Vrienden van Willibrord” om mensen bij onze parochiekerk
te betrekken. Zij, die deelnemen aan de
kerkbijdrage weten al hoe belangrijk een
donatie voor een geloofsgemeenschap
is. Ook in 2018 wisten velen de weg naar
de parochiebijdrage/ actie Kerkbalans te
vinden. In vergelijking met 2017 steeg het
aandeel van 52> 53 % en was het nettoresultaat bijna € 1000.- hoger. Zodoende
kunnen we hopelijk ons negatief resultaat
beperken tot ongeveer 2000 euro en dat
is (sinds jaren) historisch laag. De overige 47 %, zo’n 586 parochianen vergat een
bijdrage over te maken en die willen we
natuurlijk wel als begunstiger behouden.

Foto: Ramon Mangold
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Heinkenszand
Vandaar ons verzoek dat vervat is in een
aparte bijlage bij dit nummer.
Als u uw parochiebijdrage over 2018 heeft
overgemaakt: hartelijk dank.
Bent u het vergeten?
Wij zien uw goede voornemens graag tegemoet en zo blijft u ook verzekerd van uw
maandelijkse Parochienieuws-blad, dat dan
kosteloos wordt aangeboden. Wij willen
graag dat onze H. Willibrorduskerk haar
145-jarig bestaan dit jaar nog kan vieren.
BIDPRENTJES EN GEBOORTEKAARTJES
Bij een geboorte of overlijden worden
vaak kaartjes verstuurd, die na verloop
van tijd in een doos of lade terecht komen
en jarenlang daar blijven liggen. Sommige
liefhebbers sparen deze kaartjes voor hun
verzameling en willen graag voorkomen
dat deze aankondigingen in het oudpapier
verdwijnen.
De dames van de Kerksnuffel hebben
daarom een verzoek gedaan om alle bezitters van deze kaartjes te vragen deze te
schenken aan de werkgroep ‘Kerksnuffel’. Vanaf 1 maart zal er achter in de kerk
een bus staan, waarin u alle kaartjes kunt
deponeren. De dames gaan dan op zoek
naar belangstellenden en vragen hiervoor
dan een kleine vergoeding, die ten goede
komt aan het onderhoud van onze kerk.
VASTENAKTIE

Als de vasten begint, start ook de vastenactie. In ons dorp kennen we niet langer
de traditie van het vastenzakje, dat huisaan-huis vroeger werd uitgedeeld. Nieuwe
acties proberen mensen te bewegen mee
te doen aan goede doelen, want die zijn
er vele.
In onze kerk zullen vanaf Aswoensdag
weer de ‘kerkjes’ bij de uitgangen
geplaatst worden, waar u uw bijdrage
kunt deponeren. Natuurlijk zullen we u ook
attenderen op de mogelijkheid via bank of
giro uw offergave over te maken. De Don
Bosco heeft ook jaarlijks in deze periode
een actie, waarop u natuurlijk ook kunt
ingaan. Kortom: keuze genoeg, als het
gaat om een vastenoffer, als voorbereiding
op Pasen.
Samenwerking Caritas kern
’s-Heerenhoek en parochiekerncommissie
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Parochiekern
HEINKENSZAND
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

LIEF EN LEED
OVERLEDEN:
Op 4 januari is overleden Johannes
Andreas Malgo, echtgenoot van
Wilhelmina Maria Juliana Hendrika Raats,
op de leeftijd van 90 jaar. Jo, die in
Dijkstede woonde, werd gecremeerd.
BIJZONDERE VIERINGEN
Aswoensdag 6 maart
Op Aswoensdag is er in onze kerk een viering om 10.00 uur m.m.v. het dameskoor.
Kruiswegviering
Op Goede Vrijdag is er om 15.00 uur een
kruiswegviering m.m.v. het dameskoor en
de lectoren.
Pasen
We gaan weer proberen om er een mooie
kinderviering van te maken op
Paaszondag. Young Spirit zal zingen en als
het weer het toe laat, mogen de kinderen
na afloop eieren zoeken in de tuin. Voor
de volwassenen is er koffie of thee na de
dienst.
We hopen op een volle kerk en een fijn
samenzijn.
EEN GESLAAGD INITIATIEF!
2 februari: Maria lichtmis en Blasiusviering Heinkenszand.
Door de parochiekernen cluster West
(’s-Heerenhoek, Lewedorp en Heinkens-

zand) werd
op zaterdag
2 februari
een eerste
van drie
gezamenlijke Eucharistievieringen gehouden. Een initiatief
voortgekomen uit het gezamenlijke parochiekernoverleg om samen de viering rond
de patroonheiligen van deze parochiekernen te vieren. Voorganger was pastoor
Van Hees met begeleiding van de koren
Free Spirit, Con Dios en Missicanto. Verder
met medewerking van lectoren uit de drie
kernen. Twee jonge misdienaars en drie
acolieten assisteerden de pastoor. Aan
de parochianen werd bij binnenkomst een
kaars uitgereikt. Een plechtige intrede,
wijding van de kaarsen, bewieroking van
altaar en aanwezigen en een lichtprocessie,
waarbij door de misdienaartjes het vuur aan
de parochianen werd doorgegeven, vormden een mooi begin van de viering. Dankzij
een aanzienlijke deelname vanuit de kernen
’s-Heerenhoek en Lewedorp en de drie
koren namen meer dan 200 parochianen
aan de viering deel. Na het slotlied werd het
voor Heinkenszand zo bekende Blasiuslied
gezongen en de Blasiuszegen uitgereikt.
Ook hier werd door vele aanwezigen aan
deel genomen.
Veel positieve reacties op een warme,
mooie viering waarna eenieder met een blij
gevoel huiswaarts keerde.
In de parochie kern ’s-Heerenhoek zal door
de parochiekernen Cluster West een
gezamenlijke viering worden gehouden op
Willibrordzondag en te Lewedorp zal op de
feestdag van de Heilige Eligius een gezamenlijke viering worden gehouden.
Een mooi en zeer geslaagd initiatief dat
navolging verdient.
KBO HEINKENSZAND GAAT OP 13
MAART 2019 NAAR HET BEVRIJDINGSMUSEUM IN NIEUWDORP.
Hier vind u heel veel informatie, documentatie en materieel over WO II, kortom, een
stuk geschiedenis over de bewogen periode van Zeeland tijdens de Tweede Wereldoorlog. De rondleiding in het museum,
en buiten op het 4 ha grote terrein is
meer dan de moeite waard en maakt veel
indruk. Een stukje geschiedenis en dat
zo dicht bij huis, waar iedereen een keer
moet zijn geweest. U kunt zich opgeven tot
5 maart bij Ad Courtin, 06-5166 1926 of bij
Tineke Kalwij, 06-4563 0213. De eigen bijdrage is voor leden € 7,= en voor introducés, die uiteraard van harte welkom zijn,
€ 10,= incl. koffie.

Kwadendame

Uitvaartzorg
Van der Hooft
GEEF DE PEN DOOR (26)

Schoorkenszandweg 8b, 4431 NC
‘s-Gravenpolder T: 0113 311517

E: info@vanderhooftuitvaartzorg.nl
W: www.vanderhooftuitvaartzorg.nl

Ervaren, vertrouwd
en betrokken

Parochiekern
KWADENDAMME
- Secretariaat is gevestigd in het parochiehuis:
J. Frisostraat 5, 4434 AC Kwadendamme.
- Op dinsdag- en vrijdagmorgen is er iemand van
of namens de parochiekerncommissie aanwezig
tussen 9.00 – 12.00 uur.
- Telefonisch bereikbaar: 0113-649219
of 06-25053876.
- Website: www.kerk-kwadendame.nl
- E-mail: h.bonifacius@hetnet.nl
Bankzaken:
- ING: NL42INGB0000394345
Parochiekern Kwadendamme
- Rabo: NL10 RABO 0346034183
Pater Damiaanparochie kern Kwadendamme
Vieringen:
- 1e t/m 4e zondag: 11.00 uur
- 5e weekend zaterdag: 19.00uur
Misintenties:
Corrie Franse, tel. 0113-851349 of 06-15073351
Doopcontactpersoon:
Marga v.d. Plasse, 0113-649605.
Inleveren kopij Parochienieuws:
e-mail: hansdevos@zeelandnet.nl
Hans de Vos, Siguitsedijk 29,
4434 NB Kwadendamme, 0113-649993.

LIEF EN LEED
OVERLEDEN
Helena Cornelia Boudens, weduwe van
Adriaan Franse, geboren 11 juni 1924,
overleden 15 februari 2019.
GELOOF, HOOP EN LIEFDE

Op zondag 10 maart zingen wij, de Singing
Voices, onze jaarlijkse themaviering. Het
thema is ‘Geloof, Hoop en Liefde’. Dit is
een al eeuwen oud gezegde, maar zelfs
vandaag de dag is het actueel. Ga maar
na, je zult ervan staan te kijken waar het
allemaal te pas komt en wat het kan betekenen. We hopen dat het die zondag een
mooie en inspirerende viering wordt. U
komt toch ook?
Miranda Vermeulen,
namens zangkoor Singing Voices

Even voorstellen: mijn naam is Sjors
Goudswaard en ik woon al ruim vijfendertig jaar in Langeweegje. Een paar jaar
voor ons trouwen ben ik door pastoor Van
Bilzen gedoopt, gevormd, en heb ik communie gedaan. Wel was ik al christelijk
opgevoed, maar mijn ouders lieten ons
kinderen zelf de keuze waar we later bij
wilden horen. Ik ben getrouwd met Maja
en vader van twee (bijna) volwassen
zonen Jord en Lars. In het dagelijks leven
probeer ik de kost te verdienen als bezorgbakker, en dat alweer bijna veertig jaar.
In de kerk probeer ik samen met een team
van helpers de inwendige mens te versterken met broodjes en dergelijke, zoals
met de beroemde Bonifaciuskoeken bij de
processie, de appelcakes bij de plukviering, en allerlei broodjes bij het carnavalsontbijt. Ook zit ik in de dorpsraad en ben ik
voorzitter van de schietvereniging in Heinkenszand. Mijn grootste hobby is motorrijden; nu het beter weer gaat worden, zul
je mij regelmatig rond zien rijden op twee
wielen. De pen geef ik door aan Gerlinde
Strooband.
Sjors Goudswaard
STIPENDIA 2019
Bij gelegenheid van de bediening van
sacramenten en sacramentaliën wordt
aan degenen die geen parochiebijdrage betalen een extra geldelijke bijdrage
gevraagd. De tarieven voor dergelijke
gelegenheden zijn vastgesteld door het
bisdom Breda, en worden jaarlijks geïndexeerd. In 2019 bedragen deze stipendia:

Hier uw
advertentie?
Bel 0113-218610

Wij zijn er voo
Voor, tijdens e
na de uitvaar
Monuta Richard Ensing
Kantooradres (op afspraak)
Fluitekruidstraat 8, 4461 MH Goes
T: 0113-783 993 E: rensing@monuta.nl
I: www.monutarichardensing.nl

zijnu.er voor u.
Wij zijn erWij
voor
Voor,en
tijdens en Richa
Voor, tijdens
na de uitvaart.
na de uitvaart.
€ 120,Wij zijn er voo
€ 598,€ 300,Voor,
Richardtijdens
Ensing
€ 598,Richard Ensing
na de uitvaar

Viering van doop, eerste
Monuta Richard Ensing
communie en vormsel:
Monuta Richard EnsingKantooradres (op afspraak)
Huwelijksviering:
Fluitekruidstraat 8, 4461 MH Goes
Kantooradres (op afspraak)
Jubileumviering:
0113-783
Fluitekruidstraat 8, 4461T:MH
Goes 993 E: rensing@monuta.nl
Uitvaart: T: 0113-783 993 E: rensing@monuta.nl
I: www.monutarichardensing.nl
Dienst in crematorium
of
I: www.monutarichardensing.nl
begraafplaats zonder voorafgaande
kerkdienst:
€ 398,Monuta Richard Ensing
Kantooradres (op afspraak)
Misintentie:
€ 10,50
Fluitekruidstraat 8, 4461 MH Goes
Op het tarief voor huwelijksvieringen en
T: 0113-783 993 E: rensing@monuta.nl
uitvaarten wordt het totaalbedrag van de
I: www.monutarichardensing.nl
parochiebijdrage van de afgelopen drie

Richa
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Kwadendamme
jaar in mindering gebracht. De door het
bisdom voorgestelde hoogte van de jaarlijkse parochiebijdrage is € 120,EERSTE COMMUNIE 2019
De viering van de eerste communie vindt
dit jaar plaats op 19 mei in de kerk van
Kwadendamme. Samen met de communicanten van Goes, Hansweert en
Ovezande komen we in totaal uit op acht
kinderen. Dit geringe aantal heeft ertoe
geleid dat is besloten om in voorbereiding en viering samen op te trekken. Dit is
anders dan in alle voorgaande jaren, maar
het aantal van acht is dermate klein dat
een afzonderlijke voorbereiding per parochiekern een al te grote tijdsinvestering
zou vergen. Bovendien, en dat is nog veel
belangrijker, is het voor de kinderen veel
gezelliger om onderdeel van een wat grotere groep te zijn. De presentatievieringen
worden in de eigen kerk gehouden, alsook
in gezamenlijkheid in de kerk van Goes.
Voor de deelnemende ouders is er intussen een planning gemaakt. Overigens is
het totale aantal communicanten in alle
acht kernen van de Pater Damiaanparochie gelijk aan zevenentwintig.
KARWEITJE OP DE ACHTERGROND
Toen Tine Boonman genoodzaakt was het
poetsen van de sacristie aan anderen
over te laten, hebben Corrie Timmerman
en Jopie Jasperse deze taak van haar
overgenomen. Op eigen initiatief breid-

den deze dames hun taak uit door ook
het priesterkoor onder handen te nemen.
Het goede resultaat daarvan mogen we
iedere zondag ervaren. Corrie heeft nu
aangegeven haar taak te zullen neerleggen. Dit vinden wij gezien haar inmiddels
respectabele leeftijd heel begrijpelijk, en
we zijn haar oprecht erkentelijk voor alle
uren die zij aan onze kerk heeft besteed.
Het mooie hierbij is nu dat, voordat we
op zoek gingen naar een opvolger, deze
zich al bij ons aandiende. Rina Eckhardt
is bereid voortaan samen met Jopie dit
kwarweitje op de achtergrond te klaren.
Daar zijn we heel bij mee.
REGLEMENT BEGRAAFPLAATS
Piet Beulens en met name Jan Braat
hebben veel energie gestoken in het
up-to-date maken van het bestaande
begraafplaatsreglement. Hierbij zijn zowel
het landelijk reglement als het door de
H. Pater Damiaanparochie gehanteerde
reglement als het reglement van de H.
Bonifaciusgemeenschap geraadpleegd.
Het bestaande reglement is per artikel
doorgenomen en daar waar nodig aangepast. Jan Braat zal het concept aan de
kerncommissie aanbieden, en bij goedkeuring zal het ter bekrachtiging aan het
bestuur van de H. Pater Damiaanparochie
worden voorgelegd. Is het daar goedgekeurd, dan treedt het in werking. Voor de
nieuwe tarieven is afgesproken om een
stijging van vijf procent toe te passen, uit-

Communieprentjes uit 1966, toen er alleen al in Kwadendamme drieëndertig communicanten waren.
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gezonderd het tarief voor het plaatsen van
een urn (dat wordt niet verhoogd). Verder
wordt ernaar gestreefd om in het voorjaar
van 2020 alle in vak E geplaatste monumenten verwijderd te hebben.
Parochiekerncommissie
KLEURENFOTO’S GEVRAAGD

Uitgerekend voor de eerste officiële kleurendruk van Parochienieuws bleken er
geen kleurenfoto’s te zijn aangeleverd.
En dat terwijl vanmorgen de zon werkelijk prachtig door de gebrandschilderde
ramen scheen, zodat er in de kerk juist
veel kleur te zien was. Dit bracht mij op
het idee om eerst, met mijn oude telefoon, snel enkele foto’s te maken, daarna
de mooiste daarvan uit te kiezen voor het
komende nummer van Parochienieuws,
en dan meteen daarin te vragen of andere
kerkbezoekers dit ook eens willen proberen. Dus: als je inspiratie hebt en je hebt
je telefoon niet thuis gelaten, maak dan
eens een mooie kleurenfoto van het interieur van de kerk en stuur deze op naar
de redactie. Je mag er natuurlijk ook wat
tekst bij leveren, dit wordt zeker op prijs
gesteld. De foto die ik zelf maakte, is van
de ramen boven het Sint Jozefaltaar.
Afgebeeld zijn drie scènes uit het leven
van de heilige Jozef: rechtsonder de heilige familie voor koning Herodus op de
vlucht naar Egypte, linksonder voedt Jozef
Jezus op in zijn timmersmanswerkplaats,
en bovenin is Jozefs sterfbed afgebeeld.
Hans de Vos

Lewedorp
Aanmelden voor de informatiebijeenkomsten kan via mail naar:
bedevaart@bisdombreda.nl
Maandag 11 maart 19.30 uur: Lewedorp
Burg. Lewestraat 11, 4456 AG Lewedorp
Pater Damiaanparochie Goes
H. Mariaparochie Walcheren

Parochiekern
LEWEDORP
Correspondentieadres:
Burgemeester Lewestraat 11
4456 AG Lewedorp (parochiezaal en secretariaat)
e-mail: eligiuslwd@zeelandnet.nl
telefoon: 0113-613164 / 0113-581577
Financiële gegevens:
RABO: NL63 RABO 0128502096
Pater Damiaanparochie kern Lewedorp
Spreekuur secretariaat:
Iedere eerste maandag van de maand van 19.00 uur
tot 19.30 uur telefonisch spreekuur door
mevr. C. Vreeke, tel. 0113-612694
Doopcontactpersoon:
Marleen van Stee tel. 06-51119128
e-mail: marleen.vanstee@gmail.com
Kopijadres:
e-mail: bvklooster@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

LIEF EN LEED
OVERLEDEN
Op 11 januari is mevrouw Cornelia Rentmeester overleden. De uitvaartdienst met
aansluitend de begrafenis vond plaats op
16 januari.
Op 16 januari is mevrouw Rijk-Rijk uit de
Kraayert overleden. De crematie vond
plaats op 22 januari.
INFORMATIEBIJEENKOMST
BEDEVAART

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

HEILIGDOM SAN BENEDETTO
IN SUBIACO

Van 12 tot en met 19 oktober 2019 maakt
het bisdom een achtdaagse bedevaart
naar Italië. Onder het motto ‘Ora et labora’
treden we in de voetsporen van de heilige
Benedictus. De woorden ‘Ora et labora’
(bid en werk) drukken kernachtig de spiritualiteit van de heilige Benedictus van
Nursia uit. Veel mensen, ook in het Bisdom
Breda, leven vanuit deze spiritualiteit.
Tegelijk is het een geestelijke reis om de
benedictijnse weg van geloof en stilte te
ontdekken en een oefening in het verwelkomen van de vreemdeling.
De Regel van Benedictus zegt hierover: “Alle gasten die aankomen moeten
worden ontvangen als Christus zelf, want
Hij zal eens zeggen: Ik kwam als gast en gij
hebt Mij opgenomen.” Aan ieder wordt de
eer bewezen die men hem verschuldigd is,
maar heel in het bijzonder aan de geloofsgenoten en aan de vreemdelingen.”
(Uit hoofdstuk 53 uit de Regel van
Benedictus.)
Reissom: vanaf € 795 p.p.
(Foto: Geerten Kok)
“DE DAMES VAN DE EER
VAN GOD’S HUIS“
Zo noemen we met een prachtige naam
de schoonmaakploeg van onze kerk. Het
voorjaar komt er weer aan dus daarmee
ook de “lentepoetskriebels”. De mannen
gaan eerst het grove werk te lijf. We laten
eerst het stof even zakken en willen dan op
dinsdag 2 april om 9 uur beginnen om alles
even een goede beurt geven. We hopen
op een gezellig aantal mensen zodat we in
een paar uurtjes helemaal klaar zijn. Komt
U ook helpen?

Voor een zorgzame begeleiding

Dag en nacht bereikbaar op:

(0111) 45 07 17
www.uitvaartsd.nl

U I T VA A RT Z O R G

STEIJN
DE VLIEGER

U I T VA A RT Z O R G

STEIJNZEELAND
DE VLIEGER

U I T VA A RT S E RV I C E

Schouwen-Duiveland
U I T VA A RT S E RV I C E
Wilgenstraat 12 Oosterland
ZEELAND
0111 40 2000
(dag en nacht)
info@uitvaartdevlieger.nl
www.uitvaartdevlieger.nl
U I T VA A RT S E RV I C E

U I T VA A RT S E RV I C E

DE VLIEGER

ZEELAND

U I T VA A RT S E RV I C E

DE VLIEGER

U I T VA A RT S E RV I C E

ZEELAND
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Oost-Zuid Beveland

Ovezande

Parochiekern
OOST-ZUID BEVELAND

Parochiekern
OVEZANDE

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

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

LIEF EN LEED
GEDOOPT
Op 10 februari 2019 is Renske, dochter van
Sjaak en Jacqueline Zandee, in de parochiekerk te Hansweert gedoopt.
BLOEMENPOT
De bloemenpot heeft in de maand januari
€ 14,75 opgebracht.

IBS HORIZON
Afgelopen maand hebben we het gehad
over het thema ‘leren’. Wat weten we allemaal al en wat kunnen we nog leren? Wat
is ons doel voor komende periode? Kinderen hebben hier over na kunnen denken
en dit voor zichzelf op kunnen schrijven.
Leren gaat met vallen en opstaan en gaat
dus niet altijd vanzelf. Om iets te bereiken
in het leven moeten we dit accepteren.
Gebed uit Trefwoord:
Goede God,
Soms heb ik zoveel vragen,
Over wat ik weet.
Over wat ik kan.
Over wie ik ben.
Dan moet ik even een plek zoeken
om stil te worden.
Om mijn hoofd leeg te maken,
zodat er weer ruimte komt voor nieuwe
vragen.
Wat moet ik doen als ik iets wil bouwen,
maar alles onder mijn handen afbreekt?
Wat moet ik doen als uit het hoofd leren
niet lukt
en alles zomaar lijkt te verdwijnen?
Wat moet ik doen als ik iets al tien keer
geprobeerd heb en het alsmaar niet lukt?
Wat moet ik doen als mensen zeggen:
‘Dat is toch veel te moeilijk voor jou!?
Wat moet ik doen als ik het vertrouwen
in mezelf kwijt ben?
God, vragen, vragen, zoveel vragen.
Ik hoop dat u een antwoord voor me heeft.
Een antwoord dat zegt:
‘Wie je ook bent, ik ben bij je.
En ik zal er altijd voor je zijn.’
Groetjes
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Groep 7

LIEF EN LEED
OVERLEDEN
Op 10 januari overleed Joke Boonman-Rijk
op 59-jarige leeftijd. Ze groeide als jongste in het gezin op aan de ‘s-Heerenhoeksedijk. Na de huishoudschool is ze gaan
werken, en getrouwd met Daan Boonman.
Ze gingen wonen aan de Groenedijk, en
kregen drie zoons. Toen die ouder werden,
is Joke weer in de schoonmaak gaan
werken. In 2003 overleed haar man plotseling. Ze bleef werken, en genoot van
haar kinderen en later twee kleinkinderen. Een half jaar geleden werd ze ziek. Na
een liefdevolle verzorging bij haar broers
te ‘s-Heerenhoek heeft ze nog enkele
weken in het Clarahofje gelegen. Na de
afscheidsdienst in de kerk te Ovezande op
15 januari heeft de crematie in besloten
kring plaatsgevonden.
Jacomina Maria Rijk, weduwe van Aalbregt Rijk, overleed op 16 januari in ‘De
Kraayert’ te Lewedorp. Ze was 98 jaar oud.
Ze was te Ovezande geboren, en na de
lagere school al gauw gaan werken. Uit
haar huwelijk werden twee zonen gebo-

ren, waarvan de ene echter al op 46-jarige
leeftijd stierf. Mina’s geloof sterkte haar
om verder te gaan. Ze heeft bijna twaalf
jaar in ‘De Kraayert’ gewoond, waar ze
nog genieten kon. Haar grootste geluk
waren haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen. De uitvaartdienst werd op
22 januari gehouden bij Uitvaartzorg van
der Hooft te ‘s-Gravenpolder. Daarna vond
de crematie in besloten kring plaats.
KOPER POETSEN
Op woensdag 16 januari zijn we met een
groepje van twee heren en zeven dames
hard bezig geweest met het koper te poetsen. Wel fijn dat na een oproep zoveel
mensen zich aanmeldden om ook te
helpen met deze klus.
Koper poetsen lijkt misschien niet altijd
een leuk werkje. Maar zo gezamenlijk met
een kopje koffie erbij is het iedereen aan
te raden. Je hebt gelegenheid om de
onderlinge band te versterken, en bijna
ongemerkt zien de kostbaarheden van
onze kerk er weer letterlijk schitterend uit.
Daar kan iedereen van genieten die de
kerk bezoekt.
Jeannette van Beek
STICHTING ONYAME

Op zondag 20 januari was er een mooie
gezamenlijke viering van de PKN-kerk
DEO en onze parochiekern. Met voorganger Rens Stobbelaar, het koor en de vele
mensen in de kerk was het een prachtige,
warme dienst in het kader van de Bidweek

voor de Eenheid. Daarnaast is er in de viering ook concreet aandacht besteed aan
onze diaconale taak. In de viering was
bewust gekozen voor de armoedebestrijding in Ghana via de Stichting ONYAME.
Naomi Dekker uit Ovezande en haar nichtje Faye ondersteunen via de stichting een
jongere in Ghana financieel zodat zij naar
school kunnen. Voor deze twee jonge
mensen uit Ghana, Gideon en Sammy, is
die hulp geregeld.
Naomi en Faye zetten zich nu extra in om
het mogelijk te maken dat twee andere
jonge mensen naar de middelbare school
kunnen gaan. Het gaat om Jennifer, een
meisje uit een heel arm gezin, en
Danzumah, een dove jongen. Een jaar
onderwijs kost 300 euro. Het is een driejarige opleiding.
In de viering heeft de collecte 180 euro
opgebracht. Een mooi bedrag dat Naomi
en Faye mee kunnen nemen wanneer zij
in april zelf naar Ghana gaan. Zij bezoeken
dan hun eigen pleegbroer en gaan met de
dienstverleners van ONYAME aldaar ook
diverse projecten bezoeken, waaronder de
streek van Jennifer.
Het zou mooi zijn wanneer Naomi en Faye
een nog hoger bedrag voor elkaar zouden
krijgen voor het schoolgeld. Wilt u ook
helpen om deze twee jongelui een kans te
geven op een betere toekomst en daarmee
hun familie tot steun te zijn?
Zo ja, dat kunt u doen door gebruik
te maken van rekeningnummer NL62
RABO 0380546914 ten name van Stichting
ONYAME onder vermelding van Naomi en
Faye, schoolgeld Jennifer en Danzumah.
Contant mag ook via de pastorie.
Ad Schenk

Uitvaartverzorging

‛DE BEVELANDEN’
Johan Hoekman
Voor een zorgzame begeleiding
Uitvaarten in geheel Midden-Zeeland
Eigen rouwcentrum met aula
en kofﬁekamer

Geldeloozepad 20, 4463 AJ Goes

(0113) 311 444
www.uitvaartzorgcentrum.nl
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Schouwen-Duiveland

Parochiekern
SCHOUWEN-DUIVELAND

TERUGBLIK OP OECUMENISCHE
VIERING VAN 20 JANUARI
Veel positieve reacties mocht ik horen na
afloop en nog in de dagen erna. Het doet
je goed dat je dan weer samen een volle
kerk mag beleven. En dat de samenwerking tussen de deelnemende kerken van
het Platform goed verloopt.
De muzikale medewerking van “ons” koor
was geweldig! Ze doen het toch maar al

Parochiekernsecretariaat:
Mosselstraat 4 4301 JN Zierikzee;
tel. 0111-417505
Geopend op dinsdag en donderdag
van 9.30 – 11.30 uur.
www.rkschouwenduiveland.nl
willibrodus@zeelandnet.nl
Adres Heilige Willbrorduskerk
Hoge Molenstraat 86, Zierikzee

Adres Onze Lieve Vrouwe op Zee-kerk
Serooskerkseweg 2, Burgh-Haamstede.
Financiele gegevens:
Rabobank NL25RABO0375102485
t.n.v. Pater Damiaanparochie kern Zierikzee
Doopcontactpersoon:
Tiny Kieboom, tel 0111-415238
Leden-administratie:
Jan en Janneke Versaevel
e-mail jversaevel@zeelandnet.nl
Kopijadres Parochienieuws:
Rudy de Maaijer, Kabbelaarsbank 15
4301 XA Zierikzee e-mail maayer@zeelandnet.nl

LIEF EN LEED
Overleden op 8 februari Andre van den
Berge uit Zierikzee, 71 jaar.
CARITAS
Zierikzee
6 Jan.

€ 130,25
voor eigen activiteiten Caritas
3 Feb.
€ 94,74
voor stichting vakantiehuis Thuredrith
voor vakantie erg zieke kinderen
Caritascollecte: 3 maart zal zijn voor
ondersteuning
Vastenactie;
7 april voor Hospice
Kaaskenshuis!

die mannen en vrouwen die o.l.v. Wim
Boer er iets moois van wisten te maken.
De collecte-opbrengst voor Amnesty
International was €576,80.
Al met al een zeer geslaagde viering!
SCHOONMAAK 6 MAART 2019
Enige tijd geleden is er een mail verzonden
naar een groep parochianen.
Er zijn reacties binnengekomen, maar
helaas nog niet zoveel positieve.
Wilt u nog eens overwegen om deel te
nemen op deze dag de kerk met elkaar
onder handen te nemen. U wordt verwacht
tussen 8.45- 9.00 uur, eerst met elkaar een
kopje koffie te drinken om daarna met
elkaar aan de slag te gaan.
Er is de mogelijkheid mee te lunchen en na
de lunch de klus af te ronden tot uiterlijk
2 uur. Geeft u aan als u blijft lunchen???

Onze kasbeheerder Tonny Vaes zorgt
ervoor dat de bedragen op de juiste plek
terecht komen. U steunt Caritas op bankrekening: NL 52 RABO 0143 5823 99
t.n.v. Caritaskern Schouwen-Duiveland.
Hartelijke dank voor Uw steun, Caritas
werkgroep Schouwen-Duiveland
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Willibrorduskoor

Aanmelden: Thea Blommaert, tel. 0653742861, theabl@zeelandnet.nl
Rian Duinhouwer, tel. 415244,
c.duinhouwer2@kpnplanet.nl
Hopen nog op een aantal positieve
reacties.
“ONZE LIEVE VROUW OP ZEE”
HAAMSTEDE
Uit het logboek 2018
De kerk was dit jaar open van 14 januari tot
en met 28 oktober. Er waren dit jaar 42
vieringen; t.w. 16 eucharistievieringen en
26 vieringen van Woord en Communie.
Het totaal aantal kerkgangers dit jaar 3105.
Het gemiddeld aantal per viering is 74.
In 9 Eucharistievieringen ging voor pastoor
Fons van Hees, in 3 pastor H. Buijssen, in
2 pastoor Snijders, verder eenmaal pastor
Ton Bun en eenmaal pastoor Mgr. P. Vismans. In de viering van Woord en Communie gingen voor pastor Wiel Hacking en ook
pastor Jeanine Heezemans 3 maal, diaken
Egbert Bornhijm 3 maal, Ed Visser 2 maal,
en ook mevr. Van Spaandonk en mevr. Verleisdonk 2 maal en de overige 11 vieringen
werden voorgegaan door onze plaatselijke
liturgiegroep.
7 januari ging Haamstede in Zierikzee naar
de kerk met aansluitend de nieuwjaarsreceptie van de Parochiekern
Schouwen-Duiveland. In de week van de
eenheid van de kerken op 21 januari was de
dienst in de gereformeerde kerk te Scharendijke.
1 februari gingen we naar de uitvaart van de
plotseling overleden pastor Jac. Broeders.
25 maart Palmzondag, voorganger pastoor
mgr. Paul Vismans van de H. Liduinaparochie te Schiedam met muzikale medewerking van het Herenkoor van Heinkenszand.
27 maart Oecumenische boeteviering voorgegaan door pastoor Fons van Hees en
Wim Hack.

1 april Pasen, pastor Ed Visser, m.m.v. het
Mannenkoor de Westhoekzangers o.l.v.
Elvira Vos.
6 april in Zierikzee bij de avondwake voor
de overleden pastor A. Verdaasdonk en bij
zijn uitvaart op 7 april in Teteringen was
Haamstede goed vertegenwoordigd.
20 mei Pinksteren werd gevierd samen
met de volgelingen van Sint Frans, een
internationale groep van 85 personen die
in Haamstede logeerden. Voorganger pastoor Fons van Hees en organist Elvira Vos.
Een prachtige viering in een meer dan
volle kerk met na afloop koffie met een
broodje in de patio.

Van 16 tot en met 23 juni was de patio van
de kerk locatie voor de ‘KunstSchouw’.
12 augustus viering Maria ten Hemelopneming, voorganger pastor Wiel Hacking,
muziek en zang het ‘Willibrorduskoor’ uit
Zierikzee. Aansluitend een tocht door de
duinen naar de plaats van de vroegere
kapel en na terugkomst een lunch in de
patio.
Zondag 16 september namen we in een
viering in de Maria Magdalenakerk in
Goes afscheid van pastor Jeanine Heezemans.
Zondag 7 oktober ging Haamstede in Kwadendamme ter kerke voor de Damiaanviering. In 2019 is de kerk in Haamstede in de
winter gesloten m.u.v. 24 december Kerstnachtviering.
De kerk is open van 14 april (Palmzondag)
tot en met 27 oktober de laatste zondag in
oktober.
Piet Remijn
KLAVERJASAVOND KBO
Op vrijdag 15 maart a.s. kan er weer geklaverjast worden. Opgeven kan bij Henny
Verkaart, tel. 414106. Zoals u weet graag
op tijd aanmelden en mocht u verhinderd
zijn, tijdig afmelden op bovengenoemd
telefoonnummer of per mail hmverkaart@
zeelandnet.nl. Inloop vanaf 19.00 uur in het
parochiecentrum, waarna we starten om
19.30 uur.

LEDENVERGADERING KBO
Onze jaarlijkse ledenvergadering vindt
plaats op maandag 25 maart a.s. Om 14.00
uur in het parochiecentrum. Voor de pauze
hopen wij u op de hoogte te brengen van
het wel en wee van onze bloeiende vereniging, na de pauze geeft Kees Verkaart,
vrijwillig burger adviseur, een presentatie
van hetgeen een vba-er kan betekenen
voor ieder die daar behoefte aan heeft.
Met een verloting en een gezellig samenzijn hopen we er een geslaagde middag
van te maken.
ENKELE TIPS VOOR UW AGENDA
Dinsdag 5 maart a.s. koffieochtend Zierikzee, vanaf 9.30 uur
Woensdag 20 maart a.s. inloopmiddag/
computeren.
Zaterdag 6 april a.s. busreis Dordrecht,
nog een aantal plaatsen beschikbaar.
Opgave bij Kees Verkaart.
Zondag 19 mei a.s. bij voldoende deelname bezoek aan de musical Soldaat van
Oranje.
Opgave bij Kees Verkaart, ook niet-leden
kunnen mee.

Verfhandel

Franse

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

Heerenstraat 27, 4453 AA ’s-Heerenhoek
Tel: 0113-351400
www.gebrdehond.nl

Loodgieterswerk, CV-installaties,
Mechanische ventilatie –Duurzame
energie – Dakbedekkingen – Onderhoud
& Service

Verzorgt de gehele uitvaart
Tel: 0113 - 63 91 08
Mob: 06 - 40 48 40 76
Dag en nacht bereikbaar.
Striepseweg 4,
4435 RL Baarland
www.lindavanwingen.nl
Specialist in PVC vloeren

RUBEN DE JONGE

BOETEVIERING
Tijdens de liturgievergadering van 21 januari jl. werden de diverse vieringen van
het afgelopen half jaar besproken. Uit dit
gesprek bleek o.a. dat het zo jammer is dat
de boeteviering zo matig bezocht wordt
terwijl dit zo’n mooie, bijzondere viering is.
Het idee werd geopperd deze viering op
een ochtend te laten plaatsvinden, zodat
het tijdstip aantrekkelijk kan zijn voor onze
parochianen. De eerstvolgende boeteviering staat dan ook gepland op donderdag 11 april a.s. (anderhalve week voor
Pasen), om 10.30 uur, waarin pastoor Van
Hees zal voorgaan.

Heerenstraat 9
0113 351311
Www.totaalwonendejonge.nl

HET ANDERE TELECOMBEDRIJF
PROCES AUTOMATISERING
Advies - Installatie - Onderhoud
24 uurs service
Werrilaan 8 • ’s-Heerenhoek
Tel. 0113-352440
Fax 0113-352264
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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 werker
r.mangnus@rkwalcheren.nl
TEAMWACHT
Tel. 06-53637130
bij overlijden van een dierbare of verzoek
om toedienen sacrament der zieken kunt
u dit nummer bellen: 24 uur bereikbaar.
VICARIAAT MIDDELBURG
Paul Verbeek, vicaris
Tel: 06-83215322
pverbeek@bisdombreda.nl
EMERITI PASTORES
buijssen@zeelandnet.nl
tbrooymans@zeelandnet.nl
Paul de Maat, pdemaat@planet.nl
REDACTIE
- Goes
Riet Hopmans
- ’s-Heerenhoek Plonie Paree
- Heinkenszand Addie Nelen
- Kwadendamme Hans de Vos
- Lewedorp
Tilly van Klooster
- O-Z-Beveland Jeannet Kievit
- Ovezande
Marinus Bierens
- Sch-Duiveland Marijke Clarijs
- Pastoresteam Wiel Hacking
- Hoofdredactie Richard Gielens
vragen/opmerkingen: mail ze naar
parochienieuws@zeelandnet.nl
WEBSITE
www.paterdamiaanparochie.nl

De bakens verzetten (10)

‘Geen voorganger op Eerste Paasdag? Nee, toch?’ Deze vraag uit
‘s-Heerenhoek toont aan hoe geschokt mensen kunnen zijn als het niet lukt
om op een kerkelijk hoogfeest een voorganger te vinden.
Alle mogelijkheden zijn uit en te na geprobeerd. Maar met pijn in het
hart moet geconstateerd worden, dat de viering enkel kan doorgaan als
de liturgische werkgroep bereid is om voor te gaan. (Op het allerlaatste
moment is het gelukt om alsnog een voorganger te vinden. Maar dat neemt
niet weg dat het personeelstekort echt nijpend aan het worden is.)
De vervulling van de vacature in het pastorale team Boven de Schelde blijft
steeds maar uit. Daarmee wordt het alleen maar moeilijker om de open gevallen plekken
(in kerkdiensten, vergaderingen, huisbezoeken, uitvaarten) te voorzien van gekwalificeerd pastoraal personeel. Dat doet pijn. Niet alleen bij de mensen die een beroep doen
op pastorale ondersteuning en begeleiding. Maar ook bij de beroepskrachten zelf.
Niet meer alles wat gewenst is, is ook mogelijk. Dat betekent, dat we met
elkaar bereid moeten zijn om de tering naar de nering te zetten. Er zullen gaten vallen,
die niet opgevuld kunnen worden. Dit jaar met Pasen zou het in ‘s-Heerenhoek zijn, waar
de pijn gevoeld gaat worden. Volgend jaar (of wellicht al met Kerstmis) zal het mogelijk
een andere kerk zijn. Of misschien wel twee kerken.
Wat dan te doen? Men kan overwegen om de kerkdienst bij te wonen in een
andere dan de ‘eigen’, vertrouwde kerk. Dat vraagt aanpassing. Die spankracht zal niet
iedereen kunnen opbrengen, zeker als de leeftijd al flink gevorderd is. Maar anderzijds
is het ook niet gepast (niet gewenst, toch?) om het beschikbare pastorale personeel te
overvragen.
Pijnlijke keuzes zijn dan onvermijdelijk. Kies ik – incidenteel of misschien wel
geregeld – voor een kerkdienst in een minder vertrouwd gebouw? Of kies ik ervoor om
thuis te blijven? Wat is het mij waard om een kerkdienst bij te wonen? Of wat is het mij
waard om dag en tijdstip van een uitvaart aan te passen aan de agenda’s van de pastorale beroepskrachten?
En laten we ons niet rijker rekenen dan we zijn. Recente cijfers van het Bisdom
Breda (jaarverslag 2018) geven het volgende beeld:

OPLAGE
4500 exemplaren
VORMGEVING EN DRUK
- Drukkerij Driedijk
Noordland 3, 4451 RP Heinkenszand
tel. 0113-561942
info@drukkerijdriedijk.nl
www.drukkerijdriedijk.nl

SLUITINGSTERMIJN
VOLGEND NUMMER:
maandagochtend
18 maart 8.00 uur.
Nummer 2 verschijnt op
vrijdag 29 maart en bevat alle
informatie over Goede Week
en Pasen.
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Priesters
Diakens
Pastoraal werk(st)ers
Totaal

2018
28
12
35
75

1-1-2019
28
13
31
72

2022
27
9
25
61

2024
26
7
20
53

We kunnen er niet onderuit: de bakens moeten verzet worden, het roer moet
om. Maar één ding moeten we ons niet uit handen laten slaan. Dat we elkaar blijven
vasthouden en ondersteunen. Want alleen dan kunnen we – met hulp van de Heer die
zijn huis bouwt – een weg vinden die toekomst biedt. De onderlinge verbondenheid,
die reikt over de grenzen van ons dorp en onze wijk heen, moet het fundament kunnen
worden voor wat zeker een nieuwe vorm van kerk-zijn gaat worden. Verbondenheid in
onderlinge liefde moet sterker blijken te zijn dan pessimisme en verdriet over wat we
moeten loslaten. En daarnaast moeten we weigeren om ons vertrouwen in de Heer op te
geven. Want het is Zijn kerk, waar wij ons toe rekenen, niet onze kerk. Of met de woorden van Psalm 127: Als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers.
Wiel Hacking

