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Er was een tijd 
waarin het heel 
gewoon was dat 
men elkaar groet-
te op straat.  Bij 
mannen ging de 
hoed even van het 
hoofd om welge-
meend ‘goedendag’ 

te wensen. Die mannenhoed is een muse-
umstuk geworden en de groet is ver-
schrompeld tot een klankuitstoot in de 
trant van ‘môgge’. Het CDA heeft er afge-
lopen maand een poster en een commer-
cial aan gewijd om dit verschijnsel weer 
onder de aandacht te brengen.
De tijd voor zomaar spontaan een praat-
je maken is al langer verleden tijd. De 
‘klapbanke’ die je in sommige Beveland-
se kernen nog ziet, (zoals onderstaande 
foto uit Oudelande) oogt vaak vervallen 
of draagt vooral sporen van vandalis-
me, hangjongeren of grafity.  Immers de 
moderne techniek stelt ons in staat elk 
moment van de dag  overal vandaan een 
tweet of appje te sturen, waarin je op 
elke mogelijke afstand elkaar van-alles- 
en-nog-wat kan toewensen.  
Een nieuwe campagne van de Stichting 

Ideële Reclame SIRE moet ons weer laten 
beseffen dat middelvingers, rochels en 
ziektebeelden niet bedoeld zijn om zomaar 
door de lucht te laten zweven.  Moeten 
we terug naar het Oude Testament om 
te beseffen dat er respect moet zijn voor 
ouders/opvoeders, zorg- en dienstverle-
ners en dat iemand ‘omleggen’ iets anders 
is dan een wegomlegging….?

Dankzij alle sociale media kunnen we de 
hele wereld binnen halen en hoeven we 
niet meer van de bank te komen om alles 
te (kunnen) weten. We stoppen een peuter 
-naast voeding- ook een smartphone of 
tablet onder de neus, zodat hij/zij lekker 
zoet bezig kan zijn. Een speentje of knuf-
fel? Hallo: het is 2019 zeg!
Spelverruwing, grof taalgebruik, macho-
gedrag; het kleine Nederland is af en 
toe een jungle, waarin grote monden het 
beeld bepalen en er weinig aandacht is 
voor het kleine hartje. Lekker zielig doen? 
Echt nie…
Wie wel eens met openbaar vervoer 
reizen moet, hoeft niet meer verbaasd te 
staan over het gebrek aan zitplaatsen. 
De tijd dat een jongere zijn (betaalde) zit-
plaats aanbood aan een oudere persoon is 
voorbij. We doen toch niet meer aan leef-

tijdsdiscriminatie? Of komt het doordat we 
als ‘ouderen’ er zo fris en fruitig uit blijven 
zien en men niet meer weet hoe oud/hulp-
behoevend iemand is?
‘Aardig zijn’ of aardig gevonden worden 
heeft trekjes van zwakte gekregen.  
Poeslief zijn? Daar bereik je toch niks 
mee? Gevoelens hou je binnen of worden 
in speciale tv-programma’s uitvergroot tot 
emotiemomenten, die vroeger als ‘tranen-
trekker’ of smartlap alleen bekend waren.
‘Ach vaderlief, toe drink niet meer’ was 
een lied dat ik vroeger spontaan meezong 
met de Zangeres Zonder Naam. Drinken in 
het openbaar, wildplassen en vloeken zijn 
nog niet algemeen aanvaard, maar zou het 
een kwestie van geduld zijn, tot dat stan-
daard wordt. Of komt er uiteindelijk toch 
nog een cultuuromslag?  
Wanneer gaan we beseffen dat Sodom 
en Gomorra geen nieuwe gefuseer-
de gemeenten van Nederland zijn maar 
vormen van hufterig gedrag die zo snel 
mogelijk uitgebannen dienen te worden. 
De vraag blijft echter: hoe?

Inleidend woord van de hoofdredacteur…
Als we de tv moeten geloven, draait de wereld elke dag gewoon door, maar soms krijg ik de 
indruk dat de geschiedenis zich herhaalt. Oude tijden herleven weer, maar dan op een volstrekt 
andere manier of schaalmodel dan we ooit voor mogelijk hielden.

POESLIEF OF DOESLIEF?

Rood, wit, of blauw voor PN?
Met de nationale feest- en herdenkingsda-
gen in het vooruitzicht staan we later stil 
bij de nationale driekleur van ons land. In 
dit kader willen we echter hebben over uw 
mening. Wat vindt u van onze nieuwe uit-
gave van Parochienieuws? Moeten we ons 
schamen (rood); bent u zich ‘rot’ geschrok-
ken (wit) of kreeg u het er koud van (blauw). 
Als redactie willen we graag leren van onze 
fouten of gebreken, die we zelf wellicht nog 
niet zien. Je moet een bepaalde afstand 

tot je werk kunnen nemen, om de waarde 
ervan goed te kunnen inschatten. 
Daarom zijn we benieuwd naar uw reactie:
Vindt u de kleureneditie een echte verbete-
ring, of was de oude versie beter/ook goed?

MIST U ONDERWERPEN OF VERDIEPING 
BIJ EEN BEPAALD THEMA?
Wat vindt u van de gedachte dat alleen 
parochianen die een bijdrage betalen (hoe 
bescheiden ook/naar draagkracht) het blad 

ontvangen, of moet iedereen ongevraagd 
het blad in de bus (blijven) krijgen?
We horen of lezen het graag, want uiteinde-
lijk maken we het blad voor u!

Richard Gielens, hoofdredactie

Reacties naar: 
parochienieuws@zeelandnet.nl of via uw 
lokale redactie, die u terugvindt onder het 
kopje van uw parochiekern.
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Algemeen

caritas
Wereldmaaltijd voor de Vastenactie
Twintig mensen hebben deelgenomen aan 
de wereldmaaltijd op dinsdag 12 maart 
2019 in Zierikzee. De maaltijd was een ini-
tiatief van de Parochiële Caritas. Een een-
voudige maar voedzame en smakelijke 
vegetarische maaltijd, achtergrondmuziek 
uit Indonesië, aandacht voor schoon water 
(waar veel mensen in diverse werelddelen 
gebrek aan hebben), een gebed en uitwis-
seling van ervaringen over vasten vorm-
den de onderdelen van deze samenkomst.
 Als bijdrage voor de maaltijd 
werd € 5,00 gevraagd (meer mocht ook). 
Aan het einde van de avond bleek de 
opbrengst € 182,00 te zijn! Dit geld gaat 
volledig naar het project van de Vasten-
actie om de bewoners van bergdorpen op 

Flores (Indonesië) te voorzien van schoon 
water. Daarmee worden ziektes bestreden 
en de hygiënische omstandigheden ver-
beterd. Daardoor wordt ook het school-
verzuim van kinderen terug gedrongen en 
hoeven de dorpsbewoners minder geld uit 
te geven aan medicijnen.

De kerken doen 
mee met  
Zierikzee 800 

Zangspel met knipoog
Overal zijn de banieren te zien die het 
groots opgezette feest aankondigen 
waarop wordt gevierd dat Zierikzee 
dit jaar 800 jaar stadsrechten heeft. 
Wat wel eens wordt vergeten, is dat 
kerken en kloosters ook mee hebben 
gedaan aan die eeuwenlange geschie-
denis. Daarom laat het Platform voor 
de kerken een kleine musical uitvoe-
ren waarin dát voor het voetlicht wordt 
gebracht. Sieric, de stichter van de 
stad, geeft hoog op over zijn verdien-
sten voor Zierikzee. Hij vindt Clara, een 
moeder-overste, tegenover zich die 
wijst op de rol van christenen op het 
gebied van ontginning, onderwijs, cul-
tuur, ziekenzorg en bezieling. 
Het muziek- en toneelgezelschap is op 
zaterdag 11 mei om 12.00 en 14.00 uur 
te zien en te horen onder de bogen van 
de Gasthuiskerk. Historische grond 
in het hart van de stad, waar kerk en 
wereld (de handel onder de Beuze) al 
eeuwen samenkomen.

Vormselvoorbereiding 2019

Op woensdag 20 februari begon 
voor 17 kandidaat-vormelingen in 
de parochiezaal van Lewedorp de 
vormselvoorbereiding. Jongens en 
meisjes uit onze parochiekernen 
leerden elkaar kennen via het 
werkboek ‘in Vuur en Vlam’.   
Het eerste thema behandelde ‘de 
helper’ en  maakte duidelijk dat 
praten en werken over geloof ook 
gevarieerd en amusant-leerzaam kan 
zijn. We kregen van sommige ouders 
achteraf ook positieve reacties.

De ouders en verzorgers hadden in januari 
al informatie ontvangen via een speciale 
ouderavond in de basisschool van  
’s-Heerenhoek.
Op drie locaties zullen de jongeren elkaar 
de komende weken ontmoeten: 
Op donderdag 14 maart vormde het thema 
‘missie’ gesprekken en werkvormen en 
werd kennisgemaakt met vormheer vicaris 
Wiel Wiertz.
In het weekend van 22-23 maart vond het 
vormselweekend plaats in de pastorie van 
‘s-Heerenhoek. Een nieuw element vormt 
het idee om samen naar ‘de Passion’ te 
gaan; op Witte Donderdag 18 april in Dor-
drecht. Een unieke kans, want zelden komt 
zo’n indrukwekkend schouwspel zo dicht 
in de buurt van Zeeland. In het volgende 
nummer van PN doen we hopelijk verslag 

en wie weet komen we live op tv die avond!
In mei komen we tenslotte ook nog samen in 
Don Bosco ’s-Heerenhoek. Later die maand 
zullen we daar- op zaterdag 18 mei- de 
vormselviering houden om 19 uur in de  
H. Willibrorduskerk.
Een bezoek aan de Voedselbank in Goes in 
juni vormt het sluitstuk, waarbij kinderen 
van nabij meemaken dat barmhartigheid en 
zorg niet enkel via de mond beleden hoeft 
te worden, maar ook via daadkracht kan 
werken. Zelf ingezameld voedsel zal worden 
overhandigd als blijk van meedenken en 
meedoen!. Later die middag sluiten we de 
voorbereiding af met een gezellig samenzijn 
in Lewedorp, maar ook daarover later meer.

Voorbereidingsgroep Vormsel 2019  
(Charlotte, Jeannette en Richard)
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Vrijdag 05 april
19.00 uur  Goes
 Missiewerkgroep-Kruisweg
 Con Amore

Zaterdag 06 april
19.00 uur  Heinkenszand
 F. van Hees-Eucharistieviering
 Free-Spirit
 Presentatie 1e H. Communie
19.00 uur  Ovezande
 T.Brooijmans- Eucharistieviering
 Oal In  Jongerenviering
 Presentatie 1e H. Communie
 en vormelingen
19.00 uur  Goes
 A. Ladonski Viering van W & C
 Con Amore

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

Woensdag 10 april 
14.00 uur  Lewedorp – de Kraayert
 Geen viering

Donderdag 11 april
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

Zaterdag 13 april
12.00 uur  Goes - Ridders van de tempel
 F. van Hees-Eucharistieviering
 Con Amore, Heerenkoor en
 gasten
19.00 uur Lewedorp 
 T. Brooijmans-Eucharistieviering
 Eligiuskoor
19.00 uur  Ovezande
 H. Buijssen-Eucharistieviering
 Pius X
19.00 uur Goes
 Geen viering

Zondag 14 april 
Palmzondag
09.00 uur Heinkenszand
 K. vd Wiele-Viering van W&C
 Dameskoor
09.15 uur Zierikzee
 F. van Hees-Eucharistieviering
 Willibrorduskoor
09.30 uur Hansweert
 H. Buijssen-Eucharistieviering
 Gemengd koor
10.45 uur  Goes-Ter Weel
 T.Brooijmans Viering van W&G
10.45 uur ‘s-Heerenhoek
 R. Stobbelaar-Viering van W&C
 Missicanto en Esperanto
 Presentatie 1e H. communie
 en Vormelingen
11.00 uur Kwadendamme
 H. Buijssen-Eucharistieviering
 Singing Voices
11.00 uur Goes
 K Vande Wiele-Viering van W&C
 Presentatie 1e H. communie
 L’ Esprit
11.00 uur  Haamstede
 F. van Hees-Eucharistieviering
 Herenkoor Heinkenszand
 Doop 

Dinsdag 16 april
09.30 uur Goes
 F. van Hees-Eucharistieviering
 Dagkapel
19.30 uur  Haamstede
 F. van Hees en W. Hack   
 Oecumenische viering
 O.L.V op. Zeekerk te Haamstede

Woensdag 17 april 
14.00 uur  Lewedorp – de Kraayert
 Geen viering
19.00 uur Teteringen-Chrismaviering
 

Donderdag 18 april 
Witte donderdag
09.15 uur Goes schoolviering 
  Bisschop Ernst school
 K. Van der Wiele
10.30 uur ´s-Heerenhoek Theresiahof  
 H. Buijssen-Eucharistieviering
11.00 uur  Rilland-schoolviering 
 De Horizon
 W. Hacking
13.15 uur  Ovezande-schoolviering
 De Zandplaat
 W. Hacking
14.00 uur  Lewedorp-de Kraayert
 T.Brooijmans-Eucharistieviering
 Ziekenzalving
14.30 uur  ’s-Heer-Arendskerke-Poelwijck
 Oecumenischeviering
 W. Martens en ??
19.00 uur  Lewedorp-Eucharistieviering
 H. Buijssen en E. Bornhijm
 Eligiuskoor 
 Herenkoor Heinkenszand
19.00 uur  Goes - Eucharistieviering
 F. van Hees - W. Hacking
  Dameskoren uit Goes, Kwaden-

damme , Ovezande, Hansweert  
en Zieikzee

Vrijdag 19 april 
Goede Vrijdag
15.00 uur  Kruiswegvieringen
 Vieringen van W&G
 Liturgiegroepen
 Goes - Con Amore
 Hansweert
 ’s-Heerenhoek - Dames en Heren
 Kwadendamme
 Heinkenszand - Dameskoor
 Zierikzee-Willibrorduskoor
 T. Brooijmans
 Lewedorp – Kraayert 
19. 00 uur Goes
 F. van Hees en W. Hacking
 Viering van W&G
 L’Esprit
19.00 uur  Lewedorp
  H. Buijssen en E. Bornhijm
  Con Dios, Missicanto en Free 

Spirit

Zaterdag 20 april- Paaswake
15.30 uur  Goes- Terweel
 T. Brooijmans en ds.Catsburg
20.00 uur  Lewedorp
 H. Buijssen en E. Bornhijm
 Eucharistieviering
 Dames en Herenkoren
  Lewedorp, ’s-Heerenhoek en 

Heinkenszand

Kerkdiensten
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21.00 uur  Goes
  F van Hees en W. Hacking
  Eucharistieviering
  Herenkoor

Zondag 21 april – Paaszondag
09.00 uur ’s-Heerenhoek
 R. Stobbelaar Viering van W & C
 Dames en Herenkoor
09.00 uur Heinkenszand
  W. Hacking  Gezinsviering
  Young Spirit
09.15 uur Zierikzee 
  F. van Hees Eucharistieviering
 Willibrordkoor
09.30 uur Ovezande
  J. Voeten Eucharistieviering
  Pius X
09.30 uur  Hansweert
  H. Buijssen Eucharistieviering
  Gemengd Koor
1045 uur  Lewedorp
 W. Hacking Gezinsviering
  Con Dios
11.00 uur Kwadendamme
  T. Brooijmans Eucharistievieing
  St Caecilia, doop
11.00 uur Goes 
   F. van Hees Eucharistieviering 

Herenkoor
11.00 uur  Haamstede
  E. Visser Viering van W en C
  Samenzang

Maandag 22 april Tweede Paasdag
10.00 uur  Goes
  H. Buijssen-Eucharistieviering
 Con Amore

Dinsdag 23 april
09.30 uur Goes
 F. van Hees-Eucharistieviering
 Dagkapel

Woensdag 24 april
14.00 uur Lewedorp-De Kraayert
 H. Buijssen-Eucharistieviering

Vrijdag 26 april
16.00 uur  Goes Gasthuis
 F. van Hees Eucharistieviering

Zaterdag 27 april
19.00 uur ’s-Heerenhoek
 F. van Hees Eucharistieviering
 Missicanto
19.00 uur  Goes
 A Ladonski - Viering van W&C
 Herenkoor

Zondag 28 april
2e Zondag van  Pasen
09.00 uur Heinkenszand
  P. de Maat Eucharistieviering
  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
 Liturgiegroep Viering van W&C 
10.45 uur Lewedorp
 Liturgiegroep-Viering van W&C
 Eligius
11.00 uur Kwadendamme
 H. Buijssen-Eucharistieviering
 Sint-Caecilia
11.00 uur Goes
 T. Brooijmans Eucharistieviering
 Herenkoor
11.00 uur Haamstede
  Liturgiegroep Viering van W&C
  Samenzang
13.00 uur ´s-Heerenhoek
 F. van Hees-Doopviering

Dinsdag 30 april
09.30 uur Goes
 F. van Hees-Eucharistieviering
 Dagkapel

Woensdag 1 mei 
14.00 uur  Lewedorp – de Kraayert
 Ds. M. Wisse 
Donderdag 2 mei
10.00 uur  Goes Ter Valcke
  W. Hacking

Zaterdag 4 mei 
19.00 uur  Heinkenszand
 F. van Hees-Eucharistieviering
19.00 uur  Ovezande
 W. Hacking –Viering van W&C
 Oal In Jongerenviering
19.00 uur  Goes
  W. Martens-Viering van W&C
 Con Amore

Zondag 5 mei 
3e Zondag van Pasen
09.00 uur ´s-Heerenhoek
  H. Buijssen Eucharistieviering
  Heren
09.15 uur Zierikzee
 F. van Hees Eucharistieviering
 Willibrorduskoor
09.30 uur  Hansweert
 W. Hacking-Viering van W&C
 Gemengd Koor

10.45 uur  Lewedorp
 T. Brooijmans-Eucharistieviering
 Con Dios
11.00 uur Kwadendamme
  H. Buijssen Eucharistieviering 

Mannenkoor
11.00 uur Haamstede
  F. van Hees Eucharistieviering
  Samenzang
11.00 uur Goes
 W. Hacking Viering van W&C 
 Con Amore

Dinsdag 7 mei 
09.30 uur Goes
 F. van Hees-Eucharistieviering
 Dagkapel
19.00 uur  Heinkenszand
  Liturgie Groep 

Rozenkransviering
 Dameskoor

Woensdag 8 mei
14.00 uur  Lewedorp – de Kraayert
 T.Brooijmans-Eucharistieviering
 
Zaterdag 11 mei
19.00 uur  Lewedorp
 F. van Hees-Eucharistieviering
 Eligiuskoor
19.00 uur  Ovezande
 T. Brooijmans-Eucharistieviering
 Bavo Cantorij
19.00 uur Goes
  W. Martens-Viering van W&C
 Herenkoor

Zondag 12 mei
4e Zondag van Pasen
09.00 uur Heinkenszand
 R. Stobbelaar Viering  van W&C
 Dameskoor
09.15 uur Zierikzee
  F. van Hees Eucharistieviering  

Willibrorduskoor
09.30 uur Hansweert
  H. Buijssen-Eucharistieviering 

Samenzang
10.45 uur  ’s-Heerenhoek
 T.Brooijmans-Eucharistieviering
 Dames en Herenkoor
11.00 uur  Kwadendamme
 R. Stobbelaar Viering van W&C 
 Bluesfestival
11.00 uur  Haamstede
  J. Heezemans Viering van W&C
  Samenzang
11.00 uur  Goes
   F van Hees  Eucharsitieviering 

Herenkoor

Kerkdiensten
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leven uit genade – risico en groeikans
Recensie van de film Mary Magdalene (2018)

Een gevoelige vrouw, vol van mededo-
gen. Maar ook strijdbaar en zelfbewust. 
Zo wordt het beeld getekend van Maria 
van Magdala in de gelijknamige film van 
de Australische regisseur Garth Davis. 
Zij ontworstelt zich aan de in haar ogen 
beknellende familiebanden om de charis-
matische Jezus van Nazareth te volgen.
 In de chaotische wereld waarin zij zich-
zelf aantreft, is Maria op zoek naar wat 
God haar te zeggen heeft. Jezus maakt 
haar gevoelig voor Gods stem; hij leert 
haar dat de stilte de beste omstandig-
heden biedt om die stem te horen. Maar 
om die stem te volgen moet Maria wel de 
pijnlijke beslissing nemen om de banden 
met haar familie te verbreken. Toch brengt 
die beslissing, hoe overtuigd ook, haar 
geen eenduidige voldoening. Want binnen 
de kring van apostelen is de positie van 
Maria niet zonder tegenspraak. Sommige 
volgelingen van Jezus zijn bang, dat haar 
aanwezigheid in de groep tot verdeeldheid 

zal leiden. En ook als Jezus steeds meer 
gaat voelen, waartoe zijn weg zal leiden 
(vernedering en dood), komt Maria voor 
beangstigende vragen te staan: volgen of 
afhaken?
 De barmhartigheid wint het van de 
angst: ‘Ik zal bij je blijven, waartoe dat 
ook mag leiden.’ Zij wordt zich steeds 
meer ervan bewust dat dit verdriet en pijn 
met zich meebrengt. Maria gaat het niet 
uit de weg, net zo min als Jezus zelf dat 
deed. Juist in haar standvastig koersen op 
barmhartigheid wordt iets zichtbaar van 
de barmhartigheid van God zelf – dwars 
door alle vernedering en pijn, chaos en 
dood heen. Misschien mag je zeggen,  
dat Maria haar leven wil baseren op 
genade: de genade van God voor mensen 
en de genade van mensen in hun onder-
linge relaties.

GENADE
Dit leven uit genade en barmhartigheid 
wordt in de film zichtbaar als Maria samen 
met Petrus, terwijl ze de boodschap van 
Jezus verkondigen in de dorpen, aanko-
men in een plaatsje dat door de Romei-
nen compleet onder de voet is gelopen. 
De bevolking is grotendeels uitgemoord. 
Petrus geeft aan, dat er niets meer te doen 
valt. Maar Maria neemt vastberaden de 
taak op zich om de weinige overlevenden, 
die er zeer slecht aan toe zijn, te verzor-
gen. Een ander moment van genade wordt 
in de film zichtbaar als Maria zich met 
mededogen wendt tot Judas nadat deze 
Jezus heeft verraden.
 De film laat prachtige landschapsopna-
men zien. Het acteren van Mara Rooney 
als Maria van Magdala is naturel en over-
tuigend. Misschien vooral op de momen-
ten waarop ze zwijgt en haar ogen laat 
spreken. Persoonlijk vind ik de muziek op 
bepaalde momenten te zwaar aangezet, 

maar dat is natuurlijk een kwestie van 
smaak. En de regisseur heeft ervoor geko-
zen om de zachtmoedigheid van Jezus tot 
uitdrukking te brengen in een (naar mijn 
gevoel) soms te zacht stemgebruik van 
de acteur Joaquin Phoenix. Die bij tijden 
fluisterende stem vind ik minder geluk-
kig. Ook het feit dat Maria van Magdala in 
samenwerking met Jezus’ andere volgelin-
gen nieuwe volgers doopt, lijkt mij een (al 
dan niet terechte) knieval voor sommige 
moderne feministische stromingen.  
Maar deze zienswijze past niet in het  
(lees: mijn) beeld van de historische en 
culturele omstandigheden aan het begin 
van onze jaartelling.

MOSTERDZAADJE
De film uit 2018 ondersteunt de rehabilita-
tie van de vrouw die door paus Gregorius 
de Grote in 591 als prostitué werd bestem-
peld. Maar in 2016 werd zij door paus 
Franciscus opgenomen in de kalender 
van kerkelijke heiligen. Zij kreeg de ereti-
tel ‘Apostel van de Apostelen’, waarmee 
ze als gelijke werd opgenomen in de kring 
van eerste leerlingen van Jezus.
 Wat de film vooral oproept is de vraag 
aan de kijkers, waar je zelf staat in ver-
houding tot genade en barmhartigheid. 
Want als je kiest voor deze weg, dan moet 
je beseffen dat je de daarmee verbon-
den risico’s erbij neemt. Toch kan het veel 
opleveren, want al begint het zo klein als 
een mosterdzaadje, het kan uitgroeien 
tot een enorme struik. Tot een plek waar 
vogels nestelen en mensen schaduw 
vinden. Met die beeldspraak, een vrije 
interpretatie van de perikopen uit Lucas 
(17,1-6) en Matteüs (17,14-20), wordt een 
mooie inclusie gemaakt voor het verhaal, 
waarin Maria van Magdala centraal staat.

Wiel Hacking

Eucumeniese bieeênkomst
Op zondag 28 april is er weer een eucu-
meniese bieeênkomst in ‘t Kerkje van 
Ellesdiek (Ellewoutsdijk). Ook op deze 
vierde zondag van de maand april 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 Marga 
Vermue. Het thema is A je gin fouten mikt, 
ka j’ ok niks leêre. Het bekende koper-
kwartet ‘Jongepier’ zal aan deze bijeen-
komst meewerken. De bijeenkomst begint 
om 14.30 uur. De toegang is gratis. Er 

wordt gecollecteerd de Stichting  
Nyamekye die zich inzet voor een wees-
huis in Akwakwaa in Ghana, en voor de 
onkosten van ‘t Kerkje.

Jan Minnaard, 
Oecumenische Werkgroep Ellesdiek
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De weg van Jezus zelf … 
Door de woestijn van dood naar de tuin van leven: Pasen

DE WEG VAN JEZUS ZELF … 

Veertig dagen  met Jezus mee optrekken 
naar Jerusalem, waar hij uiteindelijk aan 
het kruis zal sterven, en met Pasen zal 
opstaan uit de dood. De hele vastentijd 
kunnen we Jezus volgen op zijn tocht door 
de woestijn:
-  langs de as die ons eraan herinnert hoe 

vergankelijk we zijn, (Aswoensdag)
-  langs het brood waarvan een mens 

alleen niet kan leven, (Eerste zondag van 
de veertig dagen)

-  langs de berg waar Jezus door God 
bemoedigd wordt om zijn tocht voort te 
zetten, (Tweede zondag)

Hier zijn we op het moment dat ik dit 
schrijf. Zo trekken we met Jezus nog een 
Derde, Vierde en Vijfde zondag verder 
door deze woestijn. Ook die  laatste fase. 
Om in zijn leven het onze weerspiegeld te 
zien. Als hij bejubeld wordt bij zijn intocht 
in Jerusalem (Palmzondag). Wanneer hij 
samen komt met zijn vrienden om het laat-
ste avondmaal te vieren. De belofte dat hij 
bij ons is als wij doen zoals Hij deed: het 
brood te breken en ons leven met elkaar te 
delen (Witte Donderdag). Tot het uiterste 
toe, zoals hij deed in zijn sterven aan het 
kruis (Goede Vrijdag). Maar het delen van 

zijn leven met ons, zoals Jezus deed, dat 
eindigt niet met de dood in het graf (Paas-
zaterdag) Hier, in deze meest dorre woes-
tijn houdt de dood óp. Je leven, in liefde 
gegeven tot het uiterste toe, laat zich niet 
knechten door de dood maar breekt open 
tot nieuw leven, tot eeuwig leven bij God. 
De woestijnweg die we  in de liturgie gaan  
zal uitmonden in een bloeiende tuin van 
het nieuwe leven. Een tuin die ons zegt: 
Jezus de Heer, hij is verrezen, alleluia!  
Altijd is er nieuw leven, altijd is er nieuwe 
toekomst …

WEERSPIEGELD IN ONS …
Zo voltrekken wij – spiritueel - met Jezus 
zijn lijden, dood en verrijzenis:
Op Palmzondag: Succes en verwerping
Bij veel van die beroemdheden: de ene dag 
succes, de andere dag verworpen. Ervaring 
van succes en verwerping in eigen leven: in 
werk of club, huwelijk of relatie, eigen over-
schatting en falen.
Op Witte Donderdag: Vriendschap en
eenzaamheid
De gave van vriendschap. Er dankbaar voor 
zijn. Afscheid nemen tijdens een maaltijd. 
Hopen dat je geest onder hen aanwezig 

blijft. De eenzaamheid van je eigen levens-
beslissing: erop of eronder.
Op Goede Vrijdag: Verraad en dood
Die eerst je vrienden waren, laten je nu 
vallen. De grond zakt onder je voeten weg. 
Dit is verraad. Je voelt je als dood. Het 
leven vloeit uit je weg. Je voelt wat het is 
om niet te leven. Een voorproefje van de 
definitieve dood?
Op Paaszaterdag: Stilte…
Die van het graf? Van dood en duisternis? 
Die van niets en onzinnig? Die van en-waar-
is-God-nu? Of die van: wacht eens … er 
kan nog iets komen …  is er nog licht … is 
er nog Iemand …?
Blijft deze dood dood of is daar leven van 
Leven …?
Met een hartelijke wens voor een goed 
doorleefde Goede Week en een zalig 
Pasen, mede namens collega-pastores, 

Fons van Hees, pastoor

Bijdrage pastoraal team

Ridderdag van de Orde van de Tempeliers 
Op zaterdag 13 april as. 
viert de Orde van de  
Tempeliers in Nederland 
haar jaarlijkse Ridderdag 
in Goes. De dag wordt om 

12.00 uur geopend met een eucharistie-
viering in de H. Maria Magdalenakerk.  
Daarna volgen de Ridders hun program-
ma verder met een stadwandeling, een 
bezoek aan slot Oostende en hun jaar- 
vergadering.
De dag wordt georganiseerd door de 
Zeeuwse afdeling van de orde: de Priorij 

van Sint Jan. De huidige Orde van de  
Tempeliers is een internationale voort-
zetting van Tempelorde die vanaf het jaar 
1100 twee eeuwen bleef bestaan met 
het doel de pelgrims in het Heilig Land te 
beschermen.
De huidige Orde laat zich inspireren door 
de H. Bernardus: warme menselijkheid 
als een humanistische vertaling van het 
evangelie. Niet het eigen maatschappe-
lijk belang maar de zorg om in gedeelde 
en gezamenlijke verantwoordelijkheid te 
zoeken naar die werken die het leven en 

werken van Jezus voor onze maatschappij 
vertalen.
De ridders komen regelmatig samen in 
dialoog rond het geestelijk en maatschap-
pelijk leven, geleid door de spreuk: ‘Non 
nobis Domine…’, niet aan ons, Heer,  
niet aan ons, maar geef de glorie aan  
uw eigen Naam’.
Wij wensen de Ridders een goede en 
inspirerende dag toe.
u bent van harte welkom bij de
Eucharistieviering H.Maria Magdalena-
kerk Goes – zaterdag 13 april, 12.00 uur
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Algemeen

Katholiek onderwijs in onze H. Pater Damiaanparochie
In deel 1 bespraken we de rol van het onderwijs in het algemeen in Neder-
land en namen we een voorproefje van de ontwikkelingen van specifiek 
katholiek lager onderwijs tot de jaren van de Lager Onderwijswet van 1857.

Minister Justinus van der Bruggen had 
het allemaal zorgvuldig uitgedacht: met 
zijn Lager-onderwijswet wilde hij een 
eind maken aan de schoolstrijd die sinds 
de invoering van het openbaar onderwijs 
woekerde. Vrijheid van onderwijs (Grond-
wet 1848) klonk leuk en leek de neutraliteit 
te handhaven, maar het stond ook religi-
euze groeperingen vrij om op particuliere 
basis eigen ‘bijzondere’ scholen te stich-
ten. Godsdienstonderwijs moest dan wel 
zelf bekostigd worden, maar dat hadden 
ouders er graag voor over.
De nieuwe wet van 1857 liet bijzondere 
scholen toe en in 1858 werden er dertien 
nieuwe scholen gebouwd. In 1859 waren 
dat er zes en in 1860 elf. 
De onvrede tussen de discriminatie van 
de overheid nam toe en Groen van Prin-
sterer voerde buitenom het parlement een 

campagne om de 
Vereniging voor 
Christelijk Nati-
onaal Schoolon-
derwijs op te 
richten. De Unie 
‘een school met 
de Bijbel’ deed 
dat ook in 1873 
en de katholie-
ken ( met name 
in het zuiden) 
begonnen 
zich ook te 
roeren. Door 

het herstel van de bisdommen in 1853 
kregen ze steun om de bouw van scholen 
van de grond te krijgen. Priester Herman 
Schaepman (1844-1903) zei zelfs dat open-
bare scholen niets dan ‘intellectueele en 
moreele ruïnes’ voortbrachten…
Abraham Kuyper (1837-1920) en Herman 
Schaepman vonden elkaar in het streven 
naar wettelijke gelijkstelling van openbaar 
en bijzonder onderwijs. De jaren tot 1920 
kenmerkten zich door de oprichting van 
politieke partijen en strijd om financiële 
gelijkstelling te verkrijgen. 
Bij de herziening van de Grondwet in 1917 
werden openbare en bijzondere scholen 
gelijk gesteld en in 1920 werd de nieuwe 
Lager-onderwijswet aangenomen. Kosten 
van schoolgebouwen en leermiddelen 
werden een kostenpost voor de gemeen-
te en niet langer een flink aderlating voor 
ouders.
In 1910 was 62 % van de lagere scholen 
openbaar en in 1930 was dit percentage 
gezakt tot 45%. In 1950 zou dat kelderen 
tot 34% om vervolgens te blijven hangen 
rond 33% in 2000.
Bijzonder onderwijs was/is nog steeds 
vooral bedoeld voor scholen waar op reli-
gieuze of levensbeschouwelijke basis 
werd lesgegeven. Dus niet enkel protes-
tants-christelijk of katholiek, maar ook 
joods, antroposofisch of islamitisch ( iets 
wat nu actueel is). Ook bijzondere-neu-
trale scholen zoals Jenaplan-, Dalton- of 
Montessorischolen vallen er onder.

Bijzonder (katholiek) onderwijs in  
Kwadendamme en Heinkenszand
In 1853 gingen 38 katholieke kinderen uit 
Kwadendamme naar de school van Hoe-
dekenskerke. Deze school kende toen 106 
leerlingen, dus 36 % was in feite geen lief-
hebber van openbaar onderwijs. Het enige 
godsdienstonderricht wat men in Kwaden-
damme kreeg was ‘s morgens vroeg de 
zogenaamde ‘lering’ (catechismusonder-
wijs in de kerk).
Pastoor J. Th. A. Heyligers (naamgever van 
de huidige school) werd op 15 maart 1872 
benoemd en maakte er geen geheim van 
zo snel mogelijk met een katholieke school 
te willen starten.
Op 19 april 1874 werd deze tweeklassige 
school ( berekend op 96 kinderen) geo-
pend. De jaren daarop volgend steeg het 

aantal leerlingen ruim boven de 100 en 
werd het noodzakelijk een nieuw gebouw 
te ontwerpen. Die nieuwe school ver-
rees in 1915-1916 en werd verrijkt met een 
woning voor de hoofdonderwijzer. 
Het aantal leerlingen bleef stijgen en in 
1924 vond de toenmalige pastoor J. Nieu-
wendijk het wenselijk dat er een aparte 
school voor jongens zou worden gebouwd.  
Ten behoeve van de meisjes werd een 
overeenkomst gesloten met de congrega-
tie  Ursulinen van Bergen (Noord-Holland) 
die deze meisjes onder hun hoede zouden 
nemen. De ruime woning van het hoofd der 
school werd verbouwd tot klooster! 
In 1929 werd de nieuwe St. Gerardus 
Majella- jongensschool in gebruik geno-
men en de bestaande school was vanaf 
toen alleen maar toegankelijk voor meis-
jes; alleen de allerjongste kinderen (eerste 
klas) huisde nog tot 1937 op de meisjes-
school. Deze school werd in 1974 vervan-
gen door de huidige Mgr. Heyligers aan  
de Sportweg.

Op Nieuwjaarsdag 1907 deed de toenma-
lige pastoor Teule aan de gelovigen van 
Heinkenszand een voorstel tot het stich-
ten van een parochiale school. Hij vroeg 
met name om financiële medewerking 
omdat hij lokalen van de openbare school 
aldaar wilde kopen. Dit voorstel haalde het 
niet, want men had meer trek in een eigen 
katholieke schoolgebouw. Op 21 juli 1909 
begon men met de bouw en op 29 novem-
ber werd het schoolgebouw met vier loka-
len en onderwijswoning betrokken! De 
woning is er nog steeds aan de Kerkdreef.
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Bijdrage pastoraal team

De katholieke Sint Jozefschool begon met 
vier leerkrachten en honderdvijftig leerlin-
gen! (over klassengrootte met hedendaag-
se maten gesproken). Leerlingen kwamen 
te voet naar school, soms van 10 km ver op 
klompen en in klederdracht! De verbon-
denheid met de kerk was sterk: de leerlin-
gen gingen veelal elke morgen naar de mis 
en de pastoor drukte als geestelijk leider 
van deze gemeenschap en tevens als voor-
zitter van het schoolbestuur een belangrij-
ke stempel hierop.
Zoals het op elke school gaat: leerlingen 
gaan en komen; leerkrachten werden aan-
genomen en ontslagen (bij huwelijk of door 
geldgebrek- met name in de crisis- 
jaren dertig) en het gemis van waterlei-
ding, watercloset, centrale verwarming 
werd door niemand als belemmering  
ervaren. Thuis had je dat toch ook niet!

kleuteronderwijs

De kleuters in Nederland kwamen er nog 
bekaaid vanaf. Simpelweg omdat er geen 
plicht was om dit type onderwijs te volgen. 
In 1956 kwam als opvolger van de bewaar-
school (sinds 1844) de kleuterschool als 
onderwijsvorm in beeld. Dit schooltype 
was voor kleuters: kinderen van 4-6 jaar. 
Er kwam geld vrij voor deze scholen, maar 
leerplicht was er niet! De leerplicht zou 
pas in 1985 worden aangepast door de Wet 
op het Basisonderwijs. De kleuterschool 
werd een onderdeel van de basisschool 
groep 1 en 2.

In Heinkenszand werd op 2 mei 1949 een 
R.K. Fröbelschool opgericht. De start was 
zo succesvol dat  op 21 november 1957 deze 
groep een eigen gebouw kreeg aan de Van 
Citterstraat met de welluidende naam: 
Onze Lieve Vrouw van Fatima. 40 kinderen 
en 2 leerkrachten gaven onderwijs.

Kerkbestuur wordt schoolbestuur
Zoals in vele gemeenten werd in Heinkens-
zand in 1959 het bestuur van de scholen via 
de pastoor overgedragen aan een nieuw 
schoolbestuur met de welluidende naam: 
Stichting Katholiek Onderwijs Heinkens-
zand. Ook in de andere dorpen (’s-Heeren-
hoek, Ovezande en Kwadendamme) zou 
deze omslag van kerk naar eigen school 
bestuur binnen afzienbare tijd plaatsvinden.

Volgende nummers:
• Katholiek Onderwijs Ovezande 
•  Stichting Katholiek Onderwijs Borsele 

(SKOB) 
•  Van Prisma en SKOB naar Prisma- 

scholengroep (2019)
Richard Gielens

Bronnen:
75 jaar R.K. Onderwijs Heinkenszand 
(werkgroep Jan Boonman e.a.) 1984
De canon van het onderwijs (Emma Los)  
Boom Amsterdam 2012.
Ovezande eiland in de Zwake (J. de Ruiter, 
gemeente Borsele) 2002.
Kwadendamme dorp aan de Quaadendam  
(J. de Ruiter, gemeente Borsele) 2005
Foto Fröbelschool : regionaal archief Alkmaar

!de samensteller is nog op zoek naar  
achtergrondinformatie over katholiek onder-
wijs in de kernen Goes- Hansweert- Rilland 
en Zierikzee.

Op bedevaart naar Beauraing
Vaak leven wij  tegenwoordig in een 
wereld die oppervlakkig is en gejaagd.
Dagelijks worden wij overspoeld met 
schokkende beelden en onthutsende 
berichten uit en over onze wereld. Wij, 
gelovige Christenen, vinden maar moei-
lijk de tijd, rust en stilte die nodig zijn voor 
inkeer in onszelf, voor contact met God, 
voor gebed en bezinning. Bezinning op 
het hoe, waarom en waarheen met al ons 
dagelijks doen en laten. 
Goed geleide bedevaarten maken stilte, 
rust, inkeer en bezinning mogelijk.
De Bedevaart bezorgt  ons kracht en 
heerlijke dagen door de ervaring van de 
schoonheid van de natuur onderweg, van 
de steun van de medepelgrims en vrij-
willigers, van de ontroerende Kerkelijke 
plechtigheden in het Heiligdom, om God te 
mogen vinden samen met Maria. Voor de 
71e  keer vertrekken dit jaar vanuit Bisdom 
Breda weer de Bedevaarten naar Beau-
raing. Vicaris Paul Verbeek, onze Vicaris, 
is sinds 1996 Voorzitter van het Comité Pro 
Maria en gaat jaarlijks mee. Samen met 

een Collega-Priester gaat hij voor in de 
door het Comité samengestelde Neder-
landse vieringen. Daarnaast is er uiteraard 
ruimte voor een pastoraal gesprek voor 
wie daar behoefte aan heeft.

Van harte nodigen wij U uit om met ons 
mee op pelgrimage te gaan. Het thema dit 
jaar zal zijn: ”IK ZAL AAN ELKEEN IN HET 
BIJZONDER IETS ZEGGEN”. 

De verzorgde Bedevaart  wordt gehouden 
in het weekend van 22,23 en 24 juni 2019  
en begeleid door een arts, verpleegkun-
digen en vrijwilligers, die borg staan voor 
een goede verzorging. Kosten verzorgde 
bedevaart van € 234,00 tot € 263,00 per 
persoon, afhankelijk van de voorzieningen. 
Opgave voor de verzorgde bedevaart vóór 
15 mei; voor de dagbedevaart is dat 1 juni. 
De dagbedevaart is op zondag 23 juni 2019. 
Vaak komen er dan familieleden en andere 
bedevaartgangers naar Beauraing. Voor 
de dagbedevaart kunt u zich aanmelden 
tot 15 mei. Kosten voor de dagbedevaart 

zijn € 30,00 p.p. Dagbedevaart kinderen t/m 
11 jaar € 15,00 per Kind.
Verdere informatie kunt U inwinnen bij:
Familie De Smit, Goes, 0113 - 212048
mevr. Luijben- Den Boer, Oosterland,  
0111 - 643390
mevr. T. den Boer- de Kok, Hansweert , 
0113 - 381385
mevr. C. Boonman, Lewedorp  
0113 - 612222
mevr. M. Courtin – Rijk, Heinkenszand 
0113 - 568500
mevr. S. Vermeulen-Rentmeester, Ovezande 
0113 - 655589
dhr. P. Beulens, Kwadendamme
0113 - 649311
Familie Makkelie, Vlissingen  
0118 - 464901
HOOFDPROPAGANDIST: Dhr. P.Beulens 
Kwadendamme, 0113 - 649311
VOORZITTER: Vicaris Paul Verbeek  
Bergen op Zoom, 06 – 83215322

U kunt ook onze website bezoeken.
www.bedevaartbeauraing.nl
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PAASTRIDUUM
Elk jaar buigt het pastorale team zich al in een vroeg stadium over de 
planning en organisatie van de vieringen in de ‘Goede Week’ in de opgang 
naar Pasen. Deze periode kenmerkt zich door een reeks vieringen die een 
bewuste aaneenschakelingen vormen naar het hoogfeest van Pasen toe. 

Het woord ‘Paastridiuüm’ houdt in dat drie 
vieringen (Witte Donderdag- Goede Vrij-
dag en Paaswake) een eenheid vormen 
en dus niet afzonderlijk in verschillende 
kernen of kerken gevierd kunnen worden. 
Dit jaar is de keuze gemaakt om binnen 
onze H. Pater Damiaanparochie in twee 
kernen dit triduüm te houden:  
• de Heilige Maria Magdalenakerk te Goes
• de Heilige Eligiuskerk te Lewedorp.

In de Heilige Mariaparochie (Walcheren) 
vindt dit drietal vieringen enkel plaats in de 
HH. Petrus en Pauluskerk te Middelburg. 

Het beschikbare aantal priesters/voorgan-
gers zorgt er mede voor dat deze beper-
king tot twee kerken  in onze parochie 
moet plaatsvinden. Enkel een priester kan 
voorgaan in een eucharistieviering en juist 
‘eucharistie’ vormt de basis tot geloven  
en vieren.
Emeriti en pastoraal werkers zullen voor-
gaan in deze vieringenreeks en zij hopen 
dat gelovigen deze gedachtegang en 
beleidslijn vanuit het bisdom willen volgen.
In het directorium voor de Nederlandse 
kerkprovincie /kalender voor het liturgisch 
jaar C 2018-2019 vinden we navolgende 
passage:

De vieringen van het Paastridiuüm 
dienen plaats te vinden in kathedrale 
en kerken waar dit waardig kan gebeu-
ren: een grote opkomst van gelovigen 
moet mogelijk zijn, met een passend 
aantal bedienaren en de gelegenheid 
bestaat om tenminste enige gedeelten 
in zang uit te voeren.
Het is daarom goed  als kleinere 
gemeenschappen, verenigingen en bij-
zondere groepen van welke aard dan 
ook in deze kerken samenkomen om 
de heilige vieringen in de best mogelij-
ke vorm te houden (Missale Romanum 
2008, Paastriduum nr. 3 pagina 298).

De avondmis van de Witte Donderdag mag 
in de parochiekerken pas beginnen vanaf 
het tijdstip waarop op weekdagen een 
avondmis voor de geloofsgemeenschap is 
voorzien.  Gezien de intrinsieke band van 
de instelling van de Eucharistie met het 

priesterschap, kenmerkend  voor de avond 
van Witte Donderdag, mag er op deze 
avond geen woord- of communieviering 
gehouden worden (beleid Nederlandse 
bisschoppen/ Paastriduum 2012).
Elementen voor deze viering worden  
expliciet beschreven:

-  tijdens ‘Eer aan God’ worden de klokken 
geluid, die daarna zwijgen tot het ‘Eer 
aan God’ van de Paaswake.

-  Zo mogelijk kan met een voetwassing 
houden, volgens voorschriften.

-  De eucharistische liturgie kan beginnen 
met een offergang, waarbij de aanwe-
zigen hun gaven naar voren brengen, 
vooral de gaven die verzameld zijn tij-
dens de Veertigdagentijd.

-  Na het gebed na de communie wordt de 
processie opgesteld om het Heilig Sacra-
ment door het kerkgebouw te brengen 
naar de plaats waar het bewaard zal 
worden ( buiten het tabernakel).

-  Na het slot van de viering wordt het 
altaar ontbloot en worden zo mogelijk 
alle kruisbeelden uit de kerk verwijderd, 
Indien dit onmogelijk is, heeft het voor-
keur deze kruisbeelden te verhullen.  

Goede Vrijdag van het Lijden en sterven 
van de Heer is van oudsher een verplichte 
vasten- en onthoudingsdag.
De liturgie van het lijden en sterven van de 
Heer kan alleen gevierd worden met een 
priester als celebrant. De liturgie voorziet 
niet in de mogelijkheid dat diakens of leken 
deze viering leiden. Ook mag de inhoud 
niet veranderd worden. Bij afwezigheid 
van een priester wordt er geen woord- of 
communieviering gehouden.
Het tijdstip van vieren geschiedt na het 
middaguur (rond 15 uur) of om pastorale 
redenen op een later tijdstip. Men moet de 
gelovigen duidelijk maken dat geen enkele 
andere oefening van godsvrucht objectief 

gezien hoger gewaardeerd mag worden 
(Directorium Volksv. Nrs. 142-143).
Ook de orde van de viering is gebonden 
aan voorschriften en mag door niemand 
eigenmachtig veranderd worden (Pasch. 
Soll. 64). Het altaar is leeg, geen kruisen, 
geen dwalen. De priester en de diaken zijn 
bekleed met rode gewaden (zoals voor de 
eucharistieviering).

Paaszaterdag/Stille Zaterdag
Er worden deze dag geen communievie-
ringen of geen communie-uitreikingen 
verzorgd. Ook vindt er geen viering van de 
sacramenten plaats: geen eucharistisch 
offer of ander sacrament. Geen huwelijks-
viering en bij voorkeur geen uitvaart; indien 
van toepassing een uitvaart zonder eucha-
ristieviering en geen communie-uitreiking!
 

Heilige Paasnacht van zaterdag op 
zondag/Paaswake
De paaswake kan pas beginnen na het 
invallen van de duisternis; in de meeste 
gevallen dus pas rond/na 20.00 uur.
De paaswake dient slecht eenmalig plaats 
te vinden in een kerk en er mogen ook geen 
andere liturgische vieringen (gezinsvierin-
gen) voorafgaan aan de paaswake.  Indien 
gewenst kan men met kinderen het getij-
dengebed bidden. Woord- en communievie-
ringen in de paasnacht zijn niet toegestaan.
Tijdens de viering in de (hoofd-)kerk wordt 
tijdens de paaswake slechts één paas-
kaars gebruikt waarmee de voorziene 
liturgische handelingen worden verricht. 
Alleen deze paaskaars wordt op de paas-
standaard geplaatst. Wel is het mogelijk 
overige paaskaarsen die later in een ander 

WETENSWAARDIG

10



kerkgebouw worden gebruikt bij deze 
kaars neer te leggen en deze worden aan 
het eind van de viering ontstoken vanuit de 
ene paaskaars. Zo straalt het licht van de 
verrezen Heer ook in andere parochie- 
kerken en kapellen.
Het doopwater dat in de paastijd gebruikt 
wordt, wordt eveneens gezegend in de 
ene kerk waar de paaswake plaatsvindt en 
vandaar uit naar de andere kerken overge-
bracht.
In het directorium staat de volgorde/ 
opbouw van de paaswake strikt omschre-
ven, evenals de lichtritus en jubelzang;  
liturgie van het Woord (lezingen) de viering 
van het doopsel, de viering van de eucharis-
tische liturgie (vierde deel van de wake), 
het communiceren (mag onder twee 

gedaanten) en het branden van de paas-
kaars tijdens vieringen tot en met Pinkster-
zondag.

PAASZONDAG-DAGMIS
Deze viering valt buiten het triduum en moet 
met zo groot mogelijke plechtigheid gevierd 
worden. De gelovigen worden in het begin 
van de viering (boeteact) besprenkeld met 
het water dat tijdens de paaswake is geze-
gend. Ook de wijwatervaten bij de ingang 
van de kerk worden hiermee gevuld! Het is 
passend dat vanaf de zondagen van Pasen 
(dus na 21 april) de kinderen hun Eerste 
Communie ontvangen.

Bronnenboek: directorium voor de Nederlandse 
kerkprovincie, 2018.

Stichting Open Huis – Noodopvang de Bevelanden

Zoals u wellicht weet zijn er in het gebouw 
van het Leger des Heils twee kamers, 
bestemd voor de opvang van mensen die 
even ‘geen dak boven het hebben’. Die 
‘Noodopvang’ wordt verzorgd door vrij-
willigers uit een aantal Goese kerken; die 
kerken/diaconieën zorgen ook voor het  
leeuwendeel van de benodigde financiën.
 In de ‘Noodopvang’ vangen slaapvrij-
willigers en coördinatoren de ‘tijdelijk- 
daklozen’ op en begeleiden ze, met hulp van 
allerlei organisaties, naar woonruimte waar 
ze, al dan niet met ondersteuning, de draad 
van hun leven weer kunnen oppakken. In de 
ruim 20 jaar dat de ‘Noodopvang’ nu bestaat, 
konden heel mensen op deze manier een 
crisissituatie in hun leven overbruggen.

ZORGBEHOEFTE
De laatste jaren is er echter veel veranderd. 
Ging het in het begin nog om de opvang van 
‘tijdelijk-daklozen’, bijv. vanwege huiselijke 
problemen, de laatste tijd kloppen steeds 
vaker mensen bij de ‘Noodopvang’ aan die 
vanwege psychische en/of sociale proble-
matiek dakloos zijn geworden: mensen die 
de weg naar de reguliere zorg niet kunnen 
vinden of die zorg niet accepteren, en 
mensen die niet meer kunnen terugvallen op 
hulp van familie, omdat die niet in de buurt 
is of ‘niet thuis’ geeft. Kortom: steeds meer 
‘verwarde personen’ en mensen met een 
grotere zorgbehoefte en een complexere 
onderliggende problematiek, zoals alcohol- 
en/of drugsverslaving. Het blijkt ook steeds 
lastiger te worden om voor deze mensen 
structurele huisvesting te vinden, waardoor 
de voor tijdelijke opvang bedoelde kamers 
steeds langer bezet blijven en ontoegankelijk 
worden voor de mensen in situaties waar-
voor ze bedoeld zijn: tijdelijk noodopvang. 
 De problematiek waarmee de vrij-
willigers geconfronteerd wordt, overstijgt 
inmiddels de mogelijkheden van een vrijwilli-
gersorganisatie. De Stichting Open Huis, die 
voor de ‘Noodopvang’ verantwoordelijk is, is 
echter van mening dat de ‘Noodopvang’ in 
onze samenleving een christelijke plicht is. 
Zij heeft afgelopen tijd dan ook gezocht naar 
continuering in een professionelere opzet. 
Daartoe zijn gesprekken gevoerd met de 

gemeente Goes, die de ‘Noodopvang’ graag 
voor de regio wil behouden, en de  
Stichting Leger des Heils Welzijns- en 
Gezondheidszorg, waarmee de laatste tijd 
al werd samengewerkt.

OVERDRACHT 
Deze gesprekken hebben erin geresul-
teerd dat het bestuur van de ‘Noodopvang’ 
onlangs het principebesluit genomen heeft 
de ‘Noodopvang’ in de huidige vorm te 
beëindigen en over te dragen aan de Stich-
ting Leger des Heils Welzijns- en Gezond-
heidszorg, een professionele organisatie, 
die is ingesteld op de opvang van mensen 
met (complexere) problemen.
 De ‘Noodopvang’ wordt vanaf 1 janua-
ri 2019 verzorgd door de Stichting Leger des 
Heils Welzijns- en Gezondheidszorg.  
De Stichting Open Huis zal in de loop van 
2019 worden opgeheven.
 Overigens: ook in de nieuwe opzet zal 
er in de ‘Noodopvang’ ongetwijfeld behoef-
te bestaan aan vrijwilligers. Daarvoor zal in 
eerste instantie een beroep gedaan worden 
op de leden van de kerken die destijds de 
‘Noodopvang’ hebben opgericht; zodra  
duidelijk is aan welke ondersteuning con-
creet behoefte is, zal de Stichting van zich 
laten horen.

Ko Kloet en Wiel Hacking
bestuursleden van de Stichting Open Huis 

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

Parochiekern 
GOES

N  ieuws van 

uit de kernen 

Goes

LIEF EN LEED
Overleden
22 februari: Christina Adriana Maria 
(Christien) Snepvangers, 81 jaar, echtge-
note van C. Geers. De crematie vond in 
besloten kring plaats.

PRESENTATIEVIERING 1E COMMUNIE
Dit jaar worden de 
communiekinde-
ren van Ovezande, 
Kwadendamme, 
Hansweert en 
Goes samen voor-
bereid op de 1e 
communie.

De gezamenlijke presentatieviering vindt 
plaats op Palmzondag 14 april om 11.00 
uur in een gezinsviering in Goes.
Iedereen is van hart uitgenodigd om de 
kinderen te verwelkomen.
Omdat we Palmpasen vieren mogen alle 

kinderen een eigen Palmpasen-stok naar 
de kerk meebrengen.

MAGDALENAZAAL OPGEKNAPT
De Magdalenazaal heeft de laatste weken 
een metamorfose ondergaan!! Er is een 
mooie, nieuwe keuken geplaatst en met 
hulp van een aantal vrijwilligers zijn de 
muren en deuren met een verfje heerlijk 
opgefrist. Het ziet er fantastisch uit! Als 
u in de gelegenheid bent, moet u er eens 
een kijkje gaan nemen. 

PAASTRIDUÜM 
De vieringen van Witte Donderdag, Goede 
Vrijdag en de Paaswake vormen samen één 
geheel en worden daarom door dezelfde 
voorganger in dezelfde kerk gevierd. Voor-
gangers tijdens deze “heilige dagen” zullen 
pastoor Van Hees en pastor Hacking zijn. 
De vieringen op Witte Donderdag 18 april 
en Goede Vrijdag 19 april beginnen om 
19.00 uur. Op donderdag zingt Con Amore, 
aangevuld met dames uit de koren van 
Kwadendamme, Hansweert en Heinkens-
zand, onder leiding van Tuur Remijn. 
Op vrijdag wordt de viering muzikaal 
verzorgd door L’ Esprit onder leiding van 
Angella Steur. 
Op Paaszaterdag 20 april begint de  
Paaswake om 21.00 uur. Dan zijn de heren-
koren van Goes, Hansweert, Kwadendam-
me, Ovezande en Zierikzee, onder leiding 
van Tuur Remijn aan de beurt om de viering 
muzikaal te verzorgen.

BLOEMENGROEP
De bloemengroep heeft de afgelopen jaren 
ruim binnen de verkregen gelden gewerkt.
Tijdens de hoogtijdagen van Kerstmis en 
Pasen werd er door de bloemengroep 
gecollecteerd, na de viering.
Zo konden zij de kerk elk weekend ver-
sieren en toen ze in januari 2019 stopten 
hadden ze in de kas nog een overschot 
van €1300,--.
Anita ,Marianne en Ellen nogmaals 
bedankt voor jullie inzet in de afgelopen 
jaren.
Namens de bloemengroep dank aan de 
kerkgangers voor de gulle gave.

Els Heijers

DAMIAANTJE
Pasen is fijn

Pasen is een fijn feest!

Het wordt warmer buiten,

We zoeken eitjes in de tuin.

De vogeltjes fluiten,

En we worden al een beetje 

bruin.

Maar het allerbelangrijkste 

met Pasen is,

Deze belangrijke gebeurtenis:

Jezus die zich helemaal aan 

ons geeft,

Jezus is niet dood, Hij leeft!  

Graag hopen we jullie te zien bij één 
van onze Palmpasen vieringen:
Op 13 april is de Palmpasen viering in 
Ovezande om 19.00 uur. 
Donderdag 11 april is het van 14.15 uur 
tot 15.30 uur palmpasenstokken knut-
selen in basisschool “ de Zandplaat” 
aanmelden bij Charlotte den Toon-
der 0113 655082 iedereen is welkom. 
Zaterdag 13 april gaan we om 18.15 
uur met de palmstokken naar het 
Wozoco “ Nieuw Sande” liedje zingen 
en broodjes brengen. De viering met 
palmpasen intocht is om 19.00uur en 
er is dan kindernevendienst.

Op 14 april is de gezinsviering  
Palmpasen in Goes om 11 uur. 
Dit is tevens de presentatieviering 
van de 1e H. communicanten uit de 
kernen Goes, Ovezande,  
Kwadendamme en Hansweert.
Je mag je eigen palmpaasstok  
meenemen naar deze viering! 

Op ‘s-Heerenhoek is er op 14 april een 
Palmpaasmis-viering en presentatie 
communicanten en vormelingen om 
10.45 uur.
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Correspondentieadres parochiekerncentrum:
Postadres: Deken Holtkampstraat 9, 
4453 AH ’s-Heerenhoek 
Tel. 0113-351264; B.g.g. belt u met de secretaris van 
de parochiekerncommissie:
R. Gielens: 0113-352067.
www.rksheerenhoek.nl
e-mail: info@rksheerenhoek.nl
Financiële gegevens:
IBAN: NL65RABO0128596538
Spoedzaken: 06-22815618
Spreekuur: Maak een afspraak via het secretariaat. 
Opgave misintenties: 
via Nel de Winter-Roks, 
tel. 351852 of per e-mail: winro@zeelandnet.nl
Betaling via bovenstaand banknummer.
Doopcontactpersoon:
Pastoraal Centrum, tel. 0113-218610
Kopij-adres: e-mail: plonieparee@kpnmail.nl 
Plonie Paree, Deken Tomaslaan 42, 
4453 AL ‘s-Heerenhoek. 

Parochiekern 
‘S-HEERENHOEK

LIEF EN LEED
Overleden: 
17 maart: Hendrik (Hein) Balleur, weduw-
naar van Leu Balleur-Pieterse, 90 jaar; 
wonende Theresiaplein 28. Zijn uitvaart 
was op zaterdag 23 maart, waarna crema-
tie in besloten kring.

ROND DE KERK 

Afgelopen periode was er enige hapering 
in het verschijnen van dit digitale en papie-
ren weekblad. Redenen van technische of 
persoonlijke aard waren de aanleiding en 
met vereende krachten hebben compu-
tertechnici en vrijwilligers ‘de schade’ zo 
beperkt mogelijk gehouden. Door reacties 
die ik, als redacteur, ontving blijkt dat het 
weekblad meer gelezen en gemist wordt 
dan ik had durven dromen. En dat geeft 
ondergetekende weer genoeg vitamines 
om door te gaan.
Voor wie nog geen abonnee is…geef uw 

BETERSCHAP & STERKE
Onze vaste organist Wim Boer moet tij-
delijk een stapje terug doen op medische 
indicatie. Dit besluit moeten we respecte-
ren en zal voor hem zelf best moeilijk zijn, 
omdat hij een enorme betrokkenheid heeft 
met koren en muziek. Wij wensen Wim en 
zijn naasten veel sterkte toe en hopen op 
een spoedig herstel.

Koren en parochiekerncommissie Goes

   K                                                                       
   B
GOES – NIEUWS

Dinsdag 12 maart j.l. hadden we ons jaar-
lijkse stamppottenbuffet in dorpshuis 
“Heer Hendrikhuis” te ’s Heer Hendriks-
kinderen. Woensdag 13 maart de bijeen-
komst “Wat ter Tafel komt” met als thema 
“Niet aangeboren hersenletsel” en “Man-
telzorg”. De Algemene Ledenvergadering 
was op woensdag 27 maart.
Dinsdag 23 april is onze voorjaarsreis “Een 

Bijzonde-
re Dame en 
de Vlaamse 
Ardennen”. 
We rijden 
naar Lessen 

of Lessines gelegen aan de Dender. We 
bezoeken hier het Hospital Notre Dame a 
la Rose één van de oudste hospitalen van 
Europa!  Na de uitgebreide broodjeslunch 
maken we rondrit door de Vlaamse Arden-
nen, het land van de Ronde van Vlaande-
ren. We sluiten de dag af met een diner in 
restaurant De Baeckermat te Westdorpe. 
Woensdag 8 mei hebben we de bijeen-
komst “Wat ter Tafel komt” deze middag 
staat in het teken van de “Vreemdelingen-
politie“, wat gebeurd er zoal achter de 
schermen.
Zoals u leest waren er de voorbije maanden 
weer velerlei activiteiten op het gebied van 
belangenbehartiging en sociaal contact. 
Lid worden van de KBO betekent ook ‘soli-
dair’ zijn met de oudere medemens. Soli-
dair zijn met anderen ofwel naastenliefde. 
Waarom zouden we het niet in de praktijk 
brengen door lid te worden van de KBO?
En wat krijgt u voor de contributie van 
€ 24,--,- per jaar? Een hele reeks activiteiten 
in de voorlichtende en ontspannende sfeer, 
tien maal per jaar het landelijke ledenblad 
‘KBO - PCOB - magazine’, zes maal per jaar 
ons eigen ledenblad ‘Bij de Tijd’ en, indien 
nodig, ook persoonlijke hulp als u op een of 
ander terrein er niet uitkomt.
Als u dit alles zou willen meemaken en u 
bent nog geen lid van de KBO, dan kunt u 
zich nu nog opgeven en direct al meedoen 

aan bovengenoemde activiteiten.
Ook willen wij u attenderen op onze web-
site www.kbogoes.nl waarop vermeld 
staan de rubrieken: Nieuws; Belangenbe-
hartiging; Sociale Zaken; Veiligheid; Activi-
teiten; Hersenspinsel / Column; Bij de Tijd; 
Ziek zijn, beter worden; Bezoekgroep;  
Senioren en Geld; etc.
Wilt u nader kennismaken met de KBO? 
Vraag een informatiepakket aan bij: mevr. 
T.C.M. Does - Verdurmen, tel. 216154 en u 
ontvangt het per omgaande, of kijk op onze 
website www.kbogoes.nl
                                                                                                                       

Johan van Moorten

K.V.G. NIEUWS
We hebben de goed bezochte jaarvergade-
ring weer achter de rug, met ’s middags
een gezellig optreden van Ilse Voorhoeve 
die nog een extra zangeres meebracht.
Zo klonken de liedjes van Annie M. G. 
Schmidt nog mooier.
Op 2 april verwachten we de heer Francke. 
Hij vertelt ons, aan de hand van beelden, 
over Antartica. Dat zal weer een mooie 
avond worden! U komt toch ook?
17 april is de inloopsoos. Daar kan door de 
leden van het vrouwengilde ook een paas-
stukje worden gemaakt als u zich van tevo-
ren opgeeft.
21 april vieren we Pasen wat traditiege-
trouw weer voor velen paaseieren en 
lekker eten zal zijn.
Maar wat vieren we eigenlijk? We vieren 
dat Jezus is opgestaan uit de dood, na zijn 
kruisiging, een belangrijk feest! Ik wens u 
allen fijne Paasdagen.
Dan zal op 25 april Thea van Dijk een pre-
sentatie geven over haar reis door  
Australië. Ook hier ondersteunen de beel-
den het verhaal.
Maandag 6 mei willen we met jullie allen 
op reis. Het enige wat ik wil verklappen 
is dat we o.a naar het museumstraatje in 
Groede gaan. Let op de uitnodiging, geef 
u op tijd op en als er plaats is mogen er 
introducées mee.  Hierover meer in de 
uitnodiging. Zoals altijd is er op de eerste 
en derde woensdag van de maand weer 
inloopsoos.
Er is een vaste kern die altijd weer aanwe-
zig is, maar ook anderen weten nu de weg 
te vinden. Kom ook eens kijken het ver-
plicht u tot niets en het is gezellig.
Wilt u toch iets meer weten over ons bel 
gerust naar Ardi tel. 228099 of Thea  
tel. 06-18751148. Ze vertellen u graag meer. 
Ook op de website staat informatie en 
foto’s. Neem eens een kijkje.

Tot ziens, Dien Janssen.
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PASTORALE ZORG INZAKE 
SACRAMENT DER ZIEKEN 

EN OVERLIJDEN

06- 53637130

 

Kerkeboomgaardstraat 30 Kwadendamme  
(0113) 644 398 

www.rplusmakelaardij.nl 

 

Dorpsstraat 51b Heinkenszand  
(0113) 644 398 

www.rplusmakelaardij.nl 

zeker als besproeiing niet is toegestaan. 
‘Water verandert alles’. Na 1953 werden 
delen van Zeeland zou aangepakt en aan-
gepast dat er nooit meer zo’n ramp zou 
mogen plaatsvinden. 
In sommige delen van Azië en Amerika 
vinden jaarlijks overstromingen plaats en 
de bevolking is er gelaten onder. Wij mogen 
dat niet zomaar laten gebeuren en daarom 
vragen we uw bijdrage: ook aan hen die niet 
over ‘geld als water’ beschikken. 
Op school worden kinderen ook geactiveerd 
om iets in te zamelen, maar zij kiezen hun 
eigen goede doelen. Informatie over hun 
project krijgt u via schoolgaande kinderen 
en digitale infobrieven.

ONDERHOUD KERKGEBOUW
Al meerdere malen maakten we melding 
van groot of klein onderhoud aan onze kerk. 
Monumentenwacht komt regelmatig langs 
om de staat van het gebouw te controleren 
en ons te adviseren om al of niet verbeterin-
gen uit te voeren. In sommige gevallen duldt 
men geen uitstel en wordt direct met ver-
vanging gestart.
Zo kwamen er ook klachten over de verlich-
ting van het uurwerk van onze kerktoren. 
De mankementen zijn bekend en er is al een 
offerte aangevraagd om de totale verlichting 
van wijzerplaten en uur-aanduiding te ver-
vangen. Gelukkig mogen we hierbij ook een 
beroep doen op de gemeente Borsele, die 
hiervoor gelden reserveert. Hopelijk weet 
iedereen uit ons dorp binnenkort weer hoe 
laat het is…al zullen de kosten aanzienlijk 
zijn, gezien de veiligheidsvoorschriften.
BRIM-gelden zullen ingezet moeten worden 
om tijdig (voor 2020) te kunnen voldoen aan 
de voorwaarden die het Rijk stelt bij verle-
ning van de beschikbare gelden (€ 100.000).  
Een aanvullende eis is ook dat de  
parochiekern ’s-Heerenhoek minstens een 
even groot deel in de pot stopt. Eerlijk zullen 
we alles delen? De kostenraming stamt uit 
2014 en toen waren de begrote onderhouds-
posten aanzienlijk lager. Wie de rest betalen 
zal, valt makkelijk te raden….
Vandaar dat we op hoogfeestdagen als 
Kerstmis en Pasen een speciale collecte 
durven in te lassen om de eindjes aan elkaar 
te kunnen knopen.

Parochiekerncommissie 

naam door via info@rksheerenhoek.nl  en 
wij zorgen ervoor dat u het digitaal in de 
mailbox krijgt. Voor wie geen mail heeft; het 
blad ligt elk weekend achter in de kerk klaar 
en kan gratis worden meegenomen. Voor 
luisteraars en kijkers van Kerk-TV bestaat 
de mogelijkheid misboekje en rond-de-kerk 
thuisbezorgd te krijgen, mits u moeite heeft 
met uw gewenste kerkbezoek.
Momenteel hebben we 64 digitale abon-
nees; 23 abonnementen Kerk-TV  en 72 
wekelijks afnemers van ons weekblad.

Richard Gielens, redactie ‘Rond de kerk’

VASTENACTIE 2019
Leden van de Caritas-kerngroep hebben 
ook dit jaar gezorgd dat iedereen op eigen 
wijze kan bijdragen voor de bisschoppelij-
ke vastenactie. De bekende ‘kerkjes’ staan 
weer bij de ingang gereed en wachten op 
uw bijdrage; hoe bescheiden ook.
Zeeuwen weten als geen ander hoe 
belangrijk en onmisbaar water is. Teveel 
water verandert een akker in een trooste-
loze modderpoel met rottende oogst. Een 
gebrek aan water maakt boeren wanhopig; 

Plantplannen? 
Wij adviseren u graag. 

   

 
 

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

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

zullen u verassen. 
 

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

 
Kwekerij  Westhof 

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

tel :  0113-561219   fax: 
0113-563399 

E-mail:  
westhof@walnoten.nl 
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LITURGISCH BLOEMSCHIKKEN

Bij de start van de nieuwe bloemengroep 
gaf woordvoerder Marianne van den Bos 
aan zich te willen inzetten voor ‘liturgische’ 
bloemstukken tijdens diensten en vieringen 
in onze kerk. Liturgisch bloemschikken is 
een manier van bloemendecoratie, waarbij 
vooral gelet wordt op de inhoud van de litur-
gie. Liturgische kleuren ( groen, wit, paars, 
rood) worden zo mogelijk toegepast en ver-
wijzen naar de lezing van die zondag/viering.
In de vastentijd zijn bloemen eigenlijk niet 
gepast, omdat soberheid en bezinning op 
zijn plaats zijn. Toch slaagt men erin deze 
schakel te maken, getuige bijgaande foto. 

NIET VAN BROOD ALLEEN..

Op zondag 17 maart startte de voorbereiding 
van de eerste heilige communie 2019. Der-
tien kandidaten doen mee aan het project 
‘blijf dit doen’ maar het thema dit jaar ligt 
vooral bij de betekenis van ‘brood’.
Een mens leeft niet van brood alleen en op 
verschillende manieren laten we kinderen 
en ouders/verzorgers ervaren dat deze  
Bijbelse spreuk heden ten dage nog steeds 
geldt. Niemand is tevreden met enkel een 
snee brood, ook al voedt brood voldoende… 
Ouders, gezinsleden, vrienden en familie 
vullen extra behoeften aan zorg, liefde, aan-
dacht en warmte aan.

‘s-Heerenhoek

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

Parochiekern 
HEINKENSZAND

LIEF EN LEED 

Gedoopt
Op 24 februari is in onze kerk gedoopt Sera 
Maes, dochter van Robbie Maes en Astrid 
Maes-Franse.

Overleden
Op 20 februari is overleden Rosalia Anto-
nia Maria Spelier, weduwe van Willem 
Remijn, op de leeftijd van 93 jaar. De kerk-
dienst en begrafenis van Roos heeft in 
Ovezande plaats gevonden. 

Op 28 februari is overleden Gerardus 
Kempe, echtgenoot van Louisa Aleida 
Hoendermis, op de leeftijd van 89 jaar. 
Gerard werd gecremeerd in Goes. 

BIJZONDERE VIERINGEN

Kruiswegviering
Op Goede Vrijdag19 april 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 Paaszon-
dag 21 april. Young Spirit zal zingen en als 
het weer het toe laat, mogen de kinderen 
na afloop eieren zoeken in de tuin. Voor 

In goede samenspraak met de kinderen 
uit de kern Lewedorp en gast-communi-
cant Hansweert proberen we eigen kern & 
kerk er nadrukkelijk bij te betrekken. Of we 
daarin slagen? Dat mag u bepalen tijdens de 
presentatieviering op Palmzondag 14 april.
Op donderdag 11 april hebben alle commu-
nicanten en groepsgenoten uit groep 4 van 
de Don Boscoschool een rondleiding door 
de kerk en alle belendende ruimten. Alle 
kastdeuren mogen dan open, want onze 
kerk kent geen geheimen.

Voorbereidingsgroep  
EHC 2019/ Jozien & Richard

VORMSELVOORBEREIDING 
Drie kinderen uit onze eigen parochiekern 
maken deel uit van de grote groep vorme-
lingen die we dit jaar mogen begeleiden. 
Op Palmzondag 14 april zullen ook zij deel 
uitmaken van de presentanten. De overige 
25 vormelingen zullen dat voorstelrond-
je zoveel mogelijk in hun eigen kern/kerk 
doen in een van de komende weken. Op 
zaterdag 18 mei om 19.00 uur zullen alle 
jongeren gevormd worden in onze kerk 
door vicaris Wiel Wiertz.

GOEDE WEEK-VIERINGEN
Dit jaar zullen we samenwerken met onze 
cluster-West-buren uit Lewedorp tijdens 
het Paastridiuüm, dat loopt van Witte Don-
derdag tot en met Paaszaterdag/Paaswake. 
Koren, lectoren, acolieten en misdienaars 
verlenen medewerking in de Eligiuskerk.
Palmzondag 14 april houden we met com-
municanten en vormelingen een palmpaas-
viering waarbij de palmpaastak het symbool 
is van lijden en bezinning. Kinderkoor en 
gemengd koor zullen deze jongeren voor-
zien van eigentijdse liederen.
Op woensdag 17 april zullen leerlingen van 
de middenbouwgroepen van Don Bosco 
een rondleiding hebben langs de kruisweg-
staties in onze kerk. Ook hierbij staat bezin-
ning en het lijden van Jezus centraal. Leden 
van de speciale werkgroep geven uitleg.
Op Goede Vrijdag is er om 15.00 uur de 
kruiswegstatie-gang, verzorgd door leden 
van de liturgische werkgroep.
Op Paaszondag/Eerste Paasdag is er toch 
een viering van Woord en Communie, want 
het zag er even naar uit dat we geen voor-
ganger zouden kunnen begroeten. PASEN 
zonder viering zou dan wel een erg Stille 
Zondag worden. Gelukkig zorgen de koor-
leden van Sint Caecilia voor blije gezangen 
en zorgt voorganger pastor Stobbelaar voor 
een viering met inhoud.

Parochiekerncommissie  
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Kwadendame

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

of namens de parochiekerncommissie aanwezig 
tussen 9.00 – 12.00 uur.

- Telefonisch bereikbaar: 0113-649219 
 of 06-25053876.
- Website: www.kerk-kwadendame.nl
- E-mail: h.bonifacius@hetnet.nl
Bankzaken:
-  ING: NL42INGB0000394345 
 Parochiekern Kwadendamme
-  Rabo: NL10 RABO 0346034183 
 Pater Damiaanparochie kern Kwadendamme
Vieringen:
- 1e t/m 4e zondag: 11.00 uur 
- 5e weekend zaterdag: 19.00uur
Misintenties:
 Corrie Franse, tel. 0113-851349 of 06-15073351
 e-mail: cjmfranse@zeelandnet.nl
Doopcontactpersoon: 
 Marga v.d. Plasse, 0113-649605.
Inleveren kopij Parochienieuws:
 e-mail: hansdevos@zeelandnet.nl
 Hans de Vos, Siguitsedijk 29,
 4434 NB Kwadendamme, 0113-649993.

Parochiekern 
KWADENDAMME

TERUGBLIK CARNAVALSVIERING

D’r is gin ouwen an (mie een hee) was in 
2019 het carnavalsmotto van de Pikpot. 
Met zo’n motto kun je alle kanten op, 
en pastor Wiel Hacking maakte hiervan 
gebruik door in zijn preek het motto te ver-
binden met het onderwerp van de lezin-
gen: de lach als de beste cosmetica voor 
het uiterlijk en het beste medicijn voor het 
innerlijk, en de wijze raad van Jezus om 
van iedereen te houden, zelfs van je vijan-
den. Carnaval is uiteindelijk een feest van 
de lach en van genegenheid, en als het 
feest eenmaal ‘los’ gaat, is er geen houden 
meer aan. De muzikale leiding op de och-
tend van de 24e februari was in handen 
van blaaskapel de Pikpotters, die o.a. een 
mooie versie van het nummer ‘Zoutelande’ 

de volwassenen is er koffie of thee na de 
dienst.
We hopen op een volle kerk en een fijn 
samen zijn.

ZIEKENZALVING 22 MEI
Dit jaar is de Ziekenzalving van de 
Parochiekern Heinkenszand op woensdag 
22 mei.
Aanvang van de dienst zal zijn om 14.30 
uur in ‘Poelwijck.
De dienst wordt geleid door pastoor Fons 
van Hees en dominee Marjo Wisse.
De bewoners van de Koriander en de Riet-
zanger zijn ook van harte welkom, mits er 
een goede begeleiding is. Voor vervoer 
kan gezorgd worden. 
 
U kunt zich opgeven bij:
Anny van der Meer 0113-568155                                      
meer58@zeelandnet.nl
Leny Rijk 0113-649324 of 06-22898950   
ja.rijk-rijk@online.nl     

KBO HEINKENSZAND 
was op 13 maart  2019 in het Bevrijdings- 
museum te Nieuwdorp.  
Met een groot aantal leden werd op 13 
maart het bevrijdingsmuseum bezocht. 
Sommigen waren er al meer geweest, 
voor anderen was het de eerste keer. 
Waar iedereen het wel over eens was, 
was dat het een bijzonder waardevol 
bezoek was en dat zo dicht bij huis. Er 
was dan ook van alles te zien over de 
Slag om de Schelde, en over alles waar 
onze omgeving, maar ook Zeeland, in 
de 2e wereldoorlog mee te maken had. 
Deskundige gidsen, verdeeld over groe-

pen, vertelden ons interessante verhalen 
en anekdotes van overlevenden van de 
oorlog en uiteraard over de geschiede-
nis van de oorlogstijd. Ontzettend veel 
materiaal uit die tijd konden we zien en 
er werd verteld wat het was en waar-
voor het diende en vaak ook wat de her-
komst ervan was. Bovendien kregen we 
alle gelegenheid om vragen te stellen, 
die dan uitgebreid en met verve werden 
beantwoord. Het was een bewogen peri-
ode en de hele excursie maakte indruk op 
de deelnemers, die halverwege konden 
bijkomen van een kopje koffie met een 
heerlijke Zeeuwse bolus. Jammer dat het 
weer niet echt meewerkte, waardoor het 
4 ha grote buitenterrein er voor enkelen te 
veel aan was. Toch was dit ook de moeite 
waard met de tanks, baileybrug, bunkers 
en natuurlijk het noodkerkje van Elle-
woutsdijk. 
Kortom, na de verbouwing en gigantische 
uitbreiding van het binnenmuseum waar 
men momenteel druk mee bezig is, zullen 
we hier zeker nog een keer terugkomen. 

COLLECTES
eigen kerk: 
kaarsengeld devotiekaarsen € 119,40
overig collectes eigen parochie € 652,75
subtotaal eigen kerk € 772,15
 
19/1 actie kerkbalans € 36,00
2/2 caritas eigen parochie € 107,00
16/2 Sri-Lanka € 71,00
2/3 Diaconie eigen parochie € 65,50
10/3 vastenactie € 86,00
subtotaal caritas € 365,50
Totaal   € 1.137,65

16



Kwadendame Uitvaartzorg
Van der Hooft  

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

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

Ervaren, vertrouwd
en betrokken

Monuta Richard Ensing
Kantooradres (op afspraak)
Fluitekruidstraat 8, 4461 MH  Goes
T:  0113-783 993 E:  rensing@monuta.nl
I:  www.monutarichardensing.nl

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

Richard Ensing

Monuta Richard Ensing
Kantooradres (op afspraak)
Fluitekruidstraat 8, 4461 MH  Goes
T:  0113-783 993 E:  rensing@monuta.nl
I:  www.monutarichardensing.nl

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

Richard Ensing

Monuta Richard Ensing
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Voor, tijdens en  
na de uitvaart.

Richard Ensing

Monuta Richard Ensing
Kantooradres (op afspraak)
Fluitekruidstraat 8, 4461 MH  Goes
T:  0113-783 993 E:  rensing@monuta.nl
I:  www.monutarichardensing.nl

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

Richard Ensing

Parochiehuis; u kunt dan desgewenst met 
iemand meerijden. Overigens is de kerk 
in Teteringen door dezelfde architect ont-
worpen als die in Kwadendamme, dus u 
zult zich er zeker thuis voelen.

Parochiekerncommissie

VASTENSOEP ETEN
In vervolg op de actie van vorige jaren 
organiseren we wederom op Witte Don-
derdag om 17.30 u. een gezamenlijke maal-
tijd in het Parochiehuis. We willen graag 
met mensen samen een sobere maaltijd te 
gebruiken, een zogenaamde ‘vastenmaal-
tijd’. Het is immers gezellig om samen te 
eten, en we dienen er ook nog een goed 
doel mee. We eten vastensoep met bruine 
boterhammen en vragen daarvoor een 
bijdrage van € 5,-. De opbrengst komt ten 
goede aan de Vastenactie. Jong en oud 
zijn van harte welkom; voor kinderen geldt 
een gereduceerd tarief van € 2,-. U kunt 
zich opgeven tot en met woensdag 17 april 
bij het Parochiehuis. Ook worden op die 
dag bij de leden van de caritas de vasten-
zakjes ingeleverd.

KRUISWEG OP GOEDE VRIJDAG
Zoals we dat al jaren doen, maken we ook 
dit jaar op Goede Vrijdag om 15.00 u. een 

speelde en natuurlijk van De Ziengende 
Stemmetjes, met in hun midden Thérèse 
la Fransée, de dichteres van het jaarlijk-
se carnavalslied. Overigens liet Thérèse 
bij monde van prins Geêrt aan het einde 
van de viering weten dat er voor 2020 een 
andere dichter of dichteres wordt gezocht.
 

Tekst Hans de Vos, foto’s Jan Strooband

PRESENTATIEVIERING  
COMMUNICANTEN
Hoewel de voorbereiding voor de eerste 
communieviering op 19 mei in gezamen-
lijkheid met andere kernen wordt opge-
pakt, is er toch ook in onze ‘eigen’ kerk 
een moment om met de kinderen kennis 
te maken. Het zijn drie stoere boys en 
zij gaan ons op zondag 7 april vertellen 
wie ze zijn en waar ze enthousiast van 
worden. Voor ons is dat een mooi moment 
om te zien en te horen dat jonge mensen, 
die uiteindelijk onze toekomst vormgeven, 
ervoor kiezen om bij de kerk te horen.

CHRISMAMIS 2019
In de chrismamis - op woensdag 17 april 
om 19.00 u. in het Brabantse Teterin-
gen - zegent de bisschop de heilige Oliën 
voor de doopleerlingen en de ziekenzal-
ving, en wijdt hij het heilig chrisma. Vol-
gens goed gebruik houden de parochies, 
gemeenschappen en instellingen hierbij 
een inzameling voor een diaconaal doel. 
De caritas van de H. Willibrordusparochie 
in Teteringen heeft voor de chrismamis 
2019 twee projecten uitgezocht: kinderen 
in het Amphia Ziekenhuis te Breda en de 
Voedselbank in Breda. Ieder jaar is deze 
mis een hele mooie, drukbezochte vie-
ring. Indien u belangstelling heeft om mee 
te gaan, kunt u dit kenbaar maken bij het 

Uitvaartzorg Peter Butler
Voor een persoonlijkebegeleiding bij een uitvaart

Uitvaartzorg Peter Butler
Benonistraat 3 

4421 DN Kapelle
tel. 0113-340381

Uitvaartcentrum
Maalstede 1a Kapelle

pabutler@zeelandnet.nl
www.peterbutler.nl
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Kwadendamme

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

Parochiekern 
LEWEDORP

Lewedorp

blijft voortbestaan, 
ondanks het nij-
pende gebrek 
aan voorgangers 
binnen de regio!
Alles op Lewedorp 
staat dit jaar in het 
teken van het 90 

jarig bestaan van het dorp en ook met car-
naval waren er diverse verwijzingen naar 
dit jubileum.
Pastoor van Hees ging voor in deze vro-
lijke, sfeervolle en goed bezochte viering, 
waarin blaaskapel ‘De Koenkelpot’ weer 
de pannen van het dak speelde en koor 
Con Dios ook weer voor diverse muzikale 
verrassingen zorgde. Niet alleen de kerk-
gangers genoten van de sfeer, ook pas-
toor van Hees zelf kon het verloop van 
de mis en de goede opkomst zichtbaar 
waarderen. Uiteraard was Prins Marcel 
met zijn gehele Gevolg aanwezig en in zijn 
toespraak liet hij blijken groôs te wezen 
op het dorp en zijn inwoners en alle acti-
viteiten die nog gaan komen dit jubileum 
jaar! Onze nieuwe Adjudant Jasper de 
Baar nam keurig de eerste lezing voor zijn 
rekening en de Jeugdgarde verzorgde de 
voorbeden.

Ook was er uiteraard weer een collec-
te voor een goed doel en dit keer was 
stichting Beat Batten uitgekozen door de 
carnavals vereniging. De opbrengst was 
hartstikke mooi; namelijk 249,38 euro! Alle 
gulle gevers; hartelijk dank!!
Onder begeleiding van de laatste noten 
van de blaaskapel liep de kerk geleidelijk 
leeg en was het tijd voor koffie in het cafe-
taria, waarvoor iedereen van harte was 
uitgenodigd.

LIEF EN LEED
Op 6 maart is de heer Rinus Adriaens-
sens overleden. De uitvaartdienst was op 
14 maart. Aansluitend vond de crematie 
plaats te Goes.

ME BIN D’R GROÔS OP! 
Dit was het motto van carnaval in ‘t Kraai-
enist, welke bekend werd gemaakt op het 
Neuzenbal, afgelopen november. Dit was 
dus ook gelijk het thema van de jaarlijkse 
carnavals mis, die altijd op carnavals vrij-
dag gehouden wordt.
Een mooie traditie, die hopelijk nog jaren 

omgang langs de veertien staties van onze 
schitterende kruisweg (zie foto). We luis-
teren, bidden, zingen en hopen in stilte op 
inspiratie om onze weg naar Pasen een 
zinvolle betekenis te geven. 

HOOGFEEST VAN PASEN
Tijdens het hoogfeest van Pasen op 
zondag 21 april wordt de nieuwe, geze-
gende paaskaars binnengedragen. Na de 
viering is er weer de actie ‘Een plantje 
voor een ander landje’. Dankzij de goede 
zorgen van het Kaske van Kopmels is er 
ook dit jaar na de paasviering weer een 
plantjesmarkt. Voor een bedrag van € 2,- 
haalt u het voorjaar in huis en kunt u het 
hele seizoen genieten van de groei en 
bloei van de jonge plantjes. De opbrengst 
komt ten goede aan de Vastenaktie.

Tekst Marga van de Plasse, 
foto Hans de Vos

SACRAMENTSPROCESSIE 2019

Op 16 juni a.s. trekt voor de negende keer 
de Sacramentsprocessie door de velden 
rondom Kwadendamme. Het is een twee-
jaarlijks feest van bezinning en beleving in 
onze Pater Damiaanparochie. Er is geko-
zen voor het thema ‘Jouw land is mijn 
land’, een thema dat past bij de tijd waarin 
we leven. Mensen zijn onderweg, op zoek 
naar een thuis, een land waar vrede is. Een 
aantal acteurs zal laten zien hoe de oude 
verhalen passen in de tijd van vandaag. 
Uiteraard zijn er ook weer vaandels, vlag-
gen, klederdrachten en relieken, dit alles 
ter ere van het Heilig Sacrament dat onder 
het baldakijn wordt meegedragen. Jong en 
oud zullen zijn vertegenwoordigd. We nodi-
gen u van harte uit om aanwezig te zijn bij 
deze voor Zeeland unieke gebeurtenis.  
Het programma is als volgt.
14.00 uur: Eucharistieviering in ‘t Hof  
 Vreeland, Stelsedijk 4.
15.30 uur:   Processie van boerderij naar 

Bonifaciuskerk
16.30 uur:  Lof in de kerk
17.00 uur:   Gezellig samenzijn op het plein-

tje achter de kerk.

Tekst vicaris Paul Verbeek, 
foto Sjaak Rijk
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DE VLIEGER

UITVAARTZORG

Schouwen-Duiveland
Wilgenstraat 12 Oosterland

0111 40 2000
(dag en nacht)  

info@uitvaartdevlieger.nl 
www.uitvaartdevlieger.nl

Dag en nacht bereikbaar op:

(0111) 45 07 17
www.uitvaartsd.nl

Voor een zorgzame begeleiding 

Unaniem positieve reacties mogen ont-
vangen, betreffende de de carnavalsmis, 
welke onmiskenbaar een vaste waarde is 
in een druk carnavalsweekend. Hopelijk 
volgend jaar weer en dan uiteraard een 
collecte voor een ander goed doel. Hebt  
u daarvoor een goede suggestie,  
dan gaarne doorgeven aan de redactie 
van dit blad.
Tot volgend jaer!

KINDERNEVENDIENST EN CRÈCHE

Vanwege vieringen elders is er twee 
maanden geen kindernevendienst en 
crèche geweest. Zondag 7 april gaan we 
weer lekker aan de knutsel (misschien wel 
voor Pasen) en luisteren naar verhalen. 
Kom jij ook?
 
EERSTE PAASDAG
De voorbereidingen voor de paasvie-
ring zijn alweer in volle gang. Samen met 
pastor Wiel Hacking en koor Con Dios pro-
beren we weer voor iedereen een leuke 
viering in elkaar te zetten. Een gezinsvie-
ring, waarbij ook alle kinderen de hele vie-
ring in de kerk blijven. Graag zien we weer 
een volle kerk op zondag (Eerste Paas-
dag) 21 april om 10.45 uur. Wij hopen u dan 
allen een Zalig Pasen te kunnen wensen.

OP NAAR PASEN
Het Paastridiuüm van cluster West, de 
parochiekernen van  Heinkenszand, ‘s 
-Heerenhoek en Lewedorp, zal dit jaar 
gevierd worden in de parochiekerk van  
de H. Eligius te Lewedorp.
Voorgangers zullen zijn pastor H.Buijssen 
en diaken E. Bornhijm.
Assistentie door lectoren, acolieten, mis-

dienaars en koren zal verleend worden 
door alle aangesloten parochiekernen.
Op Witte Donderdag en Goede Vrijdag 
is de aanvang van de diensten om 19.00 
uur. De Paaswake op zaterdag 20 april zal 
beginnen om 20.00 uur.
Nu reeds is het de vijfde keer dat dit Paas-
tridiuüm gezamenlijk gevierd gaat worden, 
afgelopen jaren zagen we dat de parochi-
anen uit de verschillende kernen elkaar 
steeds beter gaan vinden tijdens deze 
vieringen. Gezien de toekomst is dit een 
goede zaak, we hopen dan ook dat tij-
dens dit drie opeenvolgende diensten nog 
meer mensen uit de verschillende kernen 
elkaar in Lewedorp weten te vinden. Witte 
Donderdag, Goede Vrijdag en de Paas-
wake zijn anders dan andere feestdagen 
en doorbreken het gewone, omdat ze 
werkelijk anders zijn. Dit kunnen we nog 
meer onderstrepen door binnen het clus-
ter in beweging te komen en als kernen bij 
elkaar te gast te zijn om samen op te trek-
ken naar Pasen. 

BERICHT VAN DE CARITAS
De opbrengsten van de collectes van de 
Caritas, die regelmatig in onze parochie-
kern gehouden worden hebben de volgen-
de bedragen  opgebracht:

Juli - Kerk in Nood  € 56,05
Augustus -Kumi  € 51,96
September - Artsen zonder grenzen € 56,24
September Lokale Caritas  € 68,55
Oktober - Palabana kinderdorp  € 39,70
November - Zondag v.d. Oecumene  € 81,96
December - Bisschoppelijke 
adventsactie € 39,10
December - Zieken en bejaarden € 29,80 

Wij willen alle gevers hartelijk danken 
voor hun bijdrage.

De Caritas.     

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN:
 8 april Caritas 19.30 uur
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Oost-Zuid Beveland

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

Parochiekern 
OOST-ZUID BEVELAND

Ovezande

Kerkgebouw
Onze Lieve Vrouw Hemelvaart,
Hoofdstraat 60, Ovezande
Contactadressen
Secretariaat: pastorie Hoofdstraat 58, 
4441 AE  Ovezande tel.: 0113-655214
internet: www.rkovezande.nl
e-mail: rk.ovezande@zeelandnet.nl 
Financiële zaken
Bankrekening: NL27 RABO 0346008948 
Pater Damiaanparochie parochiekern Ovezande
Misintenties, uitvaarten, huwelijken, 
jubileumvieringen e.d.: 
Mevr. C. de Baar-Rentmeester, tel.: 0113-655824, 
email cdebaarrent@zeelandnet.nl
of Mevr. A. Harthoorn-Capello, tel.: 0113-655157, 
email a-miekehc@zeelandnet.nl
Doopcontactpersoon:
Nicolien de Jonge, tel.: 0113-655868
Kindernevendienst
Iedere maand (met uitzondering van de 
zomervakantie)
Inleveren kopij ‘Parochienieuws’
Dhr. M. Bierens, Constantijnstraat 4, 4441 BB  
Ovezande, tel. : 0113-655520, 
e-mail: mbierens0@gmail.com

Parochiekern 
OVEZANDE

op zaterdag 18 mei om 19.00 uur in de kerk 
van ’s Heerenhoek.
Op donderdag 14 maart is de vormheer, 
vicaris Wiel Wiertz, kennis komen maken 
met de kinderen. Hij zal voorgaan in de 
viering en het vormsel aan hen toedienen. 
Het was erg fijn om hem alvast te leren 
kennen en vragen te kunnen stellen.
In het weekend van 22 op 23 maart waren 
we met z’n allen in de pastorie van  
‘s-Heerenhoek. We kunnen elkaar dan 
echt goed leren kennen en er worden dan 
vast vriendschappen gesloten. Voor de 
kinderen die dat mogen of willen, sluiten 
we op donderdag 18 april aan bij een jon-
geren groep uit Bergen op Zoom. We gaan 
dan met z’n allen naar Dordrecht, om de 
‘Passion’, live mee te maken. Genoeg te 
beleven dus als vormeling. Kinderen die 
(om welke reden dan ook) niet meegaan, 
kijken die avond vast en zeker TV. ...
Natuurlijk willen alle parochianen weten 
wie deze zes jongeren uit de kern zijn. 
Daarom stellen zij zich in de viering van 
zaterdag 6 april aan u voor.
Ook zal Lars zich deze avond aan de paro-
chie voorstellen. Omdat hij voor dit jaar 
de enige communicant uit onze kern is, 
hebben zijn ouders aansluiting gezocht bij 
de kern Kwadendamme. Daar sloten ook 
kinderen uit Goes en Rilland bij aan. Dat 
vormde de leuke groep van acht communi-
canten. De viering waarin Lars zijn Eerste 
Heilige communie zal doen, vindt plaats 
op zondag 19 mei om 10.00 uur in Kwaden-
damme.
Deze jongeren kiezen ervoor! Komt u met 
hen mee vieren?

Vormsel/communie werkgroep

SCHOOLVIERING EN GOEDE WEEK
Op Witte Donderdag, 18 april, houdt basis-
school De Zandplaat een viering in ons 
kerkgebouw. Pastor Wiel Hacking zal 
hierin voorgaan. Iedereen is hierbij van 
harte welkom!
De overige vieringen in de Goede Week 
vindt u in het vieringenrooster van deze 
aflevering van ‘Parochienieuws’. Onze 
koren sluiten dit jaar aan bij de parochie-
kern van Goes. Als u om vervoer verle-
gen zit, wilt u dat alstublieft bij een van 
de leden van de parochiekerncommissie 
melden. Dan wordt er naar een oplossing 
gezocht. De viering op Eerste Paasdag is 
weer in onze eigen kerk.
 
KLUSDAG
De gebouwencommissie van de kern Ove-
zande gaat weer de jaarlijkse klusdag 
organiseren. We willen dit doen eind april 

LIEF EN LEED

Overleden
Roos Spelier, weduwe van bakker Willem 
Remijn, is op 20 februari overleden. Ze 
was in 1925 te Wijk bij Duurstede geboren. 
Haar vader, die ook bakker was, kwam 
uit Zeeland. Tijdens familiebezoek heeft 
Roos haar man leren kennen. Van kinds af 
aan bekend met het leven in een bakke-
rij, heeft ze enorm van het bakkersleven 
op Ovezande genoten. Zij kregen negen 
kinderen, en veel klein- en achterklein-
kinderen. Roos zette zich actief in voor de 
vrouwenbond. Haar handen waren altijd 
bezig met huishoudelijke taken, handwer-
ken of de tuin. Toen haar krachten minder 
werden, nam ze naar intrek in de Rietzan-
ger te Heinkenszand. Na de uitvaartdienst 
op 26 februari in de kerk van Ovezande, is 
ze in besloten kring te Goes gecremeerd.

COMMUNICANT EN VORMELINGEN
Met in totaal 28 jongeren, uit de kernen 
Lewedorp, ’s Heerenhoek, Heinkenszand 
en Ovezande zijn zes kinderen uit onze 
kern zich volop aan het voorbereiden op 
het Heilig Vormsel. Dit zullen ze ontvangen 

Bloemenpot
De bloemenpot heeft in de maand februari 
€ 12,50 opgebracht.

PRESENTATIE COMMUNICANT

Ik ben Dycke van de Wouw, 8 jaar en 
woon samen met mijn papa Ronald en mijn 
mama Stephanie in Hansweert/Vlake. Ik 
heb twee broertjes Jibbe en Xiebe. Ik doe 
op 30 mei mijn eerste communie samen 
met kinderen uit Lewedorp, Borssele en 
’s-Heerenhoek in de kerk van ’s-Heeren-
hoek. Op zondagen in maart, april en mei 
werken we samen in het boek ‘Blijf dit 
doen’ en zo leer ik ook andere kinderen 
kennen, die hun communie doen.
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hoofdstad Jeruzalem. Timmerman… meu-
bels, hekwerken, kippehokken, en als hij 
op Ovezande gewoond had, misschien wel 
klompen …
Om ons verder te verdiepen in de verering 
van de heilige Jozef, zijn we als groep op 
15 maart naar het dorpje Smakt geweest. 
Dat ligt in de gemeente Venray. Het is het 
enige bedevaartsoord van de heilige Jozef 
in Nederland. Er staat een kapel uit 1699 
die onlangs gerestaureerd is. Vroeger 
kwamen er veel verloofde stellen op bede-
vaart, omdat Jozef de patroonheilige van 
een gelukkige levensstaat is. Tegenwoor-
dig is de kapel een mijlpaal op het Pie-
terspad. We hebben het bezoek daar als 
boeiend ervaren.
Gaandeweg hebben we al wat materiaal 
binnen gekregen. Er heeft een adverten-
tie in de krant gestaan, waar aardig wat 
leuke reacties op gekomen zijn. Maar er 
kan zeker nog bij. U denkt misschien, van 
de  heilige Jozef heb ik niets. Maar is Ove-
zande niet gespecialiseerd in kerststallen? 
En hoort een beeldje van Jozef niet tot de 
vaste uitrusting van een kerststal?
De opening is voorzien voor zondagmiddag 
5 mei om 14.00 uur. De invulling van het pro-
gramma maken wij later bekend. Verder zal 
de tentoonstelling alle zondagen van mei 
open zijn, en wel van 13.00 tot 17.00 uur.

Jeannette van Beek

Uitvaartverzorging

‛DE BEVELANDEN’
Johan Hoekman

Geldeloozepad 20, 4463 AJ Goes 

(0113) 311 444 
www.uitvaartzorgcentrum.nl

Voor een zorgzame  begeleiding

Uitvaarten in geheel Midden-Zeeland

Eigen rouwcentrum met aula 
en koffi ekamer

of begin mei: de datum volgt. We gaan 
dan allerlei kleine projecten aanpakken. 
Wat schilderwerk, in de kerk enkele klus-
jes en ook buitenom moet er een en ander 
gebeuren. Als je op deze dag mee wilt 
helpen dan ben je van harte welkom. We 
gaan er weer een leuke dag van maken 
en voor koffie en broodjes wordt gezorgd. 
Tot dan.
Je kunt je opgeven bij

Bastian Goense

SINT JOZEF-TENTOONSTELLING
Begin mei begint onze nieuwe tentoonstel-
ling, over de heilige Jozef! Altijd beschei-
den opzij naast Maria en haar Kind, maar 
geloof maar dat hij een belangrijke invloed 
op Jezus gehad heeft. En dat hij zorgzaam 
voor zijn vrouw was. Als hij gewild had, 
zou hij de politiek in gekund hebben. Hij 
was immers uit het geslacht van David, en 
dat verleende hem op voorhand al status. 
Maar daar hechtte hij niet aan. Hij leefde 
als timmerman in een gehucht ver van de 
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Parochiekernsecretariaat: 
Mosselstraat 4 4301 JN Zierikzee; 
tel. 0111-417505
Geopend op dinsdag en donderdag 
van 9.30 – 11.30 uur.
www.rkschouwenduiveland.nl
willibrodus@zeelandnet.nl
Adres Heilige Willbrorduskerk 
Hoge Molenstraat 86, Zierikzee

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

Parochiekern 
SCHOUWEN-DUIVELAND

gemaakt om op hun manier een steentje 
bij te dragen. De musical was een groot 
succes. Werkgroep vastenactie.

Kern Caritas Schouwen-Duiveland.

VASTENACTIE 2019:  
WATER VERANDERT ALLES
Vastenactie werkt wereldwijd mee aan het 
oplossen van waterproblemen in gemeen-
schappen. We steunen o.a. waterprojec-
ten in Congo, Sierra Leone, Nicaragua en 
Indonesië die zorgen voor infiltratiesys-
temen, putten, pompen of opslagtanks. 
Oplossingen die schoon water brengen 
bij de mensen die het nodig hebben. Als 
een waterput vlakbij een school gebouwd 
wordt, zorgt het bijvoorbeeld voor grote-
re presentie, met name van meisjes. Onze 
bijdrage betekent dan ook veel meer dan 
alleen schoon water, want water veran-
dert alles! Ook dit jaar wil onze Willibror-
dusparochie op Schouwen-Duiveland van 
harte meewerken aan dit jaarlijkse project. 
De vastenzakjes worden in de week van 
1 t/m 8 april bij u in de bus gedaan en de 
week daarop, dus van 8 t/m 13 april, bij u 
opgehaald. Wij hopen en vertrouwen op 
uw medewerking en alvast hartelijk dank 
voor uw bijdrage.
Werkgroep vastenactie

Kern Caritas Schouwen-Duiveland.

AKTIVITEITEN KBO
Koffieochtend KBO: dinsdagochtend 2 
april a.s. bent u van harte welkom in het 
parochiecentrum, vanaf 9.30 uur staat 
de deur open voor koffie en een praatje. 
Ook kan er die ochtend een bloemstuk-
je gemaakt worden o.l.v. mevrouw Dien 
Hanse. U brengt dan zelf een schaaltje 
mee, een snoeitangetje en/of een mesje. 
De kosten bedragen €7,50.

Informatiemiddag gezamenlijke 
bonden en SMWO
Op donderdag 4 april a.s. is er een infor-
matiemiddag in het parochiecentrum in de 
Mosselstraat in Zierikzee, aanvang 14.00 
uur. Mevrouw N. Soeters-Schot van  
Klaassen notarissen komt spreken over 
o.a. het levenstestament. U bent van harte 
uitgenodigd.

Zaterdag 6 april a.s. gaan we met de KBO 
naar Dordrecht. 60 personen hebben zich 
hiervoor aangemeld, dus dat belooft een 
gezellig dagje te worden.

Op woensdag 17 april a.s. staat de inloop/
computermiddag weer gepland. In het 

Dit wordt een feestelijke viering met 
medewerking van het herenkoor uit  
Heinkenszand.
Pastoor Van Hees is voorganger en het 
belooft een mooie viering te worden met 
o.a. palmwijding,  doop van Sophie Boot 
en de onthulling van de plaquette van 
pastor Verdaasdonk.
Na afloop kunnen we elkaar ontmoeten 
onder het genot van een kopje koffie.

Zondag 21 april zal pastoraal werker Ed 
Visser voorganger zijn en komt Elvira 
Vos-Simons met haar koor de paasviering 
muzikaal ondersteunen. Ook dit belooft 
een mooie viering te worden.
Voor verdere informatie zie “kerkdiensten 
in de regio” van ParochieNieuws.

SCHOOLPROGRAMMA  
VASTENACTIE 2019

De Willibrordusschool in Zierikzee werd 
ook dit jaar weer bezocht door een groep 
kinderen, zo’n 25 in totaal en enkele bege-
leiders, die een musical opvoerden met 
het thema van de Vastenactie van dit jaar. 
Quinty, de hoofdrolspeelster ontmoet in 
een droom de vier elementen: water, vuur, 
aarde en lucht; elk in een ander wereld-
deel. Ze ontdekt hoe mooi en fascinerend 
de schepping in elkaar steekt en stelt vast 
dat we zuinig moeten zijn op de aarde. Met 
toneel, dans en muziek roepen ze de kin-
deren op om in beweging te komen voor 
het water project van deze vastenactie.
Voor de vakantie kregen de kinderen een 
spaardoosje mee dat ze voor de Pasen 
op school weer zullen inleveren. Op deze 
manier worden de kinderen enthousiast 

LIEF EN LEED
Overleden op 25 februari Wim de Kok uit 
Bruinisse, 87 jaar.
Overleden op 8 maart Hennie Gilden-van 
Geesbergen uit Kapelle, 84 jaar.

ONZE LIEVE VROUW OP ZEE KERK 
HAAMSTEDE
Gelukkig de winterstop is (bijna) voorbij.

Zondag 14 april is de eerste zondag van 
ons nieuwe seizoen.

Schouwen-Duiveland
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RUBEN DE JONGE  

Heerenstraat 9  
0113 351311 

Www.totaalwonendejonge.nl 

Specialist in PVC vloeren 

WWW.PAREE.NL

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

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

Verzorgt de gehele uitvaart

       Tel: 0113 - 63 91 08

            Mob: 06 - 40 48 40 76
    Dag en nacht bereikbaar.

                Striepseweg 4, 
                       4435 RL  Baarland

                               www.lindavanwingen.nl

Verfhandel 
Franse

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

KRUISWEG STATIES VAN BEELDEND 
KUNSTENAAR W. HESSELING 
IN DE WESTHOEK
De beeldend kunstenaar Willem Hesseling 
woont sinds kort in Dreischor
In opdracht van het Sint-Gabriëlklooster te 
Haastrecht heeft hij in 14 abstracte schil-
derijen de kruisweg geschilderd, die in 
2011 en 2012 tentoongesteld zijn in de  
St. Janskerk te Gouda.
Hij toont ons een pijnlijk verhaal waar-
bij de handen een hoofdrol spelen: soms 
gebald, soms wijzend, soms afwijzend, 
soms wanhopig, troostend of kwetsbaar.
In enkele avondgebeden worden een paar 
staties getoond op de beamer.
Op die manier kunnen we visueel even 
stilstaan bij de aangrijpende momenten 
van Jezus op weg naar het kruis.
Let u vooral op het kleurgebruik.
Citaat van Willem Hesseling:
“Ik werd het verhaal ingezogen. Het hele 
proces was voor mij een aangrijpende 
ervaring.”

Foto: ‘de gouda.nl’

BESTEMMING COLLECTE OECUMENI-
SCHE PAASWEEK: STICHTING LEER-
GELD OOSTERSCHELDEREGIO
Evenals voorgaande jaren collecteren wij 
in de Oecumenische Paasweek vieringen, 
behalve op Goede Vrijdag, voor een goed 
doel. Dit keer voor de Stichting Leergeld 
Oosterschelderegio, een organisatie die 
kinderen helpt om mee te kunnen doen 
aan allerlei (school)activiteiten. Meer dan 
1500 kinderen in Zeeland leven in gezins-
armoede en in een achterstandsituatie. 

Wij kunnen helpen!
Wilt u geld storten? Dat kan op  
NL08 RABO 0130 845 248 t.n.v. St. Leerplan 
Oosterschelderegio.

parochiecentrum kunt u hiervoor terecht 
en wel van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Op vrijdagavond 26 april a.s. is de slotavond 
van het klaverjassen. Daarna stoppen we 
er een paar maandjes mee en in september 
gaan we dan weer fris van start. Opgave 
bij Henny Verkaart, tel. 414106 of per mail 
hmverkaart@zeelandnet.nl.

Dinsdagavond 30 april a.s. hebben we 
weer het seniorencafe. Ook deze keer 
vindt dat plaats in het parochiecentrum. 
Het thema en de spreker zijn nog niet 
bekend maar dat hoort u van ons in de vol-
gende nieuwsbrief. Vanaf 19.30 uur bent u 
hartelijk welkom en breng vooral iemand 
mee die ook eens sfeer wil proeven bij de 
KBO, die zoveel te bieden heeft.

SCHOONMAAK 2019
Woensdag 6 maart jl. heeft de kerk weer 
een heerlijke schoonmaakbeurt 
ondergaan. Dit dankzij een enthousiaste 
groep parochianen!
Onze pastoor Fons van Hees schoof tij-
dens de lunch aan, wat erg op prijs werd 
gesteld. Fons, fijn dat je in ons midden 
was! Iedereen super bedankt voor de 
werkzaamheden die zijn verricht. 

Thea & Rian

“SAMEN VIEREN” 
OECUMENE IN DE 
WESTHOEK GOEDE 
WEEK 2019

Zondagavond  14 april, 19.30 u
Jacobuskerk, Renesse.
Maandagavond 15 april, 19.30 u
Bethlehemkerk, Scharendijke.
Dinsdagavond/boeteviering 16 april, 19.30 u 
O.L. Vrouwe op Zee-kerk, Haamstede.
(Pastoor van Hees)
Woensdagavond   17 april 19.30 u
Pelgrimskerk, Platboslaan  
Burgh-Haamstede.
Witte Donderdag 18 april 19.30 u
Bethlehemkerk, Scharendijke.
Goede Vrijdag  19 april 19.30 u 
Jacobus kerk, Renesse. 
Stille Kruistocht door het dorp. 19.00 u 
Stille Zaterdag/Avondwake 20 april 21.00 u 
Hervormde kerk te Burgh.
Dageraaddienst  21 april 06.00 u! 
Pelgrimskerk, Haamstede met aansluitend 
Paasontbijt.
In deze viering zullen vertegenwoordigers 
van de 5 kerken hun nieuwe Paaskaarsen 
ontsteken. Huub Remijn zal dat namens 
onze kerk doen.

 

 

           

 

 

 

Heerenstraat 27, 4453 AA ’s-Heerenhoek 
Tel: 0113-351400 

www.gebrdehond.nl 

 
Loodgieterswerk, CV-installaties, 

Mechanische ventilatie –Duurzame 
energie – Dakbedekkingen – Onderhoud 

& Service 
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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 Rudy de Maaijer
- Pastoresteam Wiel Hacking
- Hoofdredactie Richard Gielens
vragen/opmerkingen: mail ze naar 
parochienieuws@zeelandnet.nl 

WEBSITE
 www.paterdamiaanparochie.nl

OPLAGE
 4500 exemplaren

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

De bakens verzetten (10)

De voltooiing van het Parochieplan 2019-2022 begint in zicht te komen. 
Sinds de aanvang van de activiteiten (augustus 2017) is de Werkgroep 
Parochieplan zestien keer bijeen geweest, zijn er drie werkbezoeken 
afgelegd aan de parochies in Zeeuws-Vlaanderen, is er een overleg 
geweest met de beide parochiebesturen gezamenlijk en tweemaal met 
de parochiekerncommissies van de H. Pater Damiaanparochie alsook een 
overleg met een groep vrijwilligers van de H. Mariaparochie Walcheren.

 Het Parochieplan heeft nu de status van ‘definitief concept’. Dat wil zeggen, 
dat de Werkgroep het plan aan beide parochiebesturen aanbiedt ter bespreking op 4 
april 2019. Op details kunnen dan nog aanpassingen plaats vinden, maar de bedoeling is 
dat het Parochieplan in april nog wordt aangeboden aan de bisschop. Tegelijk wordt dan 
het Plan ter kennisgeving aangeboden aan de parochiekerncommissies in de H. Pater 
Damiaanparochie en aan werkgroepsleden van de H. Mariaparochie Walcheren. De 
Werkgroep Parochieplan adviseert de beide besturen om het gesprek met parochiekern-
commissies en met werkgroepsleden te blijven voeren, zodat het draagvlak voor invoe-
ring van het Parochieplan kan worden versterkt.
 In de planning is voorzien, dat de beide besturen op 18 juli 2019 met de bis-
schop in gesprek gaan over de inhoud en de strekking van het Parochieplan. Kort daarna 
zal er met de twee parochiebesturen een terugkoppeling plaats vinden over de uitkomst 
van het gesprek met de bisschop. Het doel van die terugkoppeling is, dat er een defini-
tief Parochieplan 2019-2022 wordt vastgesteld. En ook dat er helderheid komt over de te 
ondernemen stappen op basis van dit definitieve plan.
 In juli/augustus is met parochiekerncommissies (Damiaanparochie) en werk-
groepsleden (Mariaparochie) een terugkoppeling voorzien van de uitkomst van het 
gesprek met de bisschop. Deze terugkoppeling is tevens bedoeld om gezamenlijk een 
doorkijk te ontwikkelen over hoe nu verder te gaan. In het najaar van 2019 zullen er bij-
eenkomsten gepland worden met parochiekerncommissies en werkgroepsleden over de 
verdere concretisering van het Parochieplan. Deze bijeenkomsten vormen de basis voor 
het op te stellen Activiteitenplan 2020.
 Het bovenstaande is een vrij droge opsomming van de stappen die gezet zullen 
worden om de toekomst van de katholieke kerk ‘Boven de Schelde’ in zo goed moge-
lijke banen te leiden. Dit ingewikkelde proces vraagt om een bestuurlijke moed en een 
doortastend beleid. Maar het vraagt van ons allen vooral de bereidheid, het inzicht en niet 
als laatste het geloof, dat we die toekomst met vertrouwen tegemoet mogen gaan. Het is 
niet altijd gemakkelijk om dat vertrouwen op te brengen. Maar misschien mogen we ons 
de anekdote in herinnering roepen over paus Johannes XXIII. Hij schijnt aan het einde 
van een drukke dag gezegd te hebben: ‘Heer, het is uw kerk. Ik ga nu lekker slapen.’

Wiel Hacking,
voorzitter Werkgroep Parochieplan
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