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Vraag aan een buitenlander wat hij/zij vindt van Nederlanders en je krijgt 
prompt daarop het antwoord: ‘ze zijn direct, soms ietwat brutaal tot onhandig/
lomp in hun antwoorden, maar ze nemen geen blad voor hun mond’.

Wij vinden ‘vrij zijn’ 
een ontzettend groot 
en kostbaar bezit; 
eeuwenlang hebben 
onze voorouders 
gestreden om zelf-
standigheid te krijgen 
en te behouden. Dat 
we in ons enthou-

siasme wel eens bevolkingsgroepen of 
lokale bevolking daarin tekort deden, hoort 
bij de uitdrukking: waar gehakt wordt, 
vallen spaanders’.
Vrijheid is ook een bijzonder kwetsbaar 
iets; misschien nog wel veel brozer dan het 
Delftsblauwe vaasje van onze premier. Hoe 
vrij kan of mag een mens zijn? Is vrijheid 
grenzeloos of zitten er duidelijk beperkin-
gen aan? Inperken van vrijheid horen we 
niet graag, maar rechten en plichten (je 
verantwoording durven nemen) zijn onlos-
makelijk met elkaar verbonden.

De commune-vormen uit de jaren zeven-
tig en -tachtig van de vorige eeuw waarin 
‘flowerpower’ en vredestekens prima 

samengingen, resulteerden ook in wan-
orde, uitspattingen of tomeloze protesten. 
Je kunt het ergens ‘roerend’ mee oneens 
zijn, maar durf grenzen te stellen: tot hier 
en niet verder, anders schieten we door 
en kunnen we niet langer borg staan voor 
veiligheid. 

Sociale media, waarin alles en iedereen 
geroemd of beschimpt mogen worden, 
raken mensen zo zeer dat twitter, face-
book of Instagram door sommigen in de 
ban worden gedaan. Vrijheid van menings-
uiting ontaardt in volledig losgeslagen 
schuttingtaal of asociaal gedrag. Vrij-
heid van vereniging en vergadering kan 
zich ontwikkelen van macho’s in vetleren 
motorclubjacks tot studentencorpsbal-
len die eerstejaars studenten letterlijk als 
springplank gaan gebruiken…
En dan die vrijheid van geloof? Hoe gaan 
we daar mee om in deze tijd? De tijd van 
‘de andere kant opkijken’ (en net doen of 
het er niet is) heeft zich ontwikkeld van 
enerzijds respect voor andere menin-
gen en uitingen tot uitdagend, provoce-

rend gedrag, waarbij kerkgangers worden 
vernederd, (in sommige landen) worden 
aangevallen, waar kerkgenootschappen 
worden beschuldigd van misdaden tot vol-
ledig onbegrip. 
Iedere vereniging kent spel- of gedrags-
regels; die gelden voor ieder clublid. Een 
arbiter of pastor heeft een voorbeeld-
functie en kan zich minder vrijheden ver-
oorloven dan een jeugdspeler of misdie-
naar. Wie na 25 jaar toegeeft moeite te 
hebben (gehad) met sommige regels, mag 
wellicht wel oprecht zijn in bedoelingen, 
maar weet dat bij overtreding er sancties 
kunnen volgen. Bij voetbal hanteert men 
dan een gele of rode kaart. In de kerkelij-
ke traditie legt men de kaarten anders op 
tafel. Geloof en vertrouwen, gekoppeld 
aan verantwoording en leiding eisen hun 
tol. Spelers in het veld ervaren dat anders 
dan toeschouwers aan de zijlijn. ‘Je eigen 
gelijk hebben’ is dan een nette omschrij-
ving van het platte woord ‘bedriegen’. 

Inleidend woord van de hoofdredacteur…
Komende week staat in het teken van herdenken en vieren. Het Koningsdagfeest hebben we  
net achter de rug en de schooljeugd heeft nog tot 6 mei ‘paas- april en meivakantie’. Daarbij opgeteld nog  
het Hemelvaartsweekend vrij en Pinksterverlof in het verschiet….We hebben het niet slecht getroffen in Nederland.

VRIJHEID BLIJHEID

Eucumeniese bieeênkomst
Op zondag 19 mei is er weer een eucumeniese bieeênkomst in  
‘t Kerkje van Ellesdiek (Ellewoutsdijk). Ook op deze derde zondag 
van de maand mei wordt in ‘t kerkje een bijeenkomst gehouden 
in een Zeeuwse streektaal, in dit geval in het Zuid-Bevelands. 
De overdenking wordt dit keer verzorgd door Hannie Oele. Het 
thema is ‘Tussen mossen en zwelmpjes’. Het bekende mannen-
kwartet Mie z’n vieren (zie foto) zal aan deze bijeenkomst mee-
werken.  
De bijeenkomst begint om 14.30 uur, de toegang is gratis.  
Er wordt gecollecteerd de Stichting Nyamekye en voor de  
onkosten van ‘t Kerkje.

Jan Minnaard, Oecumenische Werkgroep Ellesdiek
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Algemeen

Een nieuwe cursus theologische verdieping
Op 5 september is het weer zo ver. Dan start er een nieuwe cursus theo-
logische verdieping in de ‘Vredeskerk’ (voormalige Oosterkerk) te Goes.

Er zijn verschillende redenen om deze 
cursus te gaan volgen. De cursus is 
geschikt voor wie:
-  meer wil weten van het eigen geloof  

en de Bijbel
-  meer wil weten van christelijke  

spiritualiteit
-  sterker wil staan en mondiger wil 

worden in geloofszaken
-  meer kennis wil opdoen voor geloofsop-

voeding, catechese en bezoekwerk
-  bewuster kerkdiensten wil beleven
-  open wil staan voor ‘andersdenkenden’

Tijdens de cursus wordt veel geleerd, maar 
ook veel afgeleerd. Dat is de reactie van 
een oud-cursist: “Er bleek bij mij overbodi-
ge ballast te zijn, waarvan ik dacht dat het 
belangrijk was voor mijn geloof, maar wat 
volstrekt overbodig bleek, en mijn geloof 
zelfs in de weg stond”. In de eerste twee 
jaar van de cursus wordt een brede basis 
gelegd. Aan de orde komen de bijbelvak-
ken Oude en Nieuwe Testament. Daar-
naast het vak Dogmatiek dat voor veel 
nieuwe cursisten steeds een verrassing is: 
het gaat niet om het aanleren van kerkelij-
ke dogma’s, maar om een verdieping in de 
geloofspraktijk die door de eeuwen door 
is ontstaan en steeds wordt vernieuwd. Bij 

het vak Kerkgeschiedenis komt ook de wis-
selwerking met cultuur, muziek en andere 
kunstvormen aan de orde, dus geen aan-
eenschakeling van jaartallen en personen. 
Het vak Jodendom wordt gegeven door 
een docent die veel contacten heeft met 
de synagoge in Middelburg. Bij het vak 
wereldgodsdiensten is er vooral veel aan-
dacht voor de islam en het boeddhisme. 
Dat betekent ook inzicht in de wisselwer-
king tussen godsdienst en mondiale poli-
tiek. Het vak filosofie maakt duidelijk hoe 
er op verschillende manieren kan worden 
nagedacht over godsbeelden, wereld- en 
mensbeeld. Zo krijgt de cursist een inzicht 
in de denkkracht en de wijsheid door de 
eeuwen heen.
Na twee jaar kan men met de cursus stop-
pen. De praktijk is dat vrijwel alle cursis-
ten door willen gaan met het derde jaar, 
waarin de kennis die opgedaan wordt in de 
eerste twee jaar wordt toegepast in meer 
praktische vakken: pastoraat, liturgiek, dia-
conaat, kerkmuziek, ethiek en ecclesiolo-
gie, waarin de voormalige preses van de 
Protestantse Kerken haar visie en ervarin-
gen wil delen met de cursisten.
Het unieke van de cursus in Goes is dat de 
cursus oecumenisch is: protestanten en 
katholieken, maar ook andersdenkenden 

zijn van harte welkom.
Ook de docenten zijn zowel van protes-
tantse als katholieke origine. Vrijwel alle 
docenten zijn al lange tijd aan de cursus 
verbonden. Ze hebben een grote kennis 
van hun vakgebied. Met veel passie willen 
ze blijven doceren. Ook weer aan een 
nieuwe groep. Op donderdag 22 augustus 
is er een voorlichtingsbijeenkomst in de 
Vredeskerk, Ds. W.H. van der Vegtplein 2, 
4461 NG Goes. Maar u kunt zich ook eerder 
opgeven om verzekerd te zijn van een plek 
in de nieuwe cursus. Dat kan bij 

Dhr. Henk van Elzelingen,
Westerzicht 586, 4385 BV Vlissingen, 
tel: (0118) 47 28 18. 
E-mail: hvelzelingen@zeelandnet.nl.
Voor meer inlichtingen kunt u ook  
telefonisch of via de e-mail contact 
opnemen met de cursusleider
Dr. Aarnoud Jobsen,
tel: (0113) 21 11 88.
E-mail: ajobsen@zeelandnet.nl. 

Op bedevaart naar Beauraing
Voor de 71e keer vertrekken dit jaar vanuit 
Bisdom Breda weer de Bedevaarten naar 
Beauraing. 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 samengestel-
de Nederlandse vieringen. Daarnaast is 
er uiteraard ruimte voor een pastoraal 
gesprek voor wie daar behoefte aan heeft.
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 en 
wordt begeleid door een arts, verpleeg-
kundigen 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 dagbede-

vaart is dat 1 juni. De dagbedevaart is op 
zondag 23 juni 2019. Kosten voor de Dag-
bedevaart 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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Woensdag 1 mei 
14.00 uur  Lewedorp – de Kraayert
 Ds. M. Wisse en H. Buijssen
 Oecumenische viering
 
Donderdag 2 mei
10.00 uur  Goes Ter Valcke
  W. Hacking - Viering van W&C

Vrijdag 3 mei
19.00 uur  Zierikzee
 F. van Hees - Echaristieviering

Zaterdag 4 mei 
19.00 uur  Heinkenszand
 F. van Hees-Eucharistieviering 
 Free Spirit
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
  Gitarist Marinus Vreeke
11.00 uur Goes
 W. Hacking - Viering van W&C 
 Con Amore
13.30 uur Kwadendamme
 F. van Hees-Viering van W&G
 Doopviering

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
 R. Stobbelaar - Viering van W&C
 Pius X
19.00 uur  Goes
 W. Martens - Viering van W&C
  Herenkoor

Zondag 12 mei
4e Zondag van pasen
09.00 uur Heinkenszand
 R. Stobbbelaar - 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
10.45 uur Ter Weel
 Louis Schout - viering van W&G
11.00 uur  Kwadendamme
 R. Stobbelaar - Viering van W&C 
  Bluesviering Gospelkoor Elijah en 
 zangeres Dani Wilde
11.00 uur Haamstede
  J. Heezemans - Viering van W&C
  Samenzang
  Onder begeleiding van Elvira Vos
11.00 uur  Goes
   F van Hees - Eucharistieviering 

Herenkoor

Dinsdag 14 mei
09.30 uur  Goes
 F. van Hees-Eucharistieviering
 Dagkapel

Woensdag 15 mei
14.00 uur Lewedorp – de Kraayert
 H. Buijssen-Eucharistieviering

Zaterdag 18 mei
09.00 uur  Zierikzee
 Eritrese Gemeenschap
 Sluiting 13.00 uur
19.00 uur ’s-Heerenhoek
 Vicaris W. Wiertz
 Missicanto - en Con Dios
 Regionale Vormselviering

19.00 uur  Goes
 E. Traas - Viering van W&C
 L’Esprit

Zondag 19 mei
5e Zondag van Pasen
09.15 uur Zierikzee 
  Liturgie Groep - Viering van W&C
 Willibrorduskoor
 09.30 uur Hansweert
  W. Hacking - Viering van W&C
 Gemengd koor
09.30 uur  Ovezande
  H. Buijssen - Eucharistieviering - 

Pius X
10.00 uur  Kwadendamme
 F. van Hees
 Eerste H. Communie
10.45 uur  Lewedorp
 W. Hacking-Viering van W&C
 Con Dios
11.00 uur Goes 
   H. Buijssen-Eucharistieviering 

Herenkoor
11.00 uur  Haamstede
   Y. van Spaandonk 
 Viering van W&C
 Samenzang o.l.v. Elvira Vos
12.00 uur  Heinkenszand
   F. van Hees - Eerste H. Communie
16.00 uur  Zierikzee
 F. van Hees - Vesperviering

Dinsdag 21 mei
09.30 uur  Goes
 F. van Hees - Eucharistieviering
 Dagkapel
19.00 uur  Heinkenszand
 Liturgiegroep - Viering van W&C
 Rozenkransviering
 Dameskoor

Woensdag 22 mei
14.00 uur Lewedorp-De Kraayert
 H. Buijssen-Eucharistieviering
14.30 uur  ’s-Heer-Arendskerke-Poelwijck
 F. van Hees
 M. Wisse 
 Dienst met Ziekenzalving

Zaterdag 25 mei
19.00 uur ’s-Heerenhoek
 T. Brooijmans - Eucharistieviering
 Dames en Heren
19.00 uur  Goes
 A Ladonski - Viering van W&C
 Herenkoor

Kerkdiensten

4



Zondag 26 mei
6e Zondag van pasen
09.00 uur Heinkenszand
  H. Buijssen- Eucharistieviering
  Herenkoor
09.15 uur Zierikzee
 F. van Hees - Eucharistieviering
 Willibrorduskoor
 Presentatie Eerste H. Communie
09.30 uur Hansweert
 Liturgiegroep Viering van W&C 
 Samenzang
10.30 uur Ovezande
 R. Stobbelaar - Viering van W&C
 Klomppoptent
10.45 uur Lewedorp
 H. Buijssen - Eucharistieviering
 Eligiuskoor
11.00 uur Kwadendamme
 T. Brooijmans - Eucharistieviering
 Sint-Caecilia
11.00 uur Goes
 F. van Hees - Eucharistieviering
 Herenkoor
11.00 uur Haamstede
  G. Verlijsdonk - Viering van W&C
  Leuchtfeuerkoor uit Duitsland

Dinsdag 28 mei
09.30 uur Goes - Mariaviering
 F. van Hees-Eucharistieviering
 Dagkapel

Woensdag 29 mei 
14.00 uur Lewedorp – de Kraayert
 T. Brooijmans - Eucharistieviering

Donderdag 30 mei Hemelvaartsdag

08.30 uur Wandeling rond Ovezande
10.00 uur Ovezande
 W. Hacking en ds. Rietveld
 Reg. Oecumenische viering
 Pius X
11.00 uur ’s-Heerenhoek
 F. van Hees - Eucharistieviering
 Missicanto en Esperanto
 Con Dios

11.00 uur Goes
 H, Buijssen - Eucharistieviering
 Con Amore

Zaterdag 1 juni
19.00 uur  Heinkenszand
 T. Brooijmans - Eucharistieviering
 Free Spirit
19.00 uur  Ovezande
 F. van Hees - Eucharistieviering
 Oal In Jongerenviering
19.00 uur  Goes
  L. Schout - Viering van W&C
 Con Amore

Zondag 2 juni
7e zondag van Pasen
09.00 uur ´s-Heerenhoek
  W. Hacking - Viering van W&C
  Heren
09.15 uur Zierikzee
 F. van Hees - Eucharistieviering
 Willibrorduskoor
09.30 uur Hansweert  
 H. Buijssen - Eucharistieviering
 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
  Afrika koor
11.00 uur Goes
 W. Hacking Viering van W&C 
 Con Amore

Dinsdag 4 juni
09.30 uur Goes
 F. van Hees-Eucharistieviering
 Dagkapel

Woensdag 5 juni
14.00 uur Lewedorp – de Kraayert
 ds . M. Wisse

Donderdag 6 juni
10.00 uur Goes Ter Valcke
 W. Hacking Viering van W&C

Zaterdag 8 juni
19.00 uur  Ovezande
 F. van Hees Eucharistieviering
  Pius X en Bavocantorij. KND
19.00 uur   Lewedorp
 H. Buijssen - Eucharistieviering
 Eligiuskoor

19.00 uur  Goes
 E. Traas Viering van W&C
 Herenkoor

Zondag 9 juni  Pinksteren

09.00 uur Heinkenszand
  F. van Hees - Eucharistieviering
  Dameskoor
09.15 uur  Zierikzee
  H. Buijssen -  Eucharistieviering
  Willibrorduskoor
09.30 uur  Hansweert
  G. Kok 
 E. Tramper
 Oecumenische viering
 Gemengd koor  
10.45 uur  ’s-Heerenhoek
  F.van Hees - Eucharistieviering
  Dames en Heren koor
11.00 uur  Kwadendamme
  G. Kok - Viering van W&C
  Mannen
11.00 uur  Goes
  T. Brooijmans - Eucharistieviering
  Herenkoor
11.00 uur  Haamstede
  T. Bun - Eucharistieviering

Maandag 10 juni 2e Pinksterdag
10.00 uur  Goes
  H,.Buijssen - Eucharistieviering
  Con Amore

Kerkdiensten
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Zo’n 700 inwoners telt Hoedekenskerke, gelegen achter de stoere dijk 
die het dorp beschermt tegen mogelijke overstromingen vanuit de 
Westerschelde. Eén van die inwoners is Luca Beulens. Met zijn leeftijd 
van 15 jaar behoort hij duidelijk tot de jonge generatie. Maar hij is wel 
iemand die al heel wat in zijn mars heeft. Reden genoeg voor mij om eens 
met hem in gesprek te gaan.

ENTHOUSIAST
Als leerling op 3 VWO van het Ostrea- 
lyceum te Goes staat hij op het punt om 
een profiel te kiezen. ‘Natuur en tech-
niek,’ vertelt Luca, ‘dat vind ik interessant. 
Daar liggen ook mijn sterke kanten.’ Daar 
moet dus flink voor gewerkt worden, lijkt 
mij. Maar Luca zet niet al zijn energie in 
voor school. Hij doet graag verschillende 
zaken daarnaast, vooral als hij het samen 
met anderen kan doen.
 Zo is er op Hoedekenskerke een club 
met de naam Teens, die eens per maand 
op vrijdag bijeenkomt voor gezelligheid, 
onderling gesprek, een workshop of het 
bekijken van een goede film. ‘We zijn met 
tien jongelui, en worden door drie bege-
leiders geholpen. Sinds twee jaar werken 

we aan een project dat zich inzet voor 
ongehuwde moeders in Afrika. Het wordt 
de SAMmies genoemd, de Single African 
Mums. Ze hebben het niet breed, maar 
we proberen hen te ondersteunen.’ Ter-
wijl Luca vertelt, zie ik zijn enthousias-
me toenemen. ‘We hebben een kerstdiner 
georganiseerd voor 62 gasten. Maar we 
hebben ook collectes gehouden tijdens de 
oecumenische kerkviering en bij de car-
navalsmis in Kwadendamme. Het eerste 
jaar heeft dit € 1200,00 opgebracht, het 
tweede jaar € 2815,00. Daar zijn we best 
wel trots op.’

PLEZIER
Waarom Luca zich hiervoor inzet? ‘Ik heb 
er zelf veel plezier in. Het organiseren 

van deze activiteiten brengt veel gezellig-
heid met zich mee. Maar het is ook leuk 
om iets voor andere mensen te kunnen 
betekenen.’ Dat laatste is voor Luca ook 
de aanleiding geweest om mee te denken 
in het project Borsele 2030. De gemeen-
te wil in overleg met inwoners, onderne-
mers en verenigingen nadenken over hoe 
de gemeente er in 2030 zou moeten uit-
zien. Voor Hoedekenskerke ging het onder 
andere om de vraag of er een trapveldje 
of een skatebaan moest komen. Toen de 
keuze viel op dit laatste heeft Luca, zelf 
geen skater, samen met anderen gezorgd 
dat de skatebaan er kwam. ‘We hebben 
als jeugd in ons dorp op deze manier een 
eigen plekje. Het bord bij de skatebaan 
laat dat ook zien. Behalve een skate en de 
vlag van Hoedekenskerke staan er ook de 
woorden Hoedjes Skate.’
 Al vanaf dat hij zijn Eerste Communie 
heeft gedaan is Luca misdienaar in de 
kerk van Kwadendamme. ‘Het leukst vind 
ik de vieringen met Kerst, Pasen en de 
carnaval. Dus als er veel mensen bijeen 
zijn. En ook dat het dan bijzondere vierin-
gen zijn: dat is leuker dan de gewone vie-
ringen.’ Wonen op Hoedekenskerke bevalt 
hem prima. ‘Het is een gezellig dorp. Met 
Sinterklaas, met Koningsdag, er is altijd 
wat te doen. En omdat het een klein dorp 
is, vind je elkaar ook gemakkelijk.’

SAMEN
Samen met een turnjuf geeft Luca iedere 
donderdag van 16.30 tot 19.30 uur gymles 
aan kinderen van groep 1 tot en met 
groep 8. ‘Het is een kleine bijverdienste, 
maar het gaat mij vooral erom, dat ik het 
leuk vind om met kinderen te werken. Al 
vanaf groep 5 wil ik leraar worden aan 
de basisschool. Met het profiel Natuur en 
Techniek heb ik in ieder geval een stevige 
basis om straks een definitieve beroeps-
keuze te maken.’
 Gezelligheid, verbondenheid, onder-
linge vriendschap en dingen samen doen: 
dat zijn wat mij betreft de kernwoorden, 
die uit het gesprek met Luca naar voren 
springen. Met zijn inzet om dingen gedaan 
te krijgen en om iets bij te dragen aan de 
samenleving waarvan hij deel uitmaakt 
(dichtbij en veraf) verdient hij in mijn ogen 
zonder meer een plaats in de eregalerij 
van mensen die ik verzamel onder de titel 
Graven naar geloof.

Wiel Hacking, pastoraal werker

Graven naar geloof – Samen
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Pinksteren: Wie is je trainer?
Wat is dat nu voor een vraag: Wie is je trainer? Trainer? Nou ja, je kunt 
er ook een ander woord aan geven: De coach die de schaatser oefent, de 
lerares die kennis aan de leerling overdraagt, de mentor die vraagbaak is 
voor de stagiair, de leider die richting wijst voor wie hij verantwoordelijk 
is, de instructeur die je de techniek van het autorijden aanreikt.

Vaak is het niet alleen een enkeling voor 
wie de trainer zich inzet maar een hele 
groep: een voetbalelftal bijvoorbeeld. Wat 
moet de trainer in huis hebben? Natuur-
lijk: kennis, techniek en vaardigheid. Maar 
springt er dan ook iets over? Waarschijn-
lijk niet zo veel. Want noodzakelijk voor 
hem of haar is dit: enthousiasme, bezie-
ling en geestdrift. Want alleen zo ontstaat 
er in het geheel van de groep een menta-
liteit waarmee je vooruit kunt: teamspirit, 
groepsgeest.
Spirit, geest? Uiteindelijk ligt die in het 
elftal zelf. Die spirit brengt de groep, in 

combinatie met de talenten van de groeps-
leden, tot een sportief resultaat. Maar 
van wie komt die geest dan uiteindelijk 
voor het grootste gedeelte? Van de trai-
ner natuurlijk. Tijdens de wedstrijd flitsen 
voortdurend – bewust of onbewust – zijn 
adviezen, raadgevingen, instructies en 
aanwijzingen door het hoofd van de spe-
lers. De trainer blijft zijn rol spelen, maar 
zonder dat deze zelf direct actief is in het 
spel. De ploeg speelt met eigen talenten 
maar in de geest van de trainer.

Bestaat er nu ook een trainer voor het 
leven? Een coach voor de kunst van het 
bestaan? Een leraar voor het weten hoe 
te leven? Een mentor voor de vragen naar 
zin over leven en dood? Een leider die 
richting door het leven wijst? Een instruc-
teur die je laat zien wat goed en kwaad 
is? Is er iemand die ons wat deze vragen 
betreft enthousiast weet te maken, bezielt 
en geestdriftig maakt? Iemand die bij ons 
mensen een teamgeest en een geest voor 
gemeenschap oproept?

Gelovige christenen zeggen: Ja, zo 
iemand is er: Jezus van Nazareth. Maar 
die is toch al lang dood? Dat klopt; zo’n 
tweeduizend jaar lang al. Maar ze zeggen 
toch ook dat Hij is opgestaan? Ook dat 
klopt voor een gelovige mens: de Heer 
is verrezen, Hij leeft! Maar hoe merk je 
dan dat Hij leeft? Omdat we leven in Zijn 
Geest. Althans, dat proberen we. We pro-
beren ons voortdurend te herinneren wat 
Hij gezegd en gedaan heeft. En uit de 
kracht van de geschenken (‘sacramen-
ten’) die hij ons gegeven heeft, proberen 
wij te leven in Zijn Geest. Jezus die we 
daarom Christus noemen is onze trainer 
voor het leven.
En omdat Jezus onze trainer is en ons 
een teamgeest en een geest van gemeen-
schap geeft, vieren we dat ook. Eenmaal 
in het jaar heel speciaal. En dat is met 
Pinksteren. Dan vieren we dat tweedui-
zend jaar geleden, de mensen van toen 
ontdekten dat ze leefden vanuit de Geest 
van de gestorven en verrezen Jezus van 
daaruit konden zeggen: Hij leeft! En dan – 
met Pinksteren, elk jaar weer – vieren wij 
dat wij dat ook nog steeds mogen doen.

Fons van Hees, pastoor

Bijdrage pastoraal team

Landelijke inspiratie dag ‘Caritas beweegt’
Alle Caritas organisaties in Nederland 
waren op 6 april door de Nederlandse bis-
schoppen uitgenodigd op een landelijke 
inspiratie dag in Nieuwkuijk. De dag was 
bedoeld om Caritas anno de 21ste eeuw 
handvatten en gezicht te geven om eigen-
tijdse noden te herkennen en daar op in 
te haken. Kardinaal Turkson uit Rome ver-
woordde het ongeveer zo : “Caritas is 
niet de zoveelste vorm van sociale onder-
steuning. Ze heeft tot taak om meer dan 
dat te doen en haar steun diepgang en 
duurzaamheid mee te geven.” Ook Hilde 
Kieboom (oprichter van de Sant’Egidio 
beweging uit Antwerpen) en zuster Sara 
Böhmer (generaal overste van de domini-
canessen van Bethanië) spreken over het 
herkennen van noden in onze eigen omge-
ving en roepen Caritas op om vanuit een 
christelijke levenshouding in beweging te 
komen en maatschappelijke actoren te zijn 

om daar iets aan te doen. 
Paus Franciscus roept met zijn encycliek 
‘Laudato si’ alle mensen van goede wil op 
om met respect en eerbied om te gaan 
met de aarde en de armen. Dat vraagt 
een ingrijpende ommekeer in economisch 
denken, politiek, maatschappij en ja ook 
in de kerk. Er moet focus komen op het 
behoud van de schepping, op het verbete-
ren van de levensomstandigheden van de 
zwaksten en op het welzijn van de genera-
ties die na ons komen. In het middagpro-
gramma konden de aanwezigen, die uit alle 
windstreken van Nederland samen geko-
men waren, kennis nemen van elkaars pro-
ject initiatieven. Deze variëren van inloop-
huizen voor dak- en thuislozen, kinderen in 
armoede, zwerfjongeren, mensen met een 
beperking, kwetsbare ouderen, tienermoe-
ders en vluchtelingen tot een moestuin op 
je kerkterrein. De 4 PCI-leden uit Zeeland 

waren onder de indruk van de geestdrift 
waarmee sprekers en workshop presen-
tatoren over hun project vertelden. Met 
recht deden we “inspiratie” op om ‘Caritas 
beweegt’ ook in het Zeeuwse in praktijk te 
gaan brengen!

Jaap Klok en George Hiel (Hulst), Henny 
Wichgers (Burgh Haamstede) en Carine 

Neijzen (Zierikzee)

Foto: Ramon Mangold
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Katholiek onderwijs in onze parochie
In de twee eerste artikelen over dit onderwerp mochten we vaststellen dat 
de vrijheid van onderwijs ook in de Bevelanden snel leidde tot bijzondere 
scholen met een katholieke signatuur. In ’s-Heerenhoek lieten ze er geen 
gras over groeien en de pastoor bewandelde slimme diplomatieke wegen 
om zijn parochiale Sint Jozefschool in 1854 te laten starten. In buurdorp 
Heinkenszand hadden ze tot 1907 één school, waar hervormden, christelijk 
afgescheidenen en rooms-katholieken door elkaar in groepen zaten. Toen 
de christelijke “School met den Bijbel” aan Clara’s pad van start ging, 
konden de katholieken niet achterblijven en ook hier luidde de schoolbel 
van de Sint Jozefschool, maar op 1 december 1909 voor 147 leerlingen. 
In Kwadendamme zat een fanatieke pastoor Heyligers die snel duidelijk 
maakte dat ook in zijn parochie een eigen school moest komen: 19 april 1874 
kwam zijn droom uit. Hij moest er wel een eigen stichting voor oprichten, 
omdat de gemeenteraad deze kosten niet voor eigen rekening wilde nemen.

OVEZANDE
In de Middeleeuwen was het onderwijs 
een zaak van de kerkelijke overheid. De 
reformatie bracht daarin enige verande-
ring, omdat vanaf die tijd de bezoldiging 
van predikanten en schoolmeesters werd 
geregeld door de rentmeester van de in 
beslag genomen geestelijke goederen. 
Ook het onderhoud van de kerkgebouwen 
behoorde tot de zorg van die rentmeester.
Voor een eerste uitbetaling aan Jan Gil-
lisse van der Stickelen in Ovezande ver-
strekten de gecommitteerde raden in 
Middelburg in 1582 een ordonnantie van 
betaling. Dit document werd als een soort 
aanstellingsbrief beschouwd. Ook in Ove-
zande was wegens gebrek aan ruimte een 
gedeelte van de school gehuisvest in de 
noordelijke beuk van de Nederlands Her-
vormde Kerk. De ruimte was afgeschei-
den door een houten schot. Deze school-
meester voldeed niet erg in de ogen van 
de classis van Goes en werd na korte tijd 
in 1583 al afgezet. Tot aan de opheffing 
van de school in 1913 zijn er 24 school-
meesters geweest, die kortere of lange-
re tijd het schoolmeestersambt in Ove-
zande hebben bekleed. In de 17e eeuw is 
Geeraerd van Laecken een blijvertje: hij 
zat maar liefst 43 jaar als meester, totdat 
in 1875 Jacob Verhage 45 jaar de func-
tie waarneemt; de laatste periode deels 
tegen zijn zin, omdat er geen opvolger te 
vinden was…
In 1847 adviseerde de schoolopziener de 
gemeente een nieuwe school te bouwen, 
omdat de locatie te klein geworden was. 

De gemeente Ovezande was stomver-
baasd: ze hadden in 1839 juist de boel 
intern ‘verbouwd’, omdat 85 kinderen in 
die ‘kapel’ in de kerk goed, doch wat duis-
ter en voor geene geschikte verdeeling 
vatbaar is.
Onder dwang van de gouverneur van de 
provincie Zeeland werd er toch gebouw 
op de plaats van de afgebroken noorde-
lijke zijbeuk. Deze nieuwbouw was ach-
teraf zo’n slechte investering, omdat 25 
jaar later de school al ondeugdelijk werd 
genoemd. 

De opening van de R.K. lagere school Sint 
Aloysius was ook hier een paradepaard-
je van de pastoor Bergansius. Hij was pas 
benoemd, maar kon het niet nalaten in 
zijn preken tijdens de hoogmis te hame-
ren op het belang van een eigen katholie-
ke school. Op 1 november 1913 opende de 
school haar deuren en meteen ontstond er 
een ware uittocht: van de 127 leerlingen 
op de Christelijke school bleven er maar 
32 over. 
Vergeet niet dat Ovezande ook hervorm-
den kenden, die al langer plannen hadden 
om een eigen school op te richten. Pre-
dikant R. van der Waal wilde samen met 
kerkelijke leden uit Driewegen dat uitvoe-
ren, maar gelden ontbraken. De gemeen-
teraad van het overwegend katholieke 
Ovezande stelde een andere voorwaarde: 
hef de openbare school op en maak er een 

christelijke van. De Gedeputeerde Staten 
van Zeeland staken daar echter een 
stokje voor: de mogelijkheid tot openbaar 
onderwijs werd zo om zeep geholpen! De 
gemeente hield voet bij stuk en won na 
besluit van de Raad van State.
En…het hoofd van de openbare school 
A.D. de Waal werd hoofd van de  
katholieke school.
Het beeld van de H. Aloysius werd in 
augustus 1915 boven de toegangsdeur 
van de school geplaatst en staat er nog 
steeds. De school, die tot 1982 dienst deed 
(en nu dorpshuis is) herbergde vanaf het 
begin jongens en meisjes. In dat opzicht 
liep Ovezande dus al voor op de ontwikke-
lingen die in andere kernen pas veel later 
(rond jaren zeventig van de vorige eeuw) 
zouden plaatsvinden. 
Pikant detail: de Zeeuwse Landbouw 
Maatschappij (ZLM) was in 1930 op zoek 
naar een geschikte locatie voor het geven 
van een cursus landbouwhuishoudkun-
de. Er waren zoveel aanmeldingen dat de 
cursus in Ovezande gegeven kon worden. 
Men liet zijn blik vallen op de zolder van 
de relatief nieuwe aanbouw van de katho-
lieke school, die in 1929 was gebouwd (er 
bestond toen een zevenjarige leerplicht, 
waarbij men na de zesde klas nog een 
aanvullend jaar kreeg). De huishoudcur-
sussen werden daar immers ook gegeven, 
maar een stalen balk moest worden aan-
gebracht om het leslokaal volwaardig te 
laten functioneren.
Op 1 mei 1918 werd de bewaarschool geo-
pend voor 29 kinderen, maar ze hadden 
nog geen eigen gebouw. Men zou ver-
wachten dat deze kinderen bij de katholie-
ke school zouden mogen intrekken, maar 
onderwijswetten en kosten hielden dat 
tegen. In 1921 kwam de bewaarschool in 
het koetshuis bij de katholieke kerk, maar 
uiteindelijk kregen ze op 23 november hun 
eigen kleuterschoolgebouw: een klein 
klaslokaal met speelruimte op zolder. 

Foto uit 1950: kostershuis en bewaar-
school bij de katholieke kerk.
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LEWEDORP 
De bouw van een katholieke kerk in de 
Noord-Kraaijert (de toenmalige naam, die 
pas in 1929 veranderde in Lewedorp) had 
al heel wat voeten in de aarde gehad. Met 
name ’s-Heerenhoek lag dwars, omdat 
parochieel gezien de katholieke bevolking 
kerkte in die naburige gemeente.  
De pastoor van ’s-Heerenhoek A.D. Schel-
lart zag de noodzaak van het stichten van 
een hulpkerk en school in 1917 niet in.  
Er woonden maar 157 mensen, waaronder 
27 schoolgaande kinderen…Daarbij telde 
men nog 129 ‘zielen’ waaronder 23 school-
gaande kinderen in het gehucht “Graszo-
de” (Gorsvazzen). Hij stelde eisen aan de 
bisschop van Haarlem om zo de positie 
van kerkelijk ’s-Heerenhoek te versterken. 
Een kapelaan erbij en dan kon de hulpkerk 
komen! De bisschop zag hier vanwege het 
gebrek aan priesters (een probleem dat 
toen ook soms speelde!) vanaf. Plan van 
de baan…
‘Voormannen’ gooiden het toen over 
een andere boeg: men trachtte via het 
gemeentebestuur van ’s-Heer Arendskerke 
(waar het dorp onder viel) via artikelen van 
de Onderwijswet een bijzondere lagere 
school te stichten. Wanneer de school er 
is, komt de kerk er vanzelf bij (dacht men). 
Pastoor Schellart gaf zich niet gewon-
nen. Hij had plannen om in ’s-Heerenhoek 
een nieuwe meisjesschool te bouwen en 
een eigen school zou leerlingen wegtrek-
ken. Over de aantallen kinderen verschil-
den pastoor en actievoerders, maar de 
school kwam er uiteindelijk wel: op 1 mei 
1924 opende de Sint Isidorusschool haar 
deuren. Een tweeklassige school voor 80 
leerlingen. In de krant werd uitgebreid 
ingegaan op de verbetering voor de inwo-
ners van Noord- Kraaijert: voor de mees-

ten was het voorheen een uur gaans en 
dat tweemaal per dag naar ’s-Heerenhoek, 
om nog maar te zwijgen over de barre 
tocht in de winter.
Op de eerste schooldag telde de school 
maar liefst 63 kinderen en dat werden 
er elk jaar meer. In 1928 moest er al een 
lokaal bij, mede door de instelling van een 
zevende leerjaar. Op 28 augustus 1941 (in 
de laatste vergadering van de gemeente-
raad in oorlogstijd) werd een bouwaan-
vraag voor het vierde lokaal goedgekeurd. 
In april 1944 waren er 160 leerlingen inge-
schreven: een record dat men daarna niet 
meer zou evenaren. In 1948 liep het aantal 
terug en voldeden drie klassen. In 1949 
werd het lege lokaal ingericht als kleu-
terschool. Tussen 1 juni 1949 en 1 janu-
ari 1968 zou men van dit lokaal gebruik 
maken. Op 5 april 1968 werd de nieuwe 
kleuterschool in gebruik genomen.
De katholieke kerk van Lewedorp kwam 
er ook: in 1928, maar ook toen ontston-
den vreemde situaties. Normaliter was het 
kerkbestuur ook schoolbestuur. In Lewe-
dorp kon dat niet, omdat de school er nu 
eenmaal eerder was en men het gevaar 
liep dat gestorte waarborgsommen terug-
betaald zouden moeten worden. Pas in 
1943 werd pastoor Clement voorzitter. Tot 
1974 zou deze constructie gelden, maar 
ook in de andere parochies was dit tot die 

tijd gebruikelijk dat de pastoor voorzitter 
van het schoolbestuur was.
Vermeldenswaard is de situatie vanaf 
1983. In de jaren tachtig moesten de  
Christelijke en de katholieke school ver-
bouwen, mede door veranderende onder-
wijsinzichten. De gemeente Borsele 
(waarin Lewedorp na 1970 fuseerde) advi-
seerde een vergaande samenwerking 
door te zetten en een aanlokkelijke sub-
sidiepot maakte dat extra aantrekkelijk. 
Christelijk en Katholiek kwamen onder 
één dak. De H. Isidorusschool werd ‘de 
Drempel’ (ook weer een trend om heili-
gennamen af te schaffen en wat algemene 
termen te gaan gebruiken). In september 
1997 fuseerden beide schoolbesturen in de 
Stichting Interconfessioneel Basisonder-
wijs. Zij sloten zich niet aan bij de Stich-
ting Katholiek Onderwijs Borsele (SKOB) 
waarin Heinkenszand, Ovezande, Kwaden-
damme en ’s-Heerenhoek opgingen. Ze 
werden deel van de andere zuil “Prisma” 
(waarin ook r.k. scholen Goes, Rilland, 
Hansweert en Zierikzee zaten). Hierover 
een volgende keer meer.

Richard Gielens

Bronvermelding: 
Ovezande, eiland in de Zwake, 
J. de Ruiter/gemeente Borsele, 2002.
Lewedorp, dorp aan de Sloedam,  
J. de Ruiter/gemeente Borsele, 2008
Een baken van het Roomse leven,  
Piet Rijk & Ad Schenk, 2009.

NB de schrijver doet alle moeite om gege-
vens van r.k.-scholen uit Zierikzee,  
Hansweert en Goes te bemachtigen.  
Wie wetenswaardigheden geeft, graag 
melden bij hoofdredactie. Over Rilland  
heb ik inmiddels een bron gevonden.

Sacramentsprocessie 
2019
 
Het thema van de negende editie van de Sacra-
mentsprocessie is ‘Mijn land is jouw Land’, geba-
seerd op het Bijbelboek Ruth. En waar gaat dat 
dan over? Drieduizend jaar geleden heerste er 
hongersnood in Bethlehem. Een man die daar 
woonde, Elimelek, en zijn vrouw Naomi beslo-
ten te vertrekken. Ze hoopten in het land Moab, 
tegenwoordig Jordanië, een betere toekomst 
te vinden. Hun twee zonen, Machlon en Chil-
jon, gingen met hen mee. Die trouwden daar met 
meisjes uit de streek: Ruth en Orpa. Maar het 
noodlot sloeg toe ...
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Het is elk najaar voor de roosterplanner een puzzel om communievieringen 
in een goed schema te krijgen. Pastoor Van Hees is de aangewezen 
persoon om elke parochiekern te kunnen bezoeken en het sacrament te 
kunnen toedienen. 

Toen de planning feitelijk rond was en 
men in de kernen zich redelijk kon vinden 
qua datum en tijd, kwamen de eerste aan-
meldingen druppelsgewijs binnen. Al snel 
bleek dat het aantal kandidaten in sommi-
ge kernen zo laag was, dat van een repre-
sentatieve groep nauwelijks sprake kon 
zijn. In november 2018 werd het eerste 
overleg daarover gevoerd en stelde men 
een soort quotum in: bij minder dan vier 
kandidaten in een parochiekern zou er 
samenwerking gezocht moeten worden.
De voorbereiders zagen in eerste instantie 
problemen: zouden parochiekerncommis-
sies en ouders dit wel zien zitten?  Pasten 
al die wijzigingen wel in een schema?
In januari 2019 bleek dat ouders/verzor-
gers daar veel meer begrip voor hadden 
dan was voorzien. De parochiekernen 
Goes-Kwadendamme-Hansweert en 
Ovezande gingen rond de tafel zitten en 
kwamen al snel tot een besluit: we werken 
samen als voorbereidingsgroep en de 
Eerste Communieviering vindt plaats in 
Kwadendamme. Ook de ouders van Lewe-
dorp en ’s-Heerenhoek konden zich snel 
vinden in samenwerking en ook hier was 
snel een deal in bijeenkomsten en vie-
ring: Hemelvaartsdag in ’s-Heerenhoek. De 
parochiekernen Heinkenszand en Schou-
wen-Duiveland bleken voldoende kinderen 

te hebben om zelfstandig een viering te 
kunnen houden.
Feitelijk vinden er dus in onze H. Pater 
Damiaanparochie dit jaar vier communie-
vieringen plaats. Bewust laat ik het woord-
je ‘maar’ wegvallen, want kwaliteit wint 
hier duidelijk van kwantiteit! De vrees dat 
ouders vooral of enkel in hun eigen kern 
of kerk communie willen vieren is dus 
grotendeels ongegrond. Persoonlijk vind 
ik dit een groot winstpunt, waarmee we 
de komende jaren zeker verder moeten 
werken. 
Parochiebreed vormsel vieren bestaat al 
heel wat jaren in onze parochie. De formu-
le dat in sommige kernen de voorbereiding 
eens per twee jaar plaatsvindt is reëel, 
omdat niet alleen het aantal vormelingen 
per kern beperkt is, maar ook de voorbe-
reiders niet elk jaar beschikbaar zijn zo’n 
tijdsinvestering te kunnen garanderen. 
Juist een sacrament als het heilig Vorm-
sel is uitermate geschikt om samen op één 
locatie te vieren. Jongeren zwerven na de 
basisschool uit naar verschillende vormen 
van voortgezet onderwijs. Nieuwe kansen 
moet je aangrijpen en niemand blijft langer 
op de basisschool in de eigen kern dan 
strikt noodzakelijk. 
Bewust is er alle voorgaande jaren geke-
ken naar een spreiding, om te voorkomen 

dat binnen onze parochie het ‘Calimero-
gevoel’ ontstaat: ‘the winner takes it all’. 
Het siert de beide samenwerkingsgroe-
pen EHC dat ze ruimte geboden hebben 
om zelfs in de kleinere parochiekerken 
deze viering mogelijk te maken. Wellicht 
is hiervoor ook een schema samen te stel-
len, want in elke kern zit voldoende pit en 
levenskracht, als men de handen ineen 
durft te slaan. Met deze positieve ervaring 
en opgedane kennis hoop ik de voorberei-
ding van beide sacramenten ook dit jaar te 
voltooien.

Richard Gielens, medewerker communie- 
en vormselvoorbereiding 2019

Communicanten en vormelingen 
versie 2019

In totaal zullen 29 kinderen op 18 mei zich 
laten vormen door vormheer vicaris Wiertz 
in de parochiekerk van ’s-Heerenhoek, 
maar op 22-23 maart kwam het grootste 
deel ( 19) al samen om het vormsel meer 
gestalte (vorm) te geven. De pastorie van 
’s-Heerenhoek had alle gemakken in zich 
om die groep op te vangen en ze via spel, 
gesprek en creativiteit geestdriftig te 
laten zijn.
 
Via een sms-bericht aan God kwamen 
deze jongeren erachter dat samenwer-
ken met andere meisjes en jongens, naast 

een beetje onwennigheid in het begin, ook 
leuke en leerzame momenten kent. Wel-
licht zien ze elkaar ook na de vormselvie-
ring terug op een van de vervolgscholen.
Vanuit Lewedorp waren: Neline van Stee, 
Silvan Adriaenssens, Bruce de Kooning, 
Daan van Stee, Jens Boonman en Lynn de 
Jonge te gast. Vanuit ’s-Heerenhoek: Jente 
Lagendijk, Simon Nega Tsegabu, Danay 
Nega Tsegabu en Noëlle Oreel.  Goes: 
Michelle de Keizer. Heinkenszand: Britt 
Elstgeest en Aron Rijk. Ovezande: Coen 
van Ee, Karlijn Kint, Noortje Buise, Alana 
Jongsma, Dorien Voet en Stan de Maat. 

Charlotte den Toonder en Richard Gielens, 
vormselvoorbereiders 2019

Vormelingenweekend maart 2019
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Boekrecensie
Bijgaand boek is geen recente uitgave van Anselm Grün, maar bij een 
bezoek aan een boekhandel in Goes, kon ik het niet nalaten dit boek mee 
te nemen. De titel maakte mij enigszins nieuwsgierig, maar de ramsj-prijs 
trok mij definitief over de streep het aan te schaffen. Voor die paar euro en 
twee weken vakantierust voor de deur durf ik dat wel aan!

VOOR WIE HEM NIET KENT. 
De benedictijner monnik Anselm Grün trad 
na zijn eindexamen in 1964 toe tot de abdij 
Münsterschwarzach. Hij probeert de spi-
rituele traditie van de monniken te verbin-
den met de moderne psychologie.
Sinds 1978 schrijft hij veel boeken over 
spirituele onderwerpen, over psycholo-
gisch advies vanuit het geloof en over 
managementthema’s. Zijn boeken zijn 
wereldwijd vertaald.

WAAR GAAT HET BOEK OVER? 
Het leven wordt steeds ingewikkelder. 
Van alle kanten staan mensen onder druk 
- in het werk, maar ook in het privéleven, 
binnen het gezin en in relaties. Het besef 
je leven niet in de hand te hebben, kan 
pijnlijk zijn: Crises en plotselinge gebeur-
tenissen kunnen je steeds opnieuw van 
slag brengen. Wat is er dan nog werkelijk 
van belang? Hoe kunnen we verder, hoe 
lossen we conflicten op? De problemen 
waarmee we in het leven worden gecon-
fronteerd bepalen in belangrijke mate wie 
we zijn. 

In dit boek geeft Anselm Grün op zijn 
geheel unieke wijze antwoord op levens-
vragen:
Omgaan met druk, bazen en stress binnen 
je werk.
Ik en de anderen; relaties, verwachtingen 
en teleurstellingen.
Ouders, kinderen en andere familieleden; 
wanneer familie een probleem wordt.
Geloven, bidden en twijfelen in en buiten 
de kerk.
Levensvreugde, maar als niks je meer blij 
maakt?

Zoektochten 
naar een 
geslaagde 
relatie.
Hoe ga 
je met 
gevoe-
lens om: 
ergernis 
en angst etc.
Grenservaringen bij pijn, ziekte en 
dood.
Plotseling blijkt iets ingewikkelds als de 
zin van het leven ook over blijmoedigheid 
en bescheiden wijsheden te gaan.

‘Mijn antwoorden moeten niet worden 
beschouwd als een concrete oplos-
sing voor een probleem, maar eerder 
als een uitnodiging om je eigen situ-
atie met andere ogen te bekijken en 
de zin van je eigen ervaring te ontdek-
ken.’ Anselm Grün

Het is geen boek dat je in één keer uitleest 
van kaft tot kaft. Sommige thema’s hebben 
mijn directe belangstelling; andere onder-
werpen zal ik zeker wel eens naslaan. Wie 
wil er geen antwoord op de zin van het 
leven? Ik vind het een zinvolle financiële 
maar zeker ook een literaire uitgave.
Anselm Grün, ‘levensvragen’ Spirito/Aver-
bode, 2014, oorspronkelijke prijs € 19,90.  
Ik kocht het voor € 7,95.

Richard Gielens

Bestuurlijke zaken
In de bestuursvergadering van het  
parochiebestuur van de Heilige Pater 
Damiaan op 19 maart kwamen de navol-
gende gesprekspunten aan de orde:

•  Voortgang clustervorming: na gezamen-
lijk overleg in Cluster West ( Lewedorp, 
Heinkenszand en ’s-Heerenhoek) is er 
ook een begin gemaakt met de kernen in 
Cluster Zuid ( Ovezande, Kwadendam-
me en Hansweert). Ook zij willen starten 
met gezamenlijke vieringen in een van 
de aangesloten kerken rond de feestdag 
van hun kerkpatroon.

•  Opvolging bestuursleden: na het vertrek 
van vertegenwoordigers uit Ovezande, 
Oost-Zuid-Beveland, Schouwen-Dui-

veland en Lewedorp is het van wezen-
lijk belang enerzijds goede contacten 
met elke parochiekern te behouden, 
maar ook in te zetten op deskundigheid 
binnen het bestuur. Daarvoor krijgen alle 
bestuursleden en toekomstige leden een 
eigen takenportefeuillle die parochie-
breed gedragen wordt.

•  Zorg over onderhoud en financiering van 
kerkgebouwen in onze parochie. 

•  Concept Parochieplan is in meerdere 
bijeenkomsten (ook in april) besproken 
en verder uitgewerkt en zal op korte ter-
mijn naar de bisschop gestuurd worden. 
Overleg met parochiekerncommissies 
en parochianen is hierin via een tijdlijn 
opgenomen.

•  Per 1 juli aanstaande zou het nieuwe 
automatiseringssysteem voor leden- en 
financiële administratie in gang gezet 
moeten worden. Er bestaat nog onzeker-
heid over de haalbaarheid. Ook zullen 
bijeenkomsten moeten worden opgezet 
om vrijwilligers de benodigde kennis bij 
te brengen.  
In sommige kernen zullen vormen van 
samenwerking gezocht moeten worden, 
om hiaten te voorkomen.

•  Jaarrekening 2018 van de parochie is 
vastgesteld; elke parochiekern kan bin-
nenkort verantwoording afleggen naar 
de eigen parochianen.

•  Volgende bijeenkomst staat gepland 
voor dinsdag 14 mei.
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DAMIAANTJE

PASTORALE ZORG INZAKE 
SACRAMENT DER ZIEKEN 

EN OVERLIJDEN

06- 53637130

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 

WAT IS HET PINKSTERFEEST? 
Een lied van de CD ‘Het is Pinksteren’, geschreven door Alianna Dijkstra, muziek 
door Lee Ann Vermeulen. 

Wat is het Pinksterfeest? We hebben vrij, maar dan? 
Wat vieren wij nu eigenlijk? Ik snap er weinig van, ik snap er weinig van. 
We vieren met het Pinksterfeest, wat Jezus heeft beloofd. 
Na mij komt de Heilige Geest, voor ieder die gelooft. 

Maar wie is de Heilige Geest? Is het een soort van vlam? 
Die even komt met Pinksteren, ik snap er nog niets van, ik snap er nog niets van. 
De Heilige Geest is een deel van God, zoals water, ijs en stoom,
Hetzelfde zijn, en toch uniek, hij hoort bij God en zijn zoon.
Maar wat doet de Heilige Geest? Wat is hij dan van plan? 
Laat hij een vuurtje branden, ik snap er nog niets van, ik snap er nog niets van. 
De Heilige Geest geeft nieuwe kracht, en troost je bij pijn,
Hij helpt je doen wat Jezus zegt, om vriendelijk te zijn. 

Hoe komt de Heilige Geest? Hoe komt hij bij mij dan?
Of komt hij alleen bij grote mensen, ik snap er weinig van, ik snap er weinig van.
De Heilige Geest komt binnenin je wonen, als je het vraagt,
Hij zal dan je helper zijn, hij doet dat heel graag.

Dat is dus de Heilige Geest. Hij helpt mij elke dag.
Dan ben ik blij dat ik dit feest, nu voor hem vieren mag, nu voor hem vieren mag. 

VOORLEESTIPS RONDOM HEMELVAART EN PINKSTEREN
- De Pinksterduif, door Greet Brokerhof – van der Waa en Xantha Iris Vorst
- Waarom is de hemel blauw? Door Sally Grindly en Susan Varley
- De Kijkbijbel, hoofdstuk ‘Hemelvaart en Pinksteren’ door Kees de Kort 
- Hemels, door Patrick McDonnell
- De gele ballon, door Charlotte Dematons 

GEBEDJE
Kom Heilige Geest
met uw vuur en met uw kracht
maak mij sterk, dag en nacht
geef mij vrede, maak mij trouw
Waai tot hier en kom heel gauw
Amen
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Correspondentieadres:
Wijngaardstraat 36, 4461 DC Goes
Parochiekernsecretariaat:
Wijngaardstraat 36, 4461 DC Goes
e-mail: rkmagdalena@hotmail.com
Het secretariaat is geopend op dinsdag- en  
donderdagmorgen van 09.30 tot 12.00 uur. 
Telefonisch te bereiken 0113-216754 
Financiële zaken:
ING:  NL73INGB0000382244
 Parochiekern Goes
Spoedzaken:
Koster Ton Perenboom, tel: 06- 49666434
Magdalenazaal:
tel. 0113-252713 (tijdens vergaderingen)
Doopcontactpersonen:
Pastoraal Centrum tel, 0113-218610
Kopij-adres Parochienieuws:
Riet Hopmans
e-mailadres: rhopmans@zeelandnet.nl
Vragen inzake bezorging/adressering 
Parochienieuws
Corné Franse, tel. 0113-270109
E-mail: franse@franse.nl

Parochiekern 
GOES

N  ieuws van 

uit de kernen 

Goes

LIEF EN LEED
Gedoopt
7 april: Mees Ernst (Mees) de Potter, gebo-
ren op 30-12-2018, zoon van: J.N.de Potter 
en A.de Potter.

CARITASCOLLECTEN 2019
5 – 6 januari 2019:    € 166,24 
Bijzondere noden parochianen 
2 – 3 februari 2019:    € 219,30
Cordaid Memisa
2 – 3 maart 2019:       € 67,35
Elisabethdiaconie
Hartelijk dank voor uw gulle gaven,

Caritaskern Goes

BUXUS
Door de buxusmot waren alle buxusplan-
ten in de tuin naast de kerk weggevreten. 
Met de opbrengst van de onlangs gehou-
den collecte zijn er nu weer nieuwe plant-

jes aangekocht. Zie onze aanwinst op bij-
gaande foto.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Florien de Hond

PRESENTATIE 1E COMMUNICANTEN

Tijdens de viering van Palmzondag op 
14 april hebben de kinderen, die binnen-
kort hun eerste communie zullen doen, 
zich gepresenteerd. De communiekinde-
ren komen uit Ovezande, Kwadendamme, 
Hansweert en Goes. Omdat het Palmzon-
dag was, waren er ook kinderen, die een 
Palmpasenstok  hadden meegebracht. Na 
afloop van de viering hebben de kinderen 
en de ouders nog gezamenlijk geluncht 
met het eten wat de kinderen meege-
bracht hadden. Het was een fijne afsluiting 
na de viering.

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:
30 maart: Petronella Elisabeth Berdina 
(Bets) Rentmeester-Pals, weduwe van 
Kees Rentmeester, voorheen wonend op 
de Nassauweg en Blikhoek, maar de laat-
ste jaren verbleef ze in zorgcentrum ‘de 
Kraayert’. Op donderdag 4 april was de uit-
vaartdienst in onze kerk, waarna grafleg-
ging op ons kerkhof.

DRAGERS

Tot voor kort was er in onze parochie-
kern een groep fanatieke mannen, die bij 
een uitvaart met begrafenis -op verzoek- 
de overledene de kerk binnendroegen 
en daarna de laatste eer bewezen op het 
kerkhof. Deze groep (bestaande uit onge-
veer tien personen) deden dat op vrijwilli-
ge basis en vroegen een kleine vergoeding, 
die ten goede kwam aan de aankoop pas-
sende kleding en accessoires. 

‘s-Heerenhoek

13



over doelgroepen, die bewust die tak 
van sport of ontspanning kiezen (en zelfs 
ervoor willen betalen). 
‘Een mens leeft niet van brood alleen’, 
daar kwamen de communicanten tijdens 
hun project wel achter. ‘Geef ons heden 
ons dagelijks brood’ heeft veel meer bete-
kenis dan die boterham die we dagelijks 
tot ons nemen, constateerden de vorme-
lingen. De vraag blijft echter: hoe verteren 
we dat symbolische voedsel op een ver-
standige wijze, zodat er groeikansen blij-
ven? Zowel in de breedte (basis = draag-
kracht) als in lengte (aantal vrijwilligers en 
inzet voor jaren). Wie mee wil werken is 
van harte welkom.

Werkgroep communie- en  
vormselvoorbereiding 2019

MEIMAAND = MARIAMAAND
Ook dit jaar zal de liturgische werkgroep 
garant staan voor de Mariaviering in onze 
kerk. In samenspraak met het dames-en 
herenkoor en in samenwerking met leer-
lingen van de Don Boscoschool komt men 
samen op dinsdag 28 mei om 19 uur.
Gastsprekers zullen hun waardering voor 
Maria toelichten en ieder jaar staat men 
verbaasd over de veelkleurigheid waarin 
mensen dat gevoel uitspreken. Maria 
staat centraal: letterlijk door haar beelte-
nis, maar ook inhoudelijk, in woord, gebed 
en liederen.

ONDERHOUD EN VERVANGING

Ook al wordt de kerk niet dagelijks voor 
diensten en vieringen gebruikt; er is elke 
dag wel iets te doen in en rond onze 
kerk:vergaderingen vinden in hoofdzaak 
op maandag of dinsdag plaats; repetitie 
dames- en herenkoor op dinsdag; kerkhof-
werk op woensdag; schoonmaakwerk op 
donderdag, evenals repetitie van kinder- 
en gemengd koor en op vrijdag en zater-
dag vinden de eerste voorbereidingen 
plaats voor het weekend.
Vrijwilligers zijn een kostbaar bezit en ver-
dienen goede, betrouwbare spullen. Ook 
inspecties aan installaties vinden jaarlijks 
plaats en leveren regelmatig aandachts-

gevraagd aan kerkbetrokkenheid: op 
zaterdag 18 mei staan er 27 vormelingen 
in onze kerk die hopelijk ‘laaiend’ in vuur 
en vlam blijven over hun geloof en ker-
kelijke deelname. Op Hemelvaartsdag 
(30 mei) zullen 13 communicanten mogen 
aanzitten aan de feestdis van de Heer. 
Ook zij blijven welkom, ook als er op de 
gewone zondag iets minder uitbundig/
feestelijk gevierd wordt. 
Koren, kostergroep, bloemengroep en 
schoonmakers zetten hun schouders 
eronder! Wie aanwezig is bij een of meer 
vieringen in mei zal dat zeker kunnen 
waarnemen.

BROODNODIG

Tussen maart en juni kwamen ouders en 
communicanten regelmatig samen op zon-
dagochtend in de parochiezaal van Lewe-
dorp of ’s-Heerenhoek. Voor deze ouders 
was er geen belemmering om tussen 10.30- 
12.00 uur bijeen te komen en te werken aan 
de geloofsopvoeding van hun jonge kinde-
ren. Voor ouder en kind waren er momen-
ten dat thema’s verhelderend werkten. 
Waarom geloof je en heb je God nodig? 
Kun je God soms vergelijken met je ouders, 
want die staan altijd voor je klaar? 
Bijbelverhalen krijgen meer betekenis als 
ze op begrijpelijke, hedendaagse wijze ver-
tellen welke problemen mensen vroeger 
(maar ook nu nog) hadden/hebben.
Het is fijn om vast te stellen dat ouders die 
aanpak waarderen. Ook de ouders van vor-
melingen waren positief over de begelei-
ding van hun (misschien ietwat kritischer 
kijkende) kind, maar het merendeel moest 
vaststellen dat samenkomen (en dat in het 
weekend van vrijdagavond tot zaterdagmid-
dag) ook leuke en leerzame kanten heeft.
Wat zouden we kunnen realiseren als 
we een vaste groep ouders/begeleiders 
hadden, maar ook kinderen en jongeren 
die mee blijven denken en werken? Vrijwil-
ligers zijn in elke vereniging of club drin-
gend gewenst en dan praten we met name 

Jaren verstreken en iedereen werd ouder, 
met als gevolg dat men (op respectabele 
leeftijd) moest afhaken. Uiteindelijk bleef er 
-mede door ziekte en overlijden- een vier-
tal personen over…. Deze groep heeft nu 
aangegeven het niet meer verantwoord te 
vinden in deze samenstelling door te gaan. 
Het dragen lijkt een eenvoudig karwei, 
maar wie met aandacht naar deze taken 
kijkt, merkt dat minimaal zes personen 
nodig zijn om -bij slecht weer en dus dras-
sig pad- waardig te kunnen functioneren. 
In goed overleg met de parochiekerncom-
missie hebben de dragers aangegeven 
te stoppen en dat is -onder dankzegging- 
gebeurd.
Het is jammer, maar begrijpelijk dat men 
een dergelijke stap moest nemen. Opvol-
ging door een jongere generatie-groep is 
moeilijk, mede door planning op korte  
termijn en gebrek aan vrijetijd bij veel  
‘jongeren’.
Voor de toekomst betekent dat men bij een 
uitvaart zelf voor dragers kan zorgen ( in 
veel gevallen zijn dat familieleden) of men 
moet aankloppen bij de uitvaartondernemer. 
De kosten zullen beduidend hoger zijn….
Jammer, maar helaas: het kan niet anders.

VIERINGEN IN ONZE KERK
De parochiekerncommissie is tevreden 
over het verloop van vieringen en dien-
sten in onze kerk in de afgelopen perio-
de. Het aantal kerkgangers daalt dan wel 
iets (gemiddeld 77 aanwezigen in gewone 
weekenddiensten), maar de vieringen 
zijn goed voorbereid en verzorgd, dankzij 
de inbreng van kosters, liturgische werk-
groep, koren (met name dames- en heren-
koor) en voorgangers. Samenwerking en 
afstemming zijn voorwaarden om tot een-
heid te komen en dat lukt!
De wijsheid: wat moet, kan niet altijd, 
maar wat kan moet wel lukken’ blijft geen 
tegelspreuk als we ons gezamenlijk blij-
ven inzetten! 
De komende maand mei wordt er veel 

‘s-Heerenhoek
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meen deel van het blad.
Via ‘Halleluja’ en ‘Hosanna’ sloegen pastor 
en koren een brug naar hun intocht. Com-
municanten droegen zelfgemaakte palm-
paasstokken en vormelingen palmtakken. 
Aan hun gezichten was te zien dat het een 
blije intocht was. Na het passieverhaal 
mochten alle kinderen en jongeren zich 
voorstellen; ieder op eigen wijze en voor 
elke vormeling had pastor Rens nog een 
spontane vraag, waarop evenzo spontaan 
geantwoord werd. 
Na afloop gaven aanwezigen aan van de 
viering ‘genoten’ te hebben; op gepas-
te wijze natuurlijk, want het lijdensver-
haal blijft elk jaar op een andere manier in 
je geheugen achter. De viering was rela-
tief lang, maar door afwisseling zeker niet 
saai. Dat laatste is een compliment voor 
pastor (zang met gitaarbegeleiding),  
kinderkoor Esperanto (passende liedtek-
sten) en Missicanto (liederen uit Jesus 
Christ Superstar). 

KERKSNUFFEL 2019
In 2018 verloor ’s-Heerenhoek zijn jaar-
markt en 2019 zal de boeken ingaan als het 
jaar dat de carnavalsvereniging ook stopte 
met zijn inzameling tweedehands spullen. 
Wat nu?
De dames van de Kerksnuffel geven de 
moed niet op: elk jaar bewaren veel  
parochianen hun afdankertjes speciaal 
voor deze actie. 
Vorig jaar openden ze ‘Galerie Pastorie’ 
en ook dit jaar worden de deuren van de 

punten op, die moeten worden omgezet 
naar acties: verlichting en verwarming zijn 
daar voorbeelden van.
Al die activiteiten kosten menskracht (door 
vrijwilligheid zijn de kosten laag), maar 
ook materiële uitgaven. De kasbeheerder 
kan het geld maar één keer uitgeven, als 
er voldoende in kas is. Gelukkig ontvangen 
we van relatief veel parochianen (48-52 %) 
kerkbijdragen, maar die dekken niet alle 
lasten. Reserves moeten worden aange-
sproken of activiteiten worden opgezet om 
aan extra giften te komen (kerksnuffel).
De pastorie staat al bijna een jaar leeg en 
we missen dus huurinkomsten, terwijl wel 
de vaste lasten doorlopen. Verhuur of ver-
koop behoren tot de mogelijkheden, maar 
zo’n imposant pand is niet voor iedereen 
een aantrekkelijk object. Wilt u, als lezer, 
meer informatie over mogelijkheden tot 
huur of verkoop, dan kunt u zich melden bij 
de parochiekerncommissie. Ton Oosthoek 
staat voor u klaar. Een mailtje naar 
voorzitter@rksheerenhoek.nl is al voldoende.
In mei weten we meer over restauratie-
plannen van onze kerk. Gaan we voor vol-
ledig herstel van het dak, dan zullen de 
kosten bijna drie ton bedragen en dan 
hebben we het nog niet over het interi-
eur. Via rijksbijdragen mogen we maximaal 
op € 100.000 rekenen, dus tel uit je winst! 
Als bestuur en bisdom hun goedkeuring 
geven, moeten we plannen voor eind  
2020 gerealiseerd zijn. Volgende maand 
hoort u er meer over, maar we blijven 
hoopvol gestemd.

EERSTE COMMUNICANTEN EN  
VORMELINGEN STELDEN ZICH VOOR
Pastor Rens Stobbelaar gaf het bij aan-
vang van de viering op Palmzondag, 14 
april, al aan: deze dag heeft iets dubbels: 
de vreugde van de intocht in Jeruzalem en 
de kruistocht in het Passieverhaal. Daar-
bij kwam nog de presentatie van commu-
nicanten en vormelingen. Ook dit onder-
deel mag je tot het blije deel van de viering 
rekenen.
Communicanten uit de kernen Lewedorp 
en ’s-Heerenhoek werken dit jaar weer 
samen en dus presenteerden ze zich ook, 
nadat ze ’s ochtends al samen ontbeten 
hadden: 
Hidde Lagendijk, Job Hol, Wiktor  
Strozyk, Riona Boonman, Destiny van 
Boven, Shannen Remijn, Noëlle Goense, 
Romy Vermeule, Levana Vermeule, Dycke 
van de Wouw, Mébrit van Velzen, Marti-
ne van Stee en Veronique van Stee lieten 
horen dat ze vanaf 30 mei echt mee willen 
doen in de eucharistieviering.
De vormelingen vindt u terug in het alge-

pastorie geopend om alle kooplustigen 
toegang te kunnen geven. Zaterdag 15 en 
zondag 16 juni, maar ook zaterdag 22 en 
zondag 23 juni is de pastorie open.  
De exacte openingstijden volgen nog in 
het volgende nummer, evenals momenten 
en plaats van inzameling.

Er zijn een aantal spelregels:
-  Geen grote elektrische apparaten of 

defecte toestellen.
-  Geen grote meubels ( kasten, bedden 

e.d.)
-  Geen encyclopedieën; boeken in redelij-

ke en frisse staat zijn welkom)
-  Kleding mag, maar geen groter aanbod 

dan vijf stuks per levering.
Meer weten: mevrouw Corrie Hoon-
dert-Paree, tel. 351489 of stuur een mailtje 
naar info@rksheerenhoek.nl en wij weten 
u te vinden. 
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Kwadendamme

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

of namens de parochiekerncommissie aanwezig 
tussen 9.00 – 12.00 uur.

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

Parochiekern 
KWADENDAMME

LIEF EN LEED

Gedoopt
Op 21 april 2019, Jack Zoeteweij, zoon van 
Pascal Zoeteweij en Marlies Bek.

Overleden
Jos Steijn, weduwnaar van Jo Boonman,
geboren 1 december 1926, overleden 26 
maart 2019,
Hendrika Johanna (Riek) Vermijs, weduwe 
van Jan Zuidhof,
geboren 30 september 1921, overleden 3 
april 2019,
Cornelis (Kees) de Jonge,
geboren 5 mei 1936, overleden 3 april 2019.

KERKBALANS 2019
Als bijlage bij deze editie van Parochie-
nieuws treft u een overzicht aan van de 
resultatenrekening van de parochiekern 
Kwadendamme, met daarbij een over-
schrijvingskaart om uw jaarlijkse bijdra-
ge aan de kerk over te maken. U kunt deze 
zien als de contributie van uw lidmaat-
schap van onze geloofsgemeenschap. Het 
hoeft geen enkel betoog dat uw bijdrage 
heel hard nodig is, feitelijk kunnen we niet 

hebben al veel gepraat over de sacramen-
ten. 28 maart hebben we een speurtocht 
gedaan door de Heilige Blasiuskerk en we 
zijn o.a. in de biechthuisjes geweest! Onze 
ouders waren ook welkom en konden vragen 
stellen over het vormsel. Op Witte Donder-
dag hebben we de Kruisweg gelopen en de 
juf heeft het lijdensverhaal verteld. Eerste 
Paasdag brengen we in de viering ‘s mor-
gens, o.a. de gewijde oliën naar voren. In de 
kerk van ‘s-Heerenhoek doen wij op 18 mei 
ons vormsel, samen met de kinderen uit Ove-
zande, ‘s-Heerenhoek en Lewedorp. Veel 
groetjes van,

Luuk Geus, Rein Boonman, 
Britt Elstgeest, Natalia Kubiak,

Emil Chicoracki, Robbert van der Poll, 
Jesse Simonse, Thierry Raas, Emy de Vos, 

Rosalieke Suylen en Jennifer de Bruine
En wie weet.. ziet u ons wel op 18 mei a.s.

ZIEKENZALVING 22 MEI
Dit jaar is de Ziekenzalving van de paro-
chiekern 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 EN LEVENSLOOPBESTENDIG 
WONEN
Als KBO hebben wij de leefbaarheid van onze 
leden, maar daarnaast ook de milieuomstan-
digheden hoog in het vaandel staan. Op 15 
mei houden de afdelingen Heinkenszand en 
Lewedorp daarom een bijeenkomst, speci-
fiek gericht op o.a. duurzaam wonen, (zon-
nepanelen, isolatie), kleiner wonen, wonin-
gaanpassingen, subsidieregelingen daarvoor 
etc. De bijeenkomst wordt verzorgd door R. & 
B.-wonen. De aanvang is om 14.00 uur in het 
gebouw van R. & B.-wonen in Heinkenszand. 

EIGEN KERK: 
kaarsengeld Maria-grot € 209,09
doopviering  € 56,00
misintenties/collectebonnen € 375,00
overige collectes eigen parochie € 326,12
subtotaal eigen kerk € 966,21
 
CARITAS: 
24/3 Vrienden van Emergis € 75,00
6/4 Diaconie in eigen parochie € 63,00
subtotaal caritas € 138,00
Totaal  € 1.104,21

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: 
In onze kerk is op 7 april gedoopt Ruben 
Cornelius Jacobus Pinxteren geboren 8 
februari 2019 zoon van Eric Pinxteren en 
Marleen Pinxteren-Rijk.

BIJZONDERE VIERINGEN
Communie
Op 19 mei doen in onze parochiekern 6 kin-
deren hun eerste communie. We wensen 
hen een mooie viering toe. 

Vormsel 2019
Wij zijn op school druk bezig met de voor-
bereidingen voor het Heilig Vormsel. We 
werken in het boekje “In vuur en vlam” en 

Heinkenszand
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Uitvaartzorg
Van der Hooft  

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

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

Ervaren, vertrouwd
en betrokken

In mijn vrije tijd ligt mijn passie bij klassiek 
en modern ballet; misschien zie je mij nog 
eens in de kerk voorbij dansen. Bij deze 
geef ik de pen door aan Willem den Hoedt.

Gerlinde Strooband

OPROEP VAN DE K.B.O. 
Als voorzitter van de K.B.O. Kwadendam-
me wil ik u vragen om onze afdeling (dorp 
Kwadendamme) te steunen door lid te 
worden van onze vereniging. Wij hebben 
best veel leden, maar dit zijn vooral veel 
oudere mensen. Voor het bestuur zijn 
we naarstig op zoek naar twee nieuwe 
bestuursleden, liefst nieuwe jongere 
ouderen (men mag lid worden vanaf vijf-
envijftig jaar). Vanaf deze plaats heet ik u 
alvast hartelijk welkom, schroom niet en 
wordt lid van onze vereniging. Onze afde-
ling wordt volgend jaar zestig jaar, maar 
als we geen nieuwe bestuursleden vinden, 
gaat de afdeling Kwadendamme weg en 
dat zou jammer zijn voor alle leden die we 
nu hebben. Ik doe dus een ernstig beroep 
op u, want zonder bestuur kan de afde-
ling niet verder bestaan. U kunt zich als lid 
aanmelden bij mw. Wilmy Manders, Uit-
hofstraat 13, 4434 AS Kwadendamme.

 
Rina Eckhardt, voorzitter K.B.O.

GOSPEL- ANNEX BLUESVIERING
De elfde editie van The sunday after in 
Kwadendamme bluestown belooft een 
heel bijzondere te worden; gospelkoor 
Elijah gaat daar samen met zangeres Dani 
Wilde voor zorgen. Elijah brengt traditio-
nele gospels met invloeden van o.a. soul 
en rhythm & blues en maakt muziek waar-
bij niemand stil kan blijven zitten. Het 

zonder. Als we zien hoe sterk het aantal 
kerkbezoekers daalt, zegt dat indirect ook 
veel over de teruglopende financiële mid-
delen; het bijgevoegd overzicht zegt meer 
dan genoeg. Overigens is het goed om te 
weten dat uw bijdrage onverkort terecht 
komt bij onze eigen parochiekern. Graag 
rekenen we weer op u.

Parochiekerncommissie

GEEF DE PEN DOOR (27)

Hey, ik ben Gerlinde Strooband, net 22 
jaar, opgegroeid in ’s-Gravenpolder en 
nu wonend in Nieuwdorp, samen met 
mijn twee katten. Ik werk bij bakkerij 
Den Soeten Inval in Goes, en daar maak 
ik samen met mijn collega’s de beken-
de appelcake voor de plukviering, Boni-
faciuskoeken, en veel andere lekkernij-
en. Nadat ik gedoopt ben in Middelburg 
door Peter de Rooij zijn mijn ouders naar 
de kerk in Kwadendamme gekomen en 
daar niet meer weggegaan. Mijn commu-
nie en vormsel heb ik hier mogen doen. 
Mijn moeder hielp altijd met de verzorging 
van de koffie; nadat ze is overleden heb ik 
samen met mijn vader haar plek waardig 
overgenomen. Dit doe ik met veel liefde. 

Uitvaartzorg Peter Butler
Voor een persoonlijkebegeleiding bij een uitvaart

Uitvaartzorg Peter Butler
Benonistraat 3 

4421 DN Kapelle
tel. 0113-340381

Uitvaartcentrum
Maalstede 1a Kapelle

pabutler@zeelandnet.nl
www.peterbutler.nl

Afscheid 
nemen doen 
we samen.

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

Richard Ensing

55x150 Adv Monuta Richard Ensing.indd   1 16-04-19   16:5617



Kwadendamme Lewedorp

Daniëlsweg 1, 4451 HP  Heinkenszand

Tel. (0113) 56 15 93, Fax (0113) 56 73 83
Postadres: Postbus 390, 4460 AT Goes

E-mail adres: info@rijkbouw.nl
Website: www.rijkbouw.nl

Al 85 jaar familie bedrijf
specialisten in 

• grafgedenkstenen
• aanrechtbladen

• vensterbladen

In natuursteen 1e soort materialen,
alles op maat gemaakt. Vraag vrij-
blijvend advies of prijsopgave. Een 
bezoek aan onze showroom waard.

Zaagmolenstraat 32B, 4461 BL Goes
(aan het Molenplein).
Tel. 0113-227919 • Fax 0113-251075

Welkom van maandag t/m vrijdag van 
08.00-17.00 uur en op zaterdag van 
10.00-12.00 uur of op afspraak

Toonzaal geopend te Oosterland
J.P. Boogert, v. d. Abeelstraat 1, 
tel: 0111-642682, Dagelijks geopend

KERKSCHOONMAAK 2019
Begin april was 
het weer zover 
“de grote kerk-
schoonmaak”. 
Met een rela-
tief kleine groep 
meest oudere 
mannen en vrou-
wen is de klus 
weer geklaard. 

Er zijn spinnen geragd, er is gesopt, 
gezeemd, gezogen, geboend en gedweild. 
Iedereen die heeft meegeholpen willen we 
hierbij bedanken voor hun inzet. Fijn dat 
het weer allemaal gelukt is.

DE EERSTE HEILIGE COMMUNIE
Zoals U misschien al hebt gelezen zijn de 
voorbereidingen voor de Eerste Communie 
in volle gang.
Uit Lewedorp zijn: Mébrit van Velzen, Mar-
tine van Stee en Veronique van Stee met 
de werkgroep en hun ouders al druk hier-
mee bezig. Op Hemelvaartsdag 30 mei 
zullen zij samen met andere kinderen in 
s’Heerenhoek hun Eerste Communie doen. 
Wij wensen de kinderen en hun ouders 
een fijne voorbereiding toe, goed weer en 
een mooie viering op Hemelvaartsdag.

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

 

Kerkeboomgaardstraat 30 Kwadendamme  
(0113) 644 398 

www.rplusmakelaardij.nl 

 

Dorpsstraat 51b Heinkenszand  
(0113) 644 398 

www.rplusmakelaardij.nl 

brede repertoire varieert van traditionele 
gospelsongs en wereldberoemde soulhits 
tot bekende musical- en popsongs. Het 
koor treedt onder andere op in Paradiso 
en de Uitmarkt in Amsterdam, en op vele 
andere gerenommeerde plaatsen. Aan dat 
indrukwekkende rijtje wordt nu dus ook 
onze Bonifaciuskerk toegevoegd. Elijah 
staat al jaren onder professionele lei-
ding van dirigente Trea Kuijsten en de ons 
inmiddels welbekende pianist Govert van 
der Kolm. Ook Dani Wilde trad al eerder 
in Kwadendamme op; samen met Cassie 
Taylor en Samantha Fish vormde zij in 2011 
het fameuse powertrio ‘Girls with Guitars’. 
Komt allen op 12 mei en geniet. 

Peter Kempe

FEEST VAN DE EERSTE HEILIGE  
COMMUNIE
Acht kinderen uit het zgn. cluster Goes, 
Hansweert, Ovezande, Kwadendamme 
mogen op zondag 19 mei in Goes voor het 
eerst plaatsnemen aan de tafel van Onze 
Lieve Heer. De kinderen volgden een mooi 
voorbereidingstraject met de toepasselij-
ke naam Blijft dit doen. In dit traject staat 
het verhaal van de vijf broden en de twee 
vissen centraal. Eigenlijk zeggen we met 
dit verhaal dat je door samen te delen nooit 
tekort hebt. In deze wereld is dit niet van-
zelfsprekend en een enorme uitdaging om 
daarmee aan de slag te gaan; de commu-
nicanten hebben hier tijdens de voorbe-
reidingslessen uitgebreid over nagedacht. 
Het eerste deel van de voorbereiding vond 
plaats in de Maria Magdalenazaal in Goes, 
het tweede deel in de pastorie van Kwa-
dendamme. Dit zijn de namen van de jon-
gens en meisjes die zich voorbereiden op 
hun eerste communie: Elina Dam, Daan 
van Driessche, Tim Duvekot, Willem de 
Jonge, Roy Kalisvaart, Daniel Kielbasa, 
Noa Remijnsen, Lars Thissen.

Marga van de Plasse

SACRAMENTSPROCESSIE 2019

Het programma van de negende editie van 
de Sacramentsprocessie vindt u in het 
algemene deel van deze uitgave van  
Parochienieuws. 
Foto: Gert van de Plasse
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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 

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

LIEF EN LEED

Overleden
Op 24 maart 2019 is Frans Vette, weduw-
naar van Addy Stobbelaar, op 85-jarige 
leeftijd overleden. De uitvaartplechtigheid 
vond plaats op 29 maart 2019 in de paro-
chiekerk te Hansweert. Daarna is Frans 
naast zijn vrouw begraven op het R.K.-ge-
deelte van de begraafplaats te Yerseke.

BLOEMENPOT
De bloemenpot heeft in de maand maart  
€ 30,75 opgebracht.

PAASKAARSEN
We hebben nog een aantal paaskaarsen 
uit de afgelopen jaren in onze sacristie 

Oost-Zuid Beveland

HULPVRAAG
Vanuit de gezamenlijke werkgroep Diaco-
nie PC kerk en de Caritas RK kerk willen 
we om uw hulp vragen.
Wij zoeken voor vluchtelinggezinnen op 
Lewedorp naar de volgende spullen:
- Loopfietsje 
- Tuinset of tuinstoelen
- heggenschaar 
- kinderfietsen in de leeftijd 7 t/m 12 jaar 
- Koffiezetapparaat 
Dus heeft u iets over laat het ons weten .
Dan zorgen wij dat het bij deze gezinnen 
terecht komt. 

De Caritaskern Lewedorp

VORMSEL 2019

Al tientallen jaren lang is er een goede 
samenwerking tussen de parochieker-
nen Ovezande, ’s-Heerenhoek en Lewe-
dorp. Elke twee jaar komen we samen 
om de voorbereiding van vormelingen in 
goede banen te leiden. Ook dit jaar is dat 
gelukt en vormen de jongeren uit onze kern 
een welkome aanvulling op de groep uit 
andere kernen van onze parochie. Bewust 
is ernaar gestreefd om in elke kern samen 
te komen en het kerkgebouw bij deze 
samenkomst te betrekken. Om u kennis te 
laten maken met de jongeren uit onze kern 
volgen hier de namen: Neline van Stee, 
Silvan Adriaenssens, Bruce de Kooning, 
Daan van Stee, Jens Boonman en Lynn de 
Jonge. Niet alle vormelingen zijn in Lewe-
dorp woonachtig, maar voelen zich in onze 
parochiekern thuis.
Bijgaande foto geeft een indruk van het 
kennismakingsspel dat de eerste bijeen-
komst gespeeld werd.

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN
 9 mei   Bijeenkomst parochiekerncom-

missie 19.30 uur.
16 mei  PKC aanvang 19.30 uur
21 mei   Cluster-West-bijeenkomst  

aanvang 20.00 uur
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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

Uw adres voor laan- en parkbomen
tevens volop tuinplanten

van november tot mei
Specialiteit: Veredelde noten

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

schilders- en

afwerkingsbedrijf

FRANSE BV
meer dan ‘een kleurtje’

Johan Frisostraat 26
4434 AC Kwadendamme
Telefoon 0113-649361

drukkerij  en 
ontwerpstudio

1000 
A4 flyers*
voor maar
95 euro

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

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

Noordland 3
4451 RP  Heinkenszand

drukkerijdriedijk.nl

LIEF EN LEED

Overleden
Catharina Cornelia van den Dries-Remijn 
overleed op 22 maart in de leeftijd van 87 
jaar. Ze was geboren te ‘s-Heerenhoek, 
maar kwam al op jonge leeftijd bij fami-
lie op Ovezande wonen. De band met haar 
ouderlijk huis bleef hecht. Samen met haar 
man Willem van den Dries heeft ze op hun 
veeteeltbedrijf gewerkt. Ze kregen drie 
kinderen. Cathrien vond daarnaast altijd 
tijd voor gezelligheid. Na het overlijden 
van Willem ging ze dapper voort. De laat-
ste maanden werd het steeds moeilijker. 
De uitvaartdienst werd gehouden in de 
kerk te Ovezande op 27 maart, waarna de 
crematie in besloten kring plaatsvond.

PALMPASEN
De zaterdagmiddag voor Palmzondag 
hebben we met een groepje kinderen van 
de basisschool Palmpasen gevierd. In de 
kerk hebben ze naar het Bijbelverhaal 
geluisterd. Daarna hebben ze met hun 
palmpaasstok een bezoek gebracht aan 
de bewoners van het woonzorgcentrum 
NieuwSande. Hier hebben ze gezongen en 

liggen. Deze zijn voor een geringe eigen 
bijdrage te verkrijgen. Belangstellenden, 
bij voorkeur uit de eigen parochiekern, 
kunnen zich melden door een mailtje te 
sturen naar John Jansen 
jcjansen@zeelandnet.nl.

IBS HORIZON
Oplossen
De afgelopen periode hebben we het in 
de klas gehad over hoe dilemma’s, pro-
blemen, ruzies en conflicten kunnen ont-
staan, maar gelukkig ook vooral over hoe 
het opgelost kan worden. 
Soms is daar een derde persoon bij nodig, 
al hebben we gezien dat we het zelf eigen-
lijk ook gewoon kunnen oplossen. De 
ene keer zal er water bij de wijn gedaan 
dienen te worden, de andere keer is dat 
niet eens nodig en kom je samen tot een 
goede afspraak/oplossing. 
In groep 1-2 gaat het vooral over wie er op 
die ene fiets mag fietsen, met wie je speel-
goed deelt etc. 

Met Biddag wilden we ‘zien en gezien 
worden’. Het verhaal van  
“De blinde Bartimeüs”
(Marcus 10: 46-52) is daarbij behandeld. 
We hebben met leerlingen uit andere klas-
sen samengewerkt en opgeschreven voor 
wie we graag wilden bidden. De briefjes, 
gemaakt door alle leerlingen van De Hori-
zon, zijn opgehangen bij de viertafel. 
Onderstaand gebed hebben we deze och-
tend gebeden. 

Lieve God,
Dank je wel dat we oren hebben 
om elkaar te horen,
handen om elkaar op weg te helpen
en ogen om elkaar te zien.
We vinden het fijn dat we die van u 
hebben gekregen
ook al hebben niet alle mensen 
die allemaal.
Maak dat wij mensen helpen die 
niet kunnen horen, voelen of zien
als wij ze tegenkomen in ons leven. 
Amen.
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uur. Dank zij de hulp van allerlei kanten, 
hebben we toch weer een verzameling 
beeldjes en andere materialen rondom de 
heilige Jozef en de Heilige Familie kunnen 
bijeenbrengen. De kerk zal er heel de 
maand weer feestelijk uitzien.
Vriendelijke groeten van

Els, Jeannette en Marlies

KLOMPPOPVIERING 26 MEI
Het is een begin van een mooie traditie 
aan het worden: de viering op de zondag-
morgen in het weekend van Klomppop in 
de feesttent op het festivalterrein. Ook dit 
jaar worden stoelen klaargezet, wordt een 
altaartafel gereed gemaakt, wordt bloem-
versiering aangebracht en staan misdie-
naars en koster klaar om deze bijzonde-
re viering tot een succes te maken. Een en 
ander weer in goede samenwerking tussen 
soosbestuur en onze parochiekern. Een 
mooi voorbeeld hoe gemeenschap en paro-
chiekern elkaar opzoeken, ontmoeten en 
samen vieren. Was vorig jaar de doop van 
Soof Remijnse, voor dit jaar was ons een 
huwelijksvoltrekking beloofd, maar kandi-
daten hebben zich nog niet gemeld! Voor-
ganger in deze bijzondere viering is pastor  
Rens Stobbelaar. Deze heeft zijn wortels in 
Ovezande liggen, en heeft daarom een spe-
ciale band met onze gemeenschap. Voor 
muzikale omlijsting wotdt nog naarstig 
gezocht. Mogelijk brengt onze voorganger 
zijn gitaar mee? Na afloop van de viering, 
die om 10.30 uur begint, biedt De Klomp ons 
koffie en thee aan. We hopen u in groten 
getale te ontmoeten!

Kees Boonman

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

Ovezande

paasbroodjes gebracht. Ook hebben de 
kinderen alle mensen in de appartemen-
ten boven in dit centrum met liedjes en 
een broodje verrast. Als symbool van de 
middag is er bij de viering ´s avonds in de 
kerk een palmpaasstok gezet, zoals de kin-
deren geknutseld hadden.

TENTOONSTELLING SINT JOZEF

De tentoonstelling zal op 5 mei a.s. pas om 
15.00 uur geopend worden, en niet, zoals 
in ons vorige bericht vermeld, om 14.00 
uur. Er is vanaf 14.30 uur al inloop met 
koffie en thee. Vicaris Paul Verbeek doet 
de opening. Hij zal een boeiende lezing 
geven over de ‘voedstervader’ van Jezus. 
Wij hopen u dan graag te ontmoeten.
Ook bent u van harte welkom op de 
andere zondagen in mei van 13.00 - 17.00 

Foto:16e-eeuwse afbeelding van de  
Heilige Jozef met kind

Striepseweg 4,4435 RL  Baarland

Verzorgt de gehele uitvaart 
met Zorg en Respect...

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

0113-639108 
06-40484076

21



Voor Foundation “Living Bread” is overge-
maakt  € 30,-.
Inzameling voor voedselbank Breda, om 
mee te geven voor de Chrisma mis, was 
een groot succes. We hebben 2 bood-
schappentassen en een doos vol met 
houdbare levensmiddelen om mee te 
geven aan Jacolien de Meij en Henny 
Wichgers, die onze kern zullen vertegen-
woordigen.
Collecte 5 mei zal zijn voor Kinderfonds 
Mama’s in Zuid-Afrika.
Collecte 2 juni zal in Zierikzee zijn voor 
Diakonie Bisdom Breda en in Haamstede 
(Afrika mis) voor Palabana kinderdorp.
Uw steun aan Caritas kunt u overmaken 
op: bankrekening: NL 52 RABO 0143 5823 
99 t.n.v. Caritaskern Schouwen-Duiveland.
Hartelijke dank voor uw steun, 

Caritas werkgroep Schouwen-Duiveland.

EENVOUD ALS KENMERK VAN 
HET WARE 

Vorig jaar overleed pastoor A. Verdaas-
donk. Deze pastoor zal aan de vergetel-
heid worden onttrokken. De parochia-
nen hebben, met financiële hulp van een 
Duitse weldoener, een bedrag bijeen 
gebracht om plaquettes met zijn beeltenis 
te laten maken. Op palmzondag, 14 april 
2019, werd in de toeristenkerk in Haam-
stede een eerste plaquette onthuld en een 
week later, met Pasen, in het parochiecen-
trum in Zierikzee een tweede.
,,Het was een echte pastoor, waarmee ik 
bedoel een zielenherder. Aanvankelijk ging 
hij op de fiets bij alle parochianen op het 
eiland langs. Later had hij wel een brom-
mertje, maar een auto reed hij nooit. Hij 
had aandacht voor ieder individu, gezond 
of ziek, trouwe kerkganger of niet. Ook 
zijn preken waren bijzonder verzorgd”, 
vertelt pastoor Fons van Hees. Hij werkt 
sinds 2013 voor de Damiaanparochie, met 
negen kernen op Zuid-Beveland en Schou-
wen-Duiveland. ,,Na zijn zestigjarig ambts-
jubileum in 2016 ging de gezondheid van 
pastoor Verdaasdonk achteruit. Hij was 
toen al zesentachtig, maar nog altijd actief 

LIEF EN LEED

Gedoopt:
Op 14 april is in Haamstede Sophie Kras-
senburg gedoopt.

Overleden:
Op 17 maart is overleden Lidy van Tiggel-
hoven-Lodewijk uit Zierikzee, 82 jaar.
Op 1 april is overleden Elisabeth Kohschul-
te, 98 jaar, geboren te Zierikzee, overleden 
te Zwolle.
De ziekenzalving is toegediend aan 
Catharina v.d. Helm-v.d. Stap uit Drieschor 
op 11 april
Op 12 april is overleden Catharina van der 
Helm-van der Stap, 67 jaar, geboren in De 
Lier, overleden in Dreischor.
De ziekenzalving is toegediend aan Annie 
Gudde uit Zierikzee op 13 april.

VESPERVIERING
De vespers (of het avondgebed) behoren 
tot de getijden in de rooms-katholieke en 
oosters-orthodoxe kerk en worden gebe-
den om 17-18 uur. Het woord komt uit het 
Latijn, van vespera dat avond betekent. In 
enkele protestantse kerken wordt de term 
“vespers” gebruikt als aanduiding voor 
een avonddienst. Ook sommige religieu-
ze bijeenkomsten voor comtemplatie en 
meditatie in de avond worden aangeduid 
met “vespers”.
Op zondag 19 mei om 16.00 uur is er een 
vesperviering door pastoor Van Hees.

CARITAS COLLECTES 2019  
SCHOUWEN-DUIVELAND:
 Zierikzee   
6 januari € 130,25 voor eigen activiteiten  
 Caritas
3 februari  € 94,74 voor stichting 

vakantiehuis Thuredrith                                                             
voor vakantie erg zieke kinderen

3 maart  € 71,56 voor ondersteuning 
Vastenactie

7 april  € 107,08 voor hospice  
Kaaskenshuis

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

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

Parochiekern 
SCHOUWEN-DUIVELAND

Schouwen-Duiveland

HEMELVAARTSDAG 30 MEI
Al vele jaren is het gebruikelijk om de vie-
ring op Hemelvaartsdag samen te doen 
met de omliggende kerken. Dit jaar is onze 
parochiekern weer aan de beurt om de 
organisatie op zich te nemen. Deze viering 
is oecumenisch van opzet onder de titel 
‘Kerkenpad’. 
Als voorgangers zijn bereid gevonden 
dominee Egbert Rietveld en pastor Wiel 
Hacking. We beginnen de dag met een 
wandeling om 8.30 uur door ons mooie 
landschap. Onderweg worden er bloemen 
geplukt die in de kerk in vazen worden 
gezet (zou het fluitenkruid nog wat zijn? 
Het is een late Pasen geweest). 

Om 10 uur begint de kerkdienst. Zoals 
altijd is het na afloop samen koffiedrinken 
en ontmoeting. We hopen op een grote 
opkomst.

Corrie de Baar
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RUBEN DE JONGE  

Heerenstraat 9  
0113 351311 

Www.totaalwonendejonge.nl 

Specialist in PVC vloeren 

WWW.PAREE.NL

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

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

 

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

den hun taak niet meer mogen uitoefenen. 
Het zou een verrijking voor de kerk zijn als 
ze op hun post terug konden keren. Vrou-
wen die een priester huwden werden op 
die manier ook weer opzij geschoven en 
dat is geen goede zaak.”
Een plaquette op initiatief van parochia-
nen is één, denk ik. Maar als parochianen 
het bisdom op weten te porren om van de 
pastoor een levensschets te maken en 
getuigen te raadplegen, dan kan Verdaas-
donk ‘Dienaar Gods’ worden genoemd en 
een procedurestapje in Rome verder ‘eer-
biedwaardig’. Voor een zaligverklaring is 
dan nog slechts een wonder nodig...
Artikel van José Baars uit de PZC van  
13 april 2019.
José Baars schrijft wekelijks over religie 
en kerken in Zeeland. Kijk voor haar blog 
op pzc.nl/monnikenwerk. 

EEN BIJZONDERE VIERING IN DE  
O. L. V. OP ZEE KERK TE HAAMSTEDE

Het Duitse koor 
“Leuchtfeuer” komt 
26 mei onze viering 
van 11.00 uur  
opluisteren. Zij 
zullen vooral Taizé 
liederen zingen.
Het belooft een heel 
mooie viering te 
worden, dus allen 

VAN HARTE WELKOM

KBO
Seniorencafe
Dinsdagavond 30 april a.s. verwachten 
we weer een leuke opkomst voor de pre-
sentatie over ons bijenvolkje. Heeft u ook 
enthousiast meegeteld op 13 en 14 april 
j.l. Hoe het met het aantal bijen in ons 
land gesteld is? Veel mensen hebben een 
beetje angst voor de bij maar tegelijker-
tijd weten we hoe belangrijk deze insecten 
zijn in onze natuur. Wilt u graag meer over 
dit interessante onderwerp horen kom dan 
gezellig aanschuiven in ons parochiecen-
trum op dinsdag 30 april om 19.30 uur.
Iedereen is welkom.

Koffieochtend
De gebruikelijke gezellige koffieochtend 
in het parochiecentrum is weer op dins-
dag 7 mei. Inloop vanaf 9.30 uur en u wordt 
begroet met een kopje koffie/thee.

Inloop/computermiddag
Op woensdag 15 mei a.s. bent u welkom in 
het parochiecentrum vanaf 14.00 uur voor 
een praatje en/of vraagje.

binnen de parochie, ook als voorganger in 
Eucharistievieringen.”
Pastoor Verdaasdonk maakte er geen 
geheim van dat hij Zierikzee op de land-
kaart moest opzoeken, toen het Bisdom 
Breda beschikte dat dit zijn standplaats 
werd. Hij was als pater van de Heili-
ge Harten opgeleid tot missionaris en hij 
heeft zestien jaar gediend in Mozambi-
que. Niet bepaald in de gemakkelijkste tijd, 
want er ontketende zich daar vanaf 1963 
een reusachtige strijd rond de-kolonialise-
ring. ,,Hij heeft er beslist zwarte sneeuw 
gezien”, vertelt Van Hees. Na terugkeer 
had Verdaasdonk een jaar nodig voor her-
stel. Hij trok op met een collega die in 
Angola was in een tijd van doodslag en 
geweld. Vervolgens was hij vijf jaar werk-
zaam als secretaris van een overste in 
Brabant. Schouwen-Duiveland noemde hij 
een klein missiegebied. Het aantal kerk-
gangers liep er al jaren terug, maar hij 
wist het tij te keren. Van Hees: ,,Het is toch 
een wonder dat ondanks alles wat zich in 
de kerk heeft voorgedaan er nog steeds 
mensen door Jezus worden aangesproken 
en in onze parochie actief zijn?”
Verdaasdonk was een bescheiden man, 
rustig en met een verfijnd gevoel voor 
humor. Hij leidde de parochie door moei-
lijke jaren van vernieuwing en democra-
tisering. Het was ook een biddende man, 
denk ik. En sober... op het armoedige af. Ik 
dacht weleens, is dat nou nodig.” De pas-
toor zweeg niet over zaken die in katho-
lieke kring lastig liggen. De Zierikzee-
sche Nieuwsbode kopte in 1995 boven 
een interview rond zijn formele pensione-
ring: ‘Onze parochie wordt door vrouwen 
gedragen’. En er staat in te lezen: ,,Pas-
toor Verdaasdonk vindt het een treurige 
toestand dat priesters die zich niet aan de 
celibaatsbelofte konden houden en trouw-

 

 

           

 

 

 

Heerenstraat 27, 4453 AA ’s-Heerenhoek 
Tel: 0113-351400 
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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 (12)
‘Heer, het is uw kerk. Ik ga nu lekker slapen.’ Met deze uitspraak, die wordt toe-
gekend aan paus johannes XXIII, eindigde de voorgaande versie van deze column. 
Het is wel een doordenkertje, want de quote zet ons op een totaal ander spoor. 
Het ‘redden van de kerk’ ligt eenvoudig niet binnen het bereik van mensen. 
Ik zou er zelfs nog een schepje bovenop willen doen. We moeten niet de kerk 
willen redden, maar het evangelie.
  In het goede nieuws dat hij ver-
telde, heeft Jezus het nauwelijks over de 
kerk. Lees de vier evangelisten er maar op 
na. Maar veelvuldig en met nadruk spreekt 
hij over het koninkrijk van God. Dat konink-
rijk is geen territoriale grootheid, maar het 
is een rijk dat zich bevindt in de harten van 
mensen. Het is niet altijd goed zichtbaar, dat 
koninkrijk. Maar soms kun je het waarne-
men, vermoeden, aanvoelen, zien doorsche-
meren in de manier waarop mensen met 
elkaar omgaan. In toewijding en barmhar-
tigheid, in zorg en oprechtheid, in opkomen 
voor wie kwetsbaar is, in trouw en hartelijk-
heid, in meer doen dan wat gevraagd wordt 
– in al die vormen van inzet en kwetsbare 
kracht wordt iets zichtbaar van dat konink-
rijk, waar Jezus vol van was. Jezus heeft 
niet de kerk verkondigd, maar het koninkrijk 
van God.
 Overal waar op deze manier iets 
zichtbaar wordt van het evangelie (= letter-
lijk: het goede nieuws), maken wij iets waar 
van wat Jezus voor ogen stond. Binnen, 
maar misschien vooral buiten de muren van 
onze kerkgebouwen zien we dan iets ont-
staan van dat koninkrijk van God. Door onze 
inzet, door ons werken aan gerechtigheid, 
door in gezin en op school, in het bedrijf of 
op kantoor met toewijding en hartelijkheid 
te doen wat gedaan moet worden (en mis-
schien net een beetje meer), ontstaat de 
kerk – niet allereerst als het gebouw dat 

zichtbaar is in dorp of stad, maar als de 
gemeenschap van mensen die zich laten 
leiden door die inspirerende boodschap van 
de man uit Nazareth.
 Als wij op deze manier een inspi-
rerende gemeenschap worden, als wij op 
deze manier proberen het evangelie te 
redden en niet het kerkgebouw, dan zal een 
andere manier van geloven ook leiden tot 
een andere manier van kerk-zijn. Dan zullen 
wij niet in de eerste plaats een liturgische 
gemeenschap zijn, maar een inspiratiege-
meenschap. Een gemeenschap die ande-
ren uitnodigt om mee te doen op de weg van 
barmhartigheid en gerechtigheid. Als wij 
meer en meer een inspiratiegemeenschap 
worden, dan zal de spirituele vernieuwing 
ons ook de weg wijzen naar de organisatori-
sche vernieuwing. Maar wel in die volgorde 
en niet andersom.

Wiel Hacking,
voorzitter Werkgroep Parochieplan

SLUITINGSTERMIJN 
VOLGEND NUMMER: 

Sluitingsdatum kopij voor 
nummer 4 is zondag 19 mei.

In verband met Hemelvaart (30 
mei) kan het nummer wellicht 
iets later uitgeleverd worden: 
waarschijnlijk vrijdag 31 mei.

Een kwestie van kortsluiting….

In het begin van de Lijdensweek werden we 
opgeschrikt door het nieuws over de ver-
woestende brand in de Notre Dame van 
Parijs. Even kreeg men het idee dat het een 
modern voorteken was van het Nieuwe 
Lijden, Sterven en Verrijzenis. De Notre 
Dame zou wellicht in vijf jaar herbouwd 
kunnen worden en zou nog mooier worden 
dan ooit tevoren.
Hebben we een ramp nodig om te beseffen 
hoe belangrijk dergelijke monumenten zijn 
voor ons cultuurgoed, maar ook voor ons 
godsdienstig leven? Veel kerken moeten 
hun deuren sluiten en worden aan de ker-
kelijke dienst onttrokken. Slechts sommige 
houden een waardige status als cultuurtem-
pel over. De meeste gebouwen, met name in 
dorpen en zeker in Zeeland, bestaan door er 
te staan…Gelukkig staan ze nog niet in de 
weg, want anders is hun lot bezegeld.
Na de ramp afgelopen week trokken kapi-

taalkrachtige Fransen hun portemonnee 
open om in een mum van tijd 700 miljoen 
euro voor herbouw beschikbaar te stellen. 
In ons land kennen we veel goede doelen en 
landelijke acties, maar een spontane actie 
voor deze kerk haalde het niet. 

De Veertigdagentijd van bezinning is ten 
einde, maar niemand verbiedt ons de ver-
bindingen met de kerk open te houden: een 
gift, een vorm van betrokkenheid door kerk-
bezoek en/of beschikbaar te zijn als vrijwil-
liger. De katholieke kerk werkt onder hoog-
spanning, als het gaat om priesterschap 
en pastorale taken. Laten we er samen 
voor zorgen dat er geen kortsluiting ont-
staat, want de gevolgen zijn niet te overzien. 
Parijs, maar ook het Zeeuwse Hoek kunnen 
er over meepraten.

Richard Gielens
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