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Inleidend woord van de hoofdredacteur…
Terwijl Eurovisiefans nog lyrisch zijn en moeten bijkomen van de winst van onze nieuwe popheld Duncan Lawrence,
schrijf ik wat mij op dat moment bezighoudt. Begrepen we alles wat er gezongen werd, of deed het er niet toe? Is een
leuke deun voldoende om te kunnen genieten, laat staan te winnen? Het maakte wel veel tongen los…..

Horen jullie mij?
Mag ik nog even doorgaan?
In de voorbereiding
op de vormselviering
(die 18 mei in ’s-Heerenhoek plaatsvond)
en het naderende
pinksterfeest raakte
ik getroffen door de
volgende verklaring
van een Bijbelpassa-

ge, die handelt over:
‘het spreken in tongen’

Dit wonder vond voor het eerst plaats in
Jeruzalem op de ochtend van het Joodse pinksterfeest in 33 na Christus. Zo’n
120 volgelingen van Jezus die bij elkaar
waren gekomen, ‘werden allemaal met
heilige geest vervuld en begonnen in
verschillende talen te spreken’ (Handelingen 1:15; 2:1-4). Daarop verzamelde
zich een grote menigte mensen ‘uit alle
volken onder de hemel’, en ze ‘hoorden
de discipelen in hun eigen taal spreken’
(Handelingen 2:5, 6).
Ik probeer me dit voor te stellen. Hoe
geweldig moet het zijn, als iemand tot je
spreekt in de taal die je herkent, begrijpt
en je raakt. De taal van het hart mixt
met die van je verstand: een 100% score
moet dan zijn! ‘Douze points’ om in songfestivaltermen te spreken!
Op 16 mei kwamen vertegenwoordigers van diverse parochies in het
bisdom Breda samen in het kader
van vormselvoorbereiding en -vieringen.
Vicaris Wiertz begon zijn inleidend woord
met de introductie van het boek ‘Als God
renoveert’ . Daarna pakte hij een tweede
boek ter hand, geschreven door de bisschop Antwerpen (Johan Bonny), die in
zijn nieuwste boek ‘Herbeginnen bij Jezus
Christus’ pleit voor een eenvoudige en
levensnabije benadering in taalgebruik:
‘Jezus moet uit de verf komen’ noemt de
bisschop het. Vervolgens gingen sommige
aanwezigen in op de teksten die gebruikt
worden bij onder andere de vormselviering
2019: moeilijke woorden, zware teksten en
symboliek die niet elke jongere van rond de
twaalf jaar begrijpt. Waarom wordt voor die
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vorm en inhoud gekozen?
De vicaris bleek niet ongevoelig voor de
uitingen, maar gaf ook aan dat iets mystieks niet altijd makkelijk te vertalen valt,
zonder waarde te verliezen. Bovendien
zijn er kerkelijke regels die moeten worden
nageleefd en die door de bisschop zo worden gehanteerd; elke bisschop heeft hierin
een eigen beleid!
Wat schetst mijn verbazing dat diezelfde
vicaris twee dagen later zowel het zware
element als het lichtere combineert op een
wijze die op zijn minst waardering verdient!
In het gebed om vergeving lezen we in het
tekstboekje:
Heer, die de rechtvaardigen bemint en
de verdrukten recht verschaft, ontferm
U over ons.
In de preek na die -best moeilijk te
begrijpen- lezingen ziet de vicaris
mogelijkheden om de jongeren te
bereiken: ‘Hallo meisjes en jongens,
horen jullie mij? Luisteren jullie nog?
Mag ik nog even met jullie praten?
Ook later in de viering doet hij alle moeite
met wat – mij niet onbekende - Limburgse
Schwung (beweging) in de feestelijke dienst
te krijgen: er mag worden gezwaaid, handen worden geschud en hij krijgt het voor
elkaar dat middenschip en zijbeuken met
elkaar worden verenigd. Pastoor Van
Hees ziet het -als toeschouwer en concelebrant- met passende trots aan.
De gekozen liederen (bekend uit de
Spaanse mis van Missicanto en Con Dios)
helpen wellicht de sfeer en verbondenheid te verhogen. De strakke gezichten,
die we zien bij de vormseltoediening
ontspannen zich zienderogen en je kunt
zelfs pretoogjes ontdekken en lachende
gezichten!
Zelfs op het eind van de ruim anderhalf
uur durende dienst heeft de vicaris nog
een verrassing in petto: hij maant de vormelingen aan wat sneller het vlammetje
van hun kaars door te geven, want het
heeft al met al lang genoeg geduurd.

Misschien vinden sommigen dat zulke woorden niet direct in een plechtige
sacramentsviering passen, maar ik ben
beslist een andere mening toegedaan.
De vicaris heeft heel goed laten merken
dat hij het belangrijk vindt contact met
deze gelovigen van de toekomst te willen
vasthouden. Uit reacties na de viering en
later via de mail bleek dat zowel vormelingen als hun ouders deze insteek konden
waarderen. We hebben ervan genoten!
Laat dat nu een vertaling zijn van hetgeen
we allen nastreven: een viering die velen
nog lang zullen heugen en waar met plezier op wordt teruggekeken!

Algemeen

Kloosterdag Oosterhout
Op zondag 16 juni 2019 bieden
de Zusters Benedictinessen van
de Onze Lieve Vrouwe Abdij in
Oosterhout een verdiepende
blik in het kloosterleven van hun
gemeenschap onder de titel ‘Dagje
klooster’. Zij nodigen u van harte uit
deel te nemen.
Het Sint Franciscuscentrum organiseert
deze dag in het kader van de bedevaart
van Bisdom Breda naar Subiaco en Montecassino onder het motto: Ora et labora.
Het bisdom gaat op zoek naar de wortels
van de benedictijnse spiritualiteit en verbindt deze spiritualiteit met het hedendaagse leven.
Voor wie Het is een laagdrempelige dag
en voor iedereen toegankelijk. Alle geïnteresseerden, ook jongeren zijn van harte
welkom.
Door wie Zuster Hildegard Koetsveld osb
begeleidt de dag. Zuster Hildegard is de
gastenzuster van de abdij. Daarnaast
begeleidt ze retraites en studiedagen.
Het programma van de dag. U wordt ontvangen op de abdij om 9.15 uur. Om 9.30
uur is de eucharistieviering in de kloosterkerk. Daarna is er een afwisselend programma van inleidingen over het dagelijks
leven in het klooster en de benedictijnse
spiritualiteit. Er is ruimte voor onderlinge
ontmoeting en deelname aan de gebedsvieringen in de abdijkerk. Op de vrije
momenten bezoekt u de mooie abdijtuin,

het winkeltje en de mooie omgeving van de
Heilige Driehoek in Oosterhout. Om 17.00
uur bidden de zusters de vespers en om
17.30 uur vertrekt u naar huis.
Praktische aanwijzingen, kosten en
inschrijven. De kosten bedragen tussen
10 en 15 euro per persoon, als richtprijs.
Minder mag ook; de kosten mogen geen
belemmering zijn om deel te nemen. Deelnemers nemen zelf hun brood voor de middagmaaltijd mee. De zusters zorgen voor
koffie, thee, soep en fruit. U kunt u aanmelden door het invullen van het inschrijfformulier op de website van het Sint Franciscuscentrum. Schrijf snel in! Er is een
maximum aan het aantal deelnemers.

Mogen wij u vragen om te helpen aan
deze activiteit bekendheid te geven?
Graag ontmoeten wij u op zondag 16 juni
in het Onze Lieve Vrouwe Abdij te Oosterhout. Met vriendelijke groet,
Drs. Ben Hartmann
Directeur Sint Franciscuscentrum.
Sint Franciscuscentrum,
Rabobank NL91 RABO 0158784022, Breda
Bezoekadres Veemarktstraat 48,
4811 ZH Breda
Postadres Postbus 90.189 4800 RN Breda
T 076 - 522 34 44 F 076 - 521 62 44
www.sintfranciscuscentrum.nl
www.bisdombreda.nl

Eritrese Christengemeenschap
In 2017 kwam de vraag bij de kern Goes
of de Eritrese christengemeenschap om
elke veertien dagen op zaterdagmorgen
een viering mocht houden met eten erna
in de Magdalenazaal.
Dat ging zeker in het begin niet goed,
omdat zij duidelijk andere maatstaven
kenden inzake het achterlaten van de
vertrekken na gebruik. Wij hebben daar
verscheidene malen over gesproken en
met vallen en opstaan ging het beter.
Voor de kosters was het een extra belasting, omdat er later op zaterdagavond
ook een kerkelijke viering gepland stond.
Eind 2018 kwamen zij vertellen dat ze
naar een andere kerk in Goes gingen de

Bethelkerk aan de Beatrixlaan.
In april jongstleden kwamen zij echter weer vragen of het toch weer in
de katholieke kerk mocht. Na een lang
gesprek met pastoor Fons van Hees
hebben we op 11 mei weer een viering
gehad, Nu alleen van 9.00 tot 12.00 uur
vieren en de kinderen krijgen catecheseles in de dagkapel.
Om 12.00 verlaten zij de kerk en gaan op
het kerkplein met elkaar eten.
Nu zoek ik mensen die meer ervaring
met vluchtelingen hebben en af en toe
zaterdagmorgen tijd hebben om mij te
helpen. De kosters mogen we er niet
mee belasten en de mensen komen uit

de gehele omgeving. Daarom durf ik een
beroep te doen op medewerkers vanuit
de gehele Pater Damiaanparochie!
Els Heijers,
voorzitter parochiekerncommissie Goes
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Kerkdiensten
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. KND en C
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
15.00 uur Goes
S. Klim Eucharistieviering
Poolse viering
MAANDAG 3 JUNI
14.30 uur Ovezande-Nieuwsande
M. van Dijke-viering van W&G
Pius X o.l.v. W. Vreeke

DINSDAG 4 JUNI
09.30 uur Goes
F. van Hees-Eucharistieviering
Dagkapel
WOENSDAG 5 JUNI
14.00 uur Lewedorp – De Kraayert
ds . M. Wisse
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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

MAANDAG 10 JUNI 2E PINKSTERDAG
10.00 uur Goes
H.Buijssen Eucharistieviering
Con Amore
DINSDAG 11 JUNI
09.30 uur Goes
F. van Hees-Eucharistieviering
Dagkapel
WOENSDAG 12 JUNI
14.00 uur Lewedorp – De Kraayert
H. Buijssen-Eucharistieviering
ZATERDAG 15 JUNI
09.00 uur Zierikzee
Eritrese Gemeenschap
Sluiting 13.00 uur
19.00 uur Heinkenszand
F. van Hees-Eucharistieviering
Dameskoor
19.00 uur Goes
	A. Ladonski Viering van W&C
Herenkoor

ZONDAG 9 JUNI PINKSTEREN
09.00 uur Heinkenszand
F. van Hees- Eucharistieviering
Dameskoor
09.30 uur Hansweert
G. Kok / E Tramper
Oecumenische viering
In de Hervormde kerk
(Dijkstraat) Gemengd koor
10.00 uur Zierikzee
Liturgie Groep Viering van W&G
Gezinsviering
kinderkoor Eigenwijs
10.45 uur ’s-Heerenhoek
F. van Hees- Eucharistieviering
Dames en Heren koor
10.4 5uur Goes Ter Weel
M. Don -Viering van W&G
11.00 uur Kwadendamme
	H. Buijssen Eucharistieviering
Mannen
11.00 uur Goes
T. Brooijmans
Herenkoor
11.00 uur Haamstede
T. Bun Eucharistieviering
Samenzang

ZONDAG 16 JUNI
Feest van de H. Drie-Eenheid
09.00 uur ‘s-Heerenhoek
H. Buijssen-Eucharistieviering
Dames en Herenkoor
09.30 uur Hansweert
Geen viering
09.30 uur Ovezande
Geen viering
10.00 uur Heinkenszand
Zondagochtend anders
10.00 uur Lewedorp
RK te gast bij PC
11.00 uur Zierikzee
F. van Hees-Eucharistieviering
Eerste H. Communie
11.00 uur Goes
	H. Buijssen-Eucharistieviering
Herenkoor
11.00 uur Haamstede
Liturgiegroep-Viering van W&C
Samenzang
14.00 uur Kwadendamme-clusterviering
F. van Hees
Sacramentsprocessie

Kerkdiensten
DINSDAG 18 JUNI
09.30 uur Goes
F. van Hees-Eucharistieviering
Dagkapel
WOENSDAG 19 JUNI
14.00 uur Lewedorp-De Kraayert
T.Brooijmans-Eucharistieviering
14.30 uur ’s-Heer-Arendskerke-Poelwijck
W. Martens
ZATERDAG 22 JUNI
19.00 uur ’s-Heerenhoek
Geen viering
19.00 uur Goes
E. Traas Viering van W&C
L’ Esprit

ZONDAG 23 JUNI
Feest van het H. Sacrament
09.00 uur Heinkenszand
Geen viering
09.15 uur Zierikzee
Liturgiegroep-Viering van W&C
Willibrorduskoor
09.30 uur Hansweert
H. Buijssen-Eucharistievierinjg
Samenzang
09.30 uur Ovezande
Liturgiegroep-Viering van W&C
Pius X
10.45 uur Lewedorp
F. van Hees-Eucharistieviering
Clusterviering
Con Dios
11.00 uur Kwadendamme
Liturgiegroep-Viering van W&C
Sint Caecilia
11.00 uur Goes
H. Buijssen Eucharistieviering
L’ Esprit
11.00 uur Haamstede
G. Verlijsdonk- Viering van W&C
Samenzang
16.00 uur Zierikzee
F. van Hees Vesperviering
DINSDAG 25 JUNI
09.30 uur Goes
F. van Hees-Eucharistieviering
Dagkapel

WOENSDAG 26 JUNI
14.00 uur Lewedorp – De Kraayert
F. van Hees-Eucharistieviering

DONDERDAG 4 JULI
10.00 uur Goes Ter Valcke
H. Buijssen Eucharistieviering

ZATERDAG 29 JUNI
19.00 uur Heinkenszand
H. Buijssen-Eucharistieviering
Herenkoor
19.00 uur Kwadendamme
R. Stobbelaar-Viering van W&C
19.00 uur Goes
L. Schout Viering van W&C
Herenkoor

ZATERDAG 6 JULI
19.00 uur Ovezande
J.Heezemans Viering van W&C
Oal In. JV
Collecte: Oikocredit
19.00 uur 	Heinkenszand
	H.Buijssen-Eucharistieviering
Free Spirit
19.00 uur Goes
W. Martens Viering van W&C
Con Amore

ZONDAG 30 JUNI
13e zondag door het jaar
09.00 uur ´s-Heerenhoek
F. van Hees-Eucharistieviering
Missicanto
09.15 uur Zierikzee
	R. Stobbelaar Viering van W&C
Willibrorduskoor
09.30 uur Hansweert		
Liturgie Groep Viering van W&C
Samenzang
09.30 uur Ovezande
H. Buijssen Eucharistieviering
Pius X
10.00 uur Goes Adm. Ruyter Ziekenhuis
W.Martens
10.45 uur Lewedorp
F. van Hees en M. Meulensteen
Buitenviering
Con Dios KND en C
11.00 uur Haamstede
Noela Polet-Viering van W&C
Samenzang
11.00 uur Goes
H. Buijssen-Eucharistieviering
Herenkoor

DINSDAG 2 JULI
09.30 uur Goes
H. Buijssen-Eucharistieviering
Dagkapel
WOENSDAG 3 JULI
14.00 uur Lewedorp – De Kraayert
ds. M. Wisse

ZONDAG 7 JULI
14e zondag door het jaar
09.00 uur ’s-Heerenhoek
G. Kok Viering van W&C
Dames en Herenkoor
09.15 uur Zierikzee
	R. Stobbelaar Viering van W&CWillibrorduskoor
09.30 uur Hansweert
H. Buijssen - E. Tramper
Oecumenische viering
Gemengd koor
10.45 uur Lewedorp
G. Kok Viering van W&C
Con Dios
10.45 uur Terweel
Louis Schout Viering van W&G
11.00 uur Kwadendamme
J.Heezemans Viering van W&C
Mannen
11.00 uur Goes
H. Buijssen Eucharistieviering
Herenkoor
11.00 uur Haamstede
R. Stobbelaar Viering van W&C
Samenzang
18.00 uur Goes
S.Klim Eucharistieviering
Poolse viering
DINSDAG 9 JULI
09.30 uur Goes
H. Buijssen-Eucharistieviering
Dagkapel
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DAMIAANTJE
UITNODIGING

ZONDAGOCHTEND ANDERS
Voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar
met hun ouders en grootouders
uit de hele Damiaan parochie

Ik wil jouw vriend zijn

We luisteren naar het verhaal over Zacheüs.
Daarna gaan we met het verhaal aan de slag.
We vieren samen en eten daarna samen pannenkoeken.
Om 12.00 u gaan we weer naar huis!

Op 16 juni 2019
van 10.00 u. tot 12.00 u.
Pastorie Heinkenszand
Kerkdreef 4, Heinkenszand

Tot dan!

Charlotte, Susanne, Suzanne, Jeanette en Katrien

Gezinsdag aan Zee:
God ontmoet je in het nu!
Op zaterdag 6 juli is er een gezinsdag in de strandkerk van Cadzand, op steenworpafstand van het strand en de zee. God kan ons
maar op één moment nabij zijn: nu. Gisteren is geweest en morgen
is er nog niet. Hij geeft Zijn genade op dit moment, ook als het leven
tegenzit. Vaak zien we pas als we terugkijken dat Hij ons gedragen
heeft. Marie-José van den Heuvel is een jonge veearts, getrouwd
en woont in Cadzand. Zij heeft zich in dit onderwerp verdiept en zal
hierover spreken, ook uit eigen ervaring.
Met de kinderen doen we een speurtocht op het strand, gaan
gezellig barbecueën en vieren samen ons geloof tijdens een mooie
Eucharistieviering. Voor de allerkleinste kinderen is er een crèche. De basisschoolkinderen gaan in de ochtend naar een boerderij (met koeien) en ‘s middags een gezinsspeurtocht doen op het
strand. De tieners hebben een uitdagend programma dat is opgezet
in samenwerking met Life Teen.
Het programma is van 10.00-18.00. Deelname kost 20 euro per
echtpaar, kinderen gratis. Dit is inclusief een lunch en barbecue.
Het adres is: Strandkerk, Noorddijk 2, 4506 JE Cadzand
Meer info en opgave: www.gezinengeloof.nl/gezinsdag of mail
naar: gezin@bisdombreda.nl.

6

Geloofsfeest op 29 juni
in Roosendaal
Alle kinderen tussen 7 en 12 jaar
zijn van harte uitgenodigd voor
het Geloofsfeest op 29 juni 2019 in
Roosendaal. Ook als je niet gelovig
of katholiek bent, ben je van harte
welkom!
Deze keer gaat het Geloofsfeest
over de Heilige Petrus en
Paulus. Zonder auto, brommer of
vliegtuig hebben ze geweldige
afstanden afgelegd om overal over
Jezus te vertellen. Op 29 juni gaan
we met ze mee op avontuur!
Eerst gaan we kijken naar de gloednieuwe voorstelling
‘Rotsvast’ van Matthijs & Henkie, over de vriendschap tussen Petrus en Jezus. Daarna moet je je spullen goed inpakken,
want we gaan net zo’n reis maken als Petrus en Paulus hebben
gedaan: eten bij het kampvuur, een boot maken om de Middellandse Zee over te kunnen steken, een kerk bouwen en … Jezus
ontmoeten. We sluiten af met een feestelijke Eucharistieviering.
Let op: neem voor het bouwen van de kerk een steen mee (een
baksteen, kiezelsteen) waar je je naam op kan schrijven! Als je
er geen hebt, hebben wij reserve!
Voor de ouders/begeleiders is er weer een interessante lezing,
gegeven door Wietske Noordzij van Raisup!
De kinderen die naar het vorige Geloofsfeest zijn gekomen hebben een gratis abonnement op de kindernieuwsbrief gekregen.
Die kun jij ook ontvangen! Aanmelden kan via de website:
www.sintfranciscuscentrum.nl
PRAKTISCH
Startlocatie: Tuin van de Onze Lieve Vrouwekerk,
Kade 23 in Roosendaal
Tijd:
29 juni 2019 van 9.30 tot 15.00 uur
Kosten:
5 euro per deelnemer (kind en begeleiders).
	Graag vooraf overmaken naar: Franciscuscentrum, NL 91 RABO 0158 7840 22.
	Vermeld bij omschrijving: Geloofsfeest 2019 en het
aantal deelnemers
Programma:
9.30
Opening en nieuw liedje leren
10.00	Theater van Henkie & Matthijs ‘Rotsvast - over de
vriendschap tussen Petrus en Jezus’
11.15
Op reis (workshopronde 1)
12.15
Lunch (zelf brood & drinken meenemen)
12.45
Op reis (workshopronde 2)
14.00
Eucharistieviering met de bisschop
15.00
Naar huis
Vragen:	Stuur een mail naar gezin@sintfranciscuscentrum.nl
of bel naar: 0165 - 714 031 (bereikbaar na 15.00 uur).
Inschrijven:	Via het formulier dat via pastoraal centrum of
eigen parochiekern te verkrijgen is. Charlotte den
Toonder is ook aanspreekpunt voor onze parochie.
Minimaal een begeleider of ouder per vijf kinderen.

Juni blijkt een favoriete maand te zijn als het gaat om bedevaarten en processies. We nemen er enkele in ons
overzicht op. De sacramentsprocessie van onze eigen parochie vindt u terug onder het kerndeel Kwadendamme.

Bedevaart naar Kevelaer 2019
Dit jaar trekt vanuit Bergen op Zoom en omstreken voor de 272e keer
de bedevaart naar Kevelaer, waar Onze Lieve Vrouw, de Troosteres der
Bedroefden, wordt vereerd. Kevelaer maakt de pelgrim een ander mens,
jong èn oud. We gaan een paar dagen weg van huis om daarna, gesterkt
door de genade en de moederlijke troost van Maria en bemoedigd door de
kerkelijke plechtigheden en predicaties, weer huiswaarts te keren.
Deze tweedaagse pelgrimstocht, zal dit
jaar worden gehouden op maandag
19 augustus en dinsdag 20 augustus.
De Duitse stad Kevelaer, met zijn prachtige en rijk gedecoreerde Mariabasiliek,
met zijn Kaarsen- en Genadekapel is de
grootste en meest geliefde bedevaartsplaats van Noordwest-Europa. Binnen het
tweedaagse bedevaartprogramma vinden
we o.a. twee plechtige hoogmissen, een
bezinningsdienst ter ere van Maria,
Koningin van de Vrede in de St.Antoniuskerk, een lichtprocessie, de kruisweg en
een afscheidslof.
Het thema van de bedevaart van dit jaar is:
“Heer, waar moeten we heen”
Het bijzondere aan onze tocht naar de

Mariastad Kevelaer is dat niet alleen Brabantse, maar ook Zeeuwse bedevaartgangers zich bij ons aansluiten.
De vieringen tijdens deze bedevaart worden muzikaal ondersteund door een gelegenheidskoor uit Bergen op Zoom en
omstreken, dat zich hiervoor al jaren met
verve inzet.
In Kevelaer kun je ervaren dat je door
bezinning in deze inspirerende omgeving tot innerlijke rust kunt komen, dat het
steun en kracht kan geven.
Voor meer informatie en aanmelding voor
deelname aan deze 2-daagse bedevaart
kunt u kijken op de website:
www.kevelaerbergenopzoom.nl
De reis wordt gemaakt per touringcar en
de reiskosten bedragen € 30,-.

Een vriendelijk verzoek om, bij deelname,
u vóór 1 augustus aan te melden.
Voor informatie over de kosten van verblijf
en overnachting etc. kunt u contact opnemen met uw contactpersoon:
Opgaven voor ‘s-Heerenhoek, Kwadendamme, Ovezande, Lewedorp, Heinkenszand bij Gretha Raas, tel. 352980
voor Goes bij Florien en Bert de Hond,
tel. 214134 of 06-22587416 De koffiebonnen kosten € 2,20 vanwege de btw verhoging en de misintenties kosten per gezin
€ 10,00. Vul uw bankrekening goed in en
a.u.b. uw handtekening voor het automatisch afschrijven.
We willen graag de inschrijfformulieren 20
juli binnen hebben, zodat we een afspraak
met het bestuur kunnen maken wanneer
ze om de formulieren kunnen komen.
U kunt ook contact opnemen met een van
de bestuursleden:
De heer G. Akkermans, tel: 0164 243066
Mevrouw H. Vermunt, tel: 06 25065470

“Pelgrimstocht naar de Kerk van Noordgouwe
Evenals vorig jaar wil de Hervormde
Gemeente Noordgouwe-Dreischor een
historische pelgrimstocht houden van
Zierikzee naar Noordgouwe. Tijdens de
tocht van acht kilometer leren deelnemers
over vroeger tijden. De tocht die wordt
gehouden op zaterdag 1 juni start om 09.30
uur in het Stadhuismuseum in Zierikzee
en eindigt in Noordgouwe. Onderweg vertelt gemeentearchivaris Huib Uil over het
retabel uit het voormalige Kartuizerklooster, en laat pastoor Fons Van Hees het
overgebleven tabernakel in de rooms-

katholieke Willibrorduskerk zien.
Tijdens een koffiestop bij de hostellerie in
Schuddebeurs kijken deelnemers uit op
de St. Jeroenspolder, die door de monniken werd ingepolderd. Wandelaars zien
de plaats waar het klooster heeft gestaan
en boerderij Rozengaard, waarover de
pastoor toelichting geeft. In de kerk van
Noordgouwe wordt ten slotte het Kartuizerlied gezongen onder begeleiding van
gitarist Dik de Koning. Aanmelden via
ernavanderspek@kpnplanet.nl.
Kosten 5 euro.”

Maria-Ommegang Bergen op Zoom
Op zondag 30 juni om 15.00 uur trekt de
Maria-Ommegang voor de 75e keer door
de straten van Bergen op Zoom.
Een uniek gebeuren met veel kleurrijke
deelnemers, (zang)groepen, declamaties,
wagens enz. Een bijzonder mooi stoet trekt
aan u voorbij. Hartelijk welkom!
DANKSTOET
De Maria Ommegang is een dankstoet
ter ere van Maria en wordt jaarlijks

uitgevoerd omdat Bergen op Zoom tijdens
de Tweede Wereldoorlog groot oorlogsleed bespaard is gebleven. Hoofdthema
van de Maria Ommegang is de uitbeelding
op straat van de 7 Vreugden van Maria.
KLANK EN SPEL
De stoet is qua vorm en samenstelling
gebaseerd op een ommegang zoals die in
de middeleeuwen door de straten van Bergen op Zoom trok. Historische groepen,

Bijbelse taferelen, praalwagens en zangen dansgroepen wisselen elkaar af.
THEATRAAL
Mede door de aankleding van de deelnemers en de theatrale manier waarop uitbeelding wordt gegeven aan de verschillende onderdelen van de stoet is de Maria
Ommegang een aantrekkelijk schouwspel.
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Katholiek onderwijs in onze parochie
In de afgelopen maanden richtten we onze blik vooral naar het ontstaan
van katholieke scholen in het zuidelijke deel van de Zak van ZuidBeveland, maar we zouden onze parochianen in Reimerswaal tekort doen,
als we niets zouden vertellen over hun streven ook voor de katholieken in
dit overwegend protestants-christelijke deel confessioneel onderwijs te
verzorgen. Deze keer:
met deze “Roomsch Katholieke Schoolvereeeniging’, want ze zou een grote steun
zijn bij de opvoeding en vorming van hun
kinderen, in overeenstemming met hun
geloofsovertuiging.
In de beruchte dertiger jaren van de vorige eeuw waren de sociale toestanden in
de landbouw van dien aard dat vele lanRILLAND:
In 1913 werd uit de rooms-katholieke bevolking van dit dorp een comité
gevormd dat zich ten doel stelde een R.K.
lagere Sint Jozefschool te stichten. Door
de zorgen van pater Marinus (J.G. van Oijen, gardiaan van de kapucijnen van het
nabijgelegen klooster) kwam de school
op 1 mei 1914 tot stand. Voor de kleine
katholieke gemeenschap betekende dat
geen geringe opgave om de benodigde
bouwsom op tafel te leggen, want van
de financiële gelijkstelling tussen bijzonder en openbaar onderwijs was in die tijd
nog niet echt sprake en zou tot 1919 zorgen opleveren. Het verhaal dat de deken
van Bergen op Zoom (mgr. Van Mens)
alle moeite deed om duizend gulden als
aanloopsom voor de schoolbouw te laten
overhandigen door beide dienstboden van
zijn pastorie!
Voor 16000 gulden was de bouw van de
school en de woning voor het hoofd der
school begroot aan de Tweede Weg. Het
aantal leerlingen bij de start was 45.De
plaats van de school deed vermoeden dat
men in de volgende jaren een bloeiende
woonwijk zou kunnen ontwikkelen, maar
dat liep anders dan gepland.
De parochianen waren ongetwijfeld blij
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darbeiders naar elders vertrokken om in
de opkomende industrie een toekomst op
te bouwen. Het aantal leerlingen schommelde derhalve telkens, maar een hoogtepunt vormde de periode dat militairen van
het nabijgelegen vliegveld hier gehuisvest
werden. Groei betekende de aanstelling van een derde leerkracht;
daarvoor was sprake van een
hoofdonderwijzer en een hulponderwijzeres, of een kwekeling met
akte/ onderwijzer van bijstand en
dat betekende dat deze door het
bestuur zelf bekostigd moest
worden.
Vergeet niet dat in die tijd de
vakantieperiode gelijk liep met
werken op het land en voor sommigen was dat aanpakken van eind
april tot september, want de kost
ging voor studeren!
In de Tweede Wereldoorlog werd de
school geheel of gedeeltelijk bezet door
de Duitsers en later door de Canadezen en
Engelsen. Er werd toen les gegeven in een
of meer kamers van het klooster.
De kleuters konden aanvankelijk gebruik
maken van een kamertje, waarin wat
bankjes gepropt konden worden. Vier
kleuters zaten bij elkaar en de juf kon nog
net haar eigen tafeltje en stoel kwijt. Een

kolenkachel verwarmde de kleine ruimte,
maar zorgde er ook regelmatig voor dat
kolendamp en rook de kleuters naar buiten
dreven. Rond 1940 was er sprake van een
echte ‘bewaarschool’ met fröbelmateriaal,
dat de 10-15 kleuters aan het werk moest
houden. De boeken vertellen ons dat zuster Angeline/ Juffrouw Kalle rond 1940
twintig gulden per maand verdiende en dat
ouders zo’n vijftien cent per week moesten
betalen, omdat kleuteronderwijs nog niet
gesubsidieerd werd.
In het Rampjaar 1953 was de bevolking
geëvacueerd en ging de gehele inventaris
verloren. Mede door mechanisatie van de
landbouw zochten de meeste landarbeiders
elders werk. De bevolking die achterbleef
kreeg het door de verbeterde sociale toestanden steeds beter en dat leidde onder
meer naar mogelijkheden om verder te
studeren in het voortgezet onderwijs.
De school bleef klein van omvang: tweemansschool: klas 1 tot en met 3 en klas 4 tot
en met 7 en dat zorgde er ook voor dat de
rijksinkomsten laag bleven en dus weinig
geïnvesteerd kon worden in vernieuwing
van methodes, materialen en gebouwen.
De gemeenteraad nam in maart 1968 het
besluit om het vrijgekomen gebouw van
de Christelijke nationale school aan de
Hoofdweg/ hoek Mairestraat over te dragen aan het schoolbestuur. Het oude
gebouw voldeed al jaren niet meer aan

de toenmalige eisen. Het schoolbestuur
nam het schoolgebouw niet zomaar over
en kreeg het voor elkaar dat het gebouw
moest worden gemoderniseerd. Dat betekende feitelijk verbouw = nieuwbouw en
op 20 september 1969 werd de school
feestelijk geopend.
In 1985 ging de Wet op het Basisonderwijs
in en werden kleuter- en lagere school:
basisschool met acht groepen. In 1987
kreeg de school toestemming voor de
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bouw van een nieuwe school in de Cromvlietstraat, naast de gemeentelijke gymnastiekzaal. Opvallend genoeg had op die
locatie voorheen de eerste openbare lagere school gestaan!
De gemeente ging toen uit van een leerlingenprognose tot 90 leerlingen, want
Rilland telde meerdere basisscholen.

De reformatorische school ‘de Zandbaan’,
de openbare basisschool ‘ de Reigersberg; de katholieke school ‘de Horizon’en

de christelijke basisschool ‘de Wiekslag’.
De laatste sloot eind schooljaar 2012-2013
haar deuren wegens te weinig leerlingen
en dat gaf mogelijkheden om als Interconfessionele basisschool verder te gaan. In
2014 huisvestte de Horizon 175 leerlingen
en was daarmee de grootste basisschool
van het nog bestaande drietal. Door uitbreidingsplannen groeide de school snel
uit het voorziene jasje, maar het toenmalige/nog huidige schoolbestuur Prisma pakte dat voortvarend aan.
We kunnen nu v aststellen dat deze
samenvoeging van katholiek en protestants-christelijk onderwijs toen een voorteken was van meer samenwerking tussen
de PKN-kerk en de toen nog bestaande
katholieke kerk van Rilland. Die St. Jozefkerk bestaat sinds juni 2014 niet meer,
maar Rilland blijft deel uitmaken van de
parochiekern Oost-Zuid-Beveland, die
vroeger uit drie kerkdorpen bestond: Rilland, Yerseke en Hansweert.

Bronnen: “1914-1974, schoolkrant R.K.
basisschool Rilland, 75 jaar R.K. schoolvereniging Rilland-Bath, Jubileumgids ‘de
Horizon’100 jaar’ (alle artikelen ontvangen via dhr. Jan Heijnen, oud-voorzitter
bestuur R.K. basisschool Rilland)
Richard Gielens

Caritas regio-project:

Mensen moeten niet alleen komen te staan
De laatste 3 jaar hebben we Palabana kinderdorp in Zambia gesteund als regio project. Dat betekent dat alle Caritas kernen
hiervoor een jaarlijkse collecte houden of
zelfs meerdere collectes. Na 3 jaar was
het weer tijd voor een ander project en
wilden we een project dichterbij kiezen.
Verschillende projecten zijn genoemd,
maar uiteindelijk is de keus gevallen op de
Stichting: “Vrienden van Emergis”.
Deze stichting is opgericht om extra
ondersteuning te bieden aan cliënten van
Emergis. Er wordt een financiële bijdrage
voor activiteiten en materialen geleverd,
die niet door Emergis, een zorgverzekeraar of gemeente betaald kunnen worden.
De stichting wordt financieel gesteund
door donateurs, waarvan het aantal
afneemt. Bedrijven en kerken helpen en
ondersteunen. Onze kerk vond het dusdanig belangrijk, dat Fons van Hees enkele
jaren geleden plaats heeft genomen in het
bestuur en later is vervangen door diaken
Bornhijm, die een groter bereik heeft door
heel Zeeland.
Deze stichting staat volledig los van Emergis; de Raad van Bestuur van Emergis

heeft niets over de stichting te zeggen.
Ze steunen de stichting alleen met secretariële ondersteuning.
Juist bij mensen met psychische problemen verergert hun situatie als ze alleen
komen te staan, omdat er niemand om
hen heen staat, waaraan ze zich kunnen
optrekken. Na een langdurige opname
zijn er vaak geen vrienden of familie meer
over om deze mensen te helpen weer een
plaats in de maatschappij te veroveren.
Deze groep psychiatrische cliënten vallen
onder de zwakken in de samenleving en
worden in het armoedeonderzoek van de
kerken genoemd als kwetsbare groep voor
armoede en schuldproblemen. Een goede
doelgroep voor de Caritas dus!
Leden van de P.C.I. en de Caritaswerkgroepen hebben de begroting 2018, jaarrekening 2017, jaarverslag 2017 en het
activiteitenplan van deze stichting bestudeerd. We hebben twee maal de gelegenheid gehad met de voorzitter Rien Heijboer
te praten en hem over de stichting te
bevragen. Uiteindelijk is besloten dat deze
stichting het regio project wordt van onze
Parochiële Caritas voor de komende drie

jaar. We vragen graag Uw steun hiervoor
en zullen U meer informatie geven in de
komende parochiebladen. De meeste
kernen houden de collecte voor dit
regio-project in november.
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Boeken die de aandacht verdienen
Naar aanleiding van het inleidend
woord waarin ik pleit voor
herkenbaarheid en begrijpelijk
taalgebruik wil ik de aandacht
vestigen op een aantal boeken
die ik de moeite waard vind. Ik
moet wel eerlijk bekennen dat
ik niet alle boeken van voornaar achterkaft heb gelezen.
Door tips van anderen, die ik als
geloofsgenoot waardeer, ben ik
er van overtuigd dat lezen en/of
aanschaf geen verkeerde keuze is.

Het valt me de laatste tijd op dat onze
Vlaamse geloofsgenoten veel eigentijds
materiaal op de markt brengen dat redelijk-goed aansluit bij onze Nederlandse
aanpak. In een beperkt aantal verhalen
tref je wellicht wat meer Vlaamse uitdrukkingen aan, maar die hoeven geen belemmering te zijn om bijbelverhalen onder de
aandacht van jonge kinderen (vanaf 4 jaar)
te brengen. De eerste druk is uit 2014; per
deel € 29,50 en omvat
275 pagina’s.
EENVOUD IN
TIENVOUD
Ook deze uitgave heeft
een Vlaamse achtergrond en komt van het
Catechesehuis VZW in

Brussel, maar is ook via de kloosterboekwinkel van Wittem verkrijgbaar. Helaas
neemt het aantal kindervieringen in onze parochie af, maar dat ligt
zeker niet aan de aanpak van dit
overzichts-cahier. Voor de prijs hoef je het

eigen wijze vanuit katholiek oogpunt aanvullingen laten opnemen in dit naslagwerk,
dat we ooit hopelijk mogen toepassen bij
het voorbereiden van vieringen van doop,
huwelijk, uitvaart- en afscheidsdiensten.
Kok, Boekencentrum, 2019, € 25.We hebben het regelmatig over vitaliteit
en zelfdragende parochies. Dit boek probeert mensen hiervoor te winnen: een
ingrijpende vernieuwing van onze geloofsgemeenschappen door een nieuwe evangelisatie. Volgens Mgr. Dr. Gerard de Korte
(bisschop van Den Bosch) is in dit boek
denken & doen verenigd. Alleen op de
winkel passen leidt enkel tot krimp, volgens de bisschop. We moeten uitgedaagd
worden om van onderhoud naar bloei over
te gaan. De bisschop beveelt dit boek
graag aan om in parochiegemeenschappen besproken te worden.
Bij deze geven wij die aanbeveling door.
Adveniat, 2019, € 25,00.

niet te laten: € 9,00.
Pastor Harrie Buijssen attendeerde mij
op dit boek, naar aanleiding van een van
zijn preken in de afgelopen maand. Hoe
komen we aan nieuwe taal en vormen
voor onze vieringen? Ouders, volwassenen en ouderen zoeken vaak passende
teksten bij bekende rituelen, die ze in een
passend en liturgisch verantwoord kader
willen gebruiken. De samenstellers zijn
van remonstrantse huize, maar hun vrijzinnige theologische opvattingen verdienen
in mijn ogen veel waardering en een kans
om toegepast te kunnen worden. Peter
Nissen (kerkhistoricus en hoogleraar cultuurgeschiedenis religiositeit) heeft op

Eucumeniese bieeênkomst
Op zondag 16 juni is er weer een eucumniese bieeênkomst
in ‘t Kerkje van Ellesdiek (Ellewoutsdijk); ook op deze zondag
wordt in ‘t kerkje een bijeenkomst gehouden die volledig in een
Zeeuwse streektaal wordt uitgevoerd. Een overdenking met als
thema ‘Groen gelôve’ wordt verzorgd door Wim de Koeijer. Reina de Koeijer (verschillende blokfluiten) en Ko de Visser (orgel)
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zorgen voor de muzikale omlijsting. De bijeenkomst begint om
14.30 uur, de toegang is gratis. Er wordt gecollecteerd voor
Nyamekye, een stichting die zich inzet voor een kindertehuis in
Ghana, en voor de onkosten van ‘t Kerkje.
Jan Minnaard,
Oecumenische Werkgroep Ellesdiek

Pastorale bijdrage vanuit pastorteam

Pinksteren: de taal van het hart

Hij is er in vele maten en soorten: de wind. Je hebt de verkoelende
avondwind na een warme zomerse dag, maar ook de razende stormwind
die behoorlijk schade aanricht. Je hebt de tegenwind die extra inspanning
van je vergt om je bestemming te bereiken of de wind in de rug die je bijna
als vanzelf vooruit doet gaan. Je hebt de verfrissende wind, die de hemel
schoonveegt na een regenbui en je hebt het bijna geruisloze gefluister van
de wind die de aren zo mooi doet wuiven op het veld. Hij is ongrijpbaar,
niet te beïnvloeden, maar eigenlijk altijd aanwezig: soms onmerkbaar,
soms zeer expliciet.
NIET TASTBAAR, WEL PRESENT
Hoe mooi en toepasselijk is daarom het
beeld van de wind als aanduiding van de
Geest, die vaardig wordt over de leerlingen van Jezus. Want ook die Geest is
ongrijpbaar, maar eigenlijk steeds aanwezig: soms onmerkbaar, soms heel expliciet.
Het is deze Geest, die wij heilig noemen
en die Jezus aan zijn leerlingen heeft toegezegd voor de tijd, waarin hij niet meer in
hun midden aanwezig zal zijn. De heilige
Geest is zogezegd de erfenis, die Jezus
nalaat nadat hij zijn plaats bij de Vader
heeft ingenomen.
Wanneer wij zeggen, dat we
handelen in de geest van een dierbare
overledene, dan proberen we onze daden
te ijken op wat de gestorvene gewild of
gedaan zou hebben. We weten het niet
met absolute zekerheid, maar we stellen
ons voor hoe hij of zij het gewenst zou
hebben. Zo is de dierbare in de geest toch
nog aanwezig in ons doen en laten. Niet
meer tastbaar, maar wel present.
Daarom is de heilige Geest, als

nalatenschap van Jezus, misschien wel
het grootste geschenk dat wij van hem
hadden kunnen krijgen. Want niet alleen
de leerlingen toen, maar ook wij zijn de
erven van Jezus. En ook van ons wordt
gevraagd om te spreken en te zwijgen, te
doen en te laten in zijn geest. De geest
van Jezus, zeg maar zijn mentaliteit, zijn
manier van leven, inspireert ook ons om in
zijn voetsporen te treden. De geest wijst
ons de weg terwijl Jezus niet meer fysiek
in onze wereld aanwezig is. Daarom noemt
Jezus in het evangelie de Geest ook de
Helper. Hij wijst immers de weg; hij moedigt ons aan en stuurt ons bij; hij is aanwezig als wind in de rug of soms ook als
tegenwind. De heilige Geest is de Helper,
die ons inspireert, die ons adem en ruimte
geeft, die ons aanvuurt om onze angsten
te overwinnen.
BEZIELING
Wat er kan gebeuren, als wij onze angsten
opzij weten te zetten, dat wordt mooi verbeeld in het verhaal uit de Handelingen

van de Apostelen. De wind en ook het
vuur maken een enorme bezieling los bij
de leerlingen van Jezus. Hun enthousiasme en hun vreugde zijn zo groot, dat ze
niet langer kunnen zwijgen. Ze moeten
vertellen over wat ze met Jezus hebben
meegemaakt en over Gods grote daden.
Ze moeten doorvertellen, dat de schandelijke executie van Jezus niet het einde is,
maar dat hij verder leeft in de herinnering
en in de daden van zijn volgelingen. En het
wonderlijke van die gebeurtenis in Jeruzalem is, dat iedereen het verstaat. Iedereen snapt het. Wat de leerlingen te zeggen
hebben, wordt niet belemmerd door taalbarrières. Het is een universele taal, die ze
spreken. Het is de taal van enthousiasme,
van liefde, van respect. Het is de taal van
het hart, van hoop, van geloof.
De taal van het hart kan –, sterker nog: de taal van ons hart moet ons
op weg zetten om als kerkgemeenschap
niet opgesloten te blijven in ons eigen
kleine kringetje. Wij moeten niet blijven
afwachten tot de mensen weer naar ons
toe komen, naar de kerk. Nee, wij moeten
erop uit, naar de mensen toe, wij moeten
laten zien dat ons geloof en onze bezieling
betekenis heeft voor de wereld waarin wij
leven. Wij moeten laten zien, dat de taal
van het hart de taal is, waar de wereld op
zit te wachten.
Wiel Hacking, pastoraal werker
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Plantplannen?
Wij adviseren u graag.

Personeelsuitje of excursie? Bij ons
geven wij u tijdens een rondleiding
een volledig beeld van de
walnotenteelt van zaainoot tot grote
boom. Ook onze walnootproducten
zullen u verassen.

Ook HET adres voor grotere
maten walnoten- en
sierbomen, bos- en
haagplantsoen, etc
Kwekerij Westhof
Westhofsezandweg 3
4444 SM ’s-Heer Abtskerke
op 2 km van Heinkenszand
tel: 0113-561219 fax:
0113-563399
E-mail:
westhof@walnoten.nl

Al 85 jaar familie bedrijf
specialisten in
• grafgedenkstenen
• aanrechtbladen
• vensterbladen
In natuursteen 1e soort materialen,
alles op maat gemaakt. Vraag vrijblijvend 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
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Bestuurlijke zaken parochiebestuur
In de bestuursvergadering van 14 mei jl.
zijn de navolgende gesprekspunten vermeldenswaardig:
• Bestuurswissel: Carlo van Stee (toehoorder namens Lewedorp) heeft te kennen
gegeven te willen stoppen; de kern Lewedorp heeft voorlopig geen afgevaardigde in het bestuur, maar kan leven met de
procedure waarbij door toezending uitgebreid verslag en gedachtewisseling in
clusteroverleg West ( samen met ’s-Heerenhoek en Heinkenszand) de band met
parochiekern wordt vastgehouden. Ook
de kern Oost-Zuid-Beveland heeft voorlopig geen vertegenwoordiger, maar houdt
nauw contact binnen het cluster Zuid
(samen met Ovezande en Kwadendamme). Ad Courtin stopt ook, maar binnenkort
valt de voordracht voor een nieuwe kandidaat vanuit Heinkenszand te verwachten.
Schouwen-Duiveland heeft al een nieuwe
vertegenwoordiger voorgedragen (Jan
Versaevel) die de plaats van Judith Remijn
zal innemen.
• Jacob Timmermanstichting: ook hier heeft
een bestuurswissel plaats gevonden.
Voorzitter/mevr. G. Franken-Hermans is
opgevolgd door mevr. Jeanine Heezemans. De stichting heeft voor 2019 wederom een subsidie toegekend voor het ouderenpastoraat.
• Verzoek medewerking vrijwilligers uit parochiekernen bij Eritrese vieringen; in een
ander artikel gaan we hierop verder in.
• Machtigingen en goedkeuringen vanuit
bisdom: enkele projecten wachten op toestemming of hebben die toezegging ontvangen.
• Ontwikkelen van een kerkenvisie Zeeuwse
gemeenten: bestuur heeft navraag gedaan
in hoeverre gemeenten waarbinnen onze

kerkgebouwen vallen een visie ten aanzien van onderhoud of evt. herbestemming
in de toekomst ontwikkeld hebben.
De ontwikkeling van zo’n plan verschilt per
gemeente.
• Parochieplan Boven de Schelde vastgesteld; behoudens mogelijke aanvullingen
vanuit de H. Mariaparochie
Walcheren kan het definitieve plan deze
maand naar de bisschop gestuurd worden
ter goedkeuring. Komende zomer vindt een
gesprek plaats met onze bisschop en beide besturen.
• Automatisering financiële en ledenadministratie; per 1 juli moeten alle parochiekernen hun bestand up-to-date hebben
zodat bij overzetting naar een nieuw softwaresysteem geen onvolkomenheden
kunnen ontstaan.
• Parochiekerk: bestuur heeft de R.K. Maria
Magdalenakerk als hoofdkerk aangewezen. Vooralsnog wordt er geen enkele kerk
in onze parochie gesloten.
• Portefeuilleverdeling bestuursleden: het
zittende bestuur heeft de taken verdeeld
en bij aanvulling bestuur zullen sommige
taken doorgesluisd worden. Een volledig
takenoverzicht volgt later in dit blad.
• Meting zelfdragendheid en vitaliteit:
bestuur wil actiever parochiekernen benaderen en tweejaarlijks spreken via lijst met
aandachtspunten. Er dient daardoor meer
verantwoording te worden afgelegd aan
parochiebestuur.
• Jaarrekening 2018 vastgesteld: balans- en
resultaten zijn goedgekeurd en getekend
door dagelijks bestuur.
• Invulling pastoresteam: voorlopig nog
geen uitbreiding, wel evaluatie van taken
en inzet pastorale kracht en projectbegeleiding.

20 juni Sacramentsdag
Sacramentsdag is in onze Kerk het hoogfeest dat de werkelijke tegenwoordigheid
van Christus in de eucharistie centraal
stelt. In de meeste katholieke landen
wordt het gevierd op de tweede donderdag na Pinksteren. Het hoogfeest
van het Heilig Sacrament van het
Lichaam en Bloed van Christus, ontstond in de Middeleeuwen en wordt
evenals Drievuldigheidszondag en
het Heilig-Hartfeest gevierd in de
weken na Pinksteren. Deze drie
hoogfeesten hebben als doel het

Paasmysterie op liturgische wijze verder
uit te diepen.
In onze H. Pater Damiaanparochie vieren
we Sacramentsdag op donderdag 20 juni
om 19.00 uur in de H. Maria Magdalenakerk te Goes met uitstelling van het Heilig
Sacrament en aanbidding, het bidden van
het Rozenhoedje en het kerkelijk avondgebed (Vespers). Het is een viering die
ons helpt om – in stille aandacht - onze
verbinding met Christus te verdiepen.
Fons van Hees, pastoor

Goes

N

ieuws van

uit de kernen

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

K.V.G.NIEUWS
We naderen het einde van het seizoen, dus
wordt dit voorlopig het laatste bericht.
Er zijn in het bestuur een paar veranderingen of die komen eraan. Zelf stop ik met de
afspraken, dit heb ik ruim 13 jaar gedaan
en nu wordt het tijd dat iemand anders het
gaat doen .
Gelukkig hebben we Willy Janse bereid
gevonden mijn taak over te nemen.
Willy, succes ik weet zeker dat jij dat kan!
Terug naar nu, we hebben een mooie reis

gehad naar het Vlaemsche Erfgoed in
Groede.
We vertrokken met een bijna volle bus
richting Groede waar koffie met Groese
paptaart op ons wachtte. Daarna maakten
we een wandeling en bekeken we de winkeltjes met oude ambachten en bezochten
de kerken met onze gids die boeiend wist
te vertellen over de historie.
Na een zeer goed verzorgde lunch in
restaurant de Mauritshof in IJzendijke
gingen we via de smokkelroute terug naar
Goes. We kijken terug op een mooie gezellige dag!
Op 21 mei gingen we naar de pluktuin in
Kruiningen.
Dan komt de afsluiting in zicht en wel op
8 juni met de bekende barbecue die weer
verzorgd wordt door de Maros.
Voor de meesten begint daarna de vakantieperiode met vakantie in binnen- of
buitenland.
In de vakantie zal Thea nog een etentje
organiseren dat per mail bekend wordt
gemaakt.
Ik wens iedereen een hele fijne, gezellige
zomer met veel mooi weer.
Hou de uitnodiging voor september goed
in de gaten: ons 100 jarig bestaan komt
er aan.

Op 19 september is het zover. Dit willen we
met al onze leden gaan vieren met een bijzondere dag. Verrassing, verrassing!
Het normale programma gaat op 15 oktober
verder met een bezoek aan het chocolademuseum in Middelburg. Ik zie graag iedereen na de vakantie gezond terug.
Bezoek ook eens onze website
www.vrouwengildegoes.nl
De inloopsoos is vanaf september weer de
eerste en derde woensdagmiddag om 14.00
uur. Graag tot ziens
Dien Janssen.
HERENKOOR ST.CECILIA
Zoals u weet is er in onze situatie de laatste twee maanden wel een en ander veranderd. Zo werden wij verrast door het
plotselinge bericht van de ziekte van onze
dirigent en organist Wim Boer, dat had en
heeft wel de nodige impact.

Hij laat u overigens weten dat, ondanks
de zware behandelingen van de afgelopen
anderhalve maand het relatief goed met
hem gaat. Vooral de laatste behandelingen waren erg zwaar en ingrijpend maar
hij heeft nu even rust en per dag gaat het
langzaam iets beter. Hij herstelt nu en
wacht op een operatie waarvan hij hoopt
in de komende zomer te herstellen zodat
hij mogelijk vanaf het najaar weer activiteiten kan gaan oppakken. Hij laat weten
dat hij de contacten erg mist en veel aan
zijn werk en het koor denkt en bovendien
de liturgie mist. Hij put energie en kracht
uit zijn liefdevolle kring van dierbaren om
hem heen en zijn muziek en lezen.
In onze gedachten zijn wij regelmatig bij
hem en tijdens onze repetitieavonden
staan wij altijd wel op enige manier stil bij
zijn situatie.
Mocht u hem een bericht willen sturen,
zijn adres is bij de parochie bekend.
Hij zal dat zeer op prijs stellen.
Muzikaal heeft het wel de nodige gevolgen, de volledige Gregoriaanse vieringen en de Evensongs zijn vooralsnog
niet mogelijk maar wij maken onder de
tijdelijke en plezierige begeleiding van
Tuur Remijn het beste van en kunnen al
heel wat met onze “standaard” gezangen die de laatste jaren ingestudeerd zijn.
Ook onze af en toe helpende handen van
koorleden van andere parochies zoals tijdens de periode van Pasen maken dat het
geheel toch behoorlijk uit de verf komt.
Nieuwe leden hebben wij nog niet mogen
verwelkomen en dat zou wel beter zijn,
probeer het eens uit tijdens de repetitieavonden op de dinsdagavond zou ik zeggen, iedereen heeft een stem!

Ook heeft u gemerkt dat wij vrijwel het
gehele afgelopen jaar al niet meer zingen
vanaf boven, het orgel functioneert daar
niet of niet goed meer, het duurt langer
dan gewenst vanwege de vele herstelwerkzaamheden en het is onbekend wanneer dat weer kan. Wij zelf merken daar
niet zo heel veel van maar de akoestiek is
mogelijk wel mooier vanaf boven dan vanaf beneden.
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Goes

‘s-Heerenhoek

Wij gaan ons nu voorbereiden op de
gezangen voor Pinksteren, ook is ons koor
te gast in de parochiekern Hansweert op
zondag 2 juni waar wij de gezangen verzorgen. Dat doen we met interim dirigent
Cees Boonman. Wij oefenen de dinsdag
daarvoor in ook in Hansweert. Zo ziet u,
wij zijn graag bereid andere parochiekernen te bezoeken om de gezangen tijdens
de viering te verzorgen. Mogelijk is dit
ook wel een voorbode van wat ons nog te
wachten staat bij eventuele herindelingen
in de toekomst waar wij onze ogen niet
voor willen sluiten. Beter samenwerking
zoeken dan straks mogelijk niet meer kunnen zingen is ons streven.
Met muzikale groet namens ons koor,
Wilbert Stadhouders
COMMUNIE 2019
Nadat 8 kinderen zich op 14 april in onze
kerk zich hadden voorgesteld zijn we
verder gegaan met de voorbereiding in
Kwadendamme. In de kerk van Kwadendamme hebben de kinderen op 19 mei hun
Eerste Communie gevierd. Vanuit onze kern
waren dat Daan van Driessche, Eline Dam
en Noa Remijnsen. Ze hebben veel geleerd
en goed geoefend, zodat het een mooie
viering werd. De foto vindt u onder de kern
Kwadendamme terug. We komen nog een
keer samen als groep om het project verder door te werken. Het heet: “Blijf dit
doen.” Namens de werkgroep,
Ria van de Pas
VREEMD GELD
Beste mensen,
Zoals op vele plaatsen gaan de mensen op
vakantie in het buitenland. Na terugkomst
van de vakantie is er dan nog altijd klein
muntgeld e.d. dat niet besteed kan worden
in Nederland (Europa) Als u wilt kunt u dit
achterin de kerk in de “God loone U” bakjes achter in de kerk deponeren.
Alvast bedankt !!
Florien de Hond

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

LIEF EN LEED
Gedoopt:
28 april: Christina Maria Luitwieler, dochter van Jermaine John Luitwieler en
Evelien Simone Frederiks, woonachtig in
Vlissingen.
Overleden:
24 april: Maria Trinetta Carolina van
Aert-Vos, echtgenote van Louis van Aert,
87 jaar; wonende Blikhoek 3, maar de laatste periode verblijvend in Theresiahof;
na de gezongen uitvaartdienst op 30 april
in onze kerk, werd ze in besloten kring
gecremeerd.
29 april: Apolonia Cornelia van DijkeRemijn, 93 jaar, weduwe van Giljam van
Dijke. Ze woonde in Theresiahof, maar
verbleef de laatste maanden in een zorgcentrum te Middelburg. Op zaterdag 4 mei
is ze na een uitvaartdienst in onze kerk op
ons kerkhof begraven.
20 mei: Joanna Catharina Moison-Pompernolle, 96 jaar, weduwe van Adriaan
Moison, wonende in Theresiahof. Haar uitvaartdienst vond plaats op vrijdag 24 mei,
waarna ze werd begraven op ons kerkhof.
DE VLAG HANGT NIET LANGER IN TOP
’s-Heerenhoek kent, in tegenstelling tot
andere kernen, geen groot oranjegevoeligheid. Een zeer beperkt aantal straten had
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vaantjes en huis-aan-huis gevlagd werd
er zeker niet. Misschien ligt deze gevoeligheid aan het van oorsprong katholieke
dorp dat minder opgetogen was van het
protestantse Huis van Oranje. Wellicht
heeft Maxima ertoe bijgedragen dat we in
deze ontdooien, want met het koude carnavalsfeest hangen we makkelijk vlag en
bloemetjes buiten.
Op 27 april dachten we even dat het geen
Koningsdag in ’s-Heerenhoek zou worden.
De grote herkenbare driekleur met oranje
banier wapperde die dag niet uit onze fiere kerktoren, terwijl de commerciële vlaggen wel langs de Molendijk stonden tijdens de Ronde van Borsele, bijna letterlijk
een rondje rond de kerk.
De gemeente Borsele had recent het
vlaggenprotocol aangepast, waardoor uit
verschillende kerktorens geen vlag meer
uitgehangen mocht worden. Veiligheid en
ARBO waren sleutelwoorden in deze.
Bij navraag bleek onze kerktoren wel over
voldoende veiligheidsnormen te beschikken, maar werden alle kerktorens over
dezelfde kam geschoren. De gemeente
liet zich echter niet onbetuigd en plaatste naast de kerk een andere vlaggenmast
met nieuwe driekleur en banier! De oude
vertrouwde mast was tijdens het optuigen
zodanig vermolmd dat vervangen noodzakelijk was.
Laten we hopen dat dit beeld (genomen
op 4 mei jl.) geen teken is van hoe ‘de
vlag van ’s-Heerenhoek’ erbij hangt in de
komende jaren.
KERKSNUFFEL GALERIE
PASTORIE 2019
In het vorige nummer maakten we al melding van de heropening van de Galerie
Pastorie. De dames van de Kerksnuffel
hebben de sleutel wederom in handen en
dus kan er begonnen worden met het verzamelen en inrichten van de verschillende
vertrekken in de pastorie.

Op de navolgende dagen en tijden kunt u
spullen aanleveren in de pastorie:
Vrijdag 31 mei tussen 19.00-20.00 uur
Zaterdag 8 juni tussen 13.00-15.00 uur.
Openingsdagen en tijden van Galerie
Pastorie:
Zaterdag 15 juni tussen 13.00- 17.00 uur
Zondag 16 juni na de kerkdienst van 10.45
uur tot 17.00 uur.
Zaterdag 22 juni vanaf 10.00- 17.00 uur/
we doen dus anderszins mee met de ‘rommelroute’ die op die dag in ons dorp wordt
georganiseerd.
Zondag 23 juni: tussen 13.00 – 17.00 uur
HET DAK KAN ERAF?

aan hoe we er financieel voor staan: we
komen (onverwachts) meer tekort dan we
gehoopt hadden en dat komt hard aan.
Onze oproep om de kerkbijdrage 2019
zeker tijdig over te maken slaat aan. Wellicht trekt het vakantiegeld (eind mei) sommigen nog extra over de denkbeeldige
streep.
Anderen, minder kerkelijk betrokken mensen, kiezen bewust wel voor de mogelijkheid het gebouw te steunen of enkel te
betalen voor het maandblad ‘Parochienieuws’. Met een tientje zijn we al blij en
laat u zien dat u niet hoort bij de groep die
er geen cent voor over heeft…
In alle gevallen als u bijdraagt: dank u
wel. U blijft verzekerd van al het kerkelijk
nieuws van parochie en kernen.

Er moeten heel
wat koorleden
en kerkgangers
in een kerk zitten, voordat het
kerkdak eraf valt,
maar in ons dorp
gaat het er toch

wellicht van komen.
De Monumentenwacht, die meerdere malen ons monumentale kerkgebouw
inspecteert, heeft al eerder vastgesteld
dat de leien dakbedekking gebreken vertoonde. In de bestuursvergadering van mei
heeft het parochiebestuur een goedkeuring
verleend om te starten met de voorbereidingen van vervanging van kerkleien.
Aangezien deze vanuit een Engelse groeve
moeten komen en Brexit misschien roet in
het eten kan gooien, is tijdig bestellen
verstandig.
Wellicht kan -indien alle goedkeuringen
binnen zijn- dit jaar of uiterlijk begin 2020
gestart worden met de vervanging.
Deze restauratie maakt deel uit van de
BRIM-subsidie die we de afgelopen zes
jaar hebben ontvangen en in totaal
€ 100.000 bedroeg.
GEEN CENT VOOR DE KERK?
Kerkbelasting kennen we in Nederland
niet en dat vinden wij (hoe tegenstrijdig
het ook klinkt) een goede zaak. Je voelt je
min of meer kerkbetrokken of niet.
Vorige maand gaven we in een speciale bijlage alle parochianen van de kern

2018) waren op de vingers van één hand
te tellen.
Bijzonder tevreden en dankbaar was men
met de inzet van de koren. Met name het
dames-en herenkoor stond zijn (eh..) mannetje (en vrouwtje natuurlijk) en ook de bijdragen van gemengd koor Missicanto en
kinderkoor (dat we gelukkig nog kunnen
inzetten) bleef niet onopgemerkt.
De samenwerking binnen cluster West
(Heinkenszand, Lewedorp en ‘s-Heerenhoek) is goed bevallen en mag in de toekomst best uitgebreid worden. Ook de
oecumenische vieringen met Borssele
(januari) en Nieuwdorp (najaar) verdienen
aandacht en bevestiging.
Iedereen is zich terdege van bewust dat
‘vasthouden wat je hebt’ niet vanzelfsprekend is, maar angst voor de toekomst geen
goed gevoel gaat brengen. Positief kijken
we verder naar het tweede halfjaar en zullen we begin juni praten met de koren, om
te zien of eenzelfde gevoel bij hen aanwezig is. Een vaster korenrooster staat op het
wensenlijstje.
Parochiekern ‘s-Heerenhoek

TUSSENBALANS 2019 IN
DIENSTENVERBAND
Op 14 mei kwamen leden van
de liturgische
werkgroep en
parochiekerncommissie bijeen
om de afgelopen
periode
te evalueren.
Beide groepen spraken hun tevredenheid
uit over de regelmaat van vieringen en
diensten. De wisselende tijden en dagen
vormden geen grote belemmering en zelfs
de zaterdagavonddienst kreeg weer iets
van zijn oude glorie terug (vrij stabiel aantal kerkgangers). Voor elk wat wils! De
inzet van leden liturgiegroep was feitelijk
erg beperkt:deze vieringen (die enkel door
deze leden verzorgd moesten worden in

ZOMERSTOP, NU AL?
Als vakantieweken aanbreken en de zon
al een concurrent vormt voor ‘binnen vieren’ merk je dat het moeilijk is om alle vertrouwde taken vast te houden:
Koorleden, maar ook dirigente/organiste
verdienen vrijetijd en even rust. Ook leden
van het pastoraal team, dat toch al krap
bemeten is, zullen af en toe ‘afwezig’ in
hun rooster opnemen. Ook kerkgangers
zullen verzaken, omdat ze elders vertoeven of minder op de kerkklok willen letten.
Toch zullen we wekelijks onze kerkdiensten blijven verzorgen en wellicht kan een
invalkracht de vaste taken van de verlofganger overnemen.
Ook in vakantietijd hoeft u de kerk niet te
missen. Onze kerk-tv stelt u in staat overal
ter wereld diensten en vieringen direct of
uitgesteld te volgen.
Voor de uit- en thuisblijvers: dank voor uw
aanwezigheid en fijne vakantiedagen!
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Heinkenszand

Kwadendamme
Heeft u spullen op zolder of in de schuur
staan waar u toch niets meer mee doet en
waar iemand anders misschien heel blij
mee is, gooi het dan niet weg, maar breng
het naar de pastorie op dinsdagavond 27
augustus of 3 september tussen 18.30 en
19.30 uur.

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

LIEF EN LEED
Overleden:
Op 16 april is overleden Jan Blommaert,
echtgenoot van Marie Raas, op de leeftijd
van 88 jaar. Jan groeide op in een gezin
met vier kinderen en trouwde in 1954 met
Marie, waarmee hij vier kinderen kreeg.
Hij was een werker; begon als boerenknecht en toen hij op z’n 60e met pensioen ging, was hij fitter bij Delta. Hij maakte zich toen nuttig met vrijwilligerswerk,
maar genoot ook van zijn hobby’s, zoals
vissen. Op latere leeftijd woonden ze nog
een aantal mooie jaren samen in Dijkstede. Altijd gezond geweest viel het hem
zwaar toen hij twee jaar geleden in een
rolstoel belandde. Hij wilde zelfstandig blijven. In september 2018 werd hij na een val
opgenomen in het ziekenhuis en ging het
steeds achteruit, tot het niet meer ging. Hij
zei: ”ik heb een mooi leven gehad, ik ben
tevree”.
Op 24 april is overleden Piet Steenbakker,
echtgenoot van C.M. de Winter, op de
leeftijd van 86 jaar.
TWEEDAAGSE VLOOIENMARKT TEN
BATE VAN DE HEILIG BLASIUSKERK.
In het monumentenweekend, 14 en 15 september, houden de vrijwilligers van de Heilige Blasius een rommelmarkt.
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Parochiekern
KWADENDAMME

Liever geen grote dingen zoals kasten,
koelkasten enz. i.v.m. de opslagruimte.
Dus boeken, schilderijen, beeldjes,
serviesgoed, nette kleding, speelgoed
en curiosa of wat u nog meer kwijt wilt
wij zijn er blij mee.
We zoeken nog mensen die willen helpen op deze dagen en achter een kraam
willen staan om de spullen te verkopen.
Ziet u dat wel zitten neem dan contact op
met Addie Nelen 06 15159919. U hoeft niet
allebei de dagen te helpen een dag of een
paar uur mag ook. We zijn blij met alle
hulp die we krijgen.
Ook zoeken we nog iemand die voor ons
de p.r. kan verzorgen.
De rommelmarkt is op zaterdag 14 september van 13.00 tot 16.00 uur en op Zondag
15 september van 10.00 tot 16.00 uur.
Tot ziens op de rommelmarkt.
De vrijwilligers van de Heilige Blasius
parochiekern Heinkenszand.
KBO VIERT 25-JARIG JUBILEUM
Op 26 juni 2019 om 14.00 uur wordt in de
Stenge het 25-jarig jubileum gevierd van
de KBO Zeeland. Het wordt een feestelijke
middag, samen met de leden van de andere afdelingen van de Kring Noord- en Midden Zeeland. Hieraan voorafgaand, om
12.00 uur, organiseert de afdeling Heinkenszand voor haar eigen leden een lunch
in de R.K. Pastorie.
Wilt u zich opgeven voor de lunch en voor
de feestelijke middag, dan gelieve u zich
vóór 5 juni aan te melden bij Tineke Kalwij,
06-45630213 of bij Ad Courtin 06-51661926
of mailen: tinekekalwij@gmail.com of
acourtin@zeelandnet.nl

-	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.

LIEF EN LEED
Gedoopt
Op 5 mei 2019: Lars Pieter Luca, zoon van
Pascal Beulens en Patricia Peeters,
Valerie Cornelia Joukje Trijntje, dochter
van Raoul de Jonge en Nicole Veerhoek,
Marre Gera Maria, dochter van Ruben de
Cuyper en Margriet van de Plasse,
Liva Maartje Marina, dochter van Gert van
de Plasse en Lindy Priester.
Overleden
Jan Allemekinders, echtgenoot van Karin
Witte, geboren 20 december 1960, overleden 12 mei 2019.
GEEF DE PEN DOOR (28)
Mijn levensverhaal zal ik u besparen, daarom zal ik me beperken tot een
beschrijving van ons vrijwilligerswerk. Ik
wil het verhaal laten beginnen en eindigen
bij mijn inmiddels overleden vrouw Annie.
Zij kwam in mijn leven rond 1970 als hartelijke, lieve en sociaal bewogen jonge
vrouw. Maar ze had wel de opvatting dat
een huwelijksband zonder kerkelijk meeleven onbestaanbaar was. Nog in onze

verkeringstijd werden we beiden lid van
het I.J.E.-koor Ridderkerk, feitelijk ons eerste vrijwilligerswerk. In 1974 werd de eerste LP van dit koor opgenomen in de Hervormde Kerk van Bolnes.
Inmiddels waren we getrouwd en gaan
wonen in Rijsoord, waar onze dochter
Majorie-Gracia werd geboren. Hierna vertrokken we voor twintig jaar naar Heerjansdam. Ook daar raakten we verstrikt in
het vrijwilligerswerk, eerst in de Gereformeerde Kerk, later ook bij de Hervormde
Kerk. Het vrijwilligerswerk diende zich in
velerlei vormen aan: Rode Kruis, schoolbestuur, boekhouding van de kerk, bezoekwerk aan ouderen, uitzetten van toertochten in de Krimpenerwaard, activiteiten in
verschillende natuurverenigingen, en in
de ENFB.
De volgende 22 jaar speelden zich af op
Noord-Beveland en ook daar raakten we
- in Kortgene, Geersdijk en Wissenkerke
- betrokken bij veel kerkelijke activiteiten,
zoals de fusie naar de nieuwe PKN. Annie
was er steeds aan mijn zijde. Daarnaast
deden we vrijwilligerswerk bij Het NUT, de
Delta Brassband en ‘t Kerkje van Ellesdiek.
Wordt vervolgd.
Willem den Hoedt

elkaar kwamen, tussen welhaast hemelse klanken. De revelatie (openbaring) van
de dag was echter pastor Rens Stobbelaar, die zijn gitaar omhing en met een op
Leonard Cohens Hallelujah geïnspireerd
lied iedereen wist te ontroeren. Het spelen ging hem door onwillekeurig trillende
handen wat moeilijk af, maar in een mensenleven gaan moeilijk en makkelijk, goed
en kwaad, en allerlei tegengestelde krachten en emoties nu eenmaal vaak samen.
Hierdoor is het voortdurend zaak om het
goede te laten prevaleren, te doen én te
ontvangen.

Uitvaartzorg
Van der Hooft
Schoorkenszandweg 8b, 4431 NC
‘s-Gravenpolder T: 0113 311517

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

Ervaren, vertrouwd
en betrokken

Uitvaartzorg Peter Butler
Voor een persoonlijke begeleiding bij een uitvaart

Uitvaartzorg Peter Butler
Benonistraat 3
4421 DN Kapelle
tel. 0113-340381
Uitvaartcentrum
Maalstede 1a Kapelle
pabutler@zeelandnet.nl
www.peterbutler.nl

Tekst en eerste foto Hans de Vos, tweede
foto Jan Strooband; meer foto’s op
www.kerk-kwadendamme.nl.
EERSTE COMMUNIE 2019

GOSPELVIERING 2019

Girl with no guitar, girl with magnificent
voice. Great performance, Dani Wilde,
we really enjoyed it! Ja, Dani kreeg toch
wat te weinig credits na de viering, maar
wat had ze mooi gezongen, en wat paste ze goed als gastzangeres bij gospelkoor Elijah, onder leiding van toetsenist
Govert van der Kolm en dirigente Trea
Kuijsten. Voor Govert was het de eerste
keer dat hij op de voorgrond trad, hoewel
hij misschien al tien keer eerder in Kwadendamme speelde. Zijn spel is dermate
sterk dat hij er een groot koor mee leiden
kan en er internationaal bekende artiesten schijnaar moeiteloos mee begeleidt.
Persoonlijk vond ik de zang en begeleiding tijdens de communie-uitreiking het
mooist, omdat we toen allen het dichtst bij

Acht jonge mensen (zeven jongens en een
meisje) deden op zondag 19 mei 2019 hun
eerste communie in de kerk van Kwadendamme, in een mis die werd geleid door
pastoor Fons van Hees en werd gezongen
door de Singing Voices. Ook de communicanten zelf en hun ouders leverden een
belangrijke bijdrage, zodat het uiteindelijk een mooie en geslaagde viering werd.
Alleen de bestelling van de cadeautjes
bleek wat vertraagd te zijn. Maar dit werd
goedgemaakt met een mooie herinneringskaart en een zakje manna, dat door
de pastoor zelf op het altaar werd gezegend. Omdat aan het communiefeest niet
allleen werd deelgenomen door kinderen en ouders uit Kwadendamme, maar
ook door die uit Ovezande, Hansweert en
Goes, was het toch nog behoorlijk druk
in de kerk. De namen van de Bevelandse
communicanten, in alfabetische volgorde,

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
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Kwadendamme

Lewedorp
zijn: Eline Dam, Daan van Driessche, Tim
Duvekot, Willem de Jonge, Roy Kalisvaart,
Daniël Kielbasa, Noa Remijnsen, Lars
Thissen.
Tekst Hans de Vos, foto Marina Audenaerd.
SACRAMENTSPROCESSIE 2019

Parochiekern
LEWEDORP

Kerkeboomgaardstraat
30 Kwadendamme
Dorpsstraat 51b Heinkenszand
(0113) 644
644 398
398
(0113)
www.rplusmakelaardij.nl
www.rplusmakelaardij.nl

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

De woonkamer moderniseren?
U gaat verhuizen en kleiner wonen?
Verlichtingsadvies nodig?
TINT komt aan huis bij al uw interieurvragen!
Edith Houberg - Noorddijk 10
4471AL Wolphaartsdijk
06-23912516
www.tintstyling.nl

PASTORALE ZORG INZAKE
SACRAMENT DER ZIEKEN
EN OVERLIJDEN

06- 53637130
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De datum van 16 juni 2019 nadert, er is
nagedacht en voorbereid door comité en
koren, een keurig draaiboek ligt te wachten op de uiteindelijke uitvoering. We
hopen van harte dat vele mensen weer
bereid zijn een handje toe te steken, omdat
het uiteindelijk de bedoeling is er samen
met elkaar een prachtige middag van te
maken. Beleving en inspiratie mogen we
opdoen tijdens de viering in de boerderij
en het afsluitende lof in de kerk. Daarna is
er een gezellige afterparty op het pleintje
achter de kerk. Zoals gebruikelijk wordt
men goed voorzien van hapjes en drankjes: het Bonifaciusbier mag rijkelijk vloeien
en ook de friteskar is weer geregeld. We
zien u graag op zondag 16 juni om 14.00
uur in boerderij Hof Vreeland aan de Stelsedijk 4 te Kwadendamme.
Natuurlijk zijn er ook weer Damiaanvlaggen te koop. We hopen dat ons dorp op 16
juni meekleurt met de processie, en geel
de boventoon zal voeren. Er is weer een
hele voorraad beschikbaar, dus schroom
niet en doe mee. Voor de prijs van € 10,kunnen we ons dorp prachtig versieren.
De vlaggen liggen achterin de kerk en zijn
over enkele weken ook via de supermarkt
te verkrijgen.
Het processiecomité

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

FEEST OP 23 JUNI

ZOMERAVONDWANDELING
Op 25 juni kunt u meedoen aan de vierde editie van onze mooie Kwadendamse
Zomeravond-wandeling. Er kan gekozen
worden tussen een wandeling van 5 of van
10 km. Inschrijven tussen 18.30 en 19.00
uur bij de kantine achter het parochiehuis.
Door royale sponsoring worden wandelaars verschillende keren getrakteerd op
versterkende middelen. Bij terugkomst is
er gratis koffie/thee/sap en zorgt de blaaskapel voor een gezellig muzikaal onthaal
vanaf de muziektent.

Op zondag 23 juni om 10.45 uur is de jubileumviering voor het 90-jarig bestaan van
onze Eligius kerk. Tevens is het deze zondag een clusterviering dat wil zeggen dat
de kerken in Heinkenszand en ‘s-Heerenhoek gesloten zijn en dat iedereen welkom
is in onze kerk. Het Eligiuskoor en Con Dios
zullen de zang verzorgen en pastoor Fons
van Hees is de voorganger. Ook uit de
andere kernen zullen er lectoren en misdienaars zijn.
We hopen op mooi weer en na afloop van
de viering bent U allen van harte welkom
voor een “ boerenlunch met koffie en thee
” in de parochietuin.

Marga van de Plasse

Het parochiekernbestuur Lewedorp

Oost-Zuid Beveland
KINDERNEVENDIENST/CRÈCHE
Zondag 2 juni was weer even de laatste
kindernevendienst/crèche voor de
zomervakantie. Na de zomervakantie zien
we jullie graag weer terug! De eerste
kindernevendienst/crèche is dan weer op
1 september. Het is nog vroeg, maar wij
willen jullie toch alvast een fijne vakantie
toewensen. Geniet ervan!

Werkgroep kindernevendienst
(Petra, Mirjam, Mieke en Jessica)
OPENLUCHTDIENST LEWEDORP
Op 30 juni wordt om 10.45 in Lewedorp de
jaarlijkse openluchtdienst gehouden op
camping Buitenhof aan de Dekkersweg in
Lewedorp. De dienst wordt georganiseerd
door de protestantse gemeenten van
Lewedorp, ´s-Heer Arendskerke, Borssele
en Nieuwdorp en de rooms katholieke
parochiekern van Lewedorp. Het thema
van de dienst is: Meegaan met de tijd.
Voorgangers in de dienst zijn pastoor Fons
van Hees en mevr. Mathilde Meulensteen.
Medewerking aan de dienst wordt verleend door het jongerenkoor Con Dios uit
Lewedorp o.l.v. Jolanda Nagelkerke. Er is
crèche en kindernevendienst.

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

LIEF EN LEED
Overleden
Op 5 mei 2019 is Jaan Bauer, weduwe van
Peet van der Borgt, op 87-jarige leeftijd te
Kruiningen overleden. De uitvaartplechtigheid vond plaats op 9 mei 2019 in de parochiekerk te Hansweert. Daarna is ze naast
haar man begraven op de begraafplaats in
Kruiningen.
Gedoopt
Op 28 april 2019 is Jibbe, zoon van Ronald
en Stephanie van de Wouw, in de
parochiekerk te Hansweert gedoopt.
BLOEMENPOT
De bloemenpot heeft in de maand april
€ 42,40 opgebracht.

Omdat we dit jaar het 90-jarige bestaan
vieren van Lewedorp, zullen kerkleden uit
Lewedorp samen gaan lopen van de kerk
naar de camping. Start van de tocht is om
10.00 uur op het plein bij de R.K. kerk.
Als het slecht weer is, zal de dienst binnen
in de schuur gehouden worden.
Na de viering drinken we
samen koffie.
Als u met de auto komt, let
dan op de aanwijzingen van
de parkeerwacht.

EERSTE COMMUNIE
Op 19 mei deden 8 kinderen voor het eerst
mee aan de eucharistie in Kwadendamme.
Ze kwamen uit vier parochiekernen. Een
van de kinderen is Daniel Kielbasa.
Hij woont in Rilland en hoort tot de parochiekern Oost-Zuid Beveland.
Samen met Daniel en de kinderen uit de
parochiekernen Goes, Ovezande en Kwadendamme hebben we een mooie Communieviering beleefd. De foto vindt u terug
onder de kern Kwadendamme.

Voor een zorgzame begeleiding

Dag en nacht bereikbaar op:

(0111) 45 07 17
www.uitvaartsd.nl

U I T VA A RT Z O R G

STEIJN
DE VLIEGER

U I T VA A RT Z O R G

STEIJNZEELAND
DE VLIEGER

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

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

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

DE VLIEGER

ZEELAND

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

DE VLIEGER

Ria van de Pas

U I T VA A RT S E RV I C E
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Oost-Zuid Beveland
schilders- en
afwerkingsbedrijf

FRANSE BV
meer dan ‘een kleurtje’
Johan Frisostraat 26
4434 AC Kwadendamme
Telefoon 0113-649361

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

Ovezande

OECUMENISCHE VIERING

Op zondag
9 juni 2019,
Pinksteren, is
er in samenwerking met
de Hervormde gemeente
Hansweert/
Schore en
het gemengd
zangkoor een
oecumenische viering.
Voorgangers zijn G. Kok en E. Tramper.
Deze viering vindt plaats in de Hervormde
kerk (Dijkstraat) te Hansweert.
Aanvang: 9.30 uur.

OP WEG NAAR PASEN
Iedere ochtend beginnen we in groep 3
met Trefwoord. Het thema was dit jaar ‘op
weg naar Pasen angst overwinnen’.
Sjors, uit
het prentenboek, is
bang dat zijn
moeder niet
meer terug
zal komen
na haar
vlucht in een
luchtballon.
Hij doet er alles aan om dit te voorkomen.
Zijn moeder stelt hem tot slot gerust. ‘Het
mooie van weggaan is dat je weer thuis
kunt komen,’ zegt ze. Sjors overwint zijn
angst door alvast aan het welkomstfeest
te denken dat hij zijn moeder bij thuiskomst zal geven.
Daarnaast aandacht voor alle bijbelse verhalen. Hier was er extra aandacht voor
Petrus die er niet voor uitkwam dat hij
Jesus kende uit angst opgepakt te worden.
Op de donderdag voor Pasen zijn we met
de hele school naar de kerk geweest. Van
te voren hadden we liedjes geoefend voor
drukkerij en
deze viering.
ontwerpstudio
Dit is een lied van licht
voor als het donker is.
Zing dit lied als je bang bent of alleen.
Een veelzijdige drukker voor bedrijven, verenigingen
Dit is eenenlied van licht voor als
particulieren. Als gedreven professionals met
passieis.
heteen
donker
voor papier, drukwerk en ontwerp stellen wij
onsdit
als lied
doel als je verdrietig bent of boos.
Zing
om u zo goed mogelijk te helpen op het gebied
van
uw
Als je denkt het komt nooit meer goed...
drukwerk. Hierbij staat betrouwbaarheid, een goede begeZing het. Zing de zon op je gezicht.
leiding, kwaliteit en scherpe prijs hoog in het vaandel!
Zing het. Zing dit lied van licht.
Ook bij een beperkt budget denken we graag met u mee!
Terug op school kregen we een heerlijke
paaslunch en begin daarna de meivakantie.

Uw adres voor laan- en parkbomen
tevens volop tuinplanten
van november tot mei
Specialiteit: Veredelde noten

Parochiekern
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

DE HEILIGE JOZEF
De tentoonstelling over Sint Jozef is op
zondagmiddag 5 mei geopend. Dit gebeurde met een lezing door vicaris Paul Verbeek. Hij sprak verhelderend over deze
bijbelse figuur, de man van Maria, die
ermee te maken kreeg dat zijn verloofde
in verwachting was – maar niet van hem.
Hoe hij Maria niet nog verder in opspraak
wilde brengen, en haar uiteindelijk aanvaardde zoals ze was, en haar kind erbij.
Hoe hij zich als een zorgzaam vader voor
de kleine Jezus betoond heeft. Wat hem
verbindt met zijn naamgenoot uit het Oude
Testament, de jonge man die in de put
gegooid werd en naar Egypte verkocht, is
dat in hun beider leven dromen een grote rol speelden. Deze dromen hebben hun
levens maar ook de hele wereldgeschiedenis gewijzigd.
Marlies Schenk, Jeannette van Beek en
Els Boonman hebben smaakvol werk afgeleverd. Het was heel de maand een feest
om in de kerk te komen. Het was verbazend te zien dat er zoveel beelden van de
heilige Jozef bestaan, en bij de mensen
bewaard gebleven zijn. Wist u dat je een

1000
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voor maar

drukkerijdriedijk.nl
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Noordland 3
4451 RP Heinkenszand

t 0113 56 19 42
e info@drukkerijdriedijk.nl

Groep 3, ICBS de Horizon

* Full colour, dubbelzijdig, exclusief ontwerp kosten

95 euro

beeld van Jozef ondersteboven in de tuin
begraven moet, als je huis te koop staat?
Heel treffend was ook een timmerwerkplaats in de kerk, met bij de opening een
levende timmerman: Jozef was immers
timmerman van beroep. Evenals vorige
keren konden de dames weer gebruik
maken van bijzondere bruiklenen uit kerken en bibliotheken. Waarin een kleine
parochiekern groot kan zijn.
Marinus Bierens
KLUSDAG 11 MEI

zijn met, behulp van een hoogwerker, de
goten schoongemaakt. Dit blijkt ieder
jaar weer nodig in verband met bladeren
en takjes van nestelende vogels. Tussen
de middag was er gezorgd voor soep en
broodjes welke heerlijk hebben gesmaakt.
Aan de kerk zijn tevens vier nieuwe waterafvoerbuizen bevestigd welke versleten
waren. In de kerk en pastorie zijn ook nog
de nodige klussen gedaan zoals wat lampen vervangen en kozijnen schilderen. De
gebouwen staan er nu weer piekfijn bij.
We hebben een hele leuke dag gehad en
de hele lijst die we hadden opgeschreven, is afgewerkt. Hartelijk bedankt iedereen voor de enthousiaste medewerking
om onze kerkgebouwen in goede staat te
behouden. We willen dit graag ieder jaar
herhalen zo rond die tijd. Als er nu nog
mensen zijn die denken ‘ik wil ook wel
graag meehelpen volgend jaar’, dan kun je
je bij mij melden. Dan word je volgend jaar
ook benaderd.

Striepseweg 4,4435 RL Baarland

Verzorgt de gehele uitvaart
met Zorg en Respect...

0113-639108
06-40484076
Dag en nacht bereikbaar
info@lindavanwingen.nl
www.lindavanwingen.nl

Bas Goense
Namens de gebouwencommissie
MEDELINGENBORD
Sinds de klusdag van zaterdag 11 mei
hangt er naast de kerkdeur een prachtig mededelingenbord. Zo zijn we als kerk
nog beter herkenbaar! Op dit bord zullen
de vieringen van de komende tijd vermeld
worden, maar ook de activiteiten van onze
kern en van de activiteiten binnen de clustersamenwerking en de oecumene. Het is
dus de moeite waard om geregeld, eens
even bij dit bord stil te staan.

Uitvaartverzorging

‛DE BEVELANDEN’
Johan Hoekman
Op 11 mei hebben we als parochiekern
Ovezande weer een klusdag georganiseerd. Met twaalf personen hebben we
ons kerkgebouw en de pastorie onder
handen genomen. Allereerst grondig
schuren en stofvrij maken en na de koffie
(met bolus) zijn de kwasten ter hand genomen. De onderdorpels van de ramen van
de kerk zijn gewit en enkele kozijnen van
de pastorie zijn in de lakverf gezet. Tevens

Voor een zorgzame begeleiding
Uitvaarten in geheel Midden-Zeeland
Eigen rouwcentrum met aula
en kofﬁekamer

Geldeloozepad 20, 4463 AJ Goes

(0113) 311 444
www.uitvaartzorgcentrum.nl
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Schouwen-Duiveland
SAMENWERKEN
Om als kerk vol vertrouwen de toekomst in
te gaan, is het belangrijk te kijken waar en
op welke manier we kunnen samenwerken met andere kernen binnen de Damiaanparochie. Dit betekent dus: Werk aan
de Kerk!
Als eerste stap dachten we aan clustervieringen in samenwerking met de kernen
Hansweert en Kwadendamme (Cluster
Zuid). Zo zijn we begonnen om met afgevaardigden van deze drie kernen eens
rond de tafel te gaan zitten, Om naar
elkaar te luisteren hoe iedere kern hierin staat en hoe hij of zij de samenwerking
graag zou zien. In goede samenspraak
hebben we ervoor gekozen om samen
te gaan op het patroonsfeest van iedere kern. In die weekenden zullen er in de
andere twee kernen geen vieringen zijn.
Zondag 16 juni zijn we van harte uitgenodigd in Kwadendamme bij de sacramentsprocessie en in de viering om 16.00 uur.
Dat weekend zijn er dus geen vieringen in
Hansweert en Ovezande. Kwadendamme
viert het ene jaar, rond deze datum,
de sacramentsprocessie en het andere jaar het patroonsfeest van de Heilige
Bonifacius.
Zondag 18 augustus vieren we om 9.30
uur in Ovezande het feest van Maria
Hemelvaart. Er zijn dan geen vieringen in
Kwadendamme en Hansweert. Zondag 8
december vieren we om 9.30 uur het feest
van Maria geboorte in Hansweert. Er zijn
dan geen vieringen in Ovezande en Kwadendamme)
De drie kernen spreken met elkaar de
hoop uit dat de betrokkenheid naar elkaar
toe, groeien mag. Dat we mogen genieten van elkaars gastvrijheid. En dat we
door samen te vieren, elkaar beter leren
kennen en waarderen. Maar ook dat we
elkaar makkelijker weten te vinden als
er hulp vragen zijn, in koren. Lectoren,
acolieten of iets anders.
Aan u als parochiaan vragen we, in te
gaan op de uitnodiging van onze buurkernen en de clustersamenwerking mee
gestalte te geven door uw aanwezigheid
in deze vieringen. Dit is een eerste stap
in de clustersamenwerking en zal na enige tijd geëvalueerd worden. Uw ervaringen, ideeën, mening en vragen hierover
horen wij graag, zodat we die mee kunnen
nemen in een vervolgoverleg.
Clusterwerkgroep:
Ad Schenk,
Kees Boonman,
Charlotte den Toonder
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Parochiekern
SCHOUWEN-DUIVELAND
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

Dit scherm is er mede door Jan Versaevel
en Koen van Velthoven gekomen.
Daarnaast is de opbrengst van de kerstmarkt naar nieuwe tafelbladen gegaan.
Ze zien er dankzij Albert Kieboom weer als
nieuw uit. Voor de kleedjes op deze tafelbladen heeft Anneke Wijsman gezorgd.
Cees van Egmond heeft samen met Peter
Verkaart ervoor gezorgd dat de plaquette
van pastoor Verdaasdonk netjes is opgehangen.
Kortom, we kunnen blij zijn met zoveel
vrijwilligers.

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

LIEF EN LEED
Overleden op 2 mei Annie Gudde uit
Zierikzee, 91 jaar.
VELE HANDEN MAKEN IETS MOOIS

Beste mensen,
In de laatste maanden is in ons parochiecentrum nogal wat opgeknapt. Zo is er
een groot beeldscherm gekomen. Al diverse malen hebben we hier al van kunnen
genieten. De KBO heeft hier al twee presentaties op laten zien en ook konden we
het Triduüm met Pasen in Goes volgen.

Over vrijwilligers gesproken. Laatst was ik
op ons mooi en goed onderhouden kerkhof
en daar zou die dag een bijzetting plaats
vinden. Daar komt toch meer bij kijken
dan ik had gedacht en dat heb ik toen met
eigen ogen kunnen zien. Ik heb hierdoor
nog meer respect gekregen voor onze
Barbara Boys.
Erik Steegmans
EERSTE COMMUNIE
Op 16 juni aanstaande doen acht kinderen
uit Schouwen-Duiveland hun eerste
communie in de Heilige Willibrorduskerk
te Zierikzee.
Zij zijn al volop enthousiast bezig met de
voorbereidingen en kijken erg uit naar

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

deze voor hen zo bijzondere dag. De kinderen zijn: Sophia van Poppel, Milan van
Grunsven, Noor Vermunt, Thomas Berrevoets, Nicole Skubiszynska, Kinga Bielous
en Samual en Isaac Nnorom.
De presentatieviering was op 26 mei.
OPEN KERKDAGEN IN JULI
EN AUGUSTUS
Vanaf 9 juli t/m 20 augustus staan elke
dinsdag de kerkdeuren van onze Willibrorduskerk weer open om gasten te ontvangen voor een praatje, een kaarsje aan
te steken of een religieus cadeautje te
kopen. Samen met een groepje suppoosten hopen we op vele bezoekers en mooie
gesprekken.
OPROEP/VRAAG
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die 1
keer in de maand op de maandagmiddag
tussen 13:30 uur en 16:30 uur kleine klusjes
willen doen in en om de kerk. Te denken
valt dan aan klein tuinonderhoud, schilderwerk, rommel van de zolder halen enz..
Is dit iets voor jou? Op maandagmiddag 17
juni komen we om 13:30 uur voor de 1e keer
bij elkaar in het parochiecentrum. Jullie zijn
van harte welkom.
Erik Steegmans, Cees van Egmond
TAIZÉ VIERING
De Taizé viering van 23 juni komt te vervallen.
GEZINSVIERING
Zondag 9 juni is het Pinksteren. De werkgroep gezinsviering is vol vuur aan de slag
gegaan met het maken van een mooie
viering. Zijn jullie ook wel eens vol vuur
ergens over? Om 10 uur ben je van harte welkom om mee te kijken, te zingen,
te bidden en te luisteren. En natuurlijk is
kinderkoor Eigen-Wijs ook weer van de

partij! Wees welkom om zondag 9 juni om
10 uur in de Willibrorduskerk in Zierikzee.
ZANGSPEL MET EEN KNIPOOG

Aan de lange geschiedenis van
Zierikzee hebben zeker kerken en kloosters
hun steentje bijgedragen. Daarom had het
Platform voor de Kerken het idee om een
kleine musical uit te voeren waarin dat voor
het voetlicht werd gebracht.
Sieric de stichter van Zierikzee, geeft hoog
op over zijn verdiensten voor Zierikzee.
Hij vindt Clara, een moeder-overste, tegenover zich die wijst op de rol van christenen
op het gebied van ontginning, onderwijs,
cultuur, ziekenzorg en bezieling.
Sieric, gespeeld door Marcel v.d. Zande en
Clara door Liesbeth Franken waren voortreffelijk in hun rollen. Ook de muzikanten, de
nonnen (met geleende rozenkransen uit de
parochie) en overigen speelden geweldig!
Er was veel belangstelling voor de
uitvoering, het was gezellig druk in
Zierikzee waarin het mooie weer zeker
debet aan was. Al met al een zeer
geslaagde uitvoering.

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

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

Specialist in PVC vloeren

RUBEN DE JONGE

Heerenstraat 9
0113 351311
Www.totaalwonendejonge.nl

Door toegevoegde
waarde de beste keus!
Werrilaan 8 | 4453 CC ‘s-Heerenhoek
T 0113 - 35 24 40 | E info@paree.nl

WWW.PAREE.NL
23

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
- F ons 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
Hans Buijssen, buijssen@zeelandnet.nl
Tom Brooymans, 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

SLUITINGSTERMIJN
VOLGEND NUMMER:
Sluitingsdatum kopij voor
nummer 5 is zondag 16 juni.
Het blad word vrijdag 28 juni
uitgeleverd.
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De bakens verzetten (13)

Wie deze serie beschouwingen heeft
gevolgd zal gemerkt hebben, dat ik steeds
probeer om de lezer mee te nemen naar
een nieuwe, andere manier van geloven
en kerk-zijn. Dat hoeft op zich geen verbazing te wekken. Onze wijze van omgaan
met geloof en kerk is in de afgelopen vijftig
jaar immers ook danig veranderd. In een
aantal opzichten waren dat veranderingen
ten goede, in andere opzichten niet. Desondanks zijn we (ik zelf vorm daarop geen
uitzondering!) geneigd om vast te houden
aan wat vertrouwd en dierbaar is.
Loslaten wat je lief is: dat vinden
mensen niet gemakkelijk. En als het toch
moet, dan is dat vaak een pijnlijke ervaring. Bijvoorbeeld door je kind zijn eigen
weg te laten gaan in het leven, ook als dat
niet spoort met je eigen ideeën daarover.
Of als je door het overlijden van wie je
dierbaar is moet leren leven met een gat
in je bestaan. En ook wanneer je een stuk
van je identiteit (en daarmee je gevoel van
eigenwaarde) moet opgeven door het verlies van je werk. Dat geldt net zo goed voor
het opgeven van vrijwilligerswerk. Loslaten van wat onopgeefbaar lijkt kan heel
schijnend zijn, want het brengt vaak ook
een gevoel van onzekerheid met zich mee.
Je perspectief van de toekomst is opeens
totaal veranderd.
Hoe vind je steun in zulke onzekere
en gevoelige omstandigheden? Het kan
helpen als je bij iemand je hart kunt luchten. Iemand die geduldig en oprecht kan
luisteren. Iemand die je niet met allerlei
adviezen opzadelt, maar er gewoon voor
je is. Iemand op wie je simpelweg vertrouwen kunt. En soms gebeurt het – al
kan zoiets best een hele tijd duren – dat je
onder het praten een nieuwe richting ontdekt. Een onverwacht perspectief. Dat je
dingen anders gaat zien. Dat er een mogelijkheid in beeld komt, die je niet eerder
had bespeurd. Het lijkt wel alsof er frisse
lucht in je longen komt, waardoor je ruimer
gaat ademen. Anders dan voorheen. Maar
onmiskenbaar.
Als je zoiets overkomt, is dat dan
niet het Paasgebeuren in ons eigen leven?
Dat er opstanding, verrijzenis mogelijk is
doorheen verdriet en dood? Dat het nieuwe alleen een kans krijgt als het oude (ja,

helaas vaak noodgedwongen) wordt losgelaten? Dat de betekenis tot je doordringt
van Jezus’ woorden: ‘Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij
alleen: maar als hij sterft, brengt hij veel
vrucht voort’? (Johannes 12,24)
Wat ons vertrouwd en dierbaar is, zal niet
blijven. Ook als het gaat over onze manier
van geloven en kerk-zijn. Maar geloven is
in essentie niets anders dan de kunst van
het loslaten. Loslaten in het vertrouwen,
dat God ons niet zal loslaten. Wat wij misschien ook allemaal zullen kwijtraken, dat
vertrouwen zouden we nooit, nooit moeten
loslaten. Hoe verdrietig of onthand wij ons
ook voelen, hij gaat met ons een weg van
dagen.
Daarom eindig ik deze serie
beschouwingen met de woorden van het
mooie lied van Huub Oosterhuis:
Hij die gesproken heeft een
woord dat gáát,
een tocht door de woestijn,
een weg ten leven,
een spoor van licht dat als een
handschrift staat
tegen de zwartste hemel aangeschreven:
Hij schept ons hier een nieuwe dageraad,
Hij roept ons aan, ‘Ik zal jou niet begeven’.
Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,
die het gewaagd heeft onze hand te vragen;
die ons uit angst en doem heeft weggetild
en ons tot hier op handen heeft gedragen;
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt vrees niet, Hij gaat met ons, een weg
van dagen.
Van U is deze wereld, deze tijd.
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen
klinken.
Uw Naam is hartstocht voor
gerechtigheid,
Uw woord de bron waaruit wij
willen drinken.
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt dat wij niet in vertwijfeling verzinken.
Wiel Hacking,
voorzitter Werkgroep Parochieplan

