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PAROCHIENIEUWS
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Inleidend woord van de hoofdredacteur…

Nummer 5 is het eerste dubbelnummer van onze 20e jaargang Parochienieuws. Juli en augustus staan
bekend als vakantiemaanden, waarbij een exodus aan Nederlanders heinde en verre reist om te ontdekken wat ze thuis niet vinden; of althans nog niet gevonden hebben. ’Wat je niet weet dat het er is,
mis je niet’, ligt achter ons. We willen zeker weten en niet langer geloven dat het er (niet) is.

‘Van klus naar cluster’
In 2013 startte de Heilige Pater Damiaanparochie; voortgekomen uit acht
afzonderlijke parochies. Elke toenmalige parochie had minimaal een
eigen kerkgebouw en sommige bezaten er zelfs twee: Oost-Zuid-Beveland
oorspronkelijk nog drie, maar de kerk in Yerseke was al jaren eerder
gesloten, omdat open houden een klus was die niet meer te klaren viel.
H. Jozef/Rilland sloot in 2014 haar deuren, omdat (letterlijk) daar zoveel op
te knappen viel dat het financieel onverantwoord zou worden.
Op de voorkaft prijken sinds vijf jaar negen
kerken, die allemaal hun eigenwaarde en
eigen waarde hebben en willen vasthouden. Elke kerk kent ook ongemakken, die
niet zo makkelijk verholpen kunnen worden: van verwarmingsproblemen met of
zonder ventilatoren, tot steeds terugkerende vochtplekken die muurschilderingen aantasten…en ga zo maar door.
Natuurlijk krabben parochianen zich achter beide oren als ze prijzen horen wat
zo’n opknapbeurt kost. De schaarste in
de beurs is gebleven, maar die van de
arbeidsmarkt is pas in ontwikkeling. De
regel ‘wat schaars is, is duur’ is volledig
van toepassing op deze categorie. Het is
geen kwestie meer van een paar vrijwilligers op een paar zaterdagen. Monumentenzorg, provincie, rijk en niet te vergeten
bisdom stellen (vaak terecht) hoge eisen
en dat betekent: geschoold personeel met
specifieke technieken en materialenkennis. Zeeland ligt in een hoek van Nederland/ geen A-locatie en dus moet men van
ver komen; reistijden kosten ook geld.

Veel parochiekernen konden zich ook de
luxe van een eigen onderhoudsploeg niet
meer veroorloven en zo ontstond de noodzaak tot samenwerking en overleg binnen
de -goed werkende- werkgroep gebouwen, waarvan Wim Mulder uit Heinkenszand al jaren de coördinator is. Begrijpelijk
was er aanvankelijke vrees dat men vooral
voor eigen kerk zat te preken om zo maar
zoveel mogelijk subsidies te kunnen binnenhalen of voorrechten te kunnen verkrijgen, ook al zou dat ten koste kunnen gaan
van een buurkerk. Die vrees is volledig verdwenen en de bouwheren (sorry dames)
vergaderen regelmatig en wijzen elkaar
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op handigheden, maar ook verplichtingen.
Muren werden er letterlijk niet geslecht,
maar figuurlijk zeker: de basis voor meer
samenwerking tussen buurkernen kwam
van de grond!
Het gemis aan pastorale krachten, gekoppeld aan de wens van parochianen zoveel
mogelijk elk weekend in eigen kerk te kunnen kerken maakte het in 2017 noodzakelijk
te starten met bestuurlijke clusters.
De parochie werd in drieën gedeeld en zo
ontstonden:
Cluster Noord: parochiekern Goes en
parochiekern Schouwen-Duiveland (met 2
kerken).
Cluster West: parochiekernen Heinkenszand, Lewedorp en ’s-Heerenhoek (ieder
1 kerk)
Cluster Zuid: parochiekernen Ovezande,
Kwadendamme en Oost-Zuid-Beveland/
Hansweert ( ieder 1 kerk).
‘Nood leert bidden’ zou je kunnen zeggen,
maar ook deze denkwijze was in eerste
instantie vooral een papieren tijger. Wie
haalde het in zijn hoofd kerktijden aan te
passen? Wat sinds mensenheugenis al
zo was, zou liever in beton gegoten worden dan gewijzigd. Verstand en redelijk
overleg leidden ertoe dat vanaf 2018 meer
afstemming ontstond en een voorganger
makkelijker/ minder stressvol van de ene
kerkdienst naar de andere kon reizen. Zelfs
een kop koffie voor of na de dienst kon er
dan af!
Na een jaar proefdraaien werden sommige
aanpassingen doorgevoerd, zodat ook de
kerkdiensten met kleinere bezetting konden spreken van een eredienst. Sterker

nog: koren uit naburige kernen boden aan
te komen zingen, als het eigen koor te weinig stem meer had. De stemming kwam er
dus in!
Na anderhalf jaar polderen in het Zeeuwse
katholieke kerklandschap komen in twee
clusters niet alleen kerncommissies, maar
ook parochianen geregeld samen. Men
hanteert hiervoor het kerkpatroonprincipe:
- Heinkenszand staat centraal bij het feest
van de heilige Blasius op 3 februari. De
andere twee kerken zijn dan gesloten.
- De heilige Eligius heeft twee gedenkdagen (de koude en de warme Elooi, als
patroon van smeden) maar de warme 24
juni wordt aangehouden om dat samen in
Lewedorp te vieren.
- Kwadendamme hanteert een iets afwijkende regel, omdat zij de Sacramentsprocessie kennen rond Sacramentsdag.
De feestdag van Bonifacius/ 5 juni wordt
daarom niet gevierd, maar de drie kernen
komen samen in de processie die dit jaar
op zondag 16 juni gehouden werd.
- Ovezande heeft de Onze Lieve Vrouw
Hemelvaartkerk en logischerwijs kerkt
men dan samen op of rond 15 augustus.
- ’s-Heerenhoek kent Willibrordzondag dat
rond 7 november gevierd wordt; voortaan
kerkt cluster West dan samen en zijn de
andere twee kerken gesloten die zondag.
- Hansweert heeft de Onze Lieve Vrouw
Onbevlekt Ontvangen-kerk en dat wordt
op of rond 8 december gevierd; de kerken
van Ovezande en Kwadendamme zijn die
ochtend gesloten voor de dienst.
En dan missen we nog Goes en
Schouwen-Duiveland, zie ik u denken?
Klopt, maar wellicht zal de Zeelandbrug
letterlijk een brugfunctie moeten krijgen
om hen dichter op dit vlak bijeen te brengen. Of men daar ook de patroonheilige als
uitgangspunt neemt om samen te komen,
is nog niet bekend. Goes heeft niet alleen
een centrale functie in onze parochie
gekregen, maar ook een voorbeeldfunctie.
Dat laatste moet men nog waarmaken de
komende tijd!

Algemeen

Vooraankondiging: Goede kost
Over de titel waaraan we deze bijeenkomsten ophangen doen
verschillende ideeën de ronde. ‘Goede kost’ is voorbij gekomen, maar ook
‘Maaltijd & film’, evenals ‘Films in de Zak’. Ook al bestaat hierover geen
eenduidigheid, Egbert Rietveld en Wiel Hacking zijn het over één kwestie
roerend eens: de bijeenkomsten worden voortgezet, want ze voorzien
duidelijk in een behoefte van de deelnemers.
Ook in het seizoen 2019/2020 willen
we weer een aantal avonden aanbieden
met een combinatie van maaltijd, ontmoeting en film(gesprek). Daarbij is intussen
een leuke taakverdeling ontstaan, die we
graag voortzetten: Egbert Rietveld zorgt
voor de maaltijd (soms met ondersteuning
van een van de deelnemers), Wiel Hacking voor de techniek waarmee de film
vertoond kan worden. Het leiden van het
gesprek over de betreffende film doen
zij samen. Het is verrassend om samen
te ontdekken, welke aspecten en lagen
er allemaal in een bepaald filmverhaal
gevonden kunnen worden.
De keuze voor welke film er wordt
bekeken wordt deels door de twee begeleiders gemaakt, deels ook in overleg met
de deelnemers. Voor het nieuwe seizoen
willen we beginnen met de tragikomische
film Nebraska (2013). Woody Grant krijgt

een brief van een neploterij, waardoor hij
in één klap rijk zou zijn. Eén miljoen dollar staat op het spel. Voorwaarde is wel
dat hij de prijs gaat ophalen in Lincoln,
Nebraska, zo’n duizend kilometer van zijn
woonplaats. Die kans laat hij zich niet ontgaan, zelfs als dat betekent dat hij de hele
afstand te voet moet afleggen.
We komen bijeen in de Dorpskerk,
Dorpsstraat 71 te Heinkenszand. De maaltijd vangt aan om 18.00 uur, de filmvertoning om 19.00 uur. Voor deelname kunt u
zich aanmelden, noodzakelijk om de maaltijden te kunnen voorbereiden. Dit kan
gebeuren bij ds E. Rietveld, E: ds.e.j.rietveld@gmail.com, T: 06-34 104 659 of pastor
W. Hacking, E: wielhacking@gmail.com,
T: 06-17 598 152.
Voor maaltijd, film, inspirerende
gespreksvragen en koffie/thee vragen we
een bijdrage van € 7,50.

Bisdombedevaart
2019
In oktober 2019 gaat het bisdom Breda op bedevaart. De bedevaart staat in het teken van de heilige Benedictus, die aan het eind van de vijfde eeuw
leefde. We gaan naar de plaatsen waar hij zijn roeping beleefde en verdiepte: naar Subiaco en naar
Monte Cassino. Het zijn bijzondere plaatsen in een
indrukwekkend mooie omgeving. Tijdens de bedevaart bezoeken we verschillende grote benedictijnse abdijen, en op de terugreis bezoeken we de
geboorteplaats van paus Johannes XXIII.
Het bisdom Breda heeft al vaker bedevaarten georganiseerd. Met de bisschop van Breda gaan we
voor de vijfde keer op reis om elkaar te ontmoeten,
de onderlinge band te versterken en ons geloofsleven te verrijken. Deze bedevaart vindt plaats van
12 oktober 2019 tot en met 19 oktober 2019. De reis
wordt verzorgd door Pelikaanreizen. U kunt zich
nog even aanmelden voor deze bedevaart.
Aanmelden kan via de website van het bisdom.
Daar vindt u ook alle informatie over de bedevaart:
www.bisdomvanbreda.nl/aanmelden-bisdombedevaart-2019/

De volgende data:
woensdag 16 oktober 2019, donderdag
28 november 2019, woensdag 22 januari 2020, donderdag 26 maart 2020.
Iedere rechtgeaarde filmliefhebber zal
spoorslags deze data in de
agenda zetten.

60 JARIG JUBILEUM UITNODIGING
1959-2019 60 JAAR

Onze Lieve Vrouw op Zee kerk
Burgh-Haamstede
Op zondag 14 juli vieren wij om 11.00 uur in een feestelijke Eucharistieviering het 60 jarig jubileum van de Onze Lieve Vrouwe op
Zee kerk te Burgh-Haamstede. Wij nodigen u van harte uit om dit
met ons mee te komen vieren. Na de viering is er ruimte en tijd om
elkaar te ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje.
U bent van harte welkom
Pastoor A. van Hees
Commissie Parochiekern Schouwen-Duiveland
Werkgroep O. L. V. op Zee kerk
Concelebranten:
drs. P. M. Verbeek, vicaris van het vicariaat Middelburg
drs. A. van Hees, pastoor H. Pater Damiaanparochie
m.m.v. Sint Willibrorduskoor - Zierikzee
o.l.v. de heer Kees van de Wouw jr.
Voor informatie: bg.wichgers@kpnmail.nl
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Kerkdiensten
Dinsdag 2 juli

09.30 uur Goes
H. Buijssen-Eucharistieviering
Dagkapel

Woensdag 3 juli

14.00 uur Lewedorp – De Kraayert
Ds. Wisse

Donderdag 4 juli

10.00 uur Goes Ter Valcke
H. Buijsssen-Eucharistieviering

Zaterdag 6 juli

19.00 uur Ovezande
J. Heezemans Viering van W&C
Oal In
19.00 uur Heinkenszand
H. Buijssen-Eucharistieviering
Free Spirit
19.00 uur Goes
W. Martens Viering van W&C
Con Amore

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
Gemengd koor
10.45 uur Lewedorp
G. Kok Viering van W&C
Con Dios
10.45 uur Terweel
L. Schout Viering van W&G
11.00 uur Kwadendamme
J. Heezemans Viering van W&C
Collecte: Oikocredit
11.00 uur Goes
H. Buijssen Eucharistieviering
Con Amore
11.00 uur Haamstede
R. Stobbelaar Viering van W&C
Samenzang
18.00 uur Goes
S. Klim Poolse viering

Dinsdag 09 juli

09.30 uur Goes
H. Buijssen-Eucharistieviering
Dagkapel

Woensdag 10 juli

14.00 uur Lewedorp – De Kraayert
H. Buijssen Eucharistieviering

Zaterdag 13 juli

09.00 uur Zierikzee
Eritrese Gemeenschap
Sluiting 13.00 uur
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19.00 uur Ovezande
F. van Hees- Eucharistieviering
Pius X
19.00 uur Lewedorp
H. Buijssen -Eucharistieviering
Eligiuskoor
19.00 uur Goes
A. Ladonski Viering van W&C
Herenkoor

Zondag 14 juli

15e zondag door het jaar
09.00 uur Heinkenszand
H. Buijssen Eucharistieviering
Dameskoor
09.15 uur Zierikzee
F. van Hees Eucharistieviering
Willibrorduskoor
09.30 uur Hansweert
W. Hacking Viering van W&C
Samenzang
10.45 uur ’s-Heerenhoek
H. Buijssen Eucharistieviering
Dames en Herenkoor
11.00 uur Kwadendamme
R. Stobbelaar Viering van W&C
11.00 uur Goes
W. Hacking Viering van W&C
Herenkoor
11.00 uur Haamstede
F. van Hees / vicaris P. Verbeek
Jubileumviering
Willibrorduskoor

Dinsdag 16 juli

09.30 uur Goes
F. van Hees-Eucharistieviering
Dagkapel

Woensdag 17 juli

14.00 uur Lewedorp – De Kraayert
F. van Hees Eucharistieviering
14.30 uur ´s-H Arendskerke Poelwijck
W. Hacking Viering van W&C

Zaterdag 20 juli

19.00 uur Heinkenszand
F. van Hees-Eucharistieviering
Dameskoor
19.00 uur Goes
	W. Martens Viering van W&C
Herenkoor

Zondag 21 juli

16e zondag door het jaar
09.00 uur ‘s- Heerenhoek
R. Stobbelaar Viering van W&C
Herenkoor
09.15 uur Zierikzee
H. Buijssen Eucharistieviering
Willibrorduskoor
09.30 uur Ovezande
Liturgie Groep Viering van W&C
Pius X

09.30 uur Hansweert
F. van Hees Eucharistieviering
Gemengd Koor
10.45 uur Lewedorp
R. Stobbelaar Viering van W&C
Con Dios
PC te gast in RK
11.00 uur Kwadendamme
F. van Hees Eucharistieviering
Sint Caecilia
11.00 uur Goes
H. Buijssen Eucharistieviering
Con Amore
11.00 uur Haamstede
N. Polet Viering van W&C
Samenzang

Dinsdag 23 juli

09.30 uur Goes
F. van Hees-Eucharistieviering
Dagkapel

Woensdag 24 juli

14.00 uur Lewedorp – De Kraayert
H. Buijssen Eucharistieviering

Zaterdag 27 juli

19.00 uur ’s-Heerenhoek
F. van Hees Eucharistieviering
Missicanto
19.00 uur Goes
E. Traas Viering van W&C
Herenkoor

Zondag 28 juli

17e zondag door het jaar
09.00 uur Heinkenszand
H. Buijssen-Eucharistieviering
Herenkoor
09.15 uur Zierikzee
W. Hacking Viering van W&C
Willibrorduskoor
09.30 uur Ovezande
F. van Hees Eucharistieviering
Pius X
09.30 uur Hansweert
H. Buijssen Eucharistieviering
Samenzang
10.45 uur Lewedorp
H. Buijssen-Eucharistieviering
Eligiuskoor
11.00 uur Kwadendamme
W. Hacking Viering van W&C
Sint Caecilia
11.00 uur Goes
F. van Hees Eucharistieviering
Herenkoor
11.00 uur Haamstede
Snijders Eucharistieviering
Samenzang

Dinsdag 30 juli

09.30 uur Goes
F. van Hees-Eucharistieviering
Dagkapel

Kerkdiensten
Woensdag 31 juli

14.00 uur Lewedorp – De Kraayert
F. van Hees Eucharistieviering

Donderdag 1 augustus

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

Zaterdag 3 augustus

19.00 uur Heinkenszand
R. Stobbelaar-Viering van W&C
Free Spirit
19.00 uur Ovezande
F. van Hees Eucharistieviering
Pius X
19.00 uur Goes
L. Schout Viering van W&C
Con Amore

Zondag 4 augustus

18e zondag door het jaar
09.00 uur ’s-Heerenhoek
H. Buijssen Eucharistieviering
Dames en Herenkoor
09.15 uur Zierikzee
E. Bornhijm Viering van W&C
Willibrorduskoor
09.30 uur Hansweert
F. van Hees Eucharistieviering
Gemengd Koor
10.45 uur Lewedorp
H. Buijssen Eucharistieviering
Con Dios
11.00 uur KwadendammeLiturgie Groep Viering van W&C
Singing Voices
11.00 uur Goes
F. van Hees Eucharistieviering
Con Amore
11.00 uur Haamstede
E. Bornhijm Viering van W&C
Samenzang

Dinsdag 6 augustus

09.30 uur Goes
F. van Hees-Eucharistieviering
Dagkapel

Woensdag 7 augustus

14.00 uur Lewedorp – De Kraayert
Ds. Wisse

Zaterdag 10 augustus

19.00 uur Lewedorp
F. van Hees Eucharistieviering
Eligiuskoor
19.00 uur Ovezande
W. Hacking Viering van W&C
Pius X
19.00 uur Goes
W. Martens Viering van W&C
Herenkoor

Zondag 11 augustus

19e zondag door het jaar
09.00 uur Heinkenszand
van Hees-Eucharistieviering
Dameskoor
09.15 uur Zierikzee
W. Hacking-Viering van W & C
Willibrorduskoor
09.30 uur Hansweert
H. Buijssen Eucharistieviering
Samenzang
Open luchtviering
10.45 uur ’s-Heerenhoek
F. van Hees-Eucharistieviering
Missicanto
11.00 uur Kwadendamme
H. Buijssen Eucharistieviering
11.00 uur Goes
W. Hacking-Viering van W&C
Herenkoor
11.00 uur Haamstede
N. Polet Viering van W&C

10.00 uur Lewedorp
RK te gast bij PC
11.00 uur Kwadendamme
Geen viering
11.00 uur Goes
H. Buijssen Eucharistieviering
Con Amore
11.00 uur Haamstede
Liturgie Groep Viering van W&C
Samenzang

Dinsdag 20 augustus

09.30 uur Goes
H. Buijssen-Eucharistieviering
Dagkapel

Woensdag 21 augustus

14.00 uur Lewedorp De Kraayert
H. Buijssen-Eucharistieviering

Zaterdag 24 augustus

09.30 uur Goes
F. van Hees-Eucharistieviering
Dagkapel

19.00 uur ´s-Heerenhoek
F. van Hees Eucharistieviering
Dames en Herenkoor
19.00 uur Goes
L. Schout Viering van W&C
Herenkoor

Woensdag 14 augustus

Zondag 25 augustus

Dinsdag 13 augustus

14.00 uur Lewedorp De Kraayert
Buijssen-Eucharisitieviering
14.30 uur ´s-H Arendskerke Poelwijck
W. Martens Viering van W&C

Donderdag 15 augustus

Maria Tenhemelopneming
10.00 uur Goes
	F. van Hees-Eucharistieviering
Con Amore

Zaterdag 17 augustus

09.00 uur Zierikzee
Eritrese Gemeenschap
Sluiting 13.00 uur
19.00 uur Heinkenszand
F. van Hees Eucharistieviering
Dameskoor
19.00 uur Goes
E. Traas Viering van W&C
Herenkoor

Zondag 18 augustus

20e zondag door het jaar
09.00 uur ´s-Heerenhoek
Liturgie Groep Viering van W&C
Herenkoor
09.15 uur Zierikzee
H. Buijssen Eucharistieviering
Willibrorduskoor
09.30 uur Hansweert
Geen viering
09.30 uur Ovezande
F. van Hees Eucharistieviering
Pius X
Maria Tenhemelopneming

21e zondag door het jaar
09.00 uur Heinkenszand
W. Hacking-Viering van W&C
Herenkoor
09.15 uur Zierikzee
F. van Hees-Eucharistieviering
Willibrorduskoor
09.30 uur Ovezande
Liturgie Groep Viering van W&C
Pius X
09.30 uur Hansweert
H. Buijssen Eucharistieviering
Samenzang
10.00 uur Goes
Kringviering
10.45 uur Lewedorp
W. Hacking-Viering van W&C
Eligiuskoor
11.00 uur Kwadendamme
H. Buijssen Eucharistieviering
Sint Caecilia
11.00 uur Goes
T. Brooijmans-Eucharistieviering
Herenkoor
11.00 uur Haamstede
F. van Hees-Eucharistieviering
Samenzang

Dinsdag 27 augustus

09.30 uur Goes
F. van Hees-Eucharistieviering
Dagkapel

Woensdag 28 augustus

14.00 uur Lewedorp De Kraayert
F. van Hees-Eucharistiviering
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Zaterdag 31 augustus

19.00 uur Heinkenszand
T Brooijmans Eucharistieviering
Herenkoor
19.00 uur Goes
W. Martens Viering van Wen C
Con Amore

Zondag 1 september

22e zondag door het jaar
09.00 uur ´s-Heerenhoek
P. de Maat-Eucharistieviering
Dames en Herenkoor
09.15 uur Zierikzee
Liturgiegroep-Viering van W&C
Willibrorduskoor
09.30 uur Ovezande
H. Buijssen Eucharistieviering
Pius X
09.30 uur Hansweert
Liturgie Groep Viering van W&C
Gemengd Koor
10.00 uur Vlissingen
F. van Hees-Echaristieviering
10.45 uur Lewedorp
T. Brooijmans Eucharistieviering
Con Dios KND + C
PC te gast bij RK
11.00 uur Kwadendamme
Liturgie Groep Viering van W&C
Singing Voices

11.00 uur Goes
H. Buijssen Eucharistieviering
Con Amore
11.00 uur Haamstede
Liturgie Groep Viering van W&C
Samenzang

Dinsdag 3 september

09.30 uur Goes
F. van Hees-Eucharistieviering
Dagkapel

Woensdag 4 september

14.00 uur Lewedorp De Kraayert
ds. Wisse

Donderdag 5 september

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

Zaterdag 7 september

19.00 uur Heinkenszand
F. van Hees Eucharistieviering
Free Spirit
19.00 uur Ovezande
W. Hacking Viering van W&C
Oal In Jongerenviering
19.00 uur Goes
A. Ladonski Viering van W&C
Herenkoor

Zondag 8 september

23e zondag door het jaar
09.00 uur ´s-Heerenhoek
H. Buijssen Eucharistieviering
Missicanto
09.15 uur Zierikzee
F. van Hees Eucharistieviering
Willibrorduskoor
09.30 uur Hansweert
W. Hacking Viering van W&C
Samenzang
10.00 uur Goes ADRZ
W. Martens Viering van W&G
10.00 uur Heinkenszand
Zondag Ochtend Anders
10.45 uur Lewedorp
T. Brooijmans Eucharistieviering
Eligiuskoor
11.00 uur Kwadendamme
W. Hacking Viering van W&C
Con Affezione Buitenviering
11.00 uur Goes
F. van Hees Eucharistieviering
Herenkoor
11.00 uur Haamstede
H. Buijssen-Eucharistieviering
Samenzang

Pastores present bij calamiteitenoefening
Op 25 mei 2019 hield de VRZ (veiligheidsregio Zeeland)een
calamiteitenoefening in Goes. In een schoolgebouw werd een ramp*
gesimuleerd waarbij hulp en ondersteuning van verschillende
organisaties werd ingezet.
Waar velen van ons niet aan denken is dat
er voor een dergelijke actie nauwkeurige
procedures en draaiboeken bestaan.
De communicatie over een calamiteit of
ramp moet er voor zorgen dat de hulpdiensten op tijd komen, dat ze precies (moeten)
weten wat te doen en dat ze goed samenwerken. Dit om efficiënt te werken, zoveel
mogelijk mensen te redden, de schade te
beperken en om erger te voorkomen.
Stelt u zich dus voor dat de politie, de
brandweer en de ambulance diensten uitrukken naar de plaats des onheils om de
brand te blussen, doden en gewonden op
te halen en rust en veiligheid te herstellen.
In het kielzog van de genoemde diensten komen er vervolgens hulpverleners
ter plaatse voor de 2e lijnszorg. Het Rode
Kruis, de GGD, Stichting Slachtofferhulp
en sinds kort ook GVC ( geestelijke verzorging bij calamiteiten ) verzorgen de
opvang van slachtoffers en betrokkenen
ter plaatse. Ook hier is communicatie
en samenwerking van groot belang. Zij
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zorgen voor eten en drinken en voor informatie. De betrokkenen worden kort geregistreerd. Ze brengen rust door gesprekken te voeren en mensen te kalmeren. Ze
controleren of er mensen – ook al niet of
licht gewond – maar toch in psychische
nood ( shock, trauma ) zijn geraakt. Voor
deze mensen hebben ze speciale aandacht en verzorgen een veilige thuiskomst
en vervolgzorg.
*over aard en oorzaak van de ‘ramp‘
werd weinig vrijgegeven om ongewenste bezoekers en neveneffecten
op social media te beperken.
De GVC is een taskforce van de Zeeuwse
Raad van Kerken. Een kleine groep pastores wordt en is getraind als ‘ psychosociaal medewerker bij calamiteiten ‘. Het
vraagt speciale kennis en vaardigheid van
pastores die niet altijd bij de theologisch/

pastorale opleiding is inbegrepen.
De ervaring leert dat het verrijkend en uitdagend werk is.
Op de foto ziet u diaken Egbert Bornhijm
met hesje tijdens de briefing.
Ondergetekende deed ook mee aan de
oefening.
Jan Meeusen

DAMIAANTJE
Het is bijna zomervakantie. Misschien ga je wel op vakantie naar een ander land. Daarom een gebedje voor
alle mensen van de continenten in de wereld.
God, laat de zon schijnen
overal in Europa
op alle kinderen
op alle mensen
opdat van west naar oost
en van oost naar west
waar oorlog is en vrede
de liefde overwint
God, laat de zon schijnen
overal in Amerika
van noord naar zuid
en van zuid naar noord
op indianen en blanken
op armen en rijken
opdat ze elkaar gaan zien
in het licht van de liefde
God, laat de zon schijnen
overal in Afrika
op al die vele stammen en volken
dat de liefde zal overwinnen
nieuwe toekomst zal scheppen
als een kleurige regenboog
aan de horizon

God, laat de zon schijnen
overal in veelkleurige Azië
met zijn miljoenen mensen
opdat iedereen
van jong tot oud
tot bloei komt
en van het leven houdt
God, laat de zon schijnen
maak het ’s zomers blij
ver weg in Australië en Nieuw
Zeeland
bij ieder die er woont
in de binnenlanden
en in de buitengewesten
in de steden en op het platteland

Zondagochtend Anders
Op zondag 16 juni kwamen we weer bijeen voor
Zondagochtend Anders.
Het verhaal van Zacheus stond centraal. We luisterden naar
het verhaal, en keken naar de plaatjes die erbij hoorden op het
scherm. Daarna maakten de kinderen gezamenlijk de boom
waar Zacheus in zat, en drukten met verf hun handafdrukken
en/of vingerafdrukken erin. De volwassenen gingen, met behulp
van een voeldoos met vragen, met elkaar in gesprek over de
positieve dingen in het leven. Alles werd met elkaar gedeeld in
een mooie viering en vervolgens hebben we samen pannenkoeken gegeten in de pastorietuin. De volgende Zondagochtend
Anders is op zondag 8 september van 10 tot 12 uur in de pastorie
in Heinkenszand. We hopen jullie allemaal te zien!
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Katholiek onderwijs in onze parochie
Na bestudering van het ontstaan van katholieke scholen in dorpen
als: ’s-Heerenhoek, Heinkenszand, Lewedorp, Kwadendamme en zeer
recent Rilland, wordt het tijd voor Goes. Een stad maakt -mede door zijn
heterogene samenstelling- vaak een heel andere ontwikkeling door dan
een woonkern, waar meer gelijkgestemde mensen wonen. Vooropgesteld
moet worden dat de samensteller weinig reactie vanuit Goes heeft
gekregen op eerdere publicaties. Ondergetekende houdt zich dan ook
aanbevolen voor verbeteringen in onderstaand artikel, indien ze voor
1 september worden aangereikt.
Even terugblikken in de historie van katholiek onderwijs in Nederland
Vanaf circa 1578 – 1798 was de roomse
godsdienst niet toegestaan in de Republiek. Katholieken hielden heimelijk
kerkdiensten in schuilkerken, waar in
gevallen ook godsdienstonderwijs werd
gegeven.
Met het sluiten in 1648 van de Vrede van
Munster, die een eind maakte aan de
80-jarige Oorlog, werd de Republiek der
Zeven Verenigde Nederlanden een zelfstandige staat. De Hervormde Kerk werd
onder de naan ‘Nederduitse gereformeerde kerk’ de staatskerk. Ook in Goes waren
voorheen katholieke kerken en kloosters
door de Staat geconfisqueerd. De katholieken mochten hun geloof niet openlijk
belijden en geen officiële functies bekleden. In het geniep kon er veel: zo was aan
de zuidoostkant van het voormalige kasteelterrein van Slot Oostende ook na 1648
woonruimte voor een pastoor van Goes;
later ontstond in een dubbel woonhuis een
katholieke schuilkerk.
Vanaf 1798 – 1848 (de Bataafse republiek/ de Franse tijd) komt er nationale
wetgeving en ontstaat er scheiding van
Kerk en Staat. Vrijheid van godsdienst,
maar alleen het openbaar onderwijs
wordt bekostigd. Er is geen leerplicht
en weinig kinderen volgen onderwijs.
In 1796 braken er voor de katholieken betere tijden aan. Door persoonlijke bemoeienis van koning Lodewijk
Napelon kregen de Goese katholieken
in 1809 weer een eigen kerkgebouw tot
hun beschikking: de Gasthuiskerk, welke voor de Reformatie diende als kapel
van het Agnietenklooster. Deze Gasthuiskerk bleek voor het aantal gelovigen
(898 volwassenen per 27 januari 1815)
toch te klein. Men besloot op de plaats
van de oude schuilkerk een nieuwe kerk
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te bouwen: de (tweede) Maria Magdalenakerk in neoclassicistische stijl. In 1905
zou deze plaats maken voor de neogotische (derde) Maria Magdalenakerk, die
enkele tientallen meters zuidelijker werd
gebouwd.
1848-1870: Onderwijs is een voorwerp
van aanhoudende zorg van de regering. Verschillende wetten regelen dit
en bevolkingsgroepen organiseren
zich. Bijzonder onderwijs komt op. Paus
en bisschoppen zetten zich af tegen
‘moderniteiten’ en stimuleren het eigen
katholieke onderwijs. De bouw van kerken en scholen komt sterk op, mede
door religieuze congregaties. Zij geven
het katholiek onderwijs duidelijk vorm.
In 1853 stichtte paus Pius IX de stichting
van de Nederlandse kerkprovincie en dat
zorgde voor een stroomversnelling van
nieuwbouw. Goes ressorteerde onder het
bisdom Haarlem. In Goes werden onder
meer een R.K. parochiaal armbestuur
opgericht in 1855, een R.K. kiesvereniging in 1870 en een R.K. bewaar-en lagere
meisjesschool in 1881.
In 1854 kwamen we in de gemeente Goes
de navolgende scholen tegen/ met gemiddeld aantal leerlingen:
• Een Nederduitse school voor kinderen
van niet behoeftige ouders (180).
• Een Nederduitse school voor kinderen
van behoeftige ouders ( 225).
• Een Franse dag- en kostschool voor
knapen (25).
• Een Franse school voor meisjes (30)
• Een bewaarschool voor kinderen van
minvermogende ouders (150).
• Een burgerbewaarschool (30).
• Een gymnastiekschool (70).
• Een bijzondere school voor wezen
en armenkinderen ten koste van de
godshuizen (180).
• Een bijzondere zondagschool voor
behoeftigen en dienstbaren boven de 16

jaar en uitgaande van het Bijbelgenootschap (60).
• Een bijzondere christelijke school (125).
Daarnaast zijn er zes zogenaamde matressenschooltjes (van kinderschoolhouderessen en huisonderwijzers en tot 1857 twee
scholen voor het leren van vrouwelijke
handwerken. Later ontstaat een naai- en
breischool voor kinderen van minvermogende ouders (30).
In totaal volgen in 1854 598 en 497 meisjes
onderwijs in deze gemeente.
Opgemerkt moet worden dat er in 1854
een grote reorganisatie van het onderwijs plaatsvond, dat leidde tot verbetering
vooral in het belang van de minvermogenden. Het schoolgeld bedraagt dan voor
éen kind: dertig cent; voor twee kinderen
uit eenzelfde gezin: vijftig cent en voor elk
kind extra: tien cent.
Lager onderwijs was/is in Goes in vele
levensovertuigingen aanwezig: ‘Zoveel
hoofden, zoveel zinnen’. Vergelijken we
de situatie nu (2019) dan zien we:
openbaar (3), neutraal bijzonder (1),
protestants christelijk (3), katholiek (2),
christelijk onderwijs op reformatorische grondslag (1), basisschool Gereformeerde Gemeente in Nederland (1),
Gereformeerd vrijgemaakt (1).
We beperken ons in het volgende
artikel tot het katholieke deel, waar de
Bisschop Ernstschool en de Holtkampschool nog van bestaan.

Het tempo waarin deze onderwijsinstellingen werden opgericht lag niet hoog, mede
door het feit dat het katholieke deel van
Goes zich matig emancipeerde. De kerkleiding stuurde wel, maar de basis werkte
dus niet altijd even mee. In Goes was de
Rooms-Katholieke bevolking nu eenmaal
in de minderheid ( 21% in 1879).
Ook hier was het belangrijkste uitvoeringsorgaan het R.K. kerkbestuur, onder
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leiding van voorzitter de pastoor, die door
de kapelaan met raad en daad werd bijgestaan. In het kerkbestuur zaten aanzienlijke wereldlijke heren uit de stadsparochie Goes. Geldmiddelen stelden hen in
staat op 22 april 1880 een herenhuis aan
de Vlasmarkt aan te kopen met als doel
hier een katholieke bijzondere school
te vestigen: de Sint Jacobusschool. Let
wel: het was een lagere meisjes- annex
bewaarschool, die werd beheerd door de
zusters Penitenten Recollectinen uit EttenLeur. Gezien het feit dat zij door hun roeping geen loon mochten ontvangen, was
dit een ‘goedkope’ oplossing.

1870- 1920: de periode van de schoolstrijd, waarin het gaat om de financiële
gelijkstelling van openbaar en bijzonder
onderwijs. Lager Onderwijswet 1920
is eindresultaat. Leerplicht vanaf 1901;
verzuiling ontstaat waardoor bevolkingsgroepen deels langs elkaar heen
leven en eigen instellingen vormen.
De jongensschool ontstond pas in 1914
door uitbreiding van de bestaande
Jacobusschool met een gebouw (Sint
Josephschool) aan de Wijngaardstraat.
In 1921 werd er aan de Westsingel een

nieuwe Sint Josephschool gebouwd,
omdat de gelijkstelling in betalingen nu
geregeld was bij wet.
1920- 1960: Verzuiling ten top: confessionele partijen beheersen samen met
sociaal-democraten de politiek. Het
katholiek onderwijs krijgt een stevige theologische-filosofische basis en
wordt steeds gedetailleerder uitgewerkt. De Kweekschool voor onderwijzers ontstaat in 1952 en in 1955 volgt de
eerste wettelijke regeling voor het kleuteronderwijs; vormschool wordt KLOS.

juffrouw Borggraeff en Leon Stobbelaar.
Opvallend detail: de voornamen van de
hoofdonderwijzer en juffrouw werden
nooit genoemd; sterker nog, ze waren bij
leerlingen niet bekend!

Foto Westwal, situatie in 1923.
Dit gebouw staat er ook nog!
In 1952 werd die school opgeheven en
vestigde zich een nieuwe school (Casper
Berseschool) zich aan de Bergweg. De
school werd vernoemd naar een pater die
afkomstig was uit Goes en algemeen overste was van de jezuïetenorde in Zuid-OostAzie. Hij overleed in 1553 in Goa en werd
later heilig verklaard. Zijn feestdag was op
18 oktober.

Foto: Wijngaardstraat/nu

Deze leerkrachtenfoto stamt uit 1952 en
we zien van links naar rechts: meester
Raes, Jan Moison, hoofdonderwijzer PJW
van den Dries (voorgrond), Henk Schrijver,
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Eenzaamheid
Bij de installatie van Gerben Dijksterhuis als burgemeester van Borsele (15
juni 2017) maakte hij duidelijk goede contacten met personen en instanties
binnen zijn gemeente erg belangrijk te vinden. Een goed overleg met de
kerken binnen Borsele was er tot nu toe nog niet van gekomen en daarom
greep hij in mei deze kans aan om in een breed overleg samen te komen in
de Raadsboerderij te Heinkenszand.
Centraal thema die avond was: signaleren van eenzaamheid, dat een groot
maatschappelijk probleem vormt.
De grote opkomst van vertegenwoordigers
uit alle kerken binnen Borsele was een
goed voorteken: het onderwerp stond duidelijk op meer agenda’s van de bestaande
kerkgenootschappen.
Na een kennismakingsronde en een gezamenlijke maaltijd werd een inleiding verzorgd door Anja Machielse, bijzonder
hoogleraar aan de Universiteit voor
Humanistiek te Utrecht. Zij heeft de laatste
jaren veel onderzoek verricht naar signalen die wijzen op eenzaamheid.

De denkfout/het vooroordeel dat ik persoonlijk had, was dat eenzaamheid vooral
bij ouderen voorkomt. Dat idee werd snel
om zeep geholpen, omdat naast sociale
eenzaamheid ook emotionele eenzaamheid
kan ontstaan.
Lichamelijke signalen als: jezelf slecht
verzorgen, vermoeidheid, hoofdpijn,
verhoogde spierspanning en gebrek aan eetlust zijn bij alle leeftijdsgroepen te vinden.
Psychische signalen als: een negatief zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen, gevoelens
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van zinloosheid en uitzichtloosheid, verlatenheid, teleurstelling, verdriet, boosheid
of verlies van vertrouwen in ander mensen
zijn ook niet-leeftijdsgebonden.
Zowel jong als ouder kunnen weinig sociale contacten hebben of sociale contacten
missen. Gebrek aan sociale vaardigheden
( denk met name aan statushouders met
een gebrekkige woordenschat), mensen
die anderen op afstand houden of vooral
op zichzelf gericht zijn tot claimgedrag toe
geneigd, hebben het moeilijk. Door drugs
of drank proberen ze hun gemis te compenseren.
Levensgebeurtenissen als: overlijden van
een naaste, een scheiding, een ziekte of
beperking van een naaste, een verhuizing of
sterke verandering van woonomgeving
(bijvoorbeeld een zorgcentrum), maar ook
het verlies van een baan die leidt tot financiële problemen kan tot eenzaamheid leiden.
Anja Michielse gaf aan dat simpele oplossingen niet bestaan. Het gaat altijd om
individuele gevallen waar niet zomaar een
sjabloon op te leggen valt.
Eenzaamheid oplossen is geen kwestie
van de overheid; lokaal kan men veel doen
door betrokken burgers, individuele vrijwilligers en uiteraard ook professionals.
De gemeente kan slechts een beperkt deel
doen via Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO); wijkteams, sportclubs,
woningcorporaties maar ook kerkgenootschappen kunnen een samenwerkingspartner zijn.

In het laatste deel van de bijeenkomst
werden zogenaamde praattafels georganiseerd waarbij men per onderwerp/leeftijdsgroep/ leefsituatie kon aangeven wat
men als kerkelijke organisatie zoal doet.
Een breed scala kwam hierbij aan bod.
Huisbezoeken, zoals men vroeger gewoon
was te doen, zijn nog wel toepasbaar,
maar niet iedereen staat daar even ver
voor open. Privacywetgeving maakt het
ook moeilijker ‘zomaar’ binnen te stappen
of een gesprekje op straat aan te gaan.
Toch was iedereen van de aanwezigen
ervan overtuigd dat vrijwilligers die een
‘klik’ hebben met mensen heel veel kunnen
bereiken om eenzaamheid te voorkomen/ vertrouwen in anderen te herstellen. Bij vertrek kreeg iedereen een pakket
met naslag en tips mee naar huis, zodat
een aanpak hopelijk niet alleen bij
woorden blijft.
De gemeente Borsele, met burgemeester
Dijksterhuis voorop, hebben een succesvol
signaal afgegeven dat hopelijk de komende jaren een vervolg biedt: kerken kunnen
heel veel betekenen: binnen en buiten de
muren van een godshuis.
Meer weten?
www.eentegeneenzaamheid.nl
Begin oktober wordt er landelijk aandacht
besteed dit onderwerp via ‘de week tegen
de eenzaamheid’.
Richard Gielens, toehoorder/deelnemer

Pastorale bijdrage vanuit pastorteam

Bedankt
Beste (muziek-)vrienden,
Aan vier maanden van onzekerheid na
het bericht dat ik door kanker getroffen
ben, is deze week relatief een eind gekomen. Ik kreeg een goed bericht, namelijk
dat mijn chemo- en bestralingsbehandeling in de maanden april-mei een positief
resultaat hebben gehad en belangrijker,
dat er geen nieuwe metastases zijn! Op
11 juni is in het Erasmus MC in Rotterdam
een Pet-CT scan van mijn bovenlichaam
gemaakt. Een dag later volgde een consult bij de vriendelijke Professor Dr. Van
Lanschot. Hij is één van de de drie hoofdchirurgen in het team van chirurgen die
de slokdarm operaties leiden en uitvoeren
in Rotterdam. Hij vertelde Marianne en
mij het goede nieuws naar aanleiding van
de scan. Ook dat de tumor weliswaar niet
weg is maar wel kleiner is geworden en
dat de lymfeklieren die voorheen waren
aangedaan niet meer een direct gevaar
vormen. Hij ondervroeg mij uitvoerig over
mijn conditie etc. en hij stelde uiteindelijk
dat ik in aanmerking kan komen voor een

operatie waarbij de tumor wordt verwijderd. Marianne en ik waren erg opgelucht
en dankbaar met deze boodschap omdat
daarmee de kans op volledige genezing
zeer aanzienlijk is. Het zal een zware operatie worden die mogelijk over 3 à 4 weken
zal plaatsvinden in het Erasmus MC. Ik zal
hierna ongeveer 10 of 14 dagen in het ziekenhuis moeten blijven. Daarna thuis aansterken in alle rust, waarbij ik een nieuw
eetpatroon zal moeten ontwikkelen. Vele
patiënten die mij zijn voorgegaan bevestigen dat hier goed mee te leven valt,
ofschoon het vele maanden, misschien
wel een jaar kan duren voor men helemaal
weer hersteld is. Ik weet niet hoe ik mij na
de operatie zal voelen maar ik hoop dat ik
in het najaar weer enigszins mijn werk kan
oppakken. Mijn werk is ook mijn leven en
met uw steun zal het toch op één of andere manier mogelijk zijn. De vele kaarten,
bloemen, de persoonlijke lieve woorden,
de brieven, mailtjes, telefoontjes etc. in de
afgelopen maanden hebben Marianne en
mij zeer goed gedaan. Ik voel mij gelukkig

en ben in de afgelopen periode nooit eenzaam geweest mede dankzij jullie belangstelling, betrokkenheid, boodschappen van
liefde, broederschap en bemoediging. Nu
sta ik op het punt van een volgende stap.
Ik weet niet precies hoe het zal worden
maar ga wel met goede hoop de toekomst
tegemoet!
Met dank en warme groeten,
Wim Boer

We houden het vuurtje brandend
Op zaterdag 18 mei werden in
’s-Heerenhoek 29 vormelingen uit onze
Pater Damiaanparochie door vicaris Wiertz
gevormd. In het vorige nummer maakten
we daar al deels melding van. De officiële
groepsfoto had u nog van ons tegoed, maar
ook de vervolgstappen die daarna gezet
zijn. Een van de onderdelen van het project
‘In vuur en vlam’ is het aspect ‘delen’. Het
moeilijke begrip ‘barmhartigheid’ gaan we
niet uit de weg. Op eigentijdse wijze vulden
we dit in door te collecteren voor de Voedselbank en zelf levensmiddelen in te zamelen. Maar liefst drie volle manden waren
er vergaard en tijdens het bezoek aan de
Voedselbank Goes op woensdag 19 juni
aangeboden. Een korte rondleiding met uitleg hoorde daar ook bij.
Als feestelijke afsluiting hadden ouders in
Lewedorp een gevarieerde bijeenkomst
in elkaar gezet, waarbij sportief gedrag
en gezellig eten de boventoon voerden.
De vlag, die we bij het ‘Lopend Vuurtje’ op
zaterdag 9 november in Bergen op Zoom
hopen mee te dragen is ook klaar voor
gebruik.
Charlotte den Toonder/
Jeannette de Kort/Richard Gielens,
werkgroep vormselvoorbereiding

11

Goes
Plantplannen?
Wij adviseren u graag.

Dat is ook
normaal …

N

ieuws van

uit de kernen

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

Kijkt u ook wel eens naar ‘Het Vermoeden’?
Het is een kro-ncrv-programma waarin
Annemiek Schrijver praat met mensen die
iets te zeggen hebben op het gebied van
geloof, spiritualiteit, levensvisie. Huub Oosterhuis was er te gast, Jan Pronk en andere, niet zo breed bekende, maar wel inspirerende mensen. Als rode draad loopt door
het gesprek een voor hen ‘heilige tekst’.
De gesprekken zijn altijd even boeiend
en soms ook moeilijk; je neemt er iets van
mee. Het programma wil mensen ‘troosten, verrassen en verontrusten’, zo zegt de
maakster. ‘Mijn gasten kunnen niet zwijgen
over het wonder dat leven heet …’
Verrassen doet het zeker ook. Verrassen
doorbreekt het normale. Er was een aflevering waarin het normale doorbroken door
‘Normaal’. Juister gezegd, door de leider
van de rockband van die naam:
Benny Jolink. De ruige rocker die complete
Achterhoekse feesttenten en zalen in de
rest van Nederland, plat kreeg en op
stelten, door het nummer Oerend hard. Ook
hij sprak dus over het wonder dat leven
heet. En zijn heilige teksten daarbij waren
die over de talenten (Matheüs 25, 14-30)
en die over Gij zijt het licht der wereld
(Matheüs 5,14). Niks ‘oerend hard’ maar
een eerlijke bespiegeling over het wonder van zijn ontstuimige leven dat nu – tot
zijn eigen verwondering – het zeventigste
jaar had bereikt. En waarin hij het wonder beleefde in zijn kleinkind en de aandacht die hij het kon geven. Hij sprak over
successen en mislukkingen, over geloof,
dingen waar hij spijt van had, humor en
tragiek en dood en wat daarna is. En door
dat alles heen hoorde je de wijsheid en
wijsheden die hij zich verworven had .. Dat
is ook Benny Jolink, dat is ook Normaal…
hoe verrassend het dan ook is…
pastor Fons van Hees.
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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

CARITASCOLLECTEN 2019
6 – 7 april 2019:
€ 316,37
Vastenaktie
4 – 5 mei 2019:
€ 171,00
Hospice Het Clarahofje
Hartelijk dank voor uw gulle gaven,
Caritaskern Goes
K.V.G. NIEUWS
Beste lezers, ik kom u nog even lastig vallen met wat veranderingen. Zoals jullie
weten ben ik gestopt met de afspraken en
heeft Willy Janse die overgenomen.
Ik blijf wel in het bestuur maar dan als lid.
Er gaan echter meer dingen veranderen.
Ardi Zweedijk draagt haar functie als voorzitter op 19 september a.s. over aan Jeanine Heezemans. Ze bekleedt deze functie
nu 15 jaar en gaat verder als vice-voorzitter. Jeanine is bereid om het voor nu te
proberen en we hopen dat het haar heel
goed bevalt.

‘s-Heerenhoek
Welkom in het bestuur Jeanine, we wensen je een hele leuke tijd.
Hou verder de boekjes en uitnodigingen
goed in de gaten het is belangrijk.
Voor nu, iedereen een fijne vakantie.
Kijk ook eens op onze website
www.vrouwengildegoes.nl
Tot ziens Dien Janssen.
KERKVIERING OP ZONDAG THUIS
VOLGEN
In 2018 hebben we als parochiekerncommissie nagedacht over de mogelijkheden
om de kerkviering ook thuis bij de parochianen mogelijk te maken.
Dit zou kunnen door alleen luisteren naar
elke kerkdienst of de mogelijkheid om de
viering mee te maken met beeld erbij. De
voorkeur van de parochiekerncommissie was om de vieringen met beeld door
te geven. Hiervoor hebben we prijsopgaaf gedaan en besloten om dit pas in
2019/2020 in te voeren. Omdat het paastritium dit jaar in onze kerk zou zijn en o.a.
door de parochianen in Zierikzee gevolgd
zou kunnen worden, wilden wij een tijdelijke aansluiting laten maken tussen Goes
en Zierikzee. De kosten waren zo hoog
dat het beter was om een definitieve aansluiting te maken waardoor iedereen onze
vieringen kan volgen. Met Pasen hebben
we proefgedraaid omdat de opnames door
vrijwilligers worden gemaakt.
Vanaf Pinksteren kan nu iedereen de viering, van 11.00 uur, volgen via de computer
en/of TV.
Mocht u de kerkdienst via de televisie willen volgen moet de TV hiervoor geschikt
zijn. Een andere mogelijkheid is om via de
smartphone, tablet of laptop de kerkuitzendingen te bekijken.
Het programma waar de diensten op worden uitgezonden is kerkomroep.nl. Via het
menu:
1e stap: zoeken naar een kerk.
2e stap: Maria Magdalena kerk Goes
invullen.
3e stap: onze kerk als voorkeur vastleggen
in de computer.
Nu kunt u elke week eenvoudig onze kerkdienst inschakelen.
Als u niemand heeft uit uw omgeving die
dat voor u kan regelen (soms moet er een
kastje aan uw TV gekoppeld worden), belt
u dan op dinsdag- of donderdagmorgen
naar het secretariaat dan zoeken wij voor
u naar iemand die u kan helpen. Wij hopen
dat u zo betrokken blijft bij onze kerk.

Van der Hooft te ’s-Gravenpolder, waarna
crematie in stilte.
10 juni: Pieternella (Nellie) Franse-Steenbakker, weduwe van Wannes Franse,
96 jaar, voorheen wonende in de Benedenstraat 19; haar uitvaartdienst was op
vrijdag 14 juni, waarna graflegging op ons
kerkhof.

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

LIEF EN LEED
Overleden:
23 mei: Petronella Traas-de Jonge; echtgenote van Jan Traas, 94 jaar, woonachtig
Burgemeester Van Horsighstraat 9; haar
uitvaartdienst was op maandag 27 mei
in onze kerk, waarna graflegging op ons
kerkhof.
02 juni: Dignus (Dies) Vette, 89 jaar,
wonende ’s-Heerenhoeksedijk 18; zijn
afscheidsdienst was in uitvaartcentrum

EEN FLITSENDE COMMUNIEVIERING
De titel doet iets anders vermoeden dat de
werkelijkheid, maar het moet wel gezegd
worden. Op Hemelvaartsdag deden 11
kinderen hun eerste heilige communie
onder leiding van pastoor Fons van Hees.
Dat je van brood alleen niet kunt leven,
begrepen de kinderen al langer, want dat
was het onderliggende thema van de voorbereiding geweest. De presentatiebladen,
in de vorm van boterhammen, maakten de
aanwezigen duidelijk wie en waarom ze
hun communie deden.
Een vlotte viering was het zeker, maar er
vond ook iets plaats, waar men niet zo
blij mee was…. Er werd volop geflitst tijdens het uitreiken van de hostie aan de
communicanten, met het gevolg dat de
speciale fotografe al die flitsen terug zag
in haar officieel bedoelde foto’s. Gelukkig
kwam ze er onder de viering al achter dat
dit niet de bedoeling van de afdrukken kon
zijn en dus moest na de viering een groot
deel van de foto’s over. Ouders en communicanten namen het sportief op, maar
de organisatie kon het minder waarderen,
te meer daar vooraf vriendelijk gevraagd
was op afstand te blijven. Hopelijk hoeven
we de komende jaren hiermee niet meer
geconfronteerd te worden.
Communievoorbereidingsgroep 2019

Els Heijers, voorzitter
parochiekerncommissie.
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Heinkenszand
EEN ZINGENDE KERK

wordt een proef gedaan met een van de
pilaren. Hussam Al Sheikh Hori heeft in
zijn geboorteland Syrië ervaring opgedaan
in de techniek van marmeren. De kerncommissie stelt hem in staat zijn kunnen
te tonen in een proef. Als deze techniek
goed aanslaat, staan er meer pilaren tot
zijn beschikking.
PLEKKEN VAN PLEZIER

Tijdens gospeldiensten met name in het
buitenland zie je kerkgangers enorm
enthousiast meezingen tijdens de liturgie. Minstens de handen gaan in de lucht,
maar bij de meesten zijn lichaam en geest
volledig in overeenstemming met hun
gevoel van blijdschap.
Het zou een droom, misschien wel een
wonder betekenen, als we dat de komende vakantieperiode dat gevoel zouden
kunnen bereiken.
Onze koren zullen tijdens de zomervakantie ‘gewoon’ op toerbeurt blijven zingen,
maar af en toe zal de bezetting minder
sterk zijn. Hopelijk zullen die lege plaatsen
in het koor dan worden ingevuld door de
samenzang van het kerkvolk. We zullen
zeker ons repertoire zodanig afstemmen
dat iedereen volop mee kan doen. U bent
van harte uitgenodigd!
WERK IN ONDERHOUD
Niet alleen de buitenkant van onze kerk
zal binnen afzienbare tijd extra aandacht
en onderhoud krijgen, maar ook de binnenkant schreeuwt om herstelwerk. Als
het een kwestie van spons en zeem was,
viel het allemaal wel mee. Scheuren in het
pleisterwerk van zijingang en bladderende verf van de pilaren noopt ons iets van
de goede oude tijd te laten terugkeren.
Het oorspronkelijke schilderwerk bij en
rond het hoogaltaar zullen we voorlopig
niet kunnen bekostigen, maar voorzichtig

Bij deze titel denk je niet meteen aan een
kerkgebouw, maar toch heeft de culturele
raad van de gemeente Borsele gemeend
dit jaar het middelpunt van alle activiteiten
in ’s-Heerenhoek te leggen en wel heel
concreet in de Heilige Willibrorduskerk.
Wie ’s-Heerenhoek zegt, denkt meteen
aan carnaval en de kerk doet daar elk jaar
op eigen wijze hieraan mee.
Maar ook andere momenten van plezier
worden in de kerk gevierd: een doop, een
eerste heilige communie, een hernieuwing
van de doopbelofte (vormsel), een huwelijk of een bijzondere mijlpaal ( zilveren,
gouden paar) tot een dienst uit dankbaarheid voor een hoge leeftijd of zelfs bij het
afscheid van een dierbare.
We willen dan ook in het weekend van
14-15 september deze festiviteiten letterlijk op de kaart zetten en vragen iedereen
hieraan mee te werken.
Hoe?
Heeft u een foto die genomen is in onze
kerk tijdens een van bovenstaande vieringen, dan nodigen wij u uit deze foto voor
dat weekend ter beschikking te stellen.
Ook de carnavalsvereniging is door de
culturele raad benaderd om mee te werken aan de inrichting van een presentatiehoek, waarbij duidelijk naar voren komt
dat vieren meer is dan samenkomen in
een kerkdienst.
Laat u horen en/of zien en meld uw bijdrage via info@rksheerenhoek.nl of Richard
Gielens.
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Parochiekern
HEINKENSZAND
Spreekuur in de pastorie:
Voor vragen over doopsel, huwelijk of anderszins
kunt u iedere donderdag van 10.00 uur tot 11.00 uur
terecht in de pastorie, Kerkdreef 4, tel. 561216.
Spoedzaken:
561756 of 06-53165677 (Sjaak Priem)
Correspondentieadres Parochiekernbestuur:
Kerkdreef 4, 4451 AD Heinkenszand,
e-mail: administratie@blasius.nl
website: www.blasius.nl
Financiële gegevens:
Rabobank: NL29 RABO 0128502126,		
Pater Damiaanparochie kern Heinkenszand
ING: 286055, Parochiekern Heinkenszand
Doopcontactpersoon:
Pastoraalcentrum: 0113-218610
Inleveren kopij Parochienieuws:
e-mail: addienelen@zeelandnet.nl
Addie Nelen, Stationsweg 30 Heinkenszand

LIEF EN LEED
Overleden:
Op 28 mei is overleden Greta Boonman, op
de leeftijd van 87 jaar. Greta was de oudste uit een gezin van 5 kinderen. Ze was
een sterke gelovige vrouw, die naast haar
werk op diverse accountantskantoren ook
een sociaal leven had. Ze was betrokken
bij de EHBO, maar ook in diverse werkgroepen van onze parochie. Iedereen kende haar wel als collectant. Tot 2016 was ze
actief lid van het Zuid Bevelands dameskoor in Goes. Lang heeft ze de zorg gehad
voor haar ouders, wat ze met veel liefde
deed. In 2018 verhuisde ze naar Poelwijck,
welke verhuizing haar veel moeite kostte.
Haar lichamelijke gesteldheid ging achteruit en uiteindelijk overleed zij na een mooi
leven te hebben gehad. Greta mag nu
genieten van haar verdiende rust.
EERSTE HEILIGE COMMUNIE
Op 13 mei was het dan zover 6 kinderen uit
onze parochie mochten voor het eerst te
communie. Ze hadden veel geoefend en
veel geleerd voor deze dag. Het was een
hele mooie viering.
op de foto staan op de eerste rij: Emma,
Ruben en Tess, op de tweede rij: Kamiel,
Sophie en Bente-Elize
en op de laatste rij: Juf Angenita, pastoor
Fons van Hees en juf Alicia.

of ‘bedienen”. Vroeger vond het vooral
plaats als iemand ernstig ziek was, door
hoge ouderdom verzwakt was of zoals
men zei “op sterven lag”.
Tegenwoordig benaderen we dit anders
en vinden het juist beter als iemand zich
nog volledig bewust is en zelf nog mee kan
bidden.
Bij de handoplegging worden de doopnaam en namen uitgesproken, het voorhoofd en de handen worden door de priester gezalfd en er wordt gevraagd de zieke
kracht en levensmoed te schenken.
We willen een woord van dank uitspreken
aan Pastoor Fons van Hees, dominee
Marjo Wisse, de acoliet, de chauffeurs,
Anny die zorgde voor de bloemversiering
en aan de organist, die aan het geheel
een sfeervolle tint gaf en natuurlijk aan
de dames die de koffie met iets lekkers
rondbrachten. Dit alles zorgde, in dit
goed gevuld zaaltje, voor een sfeervolle
ambiance.
TWEEDAAGSE ROMMELMARKT TEN
BATE VAN DE HEILIG BLASIUSKERK
In het monumentenweekend, 14 en 15 september, houden de vrijwilligers van de Heilige Blasius een rommelmarkt.
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.
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.

OPROEP
Om deze rommelmarkt te kunnen houden
hebben we veel helpende handen nodig.
We zoeken mensen om de spullen buiten
te zetten, de kramen in te richten, tenten
op te bouwen, de spullen te verkopen en

alles weer op te ruimen.
Voelt u hier iets voor en wilt u helpen om
er een geslaagd weekend van te maken
geef u dan op bij Addie Nelen dat mag
telefonisch 06 15159919 via whatsapp, via
de mail addienelen@zeelandnet.nl of
mondeling.
We zijn dankbaar voor ieder uurtje hulp.
ZIEKENZALVING
Op woensdag 22 mei heeft de Ziekenzalving van parochiekern Heinkenszand in
Poelwijck plaats gevonden. Deze zalving
vindt plaats in het kader van twee wekelijkse vieringen aldaar. De kern Heinkenszand is er te gast. Voorganger was
Pastoor van Hees, die ook voorging in de
Eucharistie. Het is een mooie traditie in
Poelwijck dat ook dominee Marjo Wisse in
deze viering mee voorgaat.
Er hebben 19 parochianen de zalving ontvangen. Inclusief de katholiek bewoners
van Poelwijck en de Zuidwester waren er
ongeveer 40 mensen aanwezig.
De vaste organist zorgde voor de muzikale
begeleiding.
Na de viering was het gezellig bij elkaar
aanschuiven en koffiedrinken.
Het vervoer werd voor zover dit nodig was
geregeld en als begeleiding kwam er soms
een dochter mee. Enkele deelnemers uit
parochiekern Ovezande completeerden
de groep.

Organisatie Ziekenzalving
Willy Martens
Leny Rijk
SPECIFICATIE COLLECTES PERIODE
13/4 T/M 1/6-2019 € 2.147,40
eigen kerk:
kaarsengeld
misintenties
overig collectes
eigen parochie
subtotaal eigen kerk
Caritas:
12/5 roepingenzondag
1/6 Diaconie in eigen parochie
subtotaal caritas
Totaal

€ 191,60
€ 331,26
€ 1.524,54
€ 2.047,40
€ 54,00
€ 46,00
€ 100,00
€ 2.147,40

Dit sacrament is ook bekend onder de
benamingen als “Heilig Oliesel ontvangen”
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Kwadendamme

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

GEEF DE PEN DOOR (28, VERVOLG)

Vervolgens kwam het kosterschap in beeld
met inbegrip van rommelmarkten en restauratie-commissie ten bate van de kerk,
bijgestaan door Annie met het verzorgen
van was- en strijkgoed en koffiediensten.
Ook maakte zij zich nuttig bij bezoekwerk
voor de sociale commissie en verjaardagsfonds. Aansluitend gingen wij als bemanning enkele jaren rijden op een busje voor
uitstapjes met ouderen, een particulier
initiatief op Noord-Beveland.
Na mijn pensionering in 2003 werd alles
nog intensiever en raakten wij met hart en
ziel betrokken bij de kerk van Kwadendamme. Ook daar werd assistentie gevraagd,
bij het omzetten van de boekhouding en de
ledenadministratie naar een nieuw computersysteem, en tenslotte gingen we vijf
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jaar samen vrijwel dagelijks op pad bij het
promoten van het Bonifaciusbier in horeca
en winkels.
Met het overlijden van mijn steun en toeverlaat in 2015 kwam een einde aan 45
jaar vrijwilligerswerk als rode draad in
ons bestaan. Heden drastisch afgebouwd
tot assistentie bij het koffieschenken na
bepaalde vieringen in de kerk. Sinds 2019
ben ik in ruste en fysiek inwoner van Kwadendamme geworden. De racefiets hing al
tien jaar aan de wilgen, maar heb ik toch
weer gebruiksklaar gemaakt. Je moet toch
wat. De pen gaat naar toetsenist Jurgen
Franse.
Willem den Hoedt
SACRAMENTSPROCESSIE 2019

‘Mijn land is jouw land’, dat was het thema
van de processieviering op 16 juni 2019.
Een groep van acht mensen beeldde op
verschillende locaties het bijbelverhaal
Ruth uit: in boerderij ‘t Hof Vreeland, in
sportpark De Liesjes en in de Bonifaciuskerk.Toen de Moabitische Ruth en haar
Judese schoonmoeder Naomi allebei
weduwe waren, wilde Naomi terug verhuizen van Moab naar Juda. En Ruth ging met
haar mee. Ze kwamen er goed terecht,
ook Ruth werd in de voor haar vreemde
samenleving opgenomen.
De processiestoet trok langs dezelfde
locaties: van de boerderij naar het sportpark naar de kerk. Één van de volgers
meldde dat het een mooie, compacte stoet
was, dus de negen jaar lange ervaring
begint nu toch de nodige vruchten af te
werpen. Wel was het jammer dat de vaandelzwaaiers uit Tremelo en de zouaven
uit Oudenbosch er dit keer niet bij waren,

maar de aanwezigheid van de Maria
Ommegang uit Bergen op Zoom en de verschillende klederdrachtgroepen uit Zeeland en Brabant maakten veel goed, zodat
er naast de vaandels, de beelden en de
monstrans met het Heilig Sacrament veel
moois te zien was.
Ook het aansluitende lof was indrukwekkend, niet in de laatste plaats door het fantastische orgelspel van Christian Blaha.
Het weer was prima, heel wat beter dan
de dagen ervoor. De gebeden van de zusters Karmelietessen zijn ook dit keer weer
verhoord.
Tekst en eerste foto Hans de Vos, tweede
foto Jan Strooband.
MARIA OMMEGANG 2019
Op zondag 30 juni viert de stad Bergen op
Zoom 75 jaar Maria Ommegang. Om drie
uur ’s middags vertrekt de bonte stoet
vanaf het binnenplein van het Markiezenhof. Het is indrukwekkend om te zien
hoeveel mensen, jong en oud, zich al 75
jaar inspannen om hun Maria door de
stad te dragen. Het is heel mooi om mee
te maken; de ommegang staat met recht
bekend als een kleurrijke dankstoet.
TERUGKOMDAG COMMUNICANTEN
Op vrijdag 14 juni kwamen onze communicanten nog één keer bij elkaar. Ze vertelden over het feest van 19 mei, over hoe
mooi het was in de kerk en hoe feestelijk
thuis. Aan de hand van het verhaal van de
Emmaüsgangers vertelden Susan en Ria
dat Jezus altijd bij je is, onzichtbaar aanwezig. Maar toch mogen we erop vertrouwen dat Hij ons helpt, en bij ons is.
Ze maakten met z’n allen een groot schilderij waarop zij samen met Jezus onderweg zijn (zie foto). Hopelijk zien we de
kinderen terug bij de vieringen: bij ‘Zondag
Anders’, of als misdienaars, of bij de
kindernevendiensten die hier en daar
gehouden worden.
Marga van de Plasse

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

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

Parochiekern
LEWEDORP
Correspondentieadres:
Burgemeester Lewestraat 11
4456 AG Lewedorp (parochiezaal en secretariaat)
e-mail: eligiuslwd@zeelandnet.nl
telefoon: 0113-613164 / 0113-581577
Financiële gegevens:
RABO: NL63 RABO 0128502096		
Pater Damiaanparochie kern Lewedorp
Spreekuur secretariaat:
Iedere eerste maandag van de maand van 19.00 uur
tot 19.30 uur telefonisch spreekuur door
mevr. C. Vreeke, tel. 0113-612694
Doopcontactpersoon:
Marleen van Stee tel. 06-51119128
e-mail: marleen.vanstee@gmail.com
Kopijadres:
e-mail: bvklooster@gmail.com
Tilly van Klooster, Roompotstraat 44,
4456 BE Lewedorp, tel. 0113-613331
Ledenadministratie
en parochiebladbezorging/adressering:
Bianca Kloosterman
e-mail: klooster@zeelandnet.nl
tel. 0113-613904

VIERING 90 JARIG BESTAAN
Op zondag 23 juni werd in een plechtige
eucharistieviering herdacht dat de kern/
parochie van de H. Eligius in Lewedorp 90
jaar bestond.
Eigenlijk was dit al ruim 91 jaar maar in
verband met de viering van 90 jaar Lewedorp was deze viering uitgesteld.
In 1927 werd de eerste steen voor de kerk
gelegd en op 11 februari 1928 werd het
eerste kind in deze kerk gedoopt namelijk
Piet Vermue.

Ervaren, vertrouwd
en betrokken

Uitvaartzorg Peter Butler
Voor een persoonlijke begeleiding bij een uitvaart

Op 19 mei 1930 werd de kerk geconsacreerd door Monseigneur Aengenent bisschop van Haarlem tot wiens bisdom we
toen nog behoorden.
De eerste pastoor was pastoor Bots, en de
laatste was pastor Tom Brooijmans, deze
was pastoor totdat de kerk samenging in
de H. Pater Damiaanparochie.
Op deze zondag was tevens de clusterviering van cluster West waartoe ook de
parochiekernen van ’s-Heerenhoek en
Heinkenszand behoren.
De viering werd gecelebreerd door pastoor Fons van Hees en geconcelebreerd
door pastor Tom Brooijmans. We vierden
ook Sacramentsdag en daarom werd aan
het eind van de viering een kleine processie gelopen door de kerk met de monstrans.
De dienst werd niet bezocht door parochianen uit ons cluster, maar ook uit de andere
parochiekernen van de H. Pater Damiaan en
bestuursleden hiervan.
Ondersteund door beide koren, het Eligius

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

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

Richard Ensing
17
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Oost-Zuid Beveland

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

koor en Con Dios werd het een zeer sfeervolle dienst mede ook doordat wat oude
gebruiken, zoals bewieroking en uitstelling
van het Allerheiligste benut werden om
een wat nostalgische sfeer op te roepen,
waarin velen zich thuis voelden. Als assistentie waren er acolieten en misdienaars uit
‘s-Heerenhoek en Heinkenszand aanwezig
wat de saamhorigheid onderstreepte.
Men kan zeker van een geslaagde clusterviering spreken in de mooi versierde kerk
van Lewedorp.

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

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?

IBCS HORIZON

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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Na afloop kon men van een kopje koffie en
een broodje genieten in de kerktuin gezeten op pakken stro in de schaduw van de
bomen. Menigeen verbleef hier nog enige
tijd om gezellig bij te praten en de dienst te
evalueren.
Een woord van dank dient zeker uit te
gaan naar de organisatoren hiervan en
naar allen die op welke wijze dan ook hieraan hebben meegewerkt.
VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN
12 augustus parochiekerncommissie
19.30 uur

Deze weken kijken we in de klas naar wat
de betekenis is van wat we doen; wanneer
doen we iets goed en wanneer is het fout?
Soms kan het zelfs goed zijn om niets te
doen. Het is leuk om iets moois te maken,
het maakt je trots op jezelf. Je kunt er
iets van leren, je voelt je nuttig, je geniet
omdat je iets samen met anderen doet.
Elke keer als je iets nieuws probeert leer
je daar weer van!
Enne… goed voorbeeld doet vaak goed
volgen! Zoals Jezus heeft laten zien, dat
je door kunt gaan zoals hij het voor heeft
gedaan; samen kunnen we werk maken
van een nieuwe wereld waar alles eerlijk
gaat, we elkaar kunnen vertrouwen en
waar we lief zijn voor elkaar.
Goede God,
Soms voelen we ons niet fijn, we hebben
nergens zin in.

Ovezande
Dat kan gebeuren, iedereen heeft dat wel
eens, dat hoort erbij.
Maar het is wel fijn als dat weer overgaat
en we weer zin krijgen,
ergens blij van worden, enthousiast.
Kunnen andere mensen ons daarbij
helpen?
En kunnen wij op onze beurt, anderen
vrolijk maken?
Dat mogen we ontdekken, elke dag
opnieuw.
Groep 4
TERUGBLIK
Op 9 juni heb ik de oecumenische dienst
bijgewoond in de knusse Hervormde kerk
van Hansweert. De katholieke kerk was
goed vertegenwoordigd. Samen met de
leden van de Hervormde gemeente van
Hansweert/Schore, inclusief ons Gemengd
Koor was het een goede opkomst. Een
solist bracht mooie gezangen ten gehore.
Kortom het was een fijne dienst en met
koffie/thee nog even gezellig bijgekletst.
Jeannet Kievit
BLOEMENPOT
De bloemenpot heeft in de maand mei
€ 21,80 opgebracht.
Namens de bloemengroep hartelijk dank.

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

KLOMPPOPFESTIVAL VIERING

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
OECUMENISCHE BUITENDIENST
Op zondag 11 augustus 2019 zal er om
9.30 uur een oecumenische openluchtdienst worden gehouden. De viering wordt
gehouden op het grasveld bij het “Jeugdhonk Answest” aan de Binnenhaven.
Graag een stoeltje meenemen. Na afloop
is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met
koffie en thee.

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

Op zondag 26 mei was er op het festival
terrein, in de Spectra tent, evenals vorig
jaar, weer een sfeervolle kerkdienst tijdens het Klomppop festivalweekend. De
tent was mooi versierd met een groot
veldboeket, een Maria beeld en andere
bekende attributen. Het was net als vorig
jaar lekker druk, ruim 100 volwassenen en
kinderen. Tijdens de viering mochten de
kinderen hartjes versieren en opschrijven
wat liefde betekent en wie ze lief vinden.
De reacties waren wederom zeer positief.
Muzikale begeleiding was, na het succes
van vorig jaar, wederom van JP de Klerk.
Hij speelt gitaar en zingt samen met zijn

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

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

DE VLIEGER

ZEELAND

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

DE VLIEGER

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

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

dochter Lonneke. En ook voorganger Rens
Stobbelaar pakte tijdens de overweging
zijn gitaar en speelde en zong een zelfgemaakt lied op muziek van Halleluja. Na de
viering was er een gezellig samenzijn op
het festivalterrein onder het genot van een
kopje koffie en werd er gezellig nagepraat.
Voor herhaling vatbaar, dus hopelijk tot
volgend jaar!
Nicole Boonman
HEMELVAART EN PINKSTEREN
Met Hemelvaartsdag was Ovezande
even het centrum van Zuid-Beveland.
Alle katholieke en protestantse gelovigen
waren uitgenodigd voor de regionale kerkepadviering in onze kerk. Ondanks een
twijfelachtige lucht werd er voorafgaand
aan de dienst een wandeltocht rond het
dorp gehouden, en bleef iedereen droog.
Onderweg werd ook uitleg over de bijzonderheden van de omgeving gegeven. De
bloemen gingen mee naar de kerk, en vandaar later naar de veldkapel aan de Oud
Ovezandse weg.
Met de dienst waren er 140 mensen in de
kerk. De extra collecte voor de stichting
Sawasdee, hulp aan kansarme kinderen in
Cambodja, bracht € 452,17 op. Pastor Wiel
Hacking en dominee Egbert Rietveld gingen in de dienst voor. Een regiokoor van
protestanten en katholieken uit de Zak van
Zuid-Beveland versterkte de kerkzang.
Ook met Pinksteren genoot onze parochiekern van een mooie viering. Het koor Pius
X werd versterkt door de Bavocantorij
en hun dirigente, tevens organiste Mariëtte Everse. Samen zongen beide koren
de zeer toepasselijke mis van de Heilige
Geest door Frans Bullens. Ook het kerkbezoek op dit hoogfeest was een bemoedigend aantal.

VERKLARING OMTRENT GEDRAG
Een gevolg van de overheidscampagne
tegen grensoverschrijdend gedrag is dat
ook in de kerk een aantal mensen een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) moet
hebben. Dat geldt niet alleen voor alle
beroepskrachten maar ook voor bepaalde
vrijwilligers. Ook voor onze parochiekern
is dat verplicht voor de vrijwilligers die
werken met jongeren en met mensen met
een verstandelijke beperking en voor de
vrijwilligers die toegang hebben tot vertrouwelijke informatie (ledenadministratie
en financiële administratie). Voor acht vrijwilligers die werken met jongeren of jong
volwassenen is een gratis VOG aangevraagd en ontvangen. Voor de mensen van
de ledenadministratie en financiële administratie zijn betaalde VOG’s verkregen en
aangevraagd.
Ad Schenk
MARIA HEMELVAART
De 15e augustus is het feest van Maria
Hemelvaart, patrones van onze kerk. Was
dat vroeger een feestdag die als zondag
werd gevierd, tegenwoordig vieren wij
dit op de zondag het dichtst bij 15 augustus. Dit jaar is dat dus 18 augustus en er is
aanleiding om er een bijzonder feestelijke
viering van te maken. Die dag is namelijk
als clusterviering uitgekozen, wat inhoudt
dat er dan in de kernen Kwadendamme en
Hansweert waarmee wij de cluster West
van de Damiaanparochie vormen, geen
viering is. In Kwadendamme was de clusterviering op 16 juni en in Hansweert is dat
waarschijnlijk rond 8 december.
Alle aanleiding dus om er op 18 augustus samen met onze medeclusterkernen
een mooie viering van te maken. Op het
moment dat dit stukje geschreven is, moet
de organisatie ervan nog beginnen. Maar

1000

A4 flyers*

voor maar

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

drukkerijdriedijk.nl
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Noordland 3
4451 RP Heinkenszand

t 0113 56 19 42
e info@drukkerijdriedijk.nl

* Full colour, dubbelzijdig, exclusief ontwerp kosten

95 euro

drukkerij en
ontwerpstudio

Schouwen-Duiveland
bij goed weer zal zeker onze Mariakapel
bezocht worden. U hoort hier nader over!
Striepseweg 4,4435 RL Baarland

Kees Boonman

Verzorgt de gehele uitvaart
met Zorg en Respect...

0113-639108
06-40484076

Parochiekern
SCHOUWEN-DUIVELAND

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

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

Bloementooi bij de Mariakapel met Hemelvaartsdag
DORPSMOESTUIN DINER
Op zaterdag 7 september houdt parochiekern Ovezande weer een ludieke actie
voor de voedselbank. Vanaf 14.30 uur kunt
u voor een kleine bijdrage deelnemen aan rondleidingen in de dorpsmoestuin onder leiding van Willy Verbeek,
zijn moestuincollega’s en de schoolkinderen. In de moestuin en in de kerktuin staat
vanaf 14.30 uur koffie met iets lekkers voor
u klaar.
Om 17.00 uur wordt het diner opgediend in
de kerktuin (bij slecht weer binnen).
Dit diner wordt bereid met allerlei ingrediënten, groente en fruit uit de dorpsmoestuin. Voor €10,00 geniet u van heerlijke
seizoensgerechten en steunt u het goede
doel, want de opbrengst komt in het geheel
ten goede aan de voedselbank. Vanaf 19
augustus kunt u reserveren voor dit diner
en zijn er ook dinerbonnen te koop.
Verras met deze dinerbonnen eens iemand
die nooit uit eten gaat, of iemand die een
leuk uitje verdient, en vraag ze mee naar
het DORPSMOESTUIN DINER! Na het
diner willen we deze middag samen afsluiten in een jongerenviering om 19.00 uur
in samenwerking met koor Oal In. Houdt
u deze middag alvast vrij in uw agenda,
dan maken we er samen met u weer een
geslaagde actie van!
Namens de caritas: William Harthoorn,
Dorpsmoestuin Willy Verbeek, Parochiekern Ad Schenk en Charlotte den Toonder

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
De ziekenzalving is toegediend aan dhr.
Ad Jongmans uit Zierikzee op 8 juni.
Overleden op 8 juni in verpleeghuis Cornelia, 91 jaar.
TOERISTENKERKEN
Zoals u misschien weet zijn er nog 6 toeristenkerken actief in Zeeland.
Vorig jaar vierde de Toeristenkerk uit Vrouwenpolder haar zestig jarig bestaan. Bij
die gelegenheid werd van schelpen een
mooie collage gemaakt, die u hier op de
foto ziet.

Uitvaartverzorging

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

Geldeloozepad 20, 4463 AJ Goes

(0113) 311 444
www.uitvaartzorgcentrum.nl
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Zondag 12 mei werd het feeststokje door
Frank en Jos vanuit Vrouwenpolder doorgegeven aan de O. L. V. op Zee kerk te
Haamstede. Onze kerk drijft op de inzet van
betrokken vrijwilligers, die iedere week
weer alles op alles zetten om de bezoekers
een mooie verzorgde viering te bieden in
een warme omgeving. Maar onze kerk drijft
ook op de vele bezoekers die naar onze kerk
komen. En zoals Frank Mol het verwoordde: “Om de feestelijkheden extra kracht
bij te zetten vinden we het een eer om het
60-collage vanuit onze kerk over te dragen
naar deze kerk; om zo bij te dragen aan het
gevoel van saamhorigheid.”
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.
AFRIKADIENST
Voor de 4e keer Afrikadienst in de
O.L. Vrouwe op Zeekerk te Haamstede.
Op Zondag 2 juni was het weer zover, op
het ritme van de Afrikaanse klanken kwam
het Afrika- Engakoor de kerk weer binnengedanst. Alle aanwezigen gingen staan en
klapten enthousiast mee met het uitbundige
gezang. De kerk was tot de laatste plaats
gevuld en iedereen was vrolijk.
Het werd een prachtige dienst onder leiding
van Pastoor Fons van Hees, misdienette
Julia Remijn en Anne Martens.
Op de voor hen zo eigen en uitbundige wijze
werd de kerk gevuld met warme en meeslepende zang en muziek en dit alles met stralende zonneschijn. Er werd verteld over hoe
het is om wees te zijn en geen enkele herinnering aan je ouders te hebben, zelfs niet te
weten hoe je vader en je moeder er uit hebben gezien. Hier moeten alle kinderen van
het Palabanakinderdorp toch mee door het
leven, en dat valt hen, vooral nu ze ouder
zijn toch wel erg zwaar.
Inmiddels wordt het dorp volledig
gerenoveerd en omgevormd tot een werken leerproject waarbij ook de weeskinderen
uit de omliggende dorpjes worden betrokken. Onze Palabanakinderen zijn momenteel
ondergebracht in internaten en gastfamilies
waar zij hun opleiding kunnen voortzetten.
Het was hard nodig, om het dorp dat nu al
15 jaar bestaat te kunnen omvormen een
goede leer en werkomgeving voor de oudere kinderen. Tot ons grote geluk kunnen wij
nu ook rekenen op een Zambiaans bedrijf
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die zich het lot van de aidsweeskinderen
heeft aangetrokken.
Het bestuur van de Pola van der Donckstichting hoopt dat deze enorme stap voor
de kinderen van grote betekenis zal zijn en
werken keihard om hun toekomst veilig te
kunnen stellen. Natuurlijk kunnen wij niet
zonder de hulp van vele goede donateurs.
Wij, van de afdeling Zeeland zijn heel erg
trots op wat wij vanuit Schouwen Duiveland
in al die jaren al hebben bereikt, en willen
die jarenlange trouwe donateurs nog eens
hartelijk danken. Wij hopen dat zij ons Palabanaproject trouw blijven steunen.
DE OPBRENGST VAN DE COLLECTE
BEDROEG DIT KEER …€ 1015!
Een geweldig bedrag, heel veel dank aan
iedereen die heeft meegedaan om dit tot
een succes te maken.
Een bijzonder bedankje aan Marianne v.d.
Wel en Veronika van de Aarsen, Judith en
Julia Remijn en al diegenen die op deze
dag en de dagen daarvoor de handen uit de
mouwen hebben gestoken. Henny en Ben
Wichers veel dank voor de mooie Afrikaanse bloemversiering. Zonder deze hulp had ik
het niet klaargespeeld.
Kon u er deze keer niet bij zijn, en wilt utoch
iets voor de kinderen doen? Het banknummer: NL92 INGB 0007 295771 t.n.v.
Aidsweeskind – Burgh Haamstede.
Anne Martens –
Pola van der Donckstichting.
VLAK VOOR DE VAKANTIE!

Zondag 9 juni, Eerste Pinksterdag, was er
weer gezinsviering. Els, Judith, Maggie,
Marion en Paul hadden er weer veel werk
van gemaakt. Volgens mij was het vuur van
Pinksteren al eerder bij de groep aangekomen, want het was beslist bevlogen en er
zat vuur in.
Voor het eerst werd in een viering het grote
scherm gebruikt. De overdenking ging zelfs
met behulp van het scherm. Dit kwam omdat
Judith niet lijfelijk bij de viering kon zijn. Het
kinderkoortje Eigen-Wijs, onder leiding van
Els, zong fantastisch, ondanks het feit dat ze
deze keer maar met 6 kinderen waren.
Marion (invalster voor Judith) en Paul,
ondersteund door Elroy, wisten aan de kerk

duidelijk te maken wat Pinksteren inhoudt.
Het geluid en beeld waren ook deze keer
weer in de goede handen van Ton.
Na de dienst was er weer tijd voor het
gebruikelijke kopje koffie (keurig verzorgd
door Christian en Diana) en de gemoedelijke
en gezellige gesprekken.

Zondag 16 juni zal voor de kinderen die de
1e Heilige Communie deden een blijvende
herinnering zijn. Het was een mooie viering
waarin Pastoor Van Hees voorging. Juffrouw Ine had de kinderen goed voorbereid
en de kinderen zagen er fantastisch uit.
Erik Steegmans
OPBRENGST VASTENACTIE 2019
Het thema van dit jaar was: schoon water
verandert alles.
Het doel van de projecten was o.a. het aanbrengen van putten, pompen en opslagtanks
voor water in diverse landen t.w. Congo,
Sierra Leone, Nicaraqua en Indonesie
Vooral door uw gulle bijdragen en natuurlijk ook mede door de hulp van alle bezorgers, die de zakjes bezorgden en een week
later weer ophaalden, bracht deze actie het
mooie bedag op van € 2622,70. Inclusief de
bijdrage van de Willibrordusschool.
Ook langs deze weg wil ik de leerlingen van
de Willibrorudsschool heel hartelijk bedanken voor het sparen via de spaardoosjes.
Jullie brachten samen het prachtige bedrag
van € 385,34 bij elkaar.
Petje af voor jullie enthousiasme en inzet.
OP DE FIETS LANGS HET WATER
Dit jaar is weer (nu voor de zesde keer) een
fietstocht uitgezet door de kop van Schouwen. Deze staat afgedrukt in het prachtige
blad “Zin in Schouwen”, uitgegeven door de

Oecumenische werkgroep WINDKRACHT 8
in de Westhoek. Deze tocht kunt u op eigen
gelegenheid maken, maar u kunt ook een
gezamenlijke waterroute meefietsen onder
leiding van een gids. Dit wordt gedaan op
donderdag 8 augustus. Start om 9.30 uur bij
de kerk van Burgh. (in het blad is helaas een
foutje geslopen, daar staat woensdag. Moet
dus zijn donderdag)
Het thema is dit jaar “WATER”. Zo komen
we o.a. langs de uitkijktoren in de Boswachterij Burgh-Haamstede, Nationaal Park Oosterschelde, de Schelphoek, de Koudekerkse
inlaag, de Vroonplas en de Walvisbunker.
Op diverse plaatsen wordt gestopt voor uitleg, versnapering en een ‘broodje tussen de
middag’.
Deelname is gratis, een vrijwillige bijdrage
wordt op prijs gesteld.
U kunt zich aanmelden bij:
Trudi Zuidmeer, tel: 06-55 50 87 26,
email: trudizuidmeer@gmail.com.
of Marijke Wessel email:
wesse342@kpnmail.nl
INTERKERKELIJK AVONDGEBED IN
DE GASTHUISKERK
Vorig jaar is het idee gekomen om in de
maanden mei t/m september 2 x per maand
een oecumenisch avondgebed te houden.
Het is een korte samenkomst met een lied,
een lezing, stilte en gebed, bezinning en
ontmoeting. De data zijn 11 en 25 juli, 8 en
22 augustus en 5 en 19 september. Aanvang
19.00 uur.
Hartelijk welkom!
LEUCHTFEUER
Zondag 26 mei was er in de O. L.V. op Zee
kerk te Haamstede een sfeervolle Taizé
viering. Het koor uit Weilerswist/Duitsland
verraste ons allen met liederen in het Nederlands, Duits, Engels, Frans, Italiaans en in het
latijn. Voorganger was mevr. Gemma
Verlijsdonk. Ook het gedicht: “Angstig leven
met gesloten deuren“ (Wim Holtermann osfs)
sprak veel kerkgangers aan. Een mooie viering, staand applaus en met de belofte om
snel terug te komen. Na de viering was er
een gezellig samenzijn op onze patio.
PINKSTERFAKKEL

De Hervormde kerk van
Haamstede
bracht ons op
Eerste Pinksterdag een
oecumenische groet. Onze kerk bracht de
Windkracht 8 fakkel (die van kerk naar kerk
gaat) samen met onze groet naar de Ontmoetingskerk, alwaar Henny Wichgers de

groet van de O. L.V. op Zee kerk overbracht.
Deze Windkracht 8 Fakkel gaat al vele jaren
vergezeld van een persoonlijk woordje met
Pinksteren van kerk naar kerk. In alle kerken, aangesloten bij Windkracht 8 wordt
dan het lied: “Wij leven van de wind…”
gezongen.
VRIJWILLIGER

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

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

In het vorige parochienieuws heb ik wat
kunnen vermelden over de vrijwilligers bij
de begraafplaats. Maar voordat iemand
begraven kan worden zijn er nog best wel
wat uitgebreide administratieve handelingen nodig en ook nog wat telefonische
afspraken met diverse betrokkenen. Dit
werk en de administratie van de begraafplaats is al sinds jaar en dag in de goede handen van Nico Baart en Loek van
de Hark. Loek heeft dit altijd fantastisch
gedaan, maar geeft zijn stokje nu over aan
Jan Versaevel. Sinds ik mij kan herinneren
deed Loek dit werk. Hij doet dit al zo lang
dat ik in de administratie niet kon terug vinden wie dit voor hem heeft gedaan.
Bij deze willen wij dan ook Loek van harte
bedanken voor al zijn werk wat hij voor onze
begraafplaats en parochie heeft gedaan.
Loek TOP gedaan, BEDANKT!!
Erik Steegmans
KBO
Op zaterdag 27 juli a.s is onze jaarlijkse
mosselavond. U kunt zich hiervoor opgeven
bij Kees Verkaart. Zijn telefoonnummer en
mailadres vindt u in de nieuwsbrief. Bij binnenkomst, vanaf half 6 heten wij u van harte
welkom, betaalt u € 12.50 p.p. en daarvoor
krijgt u van ons heerlijke mosselen of lekkere saté op uw bordje. Haast u met aanmelden want het enthousiasme voor deze
avond is groot. Bij opgave graag vermelden
of u mosselen of saté wilt. Wij zien uit naar
uw komst.
De KBO koffie ochtenden worden tijdens juli
en augustus even stopgezet om er in september met frisse moed weer tegenaan te
kunnen. In Brouwershaven is op 3 juli nog
een samenzijn en niet in augustus.

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
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colofon
PASTORAAL CENTRUM
Secretariaat/teamassistentie:
Plonie Paree
Zusterstraat 4, 4461 JA Goes
tel. 0113-218610
pastor team@zeelandnet.nl
Openingstijden Pastoraal Centrum:
van di t/m vrij van 10.00 tot 12.00 uur
PASTORAAL TEAM
- Wiel Hacking, pastoraal werker, teamleider
tel. 06-17598152
wielhacking@gmail.com
- 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

Verzet tegen de bakens?

In de afgelopen maanden heeft teamleider/
pastoraal werker Wiel Hacking ons meegenomen in de ontwikkeling van een nieuw
parochieplan voor de Heilige Pater Damiaanparochie. Van tevoren was niet goed te
voorspellen hoe lang dat traject van aftasten,
meedenken, overleggen en stellingen durven
innemen zou duren. Dat het een tocht van
de lange adem zou worden- een soort marathon- bleek naarmate men de eindstreep
naderde: 2019 moest het jaar zijn dat het
complete pakket bij de bisschop ter beoordeling zou moeten liggen. Die deadline is
gehaald en binnenkort worden op het bisdom
de eerste gesprekken gevoerd. De race is
nog niet ten einde, maar een sponspauze is
wel verdiend.

EMERITI PASTORES
Hans Buijssen, buijssen@zeelandnet.nl
Tom Brooijmans, tbrooymans@zeelandnet.nl
Paul de Maat, pdemaat@planet.nl
REDACTIE
- Goes
Riet Hopmans
- ’s-Heerenhoek Plonie Paree
- Heinkenszand Addie Nelen
- Kwadendamme Hans de Vos
- Lewedorp
Tilly van Klooster
- O-Z-Beveland Jeannet Kievit
- Ovezande
Marinus Bierens
- Sch-Duiveland Rudy de Maaijer
- Pastoresteam Wiel Hacking
- Hoofdredactie Richard Gielens
vragen/opmerkingen: mail ze naar
parochienieuws@zeelandnet.nl
WEBSITE
www.paterdamiaanparochie.nl
OPLAGE
4500 exemplaren
VORMGEVING EN DRUK
- Drukkerij Driedijk
Noordland 3, 4451 RP Heinkenszand
tel. 0113-561942
info@drukkerijdriedijk.nl
www.drukkerijdriedijk.nl

SLUITINGSTERMIJN
VOLGEND NUMMER:
De sluitingsdatum voor
nummer 6 is 19 augustus; dit is
ook een dubbelnummer voor
september en oktober.
Op vrijdag 30 augustus wordt
PN 6 gedistribueerd.
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Het is heel begrijpelijk – en dat onderschrijft
Wiel ook in zijn laatste column- dat er vanaf
de start gevoelens van onbehagen en onrust
merkbaar zijn. Wie geen ervaren wedstrijdloper is, zal wellicht ten overvloede check
na check doen om zich te vergewissen goed
van start te kunnen gaan. Is mijn uitrusting in
orde? Heb ik voldoende verzorgingsmiddelen
bij me om de hele toch uit te kunnen lopen?
Heb ik me voldoende voorbereid op die langeafstandsloop? Eén ding heb je zelf niet in
de hand: staat er publiek aan de kant van de
weg om me aan te moedigen?
Of lopen er hazen mee die me vooral voor de
voeten lopen?
Een wandelaar die voor zijn plezier zijn dagelijkse ommetje maakt, kan al ontstemd raken
als er een weg opgebroken is en hij/zij een
andere route moet kiezen. Een parochieplanmaker (en dan spreek ik over een hele groep
deskundigen uit de H. Mariaparochie en de
H. Pater Damiaanparochie) hield rekening
met oneffenheden en barricades van tijdelijke aard. Kraaienpoten, punaises of ouderwetse groene zeep stonden uitglijders of een
pas op de plaats niet echt in de weg, want er
was geen sprake van moedwillige sabotage.
Vallen of uitglijden leidden wel tot blauwe

plekken of zalf smeren en dat bleef onbedoeld langer zeer doen dan de verwonding.
Hopelijk is er niemand die roept dat ‘alles bij
het oude moet blijven’. Het oude, vertrouwde gevoel van elke zondagmorgen samen
kerken bestaat niet meer. Zondagsdiensten
kunnen niet overal meer gelijktijdig plaatsvinden en zaterdagavondvieringen bieden enige
ruimte om elke kern van de gewenste dienst
te kunnen voorzien.
Bij de amateurvoetballers heeft de overstap
van zondagse wedstrijden naar de zaterdag
ook enige aanpassing gekost. De favoriete
klus-zaterdag haalde publiek langs de lijn
weg, terwijl men de wisseling van dag en
speelafdeling vooral toepaste om minder lange reistijden naar de wedstrijd te voorkomen.
Wat bij voetbalminnend Nederland heel
gewoon is (elk weekend op pad naar een
andere locatie) is voor gelovig Beveland nog
geen gesneden koek. De vergelijking tussen voetballen en kerkgang loopt natuurlijk
mank….want ‘voetballen is leuk’ en daar
gaat het tegenwoordig vooral om. Niet toch?
Samen kerken, ja gezellig…zal nooit zo op
deze wijze aanslaan, ook al zouden er kerkbusjes van kern naar kerk rijden. We betalen
veel makkelijker de boodschappen aan huis
via de grootgruttersbestelwagen, dan zo’n
openbaar vervoermiddel naar de Boodschap
van Christus.

Samen op weg + kerk klinkt velen vertrouwd
in de oren, maar dat het deze betekenis in
katholieke kring zou krijgen, was minder
snel verwacht. Strippenkaarten bestaan niet
meer; ieder die reizen wil, heeft (bij voorkeur)
een persoonlijke ov-chipkaart. Laten we de
reiszones voor wat ze zijn en via de
clustervariant elkaar opzoeken in zanggebed-Woord en ook voor het kopje na die
dienst. Dat kopje maakt de lippen los en daar
is zeker niets mis mee!
Richard Gielens,
bestuurslid H. Pater Damiaanparochie belast
met communicatiezaken.

