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EENVOUD SIERT…?
Iedereen die wel eens een handleiding 
gelezen heeft, verbaast zich erover dat er 
opvallend veel moeilijke woorden gebruikt 
kunnen worden. Praat met een ambtenaar 
of lees een voorschrift/wet, dan ga je al snel 
twijfelen aan je verstandelijk vermogen. Wat 
bedoelt men nou eigenlijk?
Wie de mogelijkheid heeft om via Netflix de 

serie ‘the Crown’ te volgen, zal zich blijven verbazen over de meer 
dan afstandelijke manier waarop het Britse koningshuis omging 
met het gewone volk. Tegelijkertijd stonden we even beteuterd 
te kijken toen onze koninklijke familie in de herfstvakantie dacht 
dat een weekje Griekenland wel kon… Het koninklijk paar zat een 
paar dagen later – ingetogen- op een bank aan ons, Nederlandse 
onderdanen, openlijke excuses aan te bieden.  
’t zijn net mensen….
Premier Rutte fietst ‘gewoon’ door Den Haag en pakt ‘spontaan’ 
een vloerwisser als hij koffie morst in een overheidsgebouw. Wat 
zijn wij Nederlanders toch gewoontjes… 

JAN EN ALLEMAN…
Tegenstromen zien gevaren in ‘gemakkelijk’. Voor Jan en 
alleman? Daar wil niet iedereen bij horen. Populair zijn heeft een 
bijsmaak, want als iedereen het begrijpt/of zo doet, wat heeft het 
dan voor meerwaarde? Als men alles begrijpt, gaat men elkaar 
snel tegenspreken- als gelijkwaardige zien…en daar zit niet 
iedereen op te wachten. 

Voor de wet is iedereen gelijk, maar 
dat is een papieren regel: we weten wel 
beter! Hij/zij die het zich veroorloven kan, 
wil boven het alledaagse uitsteken. “Ik” 
wil niet “iedereen” zijn, maar ‘uniek’ of 
een eenling/individu.
Sommigen zien meer in bijzonder,  
exclusief of niet alledaags. 

 Er zijn termen, die het wat specifieker 
maken: primair, origineel, orthodox, tot 
elitair en genivelleerd toe. 
Wetgeving is bewust zo geschreven 
dat het maar voor één uitleg vatbaar is. 
Hoe moeilijk dat is ervaarden we in de 
regelgeving omtrent corona. Ondanks 
alle goede bedoelingen van medici, 

rechtsgeleerden, politici, “influencers” (invloedrijke personen) en 
iedereen die enige kennis had van menselijk gedrag. Nederland 
kende op een gegeven moment meer dan 17 miljoen deskundigen: 
iedereen had wel een eigen verklaring om iets op eigen wijze 
wel/niet te doen…
Beperkingen opleggen staat immers niet gelijk aan vrijheid in 
denken en handelen en dat kan wrijving opleveren. Tegendraads 
optreden, bewust regels schenden of burgerlijk ongehoorzaam 
gedrag worden dagelijks vastgesteld. Ordehandhavers hebben 
hun handen vol om hier tegen op te treden.
Waanzin en waarheid; complottheorieën en 
wetenschappelijke studies worden op één 
hoop gegooid, zodat het snel een allegaartje 
van één pot nat wordt.
Respect en afstand zijn sleutelwoorden om 
ons in deze bijzondere, ‘niet-normale’ tijd 
staande te houden. Het is treurig te moeten 
vaststellen dat sommigen de standaardmaat 
van anderhalve meter enkel als maatstaf zien 
om ermee wild om zich heen te slaan. 
Mondkapjes verplicht: ze kunnen me wat!  Vaccinaties? Alleen 
het woord al leidt tot prikkelende reacties. Vuurwerkverbod -  
aan m’n hoela! Ze hebben me al genoeg afgepakt! Gewoon 
simpel denken, toch? 

Vindt u het bezwaarlijk als ik iedere lezer van dit blad een 
‘eenvoudig, eerlijk, geloofwaardig en puur kerstfeest en 
nieuwjaar’ toewens? 

Inleidend woord van de hoofdredacteur…

Er zijn tijden geweest dat basale kennis ( recht toe-recht aan) als groot goed werd gezien. Anderen zagen het 
als ‘puur’, of de oorsprong. Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan?  Verstaanbaar zijn, voor iedereen toe-
gankelijk overkomen; dat is de kunst!

DE GERARDUSKALENDER: ELKE DAG EEN BEETJE SPIRIT!!

De Gerarduskalender, uitgebracht door 
Klooster Wittem, is een scheurkalender 
met elke dag op de voorkant een spreuk 
die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder 
het motto:
‘ELKE DAG EEN BEETJE SPIRIT!!’. Op de 
achterkant staan afwisselend moppen, 
gedichten, bezinningsteksten, puzzels 
en informatie over verschillende onder-
werpen. De kalender is bedoeld om elke 
dag goed te kunnen beginnen. 
De spreuk op de voorkant en de moppen, 
puzzels en informatie op de achterkant 

geven u aan het begin van de dag een 
positief gevoel.
De kalender wordt elk jaar met zorg en 
plezier samengesteld door een uitgebreide 
redactie van personeel en vrijwilligers 
rondom Klooster Wittem. De opbrengst 
van de kalender komt ten goede aan alle 
activiteiten die vanuit Klooster Wittem 
worden georganiseerd. De kalender voor 
2021 is vastgesteld op € 8,00.. Deze is te 
koop bij onderstaand adressen in de regio. 
Ook voor vragen en inlichtingen kunt u bij 
hen terecht.

Mevr. A. De Winter: Tarwestraat 11.
4456 CC Lewedorp. Tel: 06 – 57728990.
Mevr. Hoondert - Courtin: Jacob  
Valckestraat 9. 4451 AW Heinkenszand.  
Tel: 06 - 43528104.
Mevr. Hoogesteger: Stooflaan 5. 
4453 CT ’s Heerenhoek. Tel: 0113 – 351875.
Mevr. M. Westdorp: Kapelaan Koningstraat 11.
4453 BJ ’s Heerenhoek. Tel: 0113 -352387.
Mevr. N. Luijben – Den Boer: Rijksweg 16.
4307 LG Oosterland. Tel: 0111 – 643390.
Fam de Smit: Kastanjestraat 32. 
4462 VE Goes. tel: 0113 – 212048.
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BESTE LEZERS VAN PAROCHIENIEUWS,
Als u dit blad aantreft op uw deurmat, of 
in uw brievenbus is de 21e jaargang ten 
einde. Acht nummers lang mochten wij u 
berichten over het wel en wee in onze Hei-
lige Pater Damiaanparochie, het samen-
werkingsverband ‘Boven de Schelde’, het 
pastoresteam en al hetgeen er in de acht 
parochiekernen zoal plaatsvond. 
We hebben nog nimmer beweerd dat 
we volledig zijn in onze nieuwsgaring en 
berichtgeving. Zonder de hulp van schrij-
vers/ kopij-leveranciers, adverteerders, 
bezorgers en natuurlijk u-lezer/vrijwilligers 
kunnen we dit blad niet vullen en laten zijn 
wat het ‘moet’ zijn: een volwaardig blad en 
nog wel in kleurendruk!
Als we eind januari 2021 starten met de 
22e jaargang hopen we deze belofte aan 

kwaliteit in leesbaarheid tegen een schap-
pelijke prijs (uw kerkbijdrage of donatie/
kostenvergoeding van hopelijk minimaal 
tien euro per jaar) te blijven volbrengen. 
In drukkerij Driedijk met zijn medewer-
kers vinden wij een betrouwbare en zeer 
betrokken partner.
De schakel tussen lezer en samensteller 
is van groot belang en daarom willen we 
meer bieden, als u dat wenst.
Elke parochiekern kent eigen feiten en 
weetjes, die ze graag zo snel mogelijk aan 
u willen presenteren. Een blad als Paro-
chienieuws kan daar niet volledig aan vol-
doen, omdat het slechts maandelijks/soms 
als dubbelnummer voor twee maanden 
verschijnt.  
In sommige kernen kent men info’s in de 
vorm van een inlegvel (bijgeleverd bij dit 
blad), een kerkblad- achter in de kerk-,  
of digitale nieuwsbrieven die bij regel-
maat verschijnen. De behoefte om nieuws 
te kunnen delen is bij alle kernen groot/
aanwezig.
Daarom een verzoek- als u daaraan wilt 
meewerken is dat geweldig!

Wilt u regelmatig op de hoogte gebracht 
worden van lokaal nieuws/ actuele infor-
matie vanuit parochie-kern of bisdom? 
Stuur dan uw mailadres naar uw eigen 
parochiekern. De adressen vindt u onder 
elk ‘kopje’ van uw parochiekern. Zo krijgt 
elke kern-administratie belangrijke gege-
vens die uiteraard ENKEL voor dit doel 
gebruikt zullen worden. 
Besluit u later uw gegevens niet meer 
beschikbaar te stellen? Laat dat dan 
weten en men verwijdert deze direct. 
Uiteraard stelt men tussentijdse wijzi-
gingen ( verhuizing of andere persoonlijke 
omstandigheden) erg op prijs.
Wilt u meer weten over dit onderwerp? 
Raadpleeg eerst uw eigen kerncommissie 
of contactpersoon van dit Parochieblad. 
Hun gegevens vindt u achterop in de 
rubriek: adressen en telefoonnummers. 

Richard Gielens, hoofdredacteur PN

Pastoraal katernAlgemeen

VAN DE BESTUURSTAFEL

Emeritus 
Buijssen stopt 
met het voorgaan 
in eucharistievie-
ringen, maar start 
met het bege-
leiden van bijbel-
studies.
Emeritus-priester 
Harrie Buijssen 

is inmiddels 92 jaar oud, een gezegende 
leeftijd. Het parochiebestuur heeft zijn 
belangeloze inzet als emeritus altijd zeer 
gewaardeerd. In 1965 ging hij in onze paro-
chie voor het eerst voor in een eucharis-
tieviering in verzorgingshuis “de Kraayert” 
te Lewedorp. Helaas gaat het verstrijken 
van de jaren ook niet ongemerkt aan hem 
voorbij. Daarom hebben wij, ondanks de 
precaire situatie waarin ons pastoraal 
team zich qua bezetting bevindt, met pijn 
in het hart besloten om hem vanaf begin 
december 2020 te ontlasten van het voor-
gaan in eucharistievieringen. Wij hebben 
dit besluit aan hem toegelicht in een drietal 
gesprekken, verspreid over de afgelopen 
vier weken. Alhoewel hij het eigenlijk niet 
met ons eens is, legt hij zich wel bij het 
besluit neer. 

Desgevraagd was emeritus Buijssen 
bereid om vanaf nu voor onze parochie bij-
belstudies te organiseren/ begeleiden, die 
in de Maria Magdalenazaal in Goes zullen 
worden gehouden. Als u zich voor een bij-
belstudiegroep wil opgeven kunt u dat via 
de mail doen: pastoresteam@zeelandnet.nl
Wij zijn blij dat emeritus Buijssen zijn 
betrokkenheid bij de geloofsgemeenschap 
van de Heilige Pater Damiaan parochie op 
deze manier wil blijven vormgeven. Van-
wege het feit dat hij, weliswaar in een 
andere vorm, zijn inzet voor onze paro-
chie continueert heeft hij ook nog geen 
behoefte aan een afscheidsreceptie. Als 
u hem persoonlijk wil bedanken voor zijn 
inzet in onze parochie tot nu toe denken wij 
niet dat hij daar bezwaar tegen zal hebben: 
buijssen@zeelandnet.nl 

Als u vragen heeft over het bovenstaande 
of uw gevoelens aan het parochiebestuur 
kenbaar wil maken kunt u terecht op mijn 
mailadres: slenter@zeelandnet.nl 
Namens het parochiebestuur van de  
Heilige Pater Damiaan parochie,

Victor Slenter, vicevoorzitter

VOLKSKERSTZANGDIENST
MAAR DAN ANDERS

Met veel 
volk 
bijeen 

komen in de Nieuwe Kerk om samen 
uit volle borst bekende kerstliederen 
te zingen – dat zit er dit jaar niet in. 
Toch willen we als Platform voor 
de Kerken de liederen wel laten 
klinken. 
Op het ogenblik is een werkgroep 
druk bezig met de voorbereiding van 
een korte film. Daarin zullen musici 
van Kunst en Eer samen met kin-
deren van de J.L. de Jongeschool 
en kinderkoor Sjaloom zorgen dat er 
thuis genoten en meegezongen kan 
worden. Op allerlei bekende locaties 
zullen muziek, kerstevangelie, over-
denking, mini-interview en gebed 
worden opgenomen. 

De muzikale film zal te bekijken zijn 
op www.kerkomroep.nl  of via 
www.kerkdienstgemist.nl

Een verrassende kerstzangdienst 
gewenst - volgend jaar hopelijk 
weer met heel veel volk bij elkaar!
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Zaterdag 5 december
19.00 uur  Heinkenszand
 Th. de Deckere-Eucharistieviering
 Free Spirit
19.00 uur Ovezande
 A. v. Veldhoven-Viering van W&C

Zondag 6 december
2e zondag van de Advent
09.00 uur  ’s-Heerenhoek
 H. Buijssen-Eucharistieviering
               Orgelspel met Cantor
09.15 uur  Zierikzee
 Th. de Deckere-Eucharistieviering
 W. Boer en Cantors 
09.30 uur  Hansweert
 R. Mangnus-Viering van W&C
09.30 uur  Goes
  Kringviering advent - te volgen 

via kerkdienstgemist.nl
10.45 uur  Lewedorp
 H. Buijssen-Eucharistieviering
11.00 uur  Kwadendamme
 R. Mangnus-Viering van W&C
11.00 uur  Goes
 Th. de Deckere-Eucharistieviering
 Con Amore

Dinsdag 8 december
09.30 uur  Goes
 A. v.Veldhoven-Viering van W&C
 
Donderdag 10 december
08.40 uur  Haamstede
 Th. de Deckere-Lauden
09.00 uur  Zierikzee 
 Th. de Deckere-Eucharistieviering

Zaterdag 12 december
19.00 uur  Ovezande
 Th. de Deckere-Eucharistieviering
 Pius X

Zondag 13 december
3e zondag van de Advent
09.00 uur  Heinkenszand
 W. Hacking-Viering van W&C
 Dameskoor 
09.15 uur  Zierikzee 
 G. Kok-Viering van W&C
 W. Boer en Cantors
09.30 uur  Goes
  Kringviering advent - te volgen 

via kerkdienstgemist.nl
09.30 uur  Hansweert
 Th. de Deckere-Eucharistieviering
10.45 uur  ’s-Heerenhoek
 T. Brooijmans-Eucharistieviering
 Orgelspel met cantor
10.45 uur  Lewedorp
 W. Hacking-Viering van W&C
 Orgel: Tanny Louwerse
 Mini gelegenheidskoor van pc/rk
11.00 uur  Kwadendamme
 Th. de Deckere-Eucharistieviering
 Singing Voices 
11.00 uur  Goes
 G. Kok-Viering van W&C
 Herenkoor
17.00 uur  Goes
 Th. de Deckere

 Ds. van de Linde
 Oec. Choral Evensong

Dinsdag 15 december
09.30 uur  Goes
 W. Hacking-Viering van W&C
19.00 uur  Goes
  Th. de Deckere-Boeteviering
  Met aansluitend de gelegenheid 

om het sacrament van verzoe-
ning te ontvangen (Biecht)

Woensdag 16 december
16.30 uur  Zierikzee
 Th. de Deckere-Eucharistieviering      
 Adventsviering voor ouderen

Vrijdag 18 december
10.00 uur  Ovezande
 A. v.Veldhoven
 School kerstviering

Zaterdag 19 december
19.00 uur  Heinkenszand
 A v. Veldhoven-Viering van W&C
 Dameskooor
Zondag 20 december
4e zondag van de Advent
09.00 uur  ’s-Heerenhoek
 A v Veldhoven-Viering van W&C
 Orgelspel met Cantor
09.15 uur  Zierikzee
 Liturgiegroep-Viering van W&C
               W. Boer en Cantors
09.30 uur  Goes
  Kringviering advent - te volgen 

via kerkdienstgemist.nl
09.30 uur  Ovezande
  Bisschop J. Liesen- 

Eucharistieviering
 Pius X
09.30 uur  Hansweert
 R. Stobbelaar-Viering van W&C
10.45 uur  Lewedorp
 A. van Veldhoven-Viering van W&C
              Eligiuskoor
11.00 uur  Kwadendamme
 R. Stobbelaar-Viering van W&C
 St. Ceacilia
11.00 uur  Goes
 Bisschop J. Liesen
 Eucharistieviering
 W. Boer en Cantors

Dinsdag 22 december
09.30 uur  Goes
 Th. de Deckere-Eucharistieviering

Donderdag 24 december
14.00 uur  Goes
 R. Mangnus-Viering van W&C
 Project koor o.l.v. Janny Dieleman
16.30 uur  Zierikzee
 A .v.Veldhoven-Viering van W&C
 Gezinsviering
18.30 uur  Goes
 G. Kok-Viering van W&C
 L’Esprit

19.00 uur  Hansweert
 W. Hacking-Viering van W&C
19.00 uur  Kwadendamme
 Th. de Deckere-Eucharistieviering
 Singing Voices en Con Affezione
20.00 uur  Lewedorp
 T. Brooijmans-Eucharistieviering
 Dames en Herenkoor
20.00 uur  Haamstede 
 Pater T. Bun-Eucharistieviering 
21.00 uur  Ovezande
 A. v.Veldhoven-Viering van W&C
 Oal In
21.00 uur  Zierikzee
 W. Hacking-Viering van W&C
 W. Boer en Cantors
21.30 uur  Heinkenszand
 R. Mangnus-Viering van W&C
 Dameskoor
22.30 uur  ’s-Heerenhoek
 R. Stobbelaar-Viering van W&C
 Missicanto (ged) en Fanfare
23.00 uur  Goes
 Th. de Deckere-Eucharistieviering
 Capella Maria Magdalena

Vrijdag 25 december
1e Kerstdag
09.00 uur  ’s-Heerenhoek
 W. Hacking-Viering van W&C
 Missicanto (ged) en Fanfare
09.00 uur  Heinkenszand
 A. v.Veldhoven-Viering van W&C
 Free Spirit
09.15 uur  Zierikzee
 Pater T. Bun-Eucharistieviering
 W. Boer en Cantors 
09.30 uur  Goes
 Kringviering advent -te volgen  
 via kerkdienstgemist.nl
09.30 uur  Ovezande
 R. Stobbelaar-Viering van W&C
 Pius X
09.30 uur  Hansweert
 Geen viering
10.45 uur  Lewedorp
 W. Hacking-Viering van W&C
 Con Dios
11.00 uur  Kwadendamme
 A. v.Veldhoven-Viering van W&C
 St. Caecilia
11.00 uur  Goes
 T. Brooijmans-Eucharistieviering 
 W. Boer en Cantors
 
Zaterdag 26 december
2e Kerstdag - H. Stefanus
10.00 uur  Goes
 Th. de Deckere-Eucharistieviering
 Con Amore
 

Hieronder het rooster van de vieringen. I.v.m. Corona kan hierin nog verandering komen. Als er veranderingen zijn 
hopen wij die zo spoedig als mogelijk is aan u te laten weten. Rooster wordt bijgehouden op de website van het 
pastoraal team: www.paterdamiaanparochie.nl/kerk-diensten-liturgische-kalender

4



Kerkdiensten

Zondag 27 december
Feest van de Heilige familie
09.00 uur  ’s-Heerenhoek
 Geen viering
09.15 uur  Zierikzee
 R. Stobbbelaar-Viering van W&C
 W. Boer en Cantors
09.30 uur  Ovezande
 Liturgiegroep-Viering van W&C
 Pius X
09.30 uur  Hansweert
 A v Veldhoven-Viering van W&C
10.45 uur  Lewedorp
 Liturgiegroep Viering van W&C
  De Heren van Dames en Heren-

koor
11.00 uur  Kwadendamme
 A v Veldhoven-Viering van W&C
 St. Caecilia
11.00 uur  Goes
 T. Brooijmans-Eucharistieviering
 W. Boer en Cantors
11.00 uur  Haamstede
 R. Stobbelaar-Viering van W&C

Dinsdag 29 december
09.30 uur  Goes
 Liturgie Groep-Viering van W&C

Donderdag 31 december- Oudjaar
19.00 uur  ’s-Heerenhoek
 T. Brooijmans-Eucharistieviering
19.00 uur  Ovezande
 R. Stobbelaar-Viering van W&C
 Oal-In
19.00 uur  Zierikzee
 Liturgiegroep-Viering van W&C

Vrijdag 1 januari – Nieuwjaar
Moederschap van Maria
09.00 uur  Heinkenszand
 R. Stobbelaar-Viering van W&C
 Herenkoor
09.30 uur  Hansweert
 Geen viering
10.45 uur  Lewedorp
 T. Brooijmans-Eucharistieviering
 Dames en Herenkoor
11.00 uur  Kwadendamme
 Geen viering
11.00 uur  Goes
 R. Stobbelaar-Viering van W&C
 W. Boer-Cantors

Zaterdag 2 januari
19.00 uur  Heinkenszand
 W. Hacking-Viering van W&C
 Free Spirit
19.00 uur  Ovezande
 Th. de Deckere-Eucharistieviering
 Pius X

Zondag 3 januari 
Openbaring des Heren
09.00 uur  ’s-Heerenhoek
 R. Stobbelaar-Viering van W&C
 Orgelspel met Cantor

09.15 uur  Zierikzee
 Th. de Deckere-Eucharistieviering
 W. Boer en Cantors 
09.30 uur  Hansweert
 R. Mangnus-Viering van W&C
09.30 uur  Goes
  Kringviering - te volgen via 
 kerkdienstgemist.nl
10.45 uur  Lewedorp 
 R. Stobbelaar-Viering van W&C
 Con Dios
11.00 uur  Kwadendamme
 R. Mangnus-Viering van W&C
11.00 uur  Goes
 Th. de Deckere-Eucharistieviering
 Con Amore

Dinsdag 5 januari
09.30 uur  Goes
 Th.de Deckere-Eucharistieviering

Zaterdag 9 januari
19.00 uur  Lewedorp
 Th. de Deckere-Eucharistieviering
 Eligiuskoor
19.00 uur  Ovezande
 A. v.Veldhoven-Viering van W&C
 Pius X

Zondag 10 januari 
Doop van de Heer
09.00 uur  Heinkenszand
 R. Stobbelaar-Viering van W&C
 Dameskoor 
09.15 uur  Zierikzee
 Liturgie Groep-Viering van W&C
 W. Boer en Cantors
09.30 uur  Hansweert
 Th. de Deckere-Eucharistieviering
10.45 uur  ’s-Heerenhoek
 T. Brooijmans-Eucharistieviering
 Orgelspel en Cantor
11.00 uur  Kwadendamme
 R. Stobbelaar-Viering van W&C
11.00 uur  Goes
 Th. de Deckere-Eucharistieviering
 IGS. Gregoriaans

Dinsdag 12 januari
09.30 uur  Goes
 A. v.Veldhoven-Viering van W&C

Zaterdag 16 januari
19.00 uur  Heinkenszand
 W. Hacking-Viering van W&C
 Dameskoor

Zondag 17 januari
2e Zondag door het jaar
Bidweek voor de eenheid
09.15 uur  Zierikzee
 Th. de Deckere-Eucharistieviering
 W. Boer en Cantors
09.30 uur  Hansweert
 R. Stobbelaar-Viering van W&C
10.00 uur  Bethel Kerk Nieuwdorp
 Mw. M. Meulensteen
 Liturgie Groep ’s-Heerenhoek
10.00 uur  PKN in Driewegen/Ovezande
 Ds. J. Buller  en pastor W. Hacking 
 Enkele koorleden zingen

10.00 uur  Lewedorp
 Ds. R. Brand 
11.00 uur  Kwadendamme
 Th. de Deckere-Eucharistieviering
11.00 uur  Goes
 T. Brooijmans-Eucharistieviering 
 L’ Esprit

Dinsdag 19 januari
09.30 uur  Goes 
 W. Hacking-Viering van W&C

Zaterdag 23 januari
19.00 uur  ’s-Heerenhoek
 A. v.Veldhoven-Viering van W&C

Zondag 24 januari
3e Zondag door het jaar
09.00 uur  Heinkenszand
 Liturgiegroep-Viering van W&C
 Herenkoor
09.15 uur  Zierikzee
 A. v.Veldhoven-Viering van W&C
09.30 uur  Ovezande
 R. Stobbelaar-Viering van W&C
 Pius X
09.30 uur  Hansweert
 Bisschop Liesen-Eucharistieviering
10.45 uur  Lewedorp
 R. Stobbelaar-Viering van W&C
11.00 uur  Kwadendamme
 A. v.Veldhoven-Viering van W&C
11.00 uur  Goes
 Bisschop Liesen-Eucharistieviering
 Koor: Luscinia

Dinsdag 26 januari
09.30 uur  Goes
 Th. de Deckere-Eucharistieviering

Zaterdag 30 januari
19.00 uur  Heinkenszand
 Th. de Deckere-Eucharistieviering
 Herenkoor
19.00 uur  Kwadendamme
 W. Hacking-Viering van W&C

Zondag 31 januari
4e Zondag door het jaar
09.00 uur  ‘s-Heerenhoek 
 Th. de Deckere-Eucharistieviering
 Orgelspel met Cantor
09.15 uur  Zierikzee
 R. Mangnus-Viering van W&C
 W. Boer en Cantors
09.30 uur  Ovezande
 Liturgie Groep-Viering van W&C
 Pius X
09.30 uur  Hansweert
 W. Hacking-Viering van W&C
10.45 uur  Lewedorp
 W. Hacking-Viering van W&C
 Eligiuskoor
11.00 uur  Goes
 T. Brooijmans-Eucharistieviering
 Herenkoor

Dinsdag 2 februari
09.30 uur  Goes
 A. Ladonski-viering van W&C
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HOE GAAN WE HET VORMSEL DOEN IN 2021? 
We zouden graag al bekend maken wan-
neer en waar in 2021 de Vormselvie-
ring plaatsvindt. Meestal is dat op een 
zaterdag in juni. Helaas hebben we op 
dit moment de planning nog niet rond. 
We bekijken nog hoe we een inhaalslag 
kunnen maken om kinderen die vorig jaar 
in groep 7 en 8 zaten alsnog de mogelijk-
heid te geven om het Vormsel te doen. 
Al een aantal jaren worden kinderen 
uit verschillende kernen van de pater 
Damiaan parochie in één Vormselvie-
ring gevormd. Het is traditie geworden 
dat ieder jaar de vormselviering in een 
andere kerk van onze parochie gehouden, 
zodat iedere kern dit feest met jonge 
mensen, die voor het vormsel kiezen, kan 

meemaken. Binnenkort zullen de vorm-
selwerkgroepen en het pastoraal team 
overleggen hoe we de vormselvoorbe-
reiding voor 2021 kunnen organiseren 
met het in acht nemen van de richtlijnen 
van de RIVM en de adviezen van de bis-
schoppen. Vorig jaar hebben we voor-
tijdig de vormselactiviteiten stil moeten 
leggen. Daarom kunnen dit jaar kinderen 
uit alle kernen van de Pater Damiaanpa-
rochie zich opgeven. Je kunt je opgeven 
als je in groep 7 of 8 zit, of in de brugklas. 
Op de website van de parochie wordt na 
de Kerst het nieuwe aanmeldingsformulier 
geactiveerd. 
www.paterdamiaanparochie.nl
We zullen na de Kerst ouders van kinderen 

uit groep 7 en 8  informeren via de 
scholen. We bekijken nog hoe we de brug-
klassers gaan informeren. De informatie 
wordt na de Kerst ook bekend gemaakt op 
onze website en facebookpagina. En we 
leggen vanaf Kerst de vormsel-info achter 
in onze kerken. 

We werken weer met 
het project ‘In Vuur 
en Vlam’ en hopen 
op fijne en inspire-
rende weken met 
een nieuwe groep 
vormelingen in 2021.

Alida van Veldhoven, pastoraal werkster

Pastoraal Katern

HERHAALDE OPROEP

VACATURE TEAMASSISTENT (M/V)
De huidige teamassistente gaat in mei 2021 met pensioen. 
Daarom is het Samenwerkingsverband ‘Boven de Schelde’ - 
Heilige Maria Parochie Walcheren en Heilige Pater Damiaan-
parochie (De Bevelanden en Schouwen Duiveland)-  op zoek 
naar een teamassistent (m/v) voor 18 uur per week (0,5 fte) per 
1 maart 2021

WAT ZIJN UW TAKEN?
Op het Pastoraal Centrum in Goes voert u secretarieel onder-
steunende werkzaamheden uit ten behoeve van en in samen-
spraak met de leden van het pastorale team. De teamleider is 
hierbij uw leidinggevende. 
Uw taken bestaan onder andere uit:
- Assisteren bij het opstellen van de agenda teamoverleg.
-  Uitvoeren van uit het teamverslag voortvloeiende werkzaam-

heden
- Uitwerken en bijhouden van het rooster
-  Voorbereiden en afwikkelen correspondentie van en voor het 

pastoraal team
- Secretariële voorbereiding activiteiten
- Kopieerwerk
- Verzenden van stukken
- Bijhouden agenda en bereikbaarheid van teamleden
- Maken van afspraken in opdracht van het teamleden
- Postbehandeling ten behoeve van het team
- Archivering

Tevens bent u gastvrouw/heer voor wie het Pastoraal Cen-
trum bezoekt tijdens kantooruren (dinsdag t/m vrijdag van 10.00 
tot 12.00 uur). Een deel van de werkzaamheden kan ook thuis 
worden uitgevoerd. Daarnaast neemt u de telefoon van de 
teamwacht waar voor binnenkomende verzoeken om uitvaarten 

of ziekenzalving/zegening). De teamwacht is 7 dagen per week 
bereikbaar tussen 08.00 en 22.00 uur; in het weekend wordt u 
vervangen door een team van vrijwilligsters. Een volledig over-
zicht van alle werkzaamheden is te verkrijgen bij Plonie Paree, 
teamassistente (pastorteam@zeelandnet.nl) 

WAT VERWACHTEN WIJ?
U heeft een secretariële opleiding en relevante ervaring op 
minstens MBO niveau. U beschikt over goede communicatieve 
vaardigheden en bent bekend met de gangbare computerpro-
gramma ‘s en het gebruik van moderne communicatiemiddelen. 
Een flexibele instelling en het vermogen om creatieve oplos-
singen te bedenken strekken tot aanbeveling. Een nauwgezette 
werkhouding is eveneens van belang. Ook verwachten wij dat u 
vertrouwd bent met de katholieke geloofstraditie en daar uiting 
aan geeft als praktiserend katholiek. U bent bereid om nadere 
vorming en toerusting door het bisdom te volgen.

WAT BIEDEN WIJ?
U zult werken in een dynamische organisatie, waarin uw cre-
ativiteit heel goed tot haar recht kan komen. Begeleiding van 
uw werkzaamheden door de teamleider is vanzelfsprekend, 
evenals een gedegen inwerktraject door de huidige teamas-
sistente. De salariëring geschiedt volgens de richtlijnen van 
het Bisdom (functiegroep B rechtspositie voor lekenpersoneel, 
€ 1.914 bruto per maand bij een fulltime dienstverband). Een 
Verklaring Omtrent Gedrag dient overlegd te worden voordat u 
kunt worden aangesteld.

Sollicitaties (met bijgevoegde cv) kunnen tot uiterlijk 20 
december 2020 worden aangeleverd bij Els Heijers, bestuurslid 
(portefeuille personeel) els@zeelandnet.nl.
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DAMIAANTJE
Hoi iedereen,
Bijna kerst! Jeetje wat wordt het dit jaar een vreemde kerst. Geen kerstmusical…. Voorzichtig zijn. We kunnen zelfs niet met 
z’n allen naar oma Polder toe. Maar we hebben wel afgesproken dat ze toch een echt kerstverhaal gaat vertellen via Facetime. 
Er kwam deze week al een postpakket van oma Polder met een aftelkalender tot kerst en een pakje dat ik pas open mag maken 
op kerstavond, net voor ze het verhaal zal vertellen. Wat zou daar toch inzitten…?? Ik kan bijna niet wachten. Ik hoop dat het 
ondanks alles, toch een gezellige Kerst wordt.

Doeoeg! Damiaantje.

GLORIA (NAAR EEN VERHAAL VAN BETTE WESTERA)

Er was eens een klein engeltje. Ze hing 
boven het kerststalletje in Roosjes klas. 
Als de juf vertelde over Jozef en Maria en 
het kindje in de kribbe, dan keek Roosje 
naar het engeltje. ‘Wat hang je daar toch 
eenzaam boven de stal. Ga toch naar het 
kindje kijken, net als de herders.’ Droevig 
staarde het engeltje voor zich uit. ‘Durf 
je niet?’ vroeg Roosje zacht. Het engeltje 
antwoordde niet. Die middag, toen de 
bel was gegaan, bleef Roosje achter in 
de klas. Ze ging voor het stalletje staan 
en maakte heel voorzichtig het engeltje 
los en liet het in haar jaszak glijden. Pas 
toen ze thuis was, haalde ze het engeltje 
tevoorschijn. ‘Waarom ben je zo ver-
drietig?’ vroeg ze zacht. Toen Roosje dat 
zei gebeurde er iets vreemds. De vleu-
geltjes van het engeltje trilden. Er kwam 
kleur op haar bleke wangetjes en het 
engeltje zei met een heldere stem: ‘Ik 
ben mijn vader en mijn moeder kwijt. Al 
heel lang.’ ‘Niet huilen,’ zei Roosje. ‘Ik 
zal je helpen zoeken.’ Vanaf dat moment 
woonde Gloria in Roosjes jaszak. Ze ging 

overal mee naar toe. Ze gingen naar de 
bakker, de slager, de supermarkt. ‘Zie je 
ze?’ fluisterde Roosje. ‘Nee,’ fluisterde 
Gloria terug. ‘Hoe zien je vader en moeder 
er eigenlijk uit?’ vroeg Roosje. ‘Ze zijn heel 
groot en heel wit en heel lief,’ antwoordde 
Gloria. ‘Hoe ben je ze kwijtgeraakt?’ Gloria 
dacht diep na. ‘Ze zongen in het engelen-
koor. Op een dag moest dat koor ergens 
zingen. Niet gewoon thuis, in de hemel, 
maar ergens tussen hemel en aarde, 
boven de velden van een dorp dat Bet-
lehem heette. En ik mocht mee onder mijn 
vaders vleugels. Dat was heel spannend. 
In het licht van dat grote engelenkoor zag 
ik huizen en bomen. En opeens was er 
vlak onder mij iets wits. ‘Engelen!’ riep ik 
uit. Zonder na te denken liet ik mij tussen 
mijn vaders vleugels vandaag glijden 
en fladderde naar beneden. ‘Bèèè!!’ 
riepen de engelen toen ze mij zagen. 
Ze keken mij schaapachtig aan en ze 
hadden niet eens vleugels. Ik wilde terug 
naar mijn vader en moeder. Maar toen ik 
naar boven keek was alles donker. Het 

engelen-
koor was 
weg en 
de hemel 
was weer 
dicht.’  
‘s Avonds 
liepen Roosje, mama en papa door de 
donkere straten naar oma's huis. Door de 
openstaande deuren van de kerk dwar-
relden flarden kerstmuziek naar buiten. 
‘Stop,’ riep Gloria zo hard ze kon. Roosje 
bleef staan. ‘Ze roepen me!’ ‘Gló-ó-ória! 
In Excelsis Deo!’ hoorde ze. ‘Dat is het,’ 
riep Gloria uit. ‘Nu weet ik het weer.’ 
Roosje glipte de kerk in. ‘Laat me eruit, 
Roosje, vlug.’ riep Gloria. Roosje pakte het 
kleine engeltje voorzichtig uit haar jaszak. 
‘Gló-ó-ó-ria!’ klonk het uit de verte. ‘Papa, 
mama, hier ben ik!’ jubelde ze zo hard ze 
kon. ‘Dankjewel, Roosje,’ riep ze. ‘Ik zal je 
nooit vergeten!’ Toen verdween ze voor-
goed in de kerk. Daar stond Roosje. Ze 
voelde zich blij en verdrietig tegelijk. 

VOORAANKONDIGING:
Op 24 december om 14.00 uur vieren we in de RK Maria Magdalena 
kerk te Goes kerst met kinderen. Als je hier ook in mee zou willen 
zingen, dan kun je komen oefenen op 11 en 18 december van 15.30 
uur tot 16.15 uur in de RK Maria Magdalenakerk te Goes. Stuur even 
een berichtje als je mee wil doen zodat we weten hoeveel kinderen er 
komen oefenen naar: rkmagdalena@hotmail.com 

Met Damiaantje en Marieke 
op weg naar Kerst

Om half 10
Kringviering via Kerkdienstgemist.nl
(Kies Goes en Maria Magdalenakerk)

Speciaal voor kinderen tot groep 4.
Maar iedereen mag meekijken

ook broers en zussen die het fijn vinden en  
natuurlijk ook papa's en mama's, oma's en opa's

Zondag 29 november: De adventskrans
Zondag 6 december:  Het huisje van Maria
Zondag 13 december: De herberg is vol
Zondag 20 december: Slapen in een stal
1e Kerstdag, 25 december:  Kerst in de stal
Zondag 3 januari:  Echte Koningen in de stal

MMeett  DDaammiiaaaannttjjee  eenn  MMaarriieekkee  oopp  wweegg  nnaaaarr  KKeerrsstt  

Om half 10  

KRINGVIERING 
Via Kerkdienstgemist.nl.  

[Kies Goes en Maria Magdalenakerk] 

Speciaal voor kinderen tot groep 4. 
    Maar iedereen mag meekijken 

ook broers en zussen die het fijn vinden  
en natuurlijk ook papa’s en mama’s, oma’s en opa’s. 

 

Zondag 29 november:   Het huisje van Maria 
Zondag 6 december:    Het huisje van Jozef 
Zondag 13 december:   Ieder huisje en hotelletje is vol 
Zondag 20 december:   Geen huisje maar een stalletje 
1e Kerstdag, 25 december:   Kerst in het stalletje 
Zondag 3 januari:    Echte Koningen in het stalletje 
 

GEZINSVIERING  16.30 uur  Zierikzee • Iets met een lichtje
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TIJD OM NA TE DENKEN
Een ongemakkelijk gevoel, beperkt zijn in wat mag of kan, geen 
raad weten met de omstandigheden. Dat is wat deze tijd van 
coronamaatregelen met ons doet. Sociale contacten verlopen 
anders of vaak ook gewoon niet. Er komen andere vragen op ons 
af dan waar we gewoonlijk mee geconfronteerd werden. Kunnen 
we (of is het eerder: moeten we) wel terug naar het 'oude nor-
maal'? Ontstaat er zoiets als een 'nieuw normaal'? En hoe gaat 
dat er dan uitzien?
 Los van alle coronaperikelen leven we in een tijd, 
waarin de afstand tussen mensen eerder lijkt toe te nemen dan 
te worden overbrugd. Er worden meningen geponeerd, die nogal 
vierkant tegenover elkaar staan. Complottheorieën, ongefun-
deerde vermoedens van fraude, het absolute opeisen van de 
eigen vrijheid boven de waarde van het algemene belang, toe-
nemende intolerantie ten opzichte van mensen met een andere 
opvatting, huidskleur of seksuele voorkeur: het is zomaar een 
greep uit omstandigheden die erop wijzen hoezeer mensen uit 
elkaar kunnen groeien.
 Kunnen. Want gelukkig gebeuren er meer goede dingen 
dan kwade. Het is immers zo, dat het kwade vaak eerder wordt 
opgemerkt dan het goede. 'Het kwade schreeuwt, het goede 
fluistert,' wordt wel eens gezegd. En daarnaast moet je vast-
stellen, dat De meeste mensen deugen, zoals de titel van het boek 
van Rutger Bregman luidt. Kennelijk heeft de schrijver daarmee 
een schot in de roos gedaan, want er zijn al meer dan 275.000 
exemplaren van verkocht.
 Mensen kunnen dus uit elkaar groeien. Waar dat 
gebeurt, zouden we moeten proberen de tegenstellingen te over-
bruggen. Daar zouden we moeten proberen meer tolerantie op 
te brengen voor andermans opvatting of voorkeur. Tolereren wil 
zeggen, dat je de ander de gelegenheid geeft om anders te zijn. 

Ook als dat jou minder goed uitkomt. Daarom is het belangrijk je 
ervan bewust te zijn, dat tolerantie schuurt. Je respecteert de 
ander in haar of zijn anders zijn, geeft daardoor de ander de kans 
om zichzelf te zijn. De ruimte die op deze manier ontstaat is nu 
juist geen afstand tussen mensen, maar eerder een overbrugging. 
Het is contraproductief om je eigen overtuiging aan een ander op 
te leggen, koste wat kost. Dat werkt alleen maar averechts. Het 
levert veel meer op als je de ander uitnodigt tot gesprek, tot luis-
teren over en weer, tot wederzijds begrijpen en verstaan.
 Misschien is dit wel een van de belangrijkste inzichten 
die we ons eigen kunnen maken in deze tijd van beperkingen, 
die daardoor tegelijk een tijd is om na te denken… En met die 
gedachte (wederzijds begrijpen en verstaan) zetten we ook 
goede stappen in de richting van Kerstmis.

Wiel Hacking, pastoraal werker

Pastoraal katernPastoraal Katern

ZIEKENZALVING/ZIEKENZEGENING
In de ziekenzalving 
is het sacrament van 
boete en vergeving 
opgenomen; daarom 
is alleen de priester 
bevoegd de ziekenzal-
ving toe te dienen. Hij zal 
daarbij oog hebben voor 
hen die al betrokken zijn 
bij de zorg voor de zieke 

of oudere mens: voor de vrijwillig(st)ers die 
regelmatig de zieke bezochten en de com-
munie thuisbrachten en met name voor zijn 
collega pastoraal werk(st)er die de zieke 
begeleidt. Hij/zij kan een belangrijke rol 
spelen in dit hele gebeuren.
 De ziekencommunie noemen 
we in stervensgevaar het “viaticum” of 
de heilige teerspijze. Het is het sacrament 
dat meegegeven wordt als kracht voor 
onderweg (vandaar ‘viaticum’, van ‘via’, 

weg). De katholieke kerk hecht daar grote 
waarde aan. Ook als er geen priester aan-
wezig kan zijn als iemand stervende is, kan 
door het sacrament van de communie op 
passende wijze inhoud gegeven worden 
aan de zorg van de kerk.
 Bij de ziekenzegening gaat de 
pastorale werk(st)er aan het ziekbed voor 
in gebed, verzorgt de schriftlezing, reikt de 
communie uit en spreekt een zegengebed, 
waarmee hij/zij God om kracht vraagt voor 
deze zieke en lijdende mens en voor de 
mensen die rondom deze zieke staan. Als 
mensen per se prijs stellen op de ziekenzal-
ving zal de pastor die de zieke bijstaat, pro-
beren een priester-pastor te bereiken. Dat 
zal niet altijd mogelijk zijn op korte termijn. 
Wellicht gaan we ontdekken dat er meer-
dere wijzen zijn om inhoud te geven aan zie-
kenzorg vanuit de kerk. Gezamenlijke zorg in 
het pastoraat is daarmee gediend.

NIET UITSTELLEN
Het is aan te bevelen om het verzoek voor 
een ziekenzalving of ziekenzegening niet uit 
te stellen tot het laatste moment. De zieke 
zelf is erbij gebaat, dat hij of zij bewust kan 
deelnemen aan de ziekenzalving/-zege-
ning. Deze is immers bedoeld om juist in 
deze moeilijke omstandigheden kracht en 
houvast te geven. Precies daardoor kan de 
zieke iets ervaren van Gods genade.
 Daarom is het van belang – zeker 
als in de geloofsgemeenschap de omstan-
digheden van de zieke niet of weinig bekend 
zijn – dat u al tijdig contact opneemt met 
het Pastoraal Centrum of met het secreta-
riaat van uw parochiekern. Er kan dan actie 
ondernomen worden om een van de pastors 
in contact te brengen met de zieke en zijn of 
haar familie.

Wiel Hacking, pastoraal werker
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HOE HET MET DE PASTOOR IS …
Om tegemoet te komen aan de meele-

vende vragen 
naar de gezond-
heidstoestand 
van de pastoor 
wil ik u – als paro-
chiaan – er hier 
iets over vertellen.
Sinds 2013 leed ik 
in geringe mate 

aan, een longaandoening, COPD. Ik had 
er nauwelijks last van. Totdat kort na mijn 
zeventigste verjaardag in februari jl. ik 
plotseling zo kort van adem werd dat ik 
nauwelijks nog de trap op kon. Ik kreeg 
nieuwe medicijnen waardoor dit weer 
wel kon. In verband met Corona kon ik 
pas in mei naar de longarts. Een scan 
werd gemaakt. De uitslag ervan was zon-
dermeer verontrustend. De longinhoud 
was zodanig verminderd dat het een aan-
slag had gegeven op mijn conditie. ‘Ik 
raad je aan het project ‘Longrevalidatie’ 
te volgen’, zei de arts en ook minder te 
werken. Ik had wel oren naar die revali-
datie,  maar het minder werken sloeg ik 

onwillekeurig in de wind. Totdat  
collega-pastores en bestuursleden hun 
zorgen over mij begonnen uit te spreken. 
Het had tot gevolg dat vicevoorzitter Victor 
Slenter – zo’n acht weken geleden - bij 
mij thuis kwam om mij te zeggen dat ik 
volledig op moest houden met werken 
en hij mij ziek zou melden. Toen ging er 
bij mij iets open: Een overstelpende ver-
moeidheid overviel mij. Zo ziek had ik 
mij nog nooit gevoeld. Uitgeput was ik. 
Al mijn reserves bleken opgebruikt in de 
loop der jaren. Daarna begon een traject 
met intakegesprekken die me toegang 
zouden kunnen geven tot de revalidatie 
bij Revant in Goes. Dat is gelukt. Ik begin 
(op 23 november) aan mijn vierde week. 
In totaal zijn het er tien. Drie dagdelen per 
week. Fors en zwaar maar het geeft  vol-
doening, mede door de begeleiding van 
de therapeuten. Ik ervaar ook veel steun 
door alle meelevende kaarten en bloemen 
en beloften van gebed ik van u mag ont-
vangen. Ik ben er blij mee en dank u allen 
daar ook heel hartelijk voor. Bovendien 
ben ik ook blij met de warme zorg van 

parochianen in Zierikzee die mij in de 
watten leggen met lekkere gerechtjes.  
Dit ter aanvulling op de maaltijden die 
voor mij verzorgd worden door  zuster 
Noéla Polet die in wil staan voor mijn 
gezondheid, daarbij geassisteerd door een 

zuster Jannie 
Wolvers. 

Kortom. Hoe 
het met de pas-
toor is? Ik ben 
nog behoorlijk 
ziek en ben 

ook helemaal nog niet beter. Maar door 
alle inspanningen van u allen, voel ik mij 
stapje voor stapje vooruit gaan en hoop ik 
op een herstelde conditie. Ik zie er naar uit 
opnieuw het pastorale werk te hervatten. 
In welke mate of vorm dan ook. Ik dank u 
allen voor uw gebed en vraag u daarmee 
door de gaan. dan blijven we zo met 
elkaar ook verbonden.

hartelijke groeten, 
Fons van Hees, pastoor

NIEUWS
In vorige jaren hebben we als Caritas de Adventsactie gesteund 
door met veel succes en enthousiasme kaarsjes te verkopen op 
de kerstmarkten van Goes en Zierikzee. Helaas is dat dit jaar niet 
mogelijk, maar we willen de Adventsactie wel steunen en aanbe-
velen! We vragen U dan ook om geld over te maken op de bank-
rekening van de Adventsactie! Adventsactie 2020: Delen smaakt 
naar meer

Net als andere jaren organiseert Adventsactie ook dit jaar de 
Adventsactiecampagne. Dit jaar staat de campagne in het teken 
van voedselzekerheid. 

De armoedeval wordt het wel genoemd: de vicieuze cirkel van 
armoede, ondervoeding, ziekte, gebrekkige opleiding en weer 
armoede. Ondervoeding is een belangrijke schakel in deze cyclus. 
Adventsactie wil daar iets aan doen. We steunen dit jaar diverse 
projecten die ervoor zorgen dat gezinnen zelf groente, granen en 
fruit kunnen verbouwen en zo beschikken over gezond en  
gevarieerd voedsel. Daarmee willen we de vicieuze cirkel helpen 
doorbreken.  

ONDERVOEDING
Ondervoeding is een belangrijke oorzaak van armoede: jonge 
kinderen die te weinig voedingsstoffen binnenkrijgen lopen een 
blijvende groeiachterstand op. Ze worden sneller ziek, ontwik-
kelen zich langzamer dan gezonde leeftijdgenootjes en presteren 

minder goed op school. De slechte voeding heeft dus invloed op 
hun ontwikkeling en toekomstmogelijkheden. De kans is groot  
dat ze later in een lage inkomstensector en dus in armoede 
terecht komen. 

WAT DOET ADVENTSACTIE?
We steunen dit jaar projecten die zich richten op voedselzeker-
heid. Zo krijgen in DR Congo 50 gezinnen de beschikking over 
gemeenschappelijke akkers, materialen en zaaigoed. De deelne-
mers krijgen les in agrarische en verkooptechnieken. In  
Nicaragua leren families nieuwe landbouwtechnieken vanwege 
de aanhoudende droogte en op de Westbank helpen we boeren-
gezinnen bij het opzetten van landbouwbedrijfjes. 
Op onze website: www.adventsactie.nl leest u meer over de  
projecten die we steunen. 

Help Adventsactie de projecten te ondersteunen. 
Doneer aan Adventsactie: NL89 INGB 0653 1000 00 
t.n.v. Adventsactie, Den Haag
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Pastoraal katern

MIJN TWEEDE KERST IN DE PAROCHIE 

De tijd vliegt. De 
kerstdagen komen er 
al weer aan. We zijn 
druk bezig met de 
voorbereidingen. De 
roosters zijn rond. 
Nu nog bekijken wat 
wel en wat niet mag 
tegen de feestdagen. 
Het blijft spannend 

en onzeker. Vooralsnog gaan we uit van vie-
ringen waar je voor moet reserveren met 
een beperkt aantal bezoekers. Gelukkig zijn 
de vieringen in Goes en ’s Heerenhoek ook 
via de Live Stream van Kerdienstgemist.nl 
te volgen. Zo kunnen we toch veel mensen 
bereiken. Het wordt mijn tweede Kerst in de 
parochies Boven de Schelde. Vorig jaar heb 
ik nog mee kunnen genieten van gezellig 
drukke vieringen waar mensen van alle 
generaties samen kwamen. Een feestelijk 
moment van bezinning en verdieping om het 
meest prille begin van ons geloof te vieren: 
de geboorte van Jezus. En, om dat moment 
opnieuw een plekje te geven in hun leven. 
Ieder op zijn eigen manier. 
Een jaar in de parochie vliegt om. Wat lijkt 
het al lang geleden dat ik mijn presenta-
tieviering had in Vlissingen. Het was op 15 
september 2019, een mooie zonnige dag 
waarop ook de Ride for the Roses gereden 
werd in Zeeland. Ik herinner me en warme 
viering, een warm onthaal en vanaf het 
begin een groot gevoel van verbonden-
heid met elkaar. Daarna begon het ver-
kennen van het grote werkgebied. Het duurt 
even voordat je alle kernen een keer hebt 
bezocht voor een viering. Ik prijs mij nog 
steeds gelukkig dat ik in september 2019 
de unieke kans had om aan te sluiten bij de 
leesgroep Als God Renoveert. Die groep 
bestond toen uit 14 mensen waarin bijna 
alle parochiekernen vertegenwoordigd 
waren. Samen met pastoor Fons van Hees 
gingen we naar een aantal lees- en studie-
bijeenkomsten in Hoeven. We lazen samen 
het boek Als God Renoveert van Father J. 
Mallon. Ik leerde niet alleen deze actieve 
vrijwilligers kennen, we hadden meteen 
boeiende gesprekken over samen paro-
chie-zijn. Hoe doe je dat? Hoe houden we 
onze geloofsgemeenschappen vitaal? Hoe 
inspireren we mensen en nodigen we ze uit 
om  leerlingen van leven en van Jezus te 

worden? Hoe kun je 
samen kerk zijn van 
mens tot mens? 
En we bedachten 
een leuke kerst-
actie. Iedereen 

werd achter in de kerk persoonlijk welkom 
geheten met een kerstkaart en uitgenodigd 
voor een Alpha informatie avond. 

WITTE BROODSMAANDEN
Het eerste half jaar voelde ik me als Alice 
in Wonderland. Je brengt je eigen erva-
ring mee uit ander parochies, maar je doet 
alles voor het eerst in een nieuwe omge-
ving. Overal ontmoette ik mooie mensen om 
samen het geloof mee te vieren en beleven. 
En niet te vergeten de bijzondere ontmoe-
tingen in een gesprek van mens tot mens 
en als je voor een familie een uitvaart mag 
begeleiden of een doop mag doen. Je zou 
kunnen zeggen dat ik een paar prachtige 
witte broodsmaanden in de parochie heb 
gehad in die eerste periode. 

IN VOOR- EN TEGENSPOED.
Na een rustige start 
bleek 2020  een 
turbulent jaar te 
worden. Het uit-
breken van de Covid 

19 pandemie en de eerste intelligente lock-
down stelde ons allemaal voor nieuwe 
opgaven en nieuwe beperkingen waar we 
nooit eerder mee te maken hebben gehad. 
Hoe blijven we verbonden? Hoe kunnen 
we parochianen bereiken? We waren net 
begonnen met onze eerste Alphacursus. De 
communicantjes hadden de eerste bijeen-
komsten gehad. De vormelingen moesten 
nog opstarten, maar de werkgroep had 
al veel voorwerk gedaan. Zoals u weet 
moesten we alles stilleggen. Een onge-
kende situatie in de kerkgeschiedenis en de 
geschiedenis van ons land. Vreemd genoeg 
merk je dan dat je het ook heel druk kunt 
hebben met het stoppen van activiteiten, 
want er moeten dan heel veel mensen geïn-
formeerd worden in onze complexe paro-
chie. We kregen te maken met ziekte in het 
pastoresteam. Opnieuw werkten we een 
aantal maanden vanuit onderbezetting. Dan 
is het fijn dat de onderlinge samenwerking 
goed is en dat je van elkaar weet wat je 
aankunt. Voor mijzelf werd het uiteindelijk 
ook een creatieve periode, omdat ik met 
de werkgroep jonge gezinnen nieuwe digi-
tale kringvieringen kon ontwikkelen met 
de eigengemaakte handpoppen Marieke 
en Damiaantje.  Bij afwezigheid van Wiel 
ging ik de facebookpagina en de website 
voorzien van nieuws uit de parochie en 
inspirerende teksten. Dat bood een goed 
tegenwicht bij de uitvaarten, die zwaarder, 
maar ook intenser werden door de beper-
kende omstandigheden. In de zomer brak er 

licht door. We mochten weer samenkomen 
in onze kerken. Mijn agenda vulde zich 
weer met vergaderingen en overleg met 
werkgroepen, al kwamen we nu bij elkaar 
in grotere ruimtes met minder mensen. Er 
was weer mogelijkheid om mensen thuis 
te bezoeken. Collega Wiel Hacking kon het 
werk gelukkig ook weer hervatten. Én, we 
mochten een nieuwe collega begroeten! 
Pater Thaddy de Deckere kwam in ons team 
en gelukkig konden we dat ook vieren met 
elkaar, zij het met de nieuwe 1.5m maat-
regelen waar we toen allemaal nog aan 
moesten wennen. Heel even groeide ons 
geluk tot aan de hemel en we dankten God 
voor zoveel zegen. Helaas moesten we dit 
najaar constateren dat de gezondheid en 
de conditie van pastoor Fons van Hees ach-
teruit ging. Hij deed een stapje terug voor 
revalidatie en therapie en hoopt zijn werk 
daarna deels weer te kunnen hervatten. 
En wéér, werden we geconfronteerd met 
nieuwe, beperkende Corona maatregelen. 
Er is geen keus, we zitten opnieuw in een 
halve lockdown. Voor veel mensen en 
enorme slag in het persoonlijk leven en in 
het werk. Opnieuw zullen we wegen zoeken 
in verbondenheid en gebed. We gaan ons 
er aan houden: voor onze samenleving, voor 
elkaars gezondheid en zeker ook voor die 
voor die van onszelf. 

NIEUWE UITDAGINGEN
Het wordt weer Kerst. Veel liep alle-
maal heel anders dan ik van te voren kon 
bedenken. Toch kan ik alleen maar zeggen 
dat ik het ontzettend naar mijn zin heb in 
onze parochie met zoveel inspirerende en 
betrokken mensen. Het pastoraat is bij-
zonder, maar prachtig werk. Dat mag ik 
ook in Zeeland weer ervaren. Ik sloot me 
aan bij 14 mensen uit een leesgroep in sep-
tember 2019 en inmiddels heb ik honderden 
vrijwilligers ontmoet en parochianen die 
het gewoon fijn vinden om op zondag naar 
de kerk te komen of contact te hebben (en 
ja, zonder corona hadden het er nog meer 
kunnen zijn) We doen het samen! Er zijn 
alweer nieuwe uitdagingen. Pastoor Fons 
van Hees  heeft mij gevraagd het teamlei-
derschap op me te nemen, na overleg met 
ons als team. We doen het samen! Het gaat 
een bijzondere Kerst worden, één zoals we 
nog nooit eerder hebben meegemaakt door 
de Covid-19 pandemie. En toch! Namens 
het team wil ik iedereen een zalig Kerstfeest 
toewensen. 

Alida van Veldhoven, 
pastoraal werkster en teamleider

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

Parochiekern 
GOES

N ieuws van 

uit de kernen 

LIEF EN LEED
Overleden
Simon Maria Overtoom, 77 jaar, over-
leden op 10 november, weduwnaar van: 
J.A.Adriaansen. De uitvaartdienst en 
begrafenis vonden plaats op 17 november.
Antonetta Helena Baselaar, 76 jaar, over-
leden 18 november, echtgenote van:  
P. Dingemanse. De uitvaartdienst en 
begrafenis vonden plaats op 24 november.

KERKBEZOEK
Op donderdag 19 november was er een 
vergadering van de sectie liturgie gehad 
en we hebben te horen gekregen dat er 
niet meer dan 30 personen in de kerk 
mogen komen. Hoe vervelend we dit ook 
vinden, als u zich niet aangemeld heeft 
voor de viering die u wilt bezoeken, dan 
moeten we u terug gaan sturen want ze 
gaan de kerken controleren door handha-
vers in te zetten.

U kunt zich per e-mail aanmelden via  
rkmagdalena@hotmail.com of telefonisch 
tussen 09.30 uur en 12.00 uur op dinsdag 
en donderdag via 0113-216574.
Wilt u dit aub doen want het is niet fijn 
als we u terug moeten sturen en dat geeft 
voor degene die dit moet doen, geen 
prettig gevoel.
Bedankt voor uw medewerking!

De gastvrouwen en gastheer aan de deur.

ELISABETH – BEZOEKGROEP
Deze bezoekgroep van onze parochie-
kern zorgt er sinds jaar en dag voor dat 
de zieken en ouderen in onze parochie-
kern aandacht ontvangen ‘vanuit de Kerk’. 
Dit wordt gedaan vanuit de oproep van 
Christus zelf: ,,Ik was ziek, en gij hebt Mij 
bezocht’’. (Mattheüs 25, 36.) De werkgroep 
wordt gesierd met de naam ‘Elisabeth’, 
verwijzend naar de beschermheilige van 
de zieken en de Caritas, de H. Elisabeth 
van Thüringen (1207 – 1231.) Feestdag 19 
november. ‘Diaconie’ is het Griekse woord 
voor ‘dienst’. 
In deze Coronatijd is het bezoek wat 
minder geworden, vooral in de verpleeg-
huizen en de zorginstellingen kunnen we 
nog niet altijd terecht.
Ook in de thuissituatie is men wat voor-
zichtig. Ook onze leden passen daar ook 
voor op. 
Als u toch iemand zou willen ontvangen, 
ook bij ziek zijn of ziekenhuisopname 
kunt u altijd contact opnemen met het 
parochiesecretariaat. Deze zijn altijd te 

bereiken op dinsdag en donderdagoch-
tend, van 9.30 tot 12.00 uur.  
Vergeten doen we u niet. Al enkele hebben 
een kaart ontvangen rondom Pasen, en 
bij verjaardagen vanaf 80 jaar en huwe-
lijksjubileum. En over een paar weken met 
Kerstmis doet de groep ook altijd wat. Ook 
in de tehuizen worden de mensen niet ver-
geten, dit jaar zal het misschien anders 
zijn als u het gewend bent.

Elisabeth – Bezoekgroep. 

HET VREDESLICHT KOMT NAAR  
ZEELAND

In een estafette  reist het 
Vredeslicht van Bethlehem 
naar Goes. De Oostenrijkse 
luchtmacht haalt traditio-
neel het licht op uit Beth-
lehem en brengt het naar 
Salzburg. Vandaar uit gaat 

het in estafette door heel Europa. Door de 
Corona is er geen grootse uitreiking  zoals 
we dat gewend zijn, maar zal het licht in 
kleine ploegen door Duitse scouts naar de 
Nederlandse grens gebracht worden, van 
daar nemen de ambas-
sadeurs het in estafette 
over.
Vele kerken, orga-
nisaties maar ook 
gezinnen houden het 
licht brandend tot in 
de kerstnacht, een 
teken van hoop en 
vrede, iets wat we in 
deze Corona tijd zeker 
kunnen gebruiken.

Groet, Riet.

Op maandag 14 december  tussen 19.00 
en 21.00 uur kunnen belangstellende hun 
eigen lantaarna komen aansteken aan 
dit vredeslicht en het zo mee naar huis 
nemen. De kerk is dab ook open tot 21.00 
uur,.We hopen dat onze ambassadeur, 
Yvonne Verbeek, rond die tijd het Vredes-
licht in Goes kan binnen dragen. (info  
verbeeky@gmail.com)

CARITASCOLLECTEN 2020
1 – 2 augustus 2020: ...................... € 68,60
Cordaid Mensen in nood 
5 – 6 september 2020: ................... € 71,20
Elisabethdiaconie
26 – 27 september 2020: ............... € 115,70
Goese Missionarissen
Hartelijk dank voor uw gulle gaven.

Caritaskern Goes 

Goes
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'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. 

Parochiekern 
‘S-HEERENHOEK

zondag keurig volgens plan naar de kerk, 
maar zestien vonden ook de deur en 
liepen – soms zonder zich te hinderen 
aan afspraken- de kerk binnen. Geen pro-
bleem, denk je dan… prima binnen de 
dertig die zijn toegestaan, maar…. 
zo werkt het niet.
De parochiekerncommissie besloot de 
vrije inloop te beperken, ten koste van de 
welwillende -reserverende- kerkganger. 
De kerkdeur ging dicht. Er ging een  
speciale brief naar alle lezers van  
Parochienieuws, dus die waren van 
tevoren op de hoogte. 
Er was wel een voorganger hoor, die op de 
geplande uren van de vieringen een viering 
verzorgde,  maar de deuren bleven dicht. 
‘Belachelijk’ vonden sommige  
parochianen het. Onbegrip; negatieve 
reacties waren het gevolg. Logisch? Nee, 
want we wilden niemand voor de kerk-
deur confronteren met afspraken, die men 
willens en wetens wellicht zou kunnen 
begrijpen, maar niet kritiekloos navolgden.
Kerk-TV was onze enige oplossing en dat 
werkte gelukkig ook; voor vijf weken. Niet 
optimaal, maar alles beter dan ‘niets’.
Vanaf zaterdag 28 november is de kerk 
weer open: dan kan elke dienst weer 
bezocht worden.  Vanaf Advent/begin van 
het nieuwe, kerkelijk jaar. Nieuwe ronde 
betekenen ook nieuwe kansen. 

Dus bij deze 
nogmaals het 
verzoek: uw 
bereidwillige 
medewerking 
om Advent en 

Kerstmis samen te kunnen vieren binnen 
de gestelde mogelijkheden. Als tussen-
tijds verruiming plaats vindt, melden we 
dat meteen via ons weekbericht ‘Rond de 
Kerk’ of via de website. Tot die tijd:
•  Telefonische opgave via het nummer: 

06-22815618/secretaris kerncommissie 
na 18.00 uur

•  Via de mail: info@rksheerenhoek.nl
•  Briefje in de brievenbus Deken Holt-

kampstraat 9
Parochiekerncommissie

ALLERZIELEN 2020
In veel opzichten zal 2020 de boeken 
ingaan als een niet-normaal jaar. We 
hopen immers niet dat dit de standaard 
wordt voor het nieuwe normaal. In andere 
jaren mochten we ons verheugen in een 
grote belangstelling op 2 november. Hoe 
anders was die maandag nu: in de middag 
stond de kerk open voor een bescheiden 
groep belangstellenden. De dag ervoor/
zondag 1 november hadden mensen op 

LIEF EN LEED
Overleden:
25 oktober: Cornelis Marinus (Kees)  
Bierens, echtgenoot van Catharina 
Vermue en weduwnaar van P. van de Vrie; 
tot voor woonachtig in de Blikhoek 11, 
maar de laatste periode verbleef hij in ‘de 
Kraayert’ te Lewedorp. Na de afscheids-
dienst op 30 oktober in onze kerk, werd hij 
begraven op ons kerkhof.
29 oktober: Marinus Charlois (Rinus) 
Polderdijk, echtgenoot van Tiny  
Polderdijk- van ’t Westende; hij woonde in 
de Burgemeester van Horsighstraat 5 en 
werd op 5 november na de uitvaartdienst 
in onze kerk, in besloten kring gecremeerd 
in Goes.

EN TOEN INEENS WAS DE KERK 
GEWOON DICHT
Half oktober kwamen er nieuwe maat-
regelen die ook gevolgen hadden voor 
kerkdiensten. Na weken van veertig tot 
vijfenzestig bezoekers, moesten we terug-
schalen naar maximaal dertig. We gingen 
een proef aan met reserveringen; tot nu 
toe hadden we deze manier van geregeld 
kerkbezoek nog nooit toegepast. 
Vol goede moed verzochten we parochi-
anen op verschillende manieren hun keuze 
kenbaar te maken: via mail, briefje of tele-
foontje. 
Dertien mensen kwamen, die volgende 

RECTIFICATIE 
Het vaste telefoon-
nummer van mevrouw  
F. de Hond-Hagenaar 
(koster) is vervallen. 
Zij is bereikbaar op 
telefoonnummer: 
06 - 22587416. 

K.V.G. NIEUWS
Beste mensen mag ik nog even bij jullie 
komen? 
Zoals u allen weet mogen we niets organi-
seren in deze tijd
Toch hebben we niet stil gezeten, en een 
paar leuke verrassingen bedacht.
Welke kan ik u nog niet verklappen dan is 
de verrassing er af.
Ben wel benieuwd wat jullie ervan gaan 
vinden, dat hoor ik graag via een mailtje.
Email adressen staan in het nieuwe 
boekje dat u binnenkort ontvangt. Els weer 
bedankt voor het maken hiervan.
We mogen binnenkort ook het mooiste 
feest van het jaar weer vieren de geboorte 
van Christus.
Kerstmis met zijn bijzondere sfeer, vooral 
nu in coronatijd kijken we daar naar uit.
De kerstboom wordt gezet, de lichtjes zie 
je overal, we halen lekkere dingen in huis.
Laten we dan in deze tijd extra aandacht 
geven aan de alleenstaanden, en de 
mensen die het moeilijk hebben, al is het 
maar een kaartje. Het doet zo goed.
We wensen de zieken Gods kracht en bij-
stand en hopen dat ze snel weer beter zijn.
We kijken samen uit naar het nieuwe jaar 
met hopelijk weer veel leuke activiteiten.
Rest mij iedereen een Zalig Kerstfeest en 
een Gezond 2021 te wensen namens het 
hele bestuur.

Graag tot ziens, Dien Janssen.
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gepaste wijze en afstand hun dierbaren 
herdacht in de viering en het bezoek 
aan het kerkhof. Geen verlicht kerkhof; 
geen grote groepen die samen -als ware 
het een lichtprocessie- naar de graven 
liepen…Enkel het  toegestane aantal 
genodigden- dertig personen- woonden 
deze dienst bij, maar gelukkig konden 
velen via kerk-TV deze dienst volgen. 
Gevoelens van gepast verdriet en teleur-
stelling bleven en blijven hangen; zij het 
om verschillende redenen

KERK-TV 2020
Vrij onverwachts konden we 
gebruik maken van de moge-
lijkheid onze televisie-instal-
latie te vernieuwen. Na bijna 
tien jaar trouwe dienst was 
de beeldkwaliteit zodanig 
verzwakt dat kijken steeds 
minder plezierig werd. Door 

een garantstelling van een parochiaan 
konden we begin november alles zodanig 
moderniseren dat we voortaan super-
HD-beelden hebben. De eerste uitzen-
ding oogstte meteen lof, al was het een 
uitvaartdienst. Mensen van alle wind-
streken konden direct of indirect/later de 
afscheidsdienst helemaal volgen dankzij 
de nieuwe camera die talloze mogelijk-
heden biedt. U begrijpt dat wij, in deze 
tijd van besloten diensten, ontzettend blij 
waren met dit aanbod. 
Natuurlijk moeten wij de renteloze lening 
(€ 3500.-) wel terugbetalen en wij ver-
trouwen erop dat we – mede met uw steun 
en bijdrage- dit binnen de gestelde termijn 
van tien (!) jaar mogen doen. 
Indien u een donatie wilt schenken, zet 
dan duidelijk bij uw gift – kerk-TV- zodat 
onze kasbeheerder deze gave nauwkeurig 
kan verwerken. Bankgegevens vindt u 
onder het kopje van onze parochiekern. 

KERSTACTIES EN HUN BEPERKINGEN
Het is een 
goede 
gewoonte 
om mensen 
rond of liefst 
op Kerstmis 
te laten 

voelen dat ze niet ‘alleen’ hoeven te zijn. 
Caritas kerngroep, KBO, Don Boscoschool, 
ziekenbezoekgroep en werkgroep ‘kerst-
brunch’ lieten dat afgelopen jaar nog dui-
delijk- ieder op eigen wijze- merken. 
Nu beperkingen ons in de weg zitten, 
zoeken we -in overleg- weer openingen 
om elke parochiaan van onze kern te 
laten weten dat ‘ieder mens telt’. De een 

laat verrassingspakketjes bezorgen door 
schoolkinderen; de ander stuurt een ori-
ginele kerstkaart en een derde steekt alle 
leden een hart onder de riem met een 
kerstcadeautje.
Samen eten op of rond Kerstmis (zoals 
vorig jaar tijdens een kerstbrunch) zit 
er helaas niet in; hoe graag we dat ook 
zouden willen! We willen zeker geen risi-
co’s nemen of de druk op de doelgroep 
(mensen, die zich met kerst afvragen 
waar ze heen kunnen, om zich niet alleen 
te voelen) onnodig verhogen. We zijn blij 
dat alle vrijwilligers binnen onze kern zich 
verenigd hebben om die gedachte van 
‘samenwerken aan een zalige kerstge-
dachte’ op eigen wijze gestalte te geven. 

Caritas-kerngroep, ziekenbezoekgroep, 
KBO-ouderensociëteit, Don Boscoschool 

en werkgroep Kerstbrunch ’s-Heerenhoek

FEESTDAGEN OM (ELKAAR) NOOIT 
TE VERGETEN….
De periode van Kerstmis maakt bij velen, 
gelovig/ min of meer kerkbetrokken veel 
los. Opvallend vroeg -ruim voor Advent- 
stonden al veel kerstbomen te stralen en 
kerstlichtjes buiten waarschuwen door 
hun knipperlichteffect dat de feestdagen 
in aantocht zijn.
In en buiten de kerk worden Advent en 
kerstperiode ook voorbereid, maar anders 
dan anders…
De zilverpoetsclub heeft de grote kerst-
beurt inmiddels achter de rug; de 
bloemengroep heeft de plannen voor ver-
siering al rond en de diensten rondom 
kerst zijn bekend. Het gevoel van ‘gemis’, 
anders dan anders: niet echt samen 
kunnen komen, overheerst.
In overleg hebben we naast de gebrui-
kelijke weekenddiensten op kerstavond, 
donderdag 24 december een viering 
gepland om 22.30 uur. Leden van Missi-
canto zullen – zo mogelijk- de zang ver-
zorgen en voorganger Rens Stobbelaar zal 
op gepaste wijze een passende kerstge-
dachte aandragen.
Eerste Kerstdag/ vrijdag 25 december zal 
om 9.00 uur ook een Viering van Woord 
en Communie zijn, met wederom leden 
van Missicanto; de leden van dames- en 
herenkoor hebben te kennen gegeven nog 
even een pas op de plaats te maken. Voor-
ganger is pastor Wiel Hacking.
Zondag 27 december is er geen viering, 
omdat we op donderdag 31 december bij-
eenkomen voor de traditionele Oudjaars-
viering. We danken dan iedereen en in het 
bijzonder God dat we elkaar mogen blijven 
steunen in alle tijden van nood, angst en 

eenzaamheid. Voorganger in deze eucha-
ristieviering, die om 19.00 uur begint is 
pastor Tom Brooijmans.
Nieuwjaarsdag,  dit jaar op vrijdag 1 
januari hebben we nooit een viering; 
we wensen elkaar – op gepaste afstand 
en wijze- de beste wensen op zondag 3 
januari 2021 in de viering van 9.00 uur. De 
toespraak blijft, maar kofffie of een toost 
op het nieuwe jaar is nog twijfelachtig.
Zolang de maatregelen van beperkte toe-
gang gelden, blijft reserveren dringend 
gewenst! U kunt uw voorkeuren opgeven, 
ook voor de komende decembervieringen, 
zodat u verzekerd bent en geen onge-
node gast hoeft te zijn. Kerk-TV blijft in alle 
opzichten een goede reservemogelijkheid, 
maar vieren doe je zoveel mogelijk samen- 
in EEN ruimte- en die is gelukkig groot 
genoeg in ons geval.

parochiekerncommissie

BIDWEEK VOOR DE EENHEID ONDER 
CHRISTENEN: WEEK VAN GEBED  
17- 24 JANUARI 2021

In de hoop dat 
de voorzorgs-
maatregelen 
virusbestrij-
ding geen roet 
in het eten 
gooien, hopen 
we voor het 
eerst in onze 
gezamen-
lijke vieringen 

samen te kunnen komen in de Bethelkerk 
te Nieuwdorp. Sinds 2019 zijn we blij dat 
buurgemeente Nieuwdorp zich heeft aan-
gesloten bij de oecumenische samenwer-
king tussen Borssele en ’s-Heerenhoek, 
die al bijna vijftien jaar bestaat.
Thema: #blijfinmijn liefde. Een aanspre-
kende titel, die hopelijk jongeren ook aan 
het denken zet, getuige de hashtag die 
vaak bij social mediaberichten gebruikt 
wordt. Kerkelijk werker mevrouw M.J. 
Meulensteen zal voorgaan in de viering 
die om 10 uur begint. Of er mogelijkheden 
zijn om elkaar na de dienst te ontmoeten 
(evt. met koffie of thee) is nog afhankelijk 
van bovengenoemde maatregelen.
Meld u tijdig aan via het parochiecentrum, 
zodat we als volwaardige medechristenen 
elkaar mogen treffen.

Richard Gielens, werkgroep Oecumene

HULP EN STEUN KAN OP VEEL  
MANIEREN
Kerkbijdragen vormen een onmisbare 
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LIEF EN LEED 

Overleden: 
Op 27 oktober is overleden Pieter 
Johannes Hoondert, weduwnaar van Annie 
de Jonge, op de leeftijd van 93 jaar. Omdat 
Piet nodig was voor het werk op de boer-
derij, kon hij na de landbouwschool niet 
verder studeren. In de kerstvakantie 1946 
ontmoette hij Annie tijdens het schaatsen 
op de Veste. Omdat hij naar Indië moest, 
duurde het tot 1955 dat ze trouwden. In 
1957 gingen ze in het Kruissewegje wonen 
op de boerderij. Ze kregen vier kinderen 
en samen runden ze het gezin en het werk 
op de boerderij. Toen Piet 65 jaar werd 
kregen ze meer vrije tijd en gingen ze 
samen fietsen en op vakantie, o.a. naar 
Nieuw-Zeeland. Ook kreeg hij meer tijd 
voor z’n grote passie, lezen. Het lopen 
ging hem door diverse operatie steeds 
slechter af en omdat ook Annie verzorging 
nodig had verhuisden ze naar Poelwijck. 
Na haar overlijden verhuisde Piet naar de 
Rietzanger, waar zijn gezondheid sinds het 
voorjaar van 2020 achteruit ging. Dat hij 
moge rusten in vrede. 

OVERLEDENEN 1 NOVEMBER 2019 
TOT 1 NOVEMBER 2020
30-10-2019 Jacob Hooftman  77 jr
10-04-2020  Johanna Maria Remijn - Rijk  98 jr
13 -04 2020 Cornelia Catharina Janse 81 jr

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

Parochiekern 
HEINKENSZAND

Heinkenszand

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

 

Kerkeboomgaardstraat 30 Kwadendamme  
(0113) 644 398 

www.rplusmakelaardij.nl 

 

Dorpsstraat 51b Heinkenszand  
(0113) 644 398 

www.rplusmakelaardij.nl 

PASTORALE ZORG INZAKE 
SACRAMENT DER ZIEKEN 

EN OVERLIJDEN

06- 53637130

schakel bij het in standhouden van een 
kerk. In dat opzicht verschilt een geloofs-
gemeenschap niets van een voetbalclub 
of vrijwilligersgroep die elkaar helpen om 
samen iets mogelijk te maken. De een 
stort regelmatig een geldelijke bijdrage; 
de ander steekt uren vrijetijd erin of helpt 
in natura: kosteloos beschikbaar stellen 
van materialen, geld uitlenen zonder ter-

mijnen, of rente-
last of kennis en 
inzichten delen, die 
het voortbestaan 
prettig maken.

Voorbeelden hoe het ook kan: 
Een timmerbedrijf 
uit Heinkenszand, 
waarvan directie 
en een aantal 
personeelsleden 
in onze paro-
chiekern wonen, 
stelt materiaal 
en arbeidsuren 
gratis beschik-
baar om her-

denkingskruisjes voor de komende acht 
jaar te garanderen. Zo’n kruisje is voor 
nabestaanden een kostbare herinnering 
aan hun geliefde en daarom moet het 
representatief zijn. Dit bedrijf zegde het 
vorig jaar toe dit voor onze kern te garan-
deren en we kregen prompt bijna honderd 
kruisjes aangereikt. Voor ons is het geen 
vraag meer wie de ‘ mol’ is, die dit moge-
lijk heeft gemaakt. Ontzettend bedankt!

Ruim een jaar geleden zaten we even 
moeilijk door het afscheid van verschil-
lende leden van onze bloemengroep.
Iemand die veel ervaring had in de bloe-
mengroep van Goes (die ook een reorga-
nisatie kende) en in ons dorp woonachtig 
is, pakte de draad en de bloemen weer op, 
zocht enkele fanatieke dames erbij en….
hupsakee: we hadden een nieuwe bloe-
mengroep. Resultaat: wekelijks een fris 
origineel, liturgisch verantwoord bloem-
stuk of groter arrangement. Bij uitvaarten 
passen ze- zo mogelijk in overleg met 
nabestaanden- de bloemstukken aan. Een 
genot voor het oog en iedereen is blij!

In de bijsluiter van Parochienieuws 
krijgen alle lezers van PN- kern  
‘s-Heerenhoek nog extra tips om de 
betrokkenheid en onderlinge banden te 
versterken en 2021 in alle opzichten een 
onvergetelijk jaar te maken. 

Parochiekerncommissie

Heinkenszand

Hulp nodig bij het 
onderhoud van uw tuin?

Kiem Tuinonderhoud

• • • • •
06 44 91 52 78

jochemgielens@icloud.com
Kapelaan Koningstraat 26

4453 BK 's-Heerenhoek
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23-06-2020  Katharina Helena van  
Steenbergen – de Jong  77 jr

30-06-2020  Rosalia Elisabeth Maria van 
Driesche – Arends  67 jr

05-08-2020  Mathilda Philomena Remijn – 
van Waterschoot  68 jr

07-08-2020 Maria van der Wal – van
 Brüel   89 jr
11-09-2020  Apolonia Margaretha  

Nagelkerke – Stijn 68 jr
27-10-2020 Pieter Johannes Hoondert 93 jr

SPECIALE VIERINGEN

In verband met corona zijn de vieringen 
met kerst ook anders dan we gewend zijn. 
Hoe het precies zal verlopen weten we 
nog niet. Wat we al wel weten is dat er 
geen viering met de schoolmusical is en 
ook de Levende Kersstal gaat niet door. De 
andere vieringen staan vermeld in dit blad 
en verdere informatie vindt u wekelijks op 
het informatieblad van onze parochiekern.

DAMESKOOR
Ook het dameskoor moet zich aanpassen 
in coronatijd. We zongen altijd boven, 
verhuisden naar beneden in de zijbanken 
voor in de kerk, daarna naar de zijbanken 
achter in de kerk en tenslotte werd het 
koor in 3 groepen verdeeld en zingen we 
nu om de beurt weer boven. 
We hopen met iedereen dat de corona 
spoedig voorbij is en we weer gewoon 
met zijn allen kunnen repeteren en zingen. 
We wensen iedereen alvast prettige kerst-
dagen en een zalig nieuwjaar.

ONDERHOUD KERK
Zoals u 
misschien 
wel gezien 
hebt is er 
de afge-
lopen tijd 
onderhoud 
gepleegd 
aan de kerk 
en de pas-
torie. De 
buitenkant 

is geschilderd en ook aan het kerkdak is 
het nodige vervangen.
In januari wordt in de pastorie de keuken-
vloer vervangen en er wordt een nieuwe 
keuken geplaatst. Hierover wellicht in het 
volgende parochienieuws meer bijzonder-
heden.

ONDERHOUD GRAFMOMUMENT 
In het verleden werd ons met regelmaat 
gevraag of wij een grafmonument op ons 
kerkhof konden onderhouden. Reden was 
vaak de hoge leeftijd van die nabestaan-
de(n) of dat men te ver weg woont. Deze 
mogelijkheid om het grafmonument door 
vrijwilligers te laten onderhouden, wordt 
inmiddels reeds enkele jaren aangeboden. 
Ook voor 2021 is er weer de mogelijkheid 
om dit uit te besteden aan de parochie. 
Dit bevat: 
• Jaarlijks schoonmaken van de grafsteen 
• In het voorjaar worden er plantjes gezet 
•  Bij Allerzielen zal een passende plant 

(bijv. een bolchrysant) worden geplaatst. 
De bijdrage hiervoor is € 35,00 per graf/
per jaar 

Indien u van dit aanbod gebruik wilt maken 
dan gelieve u het verschuldigde bedrag 
over te maken naar NL29RABO0128502126 
t.n.v. Pater Damiaanparochie kern Hein-
kenszand met vermelding van het betref-
fende grafnummer. 
Als u het grafnummer niet weet kunt u dat 
opvragen bij Helma Vermue, 0113-562062 
of Email: hcvermue@zeelandnet.nl 
Voor vragen m.b.t. het onderhoud kunt 
u terecht bij Wim Kok, 0113-562788/ 
06-51518937 of 
Email: withkojos@kpnmail.nl 

TRUGKIEKE

Misschien kent u het programma Trug-
kieke van Omroep Zeeland. Deze omroep 
is bezig met opnames waarin aandacht 
wordt besteed aan het rijke roomse leven 
en de geloofsbeleving van katholieken in 
Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beveland. 
Er zijn opnames gemaakt van onze Maria/
Lourdes grot en onze kerk. Bij de opnames 
waren enkele parochianen aanwezig, er 
werden kaarsjes aangestoken en werd de 
reden waarom een kaarsje wordt aange-
stoken verteld.  
Ook is er informatie gegeven over het ont-
staan van de grot en de geschiedenis van 
onze parochie kerk.  
De datum van uitzending is nog niet 

bekend maar zodra we deze weten zullen 
we u hierover informeren.  

COLLECTES
eigen kerk:
collectebonnen ............................ € 60,00
kaarsen gelden ............................ € 252,45
misintenties  ................................. € 283,00
overig eigen kerk (onderhoud) .. € 902,55
subtotaal eigen kerk .................. € 1.498,00

Caritas:
MIVA .............................................. € 49,00
5/9 Caritas ..................................... €39,00
3/10 wereldmissie v.d. kinderen € 44,00
17/10 wereldmissiemaand.......... € 24,00
31/10 Caritas ................................. €24,00
subtotaal caritas ......................... € 180,00

Doordat niet iedereen een viering kan 
bijwonen ontvangen we via de collectes 
veel minder. Naar aanleiding van een 
berichtje in De Cirkel het parochieblad 
van de Samen op weg kerk over het over-
maken van de collectegelden, willen we 
u ook de mogelijkheid geven om toch iets 
bij te dragen aan de collecte. Als u dat 
wilt kunt u uw bijdrage overmaken op 
NL29RABO0128502126 t.n.v. 
Pater Damiaanparochie kern 
Heinkenszand o.v.v. collectes.
Hiervoor alvast onze dank.

KBO 
De Coronacrisis heeft heel de 

wereld dit jaar in haar greep gehad en 
heeft grote invloed doen gelden op de 
bewoners in welke omstandigheden dan 
ook. Als klein onderdeeltje van dit geheel 
hebben we als KBO/PCOB Heinkenszand 
dit jaar nauwelijks activiteiten voor onze 
leden kunnen organiseren. Hoewel wij dit 
betreuren zijn we natuurlijk wel realistisch 
en vinden wij het vanzelfsprekend dat wij 
ons aan de regels dienden te houden. Niet 
alleen omdat dit “moest”, maar natuur-
lijk vooral ook om de gezondheid van 
onze leden, voor zover wij daar invloed op 
kunnen hebben, te waarborgen. 
Als dank voor het vertrouwen van onze 
leden heeft het bestuur besloten om de 
leden, die op 1 januari 2020 lid waren een 
kleine attentie aan te bieden. 
Tevens besloot het bestuur om de contri-
butie voor 2021 eenmalig te verlagen. 
Wij hopen uiteraard in het komende jaar 
onze activiteiten weer te kunnen oppakken 
(en daar gaan we ook vanuit), maar ten 
overvloede nogmaals: pas op en blijf 
gezond. 
Tot slot wensen wij iedereen goede feest-
dagen en een gezond 2021!
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LIEF EN LEED

Overleden
Neeltje Catharina (Corrie) Clarijs, weduwe 
van Cornelis Pieter Geus,
geboren 28 oktober 1934, overleden 20 
november 2020.

ONDERHOUD BONIFACIUSBEELD
Toen de oude kas-
tanjeboom in de pas-
torietuin het leven 
liet, werd een oproep 
geplaatst voor 
iemand die het beeld 
zou kunnen en willen 

onderhouden. Kees van de Swaluw meldde 
zich hiervoor spontaan aan. Jarenlang 
zorgde hij ervoor dat het beeld er prontjes 
bij bleef staan. Hij behandelde het tegen 
houtworm en andere knagerij en zette het 
geregeld in de lak. Nu Kees is overleden, 
kunnen we vol trots melden dat zijn dochter 
Anne bereid is gevonden de zorg voor het 
beeld van hem over te nemen. 

KERKTUIN
In de kerktuin staan mooie monumentale 
bomen, tezamen met andere bomen en 

groen sieren die de tuin. Naarmate bomen 
ouder worden behoeven ze meer onder-
houd en soms is zelfs dat niet genoeg. In de 
afgelopen winterperiode is een majestu-
euze zilveresdoorn door een storm zodanig 
beschadigd dat deze moest worden wegge-
haald. Gelukkig is de muziektent onbescha-
digd gebleven. Een andere zilveresdoorn is 
eveneens beschadigd, doch kan met een 
ingrijpende snoeibeurt voorlopig behouden 
blijven. Er is een Zuid-Bevelandse vereni-
ging die zich ervoor beijvert om op mar-
kante plaatsen lindebomen (Koningslinden) 
te planten, een eeuwenoud historisch 
gebruik. Een speciaal hiervoor ingestelde 
werkgroep heeft aangeboden een vervan-
gende lindeboom in de kerktuin te plaatsen 
en te onderhouden. Alvorens daadwer-
kelijk gebruik te maken van dit aanbod is 
besloten om eerst een herinrichtingsplan 
voor de tuin te ontwikkelen.

ACTIE VOOR DE VOEDSELBANK

In deze Coronatijd leek het ons een goed 
idee om een extra actie te organiseren ten 
behoeve van de Voedselbank. De Voedsel-
bank verstrekt kostenloos levensmiddelen 
aan hen die financieel niet of nauwelijks 
in staat zijn om in hun levensonderhoud te 
voorzien én ter voorkoming van verspilling 
van voedsel. Aanbod van nog goed con-
sumeerbaar voedsel en vraag door hen 
die het voedsel nodig hebben, worden op 
deze manier bij elkaar gebracht. Met onze 
bijdrage kunnen we mensen die het deze 
maanden moeilijk hebben en genoodzaakt 
zijn klant te worden bij de Voedselbank een 
hart onder de riem steken. Vooral vanuit 
de gedachte dat alle kleine beetjes helpen, 
hebben we gedurende de maand november 
een doos achterin de kerk gezet waarin 
levensmiddelen gedoneerd konden worden 
die niet aan bederf onderhevig zijn. De bij-
gevoegde foto laat zien dat op 22 november 
de doos reeds vol was, en intussen werd 
geflankeerd door twee extra tassen. 

Parochiekerncommissie

COMMUNIE-UITREIKING
Om mogelijke besmetting met het Covid-
19-virus zoveel mogelijk tegen te gaan, 
worden tijdens de communie de hosties al 
sinds geruime tijd niet meer met de hand 

uitgereikt. De priester of de voorganger 
gebruikt hiervoor tegenwoordig een spe-
ciaal steriel pincet. Een ander probleem 
bij de communie-uitreiking werd sinds 
de invoering van de Covid-maatregelen 
gevormd door de anderhalve meter afstand 
die de uitreiker tot de ontvanger dient te 
houden; een pincet is daarvoor bepaald 
niet lang genoeg. Daarom werd in eerste 
instantie bovendien gebruik gemaakt 
van een spatmasker. Ook zo’n masker 
bleek echter niet veilig genoeg te zijn en 
bovendien voor de drager ervan bepaald 
onprettig. Daarom worden tegenwoordig de 
hosties door de priester of de voorganger 
uitgereikt met een pincet vanachter een 
plexiglazen scherm dat op een tafel voorin 
de kerk staat opgesteld. Onderin het schem 
is een opening waardoor de gelovige uit-
eindelijk de communie krijgt uitgereikt (zie 
foto). 

AFSCHEID PASTOR BUIJSSEN
Na de gebruikelijke mededelingen aan 
het einde van de viering van het feest van 
Christus Koning deed ook de voorganger, 
pastor Harrie Buijssen, ons een overi-
gens zeer ongebruikelijke mededeling. Hij 
vertelde ons dat hij verzocht was om te 
stoppen als pastor, en dat hij aan dit ver-
zoek gehoor gaat geven. Bijgevolg was 
de viering van 22 november in feite zijn 
afscheid van de kerk in Kwadendamme. In 
de andere kerken van de H. Pater Damiaan-
parochie gaat hij zeer binnenkort afscheid 
nemen of heeft hij dit inmiddels gedaan. 
Dit afscheid valt ons erg zwaar. Er waren 
bij ons zelfs mensen die speciaal voor hem 
naar de kerk kwamen, vooral voor zijn 
preken. Deze waren niet enkel religieus van 
aard, maar vooral ook filosofisch en zoveel 
mogelijk vrij van dogmatiek. Als doctor in 
de letteren legt dr. G.H. Buijssen zich nu 
eenmaal graag toe op wetenschappelijk 
denkwerk, zeker en vooral ook op theolo-
gisch gebied. De meesten van ons komen 
nog immer graag naar hem luisteren. En in 
ieder geval is tot op heden iedereen zeer 
ingenomen geweest met zijn langdurige, 
grote inzet voor onze kerk. We gaan de bij-
dragen van pastor Harrie Buijssen node 
missen.

Teksten en foto’s Hans de Vos

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

of namens de parochiekerncommissie aanwezig 
tussen 9.00 – 12.00 uur.

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

Parochiekern 
KWADENDAMME

Kwadendamme
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Uitvaartzorg
Van der Hooft  

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

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

Ervaren, vertrouwd
en betrokken

Uitvaartzorg Peter Butler
Voor een ppeerrssoooonnlliijjkkeebegeleiding bij een uitvaart

Uitvaartzorg Peter Butler
Benonistraat 3,

4421 DN Kapelle
tel. 0113-340381

Stiltehuis
Kitskinderscheweg 1 

4421 PJ Kapelle
info@uitvaartpeterbutler.nl

www.peterbutler.nl

Afscheid 
nemen doen 
we samen.

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

Richard Ensing

55x150 Adv Monuta Richard Ensing.indd   1 16-04-19   16:56

EEN SCHONE KERK
Op zaterdag 14 maart hielden we grote 
schoonmaak in de kerk. Terugkijkend kunnen 
we stellen dat dit een groot succes was. We 
zetten vijftien paar schouders eronder en 
gingen er tegenaan. De taken werden van te 
voren efficiënt verdeeld en zodoende werd 
de beschikbare tijd goed benut. Net na de 
middag was de klus gedaan en keken we 
vol voldoening rond in een schoon gebouw. 
Hoewel toen het idee was om na deze grote 
schoonmaakbeurt terug te vallen op het 
poetsrooster dat sinds jaar en dag wordt 
aangehouden, blijkt dit in deze coronatijd 
niet eenvoudig in te vullen. Een groot deel 
van de beschikbare dames behoort tot de 
kwetsbare groep en bovendien neemt het 
aantal ervan wegens een stijgende leef-
tijd af. Dit heeft ons ertoe doen besluiten 
om wederom een aparte poetsmorgen te 
plannen en wel op zaterdag 14 december. 
Net als in het voorjaar houden we rekening 
met ieders (on)mogelijkheden, omdat bukken 
en sjouwen niet meer voor iedereen vanzelf-
sprekend is. Dat er iemand is die zorgt voor 
koffie en een versnapering, is natuurlijk ook 
van groot belang. We beginnen om 9.00 uur. 
Wilt u van te voren aangeven of u beschik-
baar bent? Samen zorgen we ervoor dat de 
kerk met Kerstmis weer spic en span is.

ANDERS DAN ANDERS
Het wordt een heel andere Kerst. Niet dat 
het verhaal anders zal zijn; nog steeds 
zullen we vertellen over de geboorte van 
Jezus in een kleine stal die verwarmd werd 
door een os en een ezel. Nog steeds zal 
in herinnering worden gebracht dat een-
voudige herders de eerste bewonderaars 
waren. Natuurlijk voeren we ook Jozef en 
Maria ten tonele, zonder deze twee komt 
er geen Verlosser. De kerk zal versierd 
worden zoals in andere jaren, daar zijn onze 
bloemengroepen sterk in. En tijdens de 
avondmis speelt Con Affezzione. Niks aan 
de hand dus? Toch wel, want schrijnend 
zal het zijn om dit jaar met slechts weinig 
bezoekers aanwezig te zijn. Op het moment 
dat we dit stukje schrijven is dertig nog 
steeds de limiet. En die andere 400 bezoe-
kers dan, vragen we ons af? Hoe gaan zij 
Kerstmis vieren, waar is de kerkreünie waar 
we al zoveel jaren trots op zijn? Bovendien 
beseffen we dat Kerstmis dit jaar slechts 
in heel klein familieverband gevierd kan 
worden. Hoe, beste mensen, houden we 
contact met elkaar en zorgen we ervoor niet 
van elkaar te vervreemden? Als kerncom-
missie hebben we daar onze zorgen over. 
Zorgen over mensen die alleen zijn, zorgen 
over het voortbestaan van onze mooie tradi-
ties. Hoe houden we contact?

Gezondheid, dat is wat telt, en dat begrijpen 
we allemaal. Dit is ook de reden dat alles 
anders dan anders is in 2020, een jaar dat 
niet snel vergeten gaat worden. Van onze 
kant zullen we in ieder geval zorgen dat de 
deuren van de kerk tijdens deze dagen open 
zijn, als een groot gebaar van welkom. In de 
Bonifaciusbode zult u kunnen lezen hoe we 
dat gaan organiseren. Zo willen we mensen 
die buiten de dertig bezoekers vallen, toch 
in staat stellen kerststal en bloemversiering 
te bewonderen en even te kunnen genieten 
van stemmige muzikale klanken. We steken, 
net als bij Allerzielen, iedereen een hart 
onder de riem.

Parochiekerncommissie

KERSTVIERINGEN
Het ziet er dus niet naar uit dat we dit jaar 
Kerstmis mogen vieren met een volle kerk, 
de verwachting is dat er per viering hooguit 
dertig mensen aanwezig mogen zijn. Dit is 
afgezien van het ‘reguliere personeel’ zoals 
de voorganger en de lector. Daarom liggen 
momenteel achterin de kerk twee reser-
veringsformulieren, één voor de viering op 
kerstavond 24 dececmber, en één voor de 
morgen van Eerste Kerstdag 25 december. 
Bij het ter perse gaan van dit blad zijn beide 
vieringen natuurlijk al lang volgeboekt, maar 
je kunt nooit weten of niet iemand zich heeft 
ziek gemeld of om een andere reden is ver-
hinderd. Heeft u nog niet gereserveerd, maar 
wilt u wel nog een poging hiertoe wagen, 
neem dan contact op met Corrie Franse (zie 
colofon). Overigens zijn er in onze kerk ook 
vieringen op de zondagen 27 december en 
3 januari, en ook dan kunt u onze prachtige 
kerststal bewonderen. Tevens zal er gedu-
rende deze periode een mooie buitenstal 
zijn opgesteld, die zelfs buiten de vieringen 
bezocht kan worden. En in de Bonifacius-
bode zult u te zijner tijd kunnen lezen welke 
mogelijkheden er nog meer zijn om toch een 
beetje echt Kerstmis te kunnen vieren.

KERKHOFPLOEG
De oproep van John Vroonland in Parochie-
nieuws nummer 4 in 2018 heeft uiteindelijk 
toch tot resultaat geleid. Met ingang van het 
nieuwe jaar 2021 wordt de kerkhofploeg, de 
groep mensen die met grote regelmatig op 
maandagochtend gezamenlijk het kerkhof 
onderhoudt, uitgebreid met Willem den 
Hoedt. Mochten nog meer mensen zich 
hiertoe geroepen voelen, dan kunnen zij 
komend voorjaar op maandagochtend met 
de groep komen kennismaken, of zich op 
een komende dinsdag- of vrijdagochtend 
hiervoor aanmelden in het parochiehuis.

Hans de Vos
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PPllaannttppllaannnneenn??  
WWiijj  aaddvviisseerreenn  uu  ggrraaaagg..   

   

 
 

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. 
 

OOookk  HHEETT  aaddrreess  vvoooorr  ggrrootteerree  
mmaatteenn  wwaallnnootteenn--  eenn  
ssiieerrbboommeenn,,   bbooss--  eenn  
hhaaaaggppllaannttssooeenn,,   eettcc  

 
KKwweekkeerrii jj   WWeesstthhooff  

WWeesstthhooffsseezzaannddwweegg  33  
44444444  SSMM  ’’ss--HHeeeerr  AAbbttsskkeerrkkee  
oopp  22  kkmm  vvaann  HHeeiinnkkeennsszzaanndd  

tteell ::   00111133--556611221199      ffaaxx::   
00111133--556633339999  

EE--mmaaiill ::   
wweesstthhooff@@wwaallnnootteenn..nnll  

Al 85 jaar familie bedrijf
specialisten in 

• grafgedenkstenen
• aanrechtbladen

• vensterbladen

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

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

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

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

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
Opgave misintenties bij Mevr. Riet Steenbakker 
Sloestraat 13 4456 AN Lewedorp telefoon 0113-
613188 of per e-mail: psteentje@zeelandnet.nl 
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
Caritas pater Damiaanparochie kern Lewedorp
NL15 RABO 0128500050

Parochiekern 
LEWEDORP

DE VOEDSELBANK
15 november 
was het ‘Werel-
darmendag’. De 
Caritas heeft 
een actie geor-
ganiseerd voor 
de voedsel-

bank. Achterin de kerk konden producten 
ingeleverd worden hiervoor. De plaatse-
lijke supermarkt heeft hieraan ook mede-
werking verleend. Afgelopen week konden 
we een flinke hoeveelheid naar de voed-
selbank brengen. Wij willen alle gevers 
hiervoor bedanken en ook Corine en Hans 
van de supermarkt voor hun medewerking.

De Caritas

OP NAAR (EEN GEZOND) 2021…
Wat een raar jaar is/was 
2020. Zo staan we allemaal 
midden in de samenleving 
en hebben we plannen. Zo is 

alles van het een op het andere moment 
anders. Op 1 maart was de laatste kinder-
nevendienst van 2020. Tot nu toe is het nog 
niet mogelijk geweest om weer een leuke 
viering te organiseren. We hopen in het 
eerste kwartaal weer te kunnen starten. 
Maar wanneer exact kunnen we nu nog 
niet zeggen. Graag willen we iedereen 
alvast fijne feestdagen toewensen. Al 
gaan deze dagen ook anders zijn dan 
andere jaren. Wij gaan er het beste van 
maken! Jullie ook? 
Blijf gezond, denk aan elkaar, let een 
beetje op elkaar en zorg voor elkaar.

Werkgroep kindernevendienst

VIERING ALLERZIELEN
Dit jaar hadden we door het coronavirus 
een aangepaste Allerzielenviering.  
‘s Morgens tijdens de reguliere viering 
werden de overledenen van het afgelopen 
jaar herdacht. De bloemengroep had een 
mooi bloemstuk gemaakt met daarin voor 
elke overledene een kaars welke bij het 
noemen van de naam van de overledene 
aangestoken werd. Pastor Wiel Hacking 
verzorgde voorafgaand aan de Allerhei-
ligen viering met een mooi gebed deze 
Allerzielenviering.
‘s Middags was er een herdenking/
gebedsviering geleid door pastor Tom 
Brooijmans. De families van de over-
leden van het afgelopen jaar waren hierbij 
aanwezig. Allen werden herdacht en 
wederom werd er voor elke overledene 
een kaars ontstoken, een gebed uitge-
sproken en werden de kruisjes welke 

LIEF EN LEED
Overleden: 
Op 13 november is overleden de heer 
Johannes Pieter Grim. De uitvaartdienst 
met aansluitend de begrafenis op ons 
kerkhof was op 21 november.
Op 21 november is de heer Jacob  
Jasperse overleden. De uitvaartdienst met 
aansluitend de begrafenis op ons kerkhof 
was op 25 november

13 DECEMBER OECUMENISCHE 
ADVENTSVIERING IN ONZE KERK

Dit jaar helaas geen 
volle kerk met een 
gastkoor, dat ons 
meeneemt door de 
advent op weg naar 

Kerstmis. Geen koffie en gezellig samen-
zijn vooraf.
We gaan er toch iets moois van maken, 
ondanks de opgelegde beperkingen.
Tanny Louwerse bespeelt het orgel en 
samen met een minikoor zorgen zij voor de 
muzikale noot. Pastor Wiel Hacking gaat 
voor en de tweede collecte is bestemd 
voor de adventsactie van het bisdom.

De oecumenische werkgroep
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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

ZEELAND
UITVAARTSERVICE

ZEELAND
UITVAARTSERVICE

DE VLIEGER
UITVAARTSERVICE

DE VLIEGER
UITVAARTSERVICE

STEIJN
DE VLIEGER

UITVAARTZORG

ZEELAND
UITVAARTSERVICE

ZEELAND
UITVAARTSERVICE

DE VLIEGER
UITVAARTSERVICE

DE VLIEGER
UITVAARTSERVICE

STEIJN
DE VLIEGER

UITVAARTZORG

Schouwen-Duiveland
Wilgenstraat 12 Oosterland

0111 40 2000
(dag en nacht)  

info@uitvaartdevlieger.nl 
www.uitvaartdevlieger.nl

Dag en nacht bereikbaar op:

(0111) 45 07 17
www.uitvaartsd.nl

Voor een zorgzame begeleiding 

Oost-Zuid Beveland

LIEF EN LEED
Overleden:
Op woensdag 18 november 2020 is Made-
leine Deckers-Prinsen op 96-jarige leef-
tijd te Heinkenszand overleden. De 
besloten uitvaartdienst heeft op dinsdag 

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
Doopcontactpersoon
Parochiecentrum, tel. 0113-218610
Kopijadres Oost-Zuid-Beveland:
Jeannet Kievit, Marconistraat 34,4416 DE  
Kruiningen, e-mail: aakievit@zeelandnet.nl

Parochiekern 
OOST-ZUID BEVELAND

vanaf de dag van de begrafenis in de kerk 
gehangen hadden aan de families over-
handigd.
Een fijne en warme viering welke onder 
deze omstandigheden een troost was voor 
de aanwezige familieleden.

SCHILDERWERK KERK EN PASTORIE
Afgelopen weken is het buitenschilder- en 
herstelwerk aan de kerk en pastorie afge-
rond. Tijdens de werkzaamheden werd er 
aan de kozijnen van de pastorie en aan 
toren van de kerk nog wat meer houtrot 
geconstateerd dan verwacht.
Alles is hersteld en voorzien van een 
nieuwe verflaag en staat er weer netjes bij.
Het houtwerk van de parochiezaal is nu 
voorzien van een dekkende verflaag en de 
deuren en kozijnen hebben een kleurtje 
gekregen. Voorwaar een opknapper.
Wij gaan ervan uit dat onze kerk en pas-
torie er weer enige jaren tegen kan.

PAROCHIEBIJDRAGE
Wij willen u allen 
vragen of u, als u 
uw parochiebijdrage 
voor 2020 nog niet 
hebt voldaan, deze dit 
kalenderjaar nog aan 
ons over te maken.

Elk jaar blijkt bij controle dat dit soms ver-
geten is, als u dat zelf nog even contro-
leert scheelt dit ons veel werk.  
Bij voorbaat dank.

KERSTVIERING EN  
NIEUWJAARSRECEPTIE
Nu wij dit schrijven weten we nog niet hoe 
de corona maatregelen met kerst zullen 
zijn. Als de maatregel van 30 personen 
dan nog steeds van kracht is kan dit pro-
blemen gaan geven. We willen deze wel 

strikt handhaven. Wij hopen dat u hier-
voor begrip heeft en er rekening mee zult 
houden en zich houdt aan de gemaakte 
afspraken. In verband met de voorge-
schreven regelingen kan ook de Nieuw-
jaarsreceptie geen doorgang vinden. Wij 
gaan nog bezien op welke wijze wij u toch 
de beste wensen over kunnen brengen.

Leo Rentmeester, voorzitter  
parochiekerncommissie Lewedorp

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN
7 december:   Parochiekerncommissie  

vergadering 19.30 uur
25 januari 2021:   werkgroep gebouwen 

14.00 uur  
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Uw adres voor laan- en parkbomen
tevens volop tuinplanten

van november tot mei
Specialiteit: Veredelde noten

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

schilders- en

afwerkingsbedrijf

FRANSE BV
meer dan ‘een kleurtje’

Johan Frisostraat 26
4434 AC Kwadendamme
Telefoon 0113-649361

drukkerij  en 
ontwerpstudio

1000 
A4 flyers*
voor maar
95 euro

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

* 
Fu

ll 
co

lo
ur

, d
ub

be
lz

ijd
ig

, e
xc

lu
si

ef
 o

nt
w

er
p 

ko
st

en

t  0113 56 19 42
e  info@drukkerijdriedijk.nl

Noordland 3
4451 RP  Heinkenszand

drukkerijdriedijk.nl

Ovezande

COLLECTE WALK POSITIVE
Tijdens de Damiaanviering is er gecollec-
teerd voor Longkanker Nederland ten bate 
van de actie wALK Positive van Niels Hart-
hoorn. In cluster Zuid heeft de collecte  
€ 207,55 opgebracht. Op zich zelf staande 
acties hebben € 55,- opgebracht. Wij 
danken u voor de gulle bijdrages.
Mocht u nog een donatie willen doen, dan 
kunt u dit overmaken aan stichting Long-
kanker Nederland, rekeningnummer NL70 
RABO 0347 5641 51, onder vermelding van: 
Acties Niels Harthoorn

William Harthoorn

BRUINE BEUK GEVELD
Een aantal weken geleden is een van de 
twee oude bruine beuken in de kerktuin 
geveld. Dit was het gevolg van een agres-
sieve schimmel, die deze boom al flink had 
aangetast. Uit onderzoek door deskundigen 
bleek al meer dan de helft van de wortels 
te zijn verdwenen. Hierdoor was een onvei-
lige situatie ontstaan voor het huis van de 
buren en voor passanten in de nu openbare 
kerktuin. De beuk was van 1867, en is dus 
acht jaar na de bouw van de kerk geplant. 

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:
B. Rentmeester-de Jonge, tel.: 0113-655873
Kindernevendienst
Iedere maand (met uitzondering van de 
zomervakantie)
Inleveren kopij ‘Parochienieuws’
Dhr. M. Bierens, Constantijnstraat 4, 4441 BB  
Ovezande, tel. : 0113-655520, 
e-mail: mbierens0@gmail.com

Parochiekern 
OVEZANDE

24 november in onze kerk te Hansweert 
plaatsgevonden, waarna ze is begraven op 
de begraafplaats te Rilland.

RESERVERING KERKBEZOEK KERSTMIS
We weten niet hoe de corona-maatre-
gelen er met Kerstmis uit zullen zien. 
We dienen ons te schikken naar wat de 
overheid en het Bisdom bepaald over het 
maximale aantal kerkbezoekers en het 
gewenste gedrag in de kerk. Vandaar dat 
er voor de viering van Kerstmis gevraagd 
wordt om van tevoren te reserveren.
Dat kan door te bellen of te mailen naar 
Tiny de Kort. 
Telefoonnummer: 0113-382102. 
Emailadres: tinydekort@zeelandnet.nl. 
U kunt ook een briefje door de brievenbus 
bij de kerk doen.

BLOEMENPOT
De bloemenpot heeft in de maand oktober 
€ 16,10 opgebracht. Namens de bloemen-
groep hartelijk dank.

UIT DE OUDE DOOS,  
PRIESTERWIJDING JOANNES SIMONS

De priesterwijding vond plaats op 4 juli 
1937 te Hansweert. Joannes Petrus Simons 
is 25-07-1910 geboren te Hansweert  
(Kruiningen) en overleden op 22-06-2000 
in Oostburg (Sluis). Hij was de zoon van 
Jacobus Joannes Simons *1875/1953 te 
Hansweert en Gijsberdina Maria Rekkers 
*1882/1981 te Hontenisse. Priester Joannes 
Simons stond ook bekend als:  
Abbé J. Simons te Francheville in Frankrijk. 
 
In het midden achter de tafel zit Joannes 
Simons met links zijn moeder Gijsberdina 
en rechts zijn vader Ko, kleermaker en 
kapper in de Korte Geer te Hansweert. 
De vrouw uiterst rechts op de foto is Cato 
Simons (zuster van Ko) die jarenlang 
onderwijzeres was van de 1ste en 2de klas 
op de R.K. Lagere School in Hansweert. 
De jongeman vierde van rechts op de ach-
terste rij is kapper Piet Simons, de jongste 
zoon van Ko en Gijsberdina. 

Bron: Leon Janssens
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Daarmee was de boom ouder dan de pas-
torie: deze is in 1870 gebouwd. Dat de con-
ditie van de boom slecht was, werd bij het 
zaagwerk nog eens bevestigd. De hoofd-
stam was al voor een groot stuk binnenin 
rot en  hol.
Dat was wel even schrikken voor ons plan, 
want het mooie rechte onderste stuk van 
2,5 meter zouden wij gebruiken om er een 
levensgroot Mariabeeld uit te laten carven. 
Maar dat is toch goed gekomen, zie ver-
derop.

Intussen is de gemeente Borsele als 
huurder van de kerktuin al bezig om uitvoe-
ring te geven aan het herinrichtingsplan. 
Dat zorgt voor een goede opvulling van de 
gaten die zijn geslagen door de kap van 
de bruine beuk en de drie essen. Er komen 
twee al grote platanen voor terug. De litur-
gische achtergrond van de plataan komt 
overeen met die van de bruine beuk. Ze 
staan symbolisch voor de Almachtige.
Zo wordt de voormalige kerktuin in goede 
staat gehouden. Het is niet voor niks het 
groene hart van Ovezande, een prachtig 
plekje dat voor iedereen toegankelijk is.

Ad Schenk

MARIA UIT DE BEUK
Bij de kap van de beuk in de pastorietuin 
bleek het beoogde stuk voor het Maria-
beeld compleet ongeschikt. Dat was wel 
even schrikken … Gelukkig is Markusse, 

Uitvaartverzorging

‛DE BEVELANDEN’
Johan Hoekman

Geldeloozepad 20, 4463 AJ Goes 

(0113) 311 444 
www.uitvaartzorgcentrum.nl

Voor een zorgzame  begeleiding

Uitvaarten in geheel Midden-Zeeland

Eigen rouwcentrum met aula 
en koffi ekamer

Striepseweg 4,4435 RL  Baarland

Verzorgt de gehele uitvaart 
met Zorg en Respect...

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

0113-639108 
06-40484076

die de kap deed, heel zorgvuldig te werk 
gegaan. Ze hebben steeds verder naar 
boven gezocht naar een stuk zonder holte 
binnenin. En, wat een opluchting: er was 
precies één geschikt stuk van 2,5 meter. 
Peter Verlaan, die Maria uit de beuk gaat 
carven, bleek bereid om met dit moeilijkere 
stuk toch aan de slag te gaan.
De actie 'Maria uit de beuk' loopt best 
goed.  Al ruim vijftig mensen uit de dorp en 
uit de regio hebben een bijdrage overge-
maakt op bankrekeningnummer van onze 
parochiekern NL27 RABO 03460 08 948 ten 
name van Pater Damiaanparochie onder 
vermelding van 'Maria uit de beuk'. We zijn 
erg verheugd met zoveel betrokkenheid bij 
dit project en onder de indruk van de mooie 
giften. Veel dank daarvoor! Giften blijven 
van harte welkom! Maak u onsterfelijk door 
mee te doen! Wees er straks trots op dat 
u persoonlijk het Mariabeeld mee moge-
lijk hebt gemaakt. En voor het nageslacht 
worden de namen van medefinanciers in 
een koker meegestort in de fundering van 
het prieeltje voor het beeld.

Ad Schenk

MOBIELE KAPEL VOOR HET EERST  
OP LOCATIE
Als de mensen niet naar de kerk kunnen, 
brengen we de kerk bij  de mensen. Met die 
woorden in onze gedachten, brachten we 
onze mobiele kapel met behulp van 3 sterke 
mannen op dinsdag 17 november naar de 
binnentuin van Woonzorgcomplex 'Nieuw 
Sande'. Daar waren we zeer welkom, want 
dit was nu eens iets wat binnen alle coro-
namaatregelen wel door zou kunnen gaan 
voor de bewoners.
We waren erg benieuwd hoe deze dag 
zou verlopen. Hoe zouden de mensen rea-
geren? Wat zouden ze ervan vinden? En 
.. zouden er wel mensen komen? Maar 
het was echt de moeite waard om op 
deze plaats met onze kapel te staan! Zo’n  
twintigtal mensen hebben een bezoekje 
gebracht aan de kapel en een kaarsje 
gebrand.  Men haalde herinneringen op 
over de kerk van vroeger.  Er kwamen ver-
halen los over zorgen, verdriet en gemis, 
en dan waren de emoties voelbaar.  Er 
werd gebeden bij het beeldje van Maria 
en ook in de gebedsboom werden kaartjes 
gehangen.  De woorden “Wat is dit mooi!” 
en de schittering in de ogen van iemand die 
aan dementie lijdt, gaven voor ons deze dag 
een gouden randje.
Dit alles gebeurde buiten in de tuin, waar 
we ondanks alle nageleefde regels van 
afstand houden, toch een groot gevoel 
van verbondenheid, warmte en nabijheid 
mochten ervaren. Met deze ervaring in 
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we altijd naar de vrijwilligers in onze kerk. 
We zetten dan één of enkele van hen in 
het PC, onder het genot van een hapje en 
een drankje, in het zonnetje. Helaas kan 
dat door corona dit jaar niet. Zoals wel 
meer evenementen hierdoor in het water 
zijn gevallen. Zoals: 
•  De beloofde feestavond voor onze  

fantastische vrijwilligers.
•  De inmiddels beroemde, sfeervolle  

traditionele kerstmarkt.
•  De gezellige avonden van het senioren-

café van de KBO.
• De mosselmaaltijd van de KBO.
•  De adventsmaaltijd voor onze senioren 

van de Caritas.
Daarnaast missen we natuurlijk het 
gezang van ons koor tijdens de vieringen, 
hoewel Rina en Peter het heel goed 
opvangen.

Gelukkig zijn er ook genoeg lichtpunten:
•  Het aantal kerkgangers dat in deze tijd 

toch de weg naar de kerk weet te vinden.
•  Het klusteam en de Barbara-Boys die 

hun klussen, op gepaste afstand, toch 
maar voor elkaar weten te krijgen.

•  De grote groep vrijwilligers die zich 
onverminderd in blijft zetten voor onze 
kerk en niet krimpt, maar juist groeit.

•  Dat er na onze oproep van ruim een 
week geleden, vanwege het tekort van 
€ 19.000,-- op onze begroting, inmiddels 
al ruim € 3.000,-- op onze rekening werd 
gestort. Hartelijk dank hiervoor.

Ik begon dit woordje over het in het zon-
netje zetten van vrijwilligers. Een vrijwil-
liger wil ik hier speciaal noemen. Jarenlang 
heeft deze vrijwilliger zich ingezet op tal 
van terreinen binnen onze parochie. Maar 
wat mij het meest is bijgebleven is zijn 
tomeloze inzet op het kerkhof en bij het 
bouwen van de kerststal in de kerk. Wij 
willen als parochie kern commissie dan ook 
met veel genoegen de Willibrordmedaille 
uitreiken aan Jan Rentmeester.

Ook wil ik onze gastvrouw sinds de uit-
braak van het coronavirus bedanken voor 
haar inzet. Ook is zij bereid gevonden om  
tot de kostergroep toe te treden. Zo komt 
de vrouwelijk ‘touch’ terug in deze groep: 
secretaresse van de PKC Jacolien de Meij.

Eric Steegmans

KERSTGEZINSVIERING
Op 24 december om 16.30 uur vieren we 
graag onze kerstgezinsviering waarin 
Alida van Velthoven voor zal gaan. Met 
hoeveel personen we in de kerk mogen, of 

LIEF EN LEED
Overleden op 6 november Henny van der 
Hark – Van ’t Hooft uit Zierikzee, 94 jaar.
Henny van der Hark was ruim 67 jaar 
getrouwd met Loek. Ze was verpleegster 
tijden de Tweede Wereldoorlog. Terwijl 
haar man veel weg was voor het werk, 
bracht zij drie kinderen groot. Later gingen 
ze samen op reis naar verre oorden. Het 
vroege verlies van één van haar zoons en 
een schoonzoon was moeilijk voor haar. 
Ze was een trouwe parochiaan en deed 
veel vrijwilligerswerk tijdens haar leven.

BEZORGERS PAROCHIENIEUWS
BEDANKT alle bezorgers van het  
Parochienieuws voor uw werk in het afge-
lopen jaar.

WOORDJE WILLIBRORDZONDAG 8 
NOVEMBER 2020
Beste medeparochianen,
Allereerst wil ik de mensen bedanken die 
voor deze mooie dienst gezorgd hebben.
Op de feestdag van de H. Willibrord kijken 

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

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

Parochiekern 
SCHOUWEN-DUIVELAND

Schouwen-Duiveland

onze zak, 
gaan we 
zeker aan de 
slag om con-
tact te leggen 
met nieuwe 

locaties waar de kapel voor iedereen, onge-
acht kerk of geloof, even een plaats mag zijn 
van licht, warmte en bezinning. En dat men 
een luisterend oor kan vinden bij de vrijwil-
ligers of geestelijk begeleider die daarbij 
aanwezig is.
Heeft u interesse of wilt u hier meer over 
weten? Neem gerust contact op met rk.ove-
zande@zeelandnet.nl

Betsy Rentmeester, Charlotte den Toonder
In samenwerking met geestelijk verzorger 

binnen SVRZ: Maaike van Dijke en activitei-
tenbegeleidster Jeanette Verhage

 
KERSTSTALLENTOCHT VERVALT
Door de maatregelen met betrekking tot de 
corona-epidemie, kan de geplande kerst-
stallentocht op 19 december helaas geen 
doorgang vinden. Hopelijk kunnen we vol-
gend jaar alle activiteiten weer met plezier 
uitvoeren.

Werkgroep Kerststallentocht: Ineke,  
Jeannette, Anne-Marie, Charlotte

NIEUWJAARSRECEPTIE
Normaliter zouden we op zaterdag 2 januari 
2021 de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie doen. 
In welke vorm dat nu gaat plaatsvinden, is 
nog erg de vraag. Zeker zal ik als voorzitter 
van onze parochiekern met u terugkijken op 
2020 en vooruitkijken naar de uitdagingen 
voor 2021 en verder. En … als het enigs-
zins kan, gaan we een alternatieve receptie 
doen. Dus: zorg dat u erbij bent.  

Ad Schenk

WEEK VAN GEBED VOOR DE EENHEID
De bidweek begint met de Zondag van de 
Eenheid op 17 januari 2021. Het thema is: 
“Blijf in mijn liefde” (Johannes 15, 5-9). Het 
werd voor dit jaar ontwikkeld door zusters 
van de oecumenische gemeenschap Grand-
champ  in Zwitserland. Dit jaar vieren wij 
deze dag in de PKN kerk van Driewegen. In 
onze kerk is er dan geen viering. De voor-
gangers zullen zijn: dominee Jörg Buller en 
pastor Wiel Hacking. Zoals het zich nu laat 
aanzien, zullen de coronamaatregelen nog 
steeds gelden; afstand, mondkapje enzo-
voort. We vertrouwen natuurlijk wel dat het 
dan  alweer beter gaat. De viering op 17 
januari begint om 10 uur. We hopen op een 
mooie opkomst

Corrie de Baar
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CARITAS ADVENTSVIERING
Zoals bekend gaat de jaarlijkse advents-
viering voor senioren niet door. De H. 
Eucharistieviering  op woensdag 16 
december om 16.30 uur gaat wel door. 
Normaal gesproken kregen de parochi-
anen hiervoor een uitnodiging toegestuurd 
met de kerstwens die u jaarlijks ont-
ving. Gezien de huidige omstandigheden 
vragen wij u zich voor deze dienst aan te 
melden. De eerste 30 personen die zich 
opgeven kunnen de dienst bijwonen; we 
begrijpen dat het voor iedereen heel moei-
lijk is, maar we vragen uw begrip omdat 
de regels gehandhaafd dienen te worden. 
Aanmelden kan bij Caritaslid Jacolien de 
Meij: tel. nr. 06-29310123 of per mail:  
jdemeij@zeelandnet.nl. 

KBO
Van het KBO front is er geen nieuws te 
melden, jammer genoeg. 

O. L. V. OP ZEE KERK HAAMSTEDE
Kerstavond 24 december eucharistievie-
ring met veel kerstliedjes. Aanvang 20 
00 uur. Medewerking Elvira Vos- Simons 
organist en wisselende cantors. 
Voorganger pater Ton Bun

Aanmelden: Henny Wichgers-Soeter 
tel.: 06 10326921 of e-mail: 
hennysoeter43@gmail.com
Zondag 27 december 11.00 uur viering. 
Aandacht voor de Heilige Familie en  
speciaal voor Maria de spil van het gezin.

Facebook: toeristenkerk Haamstede
www.Damiaanparochie.nl

RUBEN DE JONGE  

Heerenstraat 9  
0113 351311 

Www.totaalwonendejonge.nl 

Specialist in PVC vloeren 

WWW.PAREE.NL

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

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

 

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

 

 

           

 

 

 

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

www.gebrdehond.nl 

 
Loodgieterswerk, CV-installaties, 

Mechanische ventilatie –Duurzame 
energie – Dakbedekkingen – Onderhoud 

& Service 

er van tevoren opgegeven moet worden...
het is allemaal nog onzeker. Houd daarom 
onze facebookpagina in de gaten: gezins-
viering H. Willibrorduskerk Zierikzee. De 
werkgroep is in ieder geval druk bezig 
geweest om weer een mooie viering in 
elkaar te zetten. We hopen dan ook om 
met velen het kerstfeest te kunnen vieren.

CECILIAFEEST 2020
Het Ceciliafeest van 15 november kon niet 
doorgaan vanwege de helaas bekende 
omstandigheden.
Maar omdat het zangkoor dit jaar 5 jubi-
larissen heeft zouden wij toch iets willen 
doen.
Dus zaterdag 14 november zou het koor 
bijeen komen om de jubilarissen toch 
even in het zonnetje te zetten, maar op het 
laatste moment kon ook dit niet doorgaan. 
Ik had u via de parochiële mededelingen 
een wat uitgebreider verslag beloofd, 
maar er is niet veel te melden. Maar 
omdat niet ieder parochiaan naar de kerk 
kan gaan, ontvangen of lezen zij niet deze 
mededelingen.
Dus breng ik u via het parochie nieuwsblad 
op de hoogte wie de vijf jubilarissen zijn.
-  Leny Kouijzer – Welleman 20 jaar koorlid.
-  Ineke van de Waart - van Velthoven  

40 jaar koorlid
- Johan van de Waart  45 jaar koorlid.
-  Gerda Verkaart – Leijdekker  

50 jaar koorlid.
- Joop Kouijzer maar liefst 65 jaar koorlid.
De jubilarissen zullen op een ander tijdstip 
de bij behorende medailles ontvangen.
Hopelijk is volgend jaar alles weer nor-
maal en mag het koor weer een Cecilia-
feest vieren.

Peter Verkaart, secretaris zangkoor

VOEDSELINZAMELING

Heel veel dank namens de Caritaswerk-
groep voor het voedsel dat ingezameld is 
voor de Voedselbank Schouwen-Duive-
land. Het is belangrijk dat we de voedsel-
bank blijven steunen met giften:
Voedselbank Schouwen-Duiveland: 
NL75 RABO 0118 1804 01
Zonder steun van de kerken kunnen zij de 
armsten onder ons niet blijven steunen! 
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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
-   Fons van Hees, pastoor
   tel. 06-1328 1235
   avanhees@zeelandnet.nl 
- Thaddy de Deckere, parochievicaris
 T: 06-26276050
 E: thaddeusmhm@gmail.com
-  Alida van Veldhoven, pastoraal werker,
 teamleider
   T: 06-29 373 102

   E: alidavanveldhoven@gmail.com 
-   Wiel Hacking, pastoraal werker,
  tel. 06-17598152
   wielhacking@gmail.com
-   Ria Mangnus, pastoraal werkster 
    tel. 06-42360493
    r.mangnus@rkwalcheren.nl
-   Katrien Van de Wiele, pastoraal werkster
 Kvdwiele@zeelandnet.nl
 T: 06-41 32 27 76

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
Harry 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 Alida van Veldhoven
- 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

HOOP ALS BEWUSTE KEUZE (7)
Het zevende artikel in de reeks ‘Hoop als 
bewuste keuze’ is weer geschreven in 
het kader van onze opdracht te werken 
aan een vitale kerk. Door de coronacrisis 
zijn de meeste activiteiten in dit verband 
stilgelegd of uitgesteld. Het leven en ons 
geloofsleven gaan echter gewoon door, 
thuis of in contact met anderen, fysiek of 
via de digitale weg. In deze tijd met al zijn 
beperkingen kunnen we ons bezinnen op 
de manier waarop we als individu of als 
geloofsgemeenschap de boodschap van 
het evangelie verder willen brengen.
We naderen nu het eind van een jaar dat 
niet snel zal worden vergeten. De crisis 
die zich begin dit jaar heeft aangediend is 
nog niet voorbij en krijgt mogelijk nog een 
lange nasleep. Voor veel mensen is het 
inmiddels duidelijk wat we allemaal zijn 
kwijt geraakt. Twijfels of het oude in de 
toekomst nog kan worden hersteld nemen 
geleidelijk aan toe. De kerk die al lan-
gere tijd in een crisis verkeerde wordt nu 
nòg meer op zichzelf teruggeworpen. We 
moeten het nu doen zonder de aandacht 
en inspiratie van elkaar in een ontmoeting 
of een samenkomst. Daarom moeten we 
zoeken naar nieuwe en andere vormen 
van onderling contact om samen het per-
spectief van de evangelische boodschap 
verder te dragen. Met deze serie zijn we 
begonnen in het kader van de missionaire 
opdracht. Ook na de coronacrisis willen 
we hiermee verder gaan en de draad weer 
oppakken. 
In de aanloop naar Kerstmis - tijdens de 
advent - mogen we ons bezinnen op de 
inhoud van deze boodschap: een hoop-
volle toekomst voor de wereld, de mensen 
om ons heen, onze geliefden en voor ons-
zelf. Om dichter bij die hoopvolle toekomst 
te komen moeten we in onderlinge ver-
bondenheid moed en vertrouwen hebben. 
Met andere woorden: geloof. Ondanks alle 
narigheid van deze tijd blijft er voor ons als 
gelovigen de HOOP. We kunnen een voor-
beeld nemen aan Job - een godvrezend 
en welvarend man uit het oude testament 
- die naast zijn lichamelijk lijden alles ver-
liest wat hem dierbaar is en door diepe 
rouw wordt getroffen. Zijn vrienden komen 
hem opzoeken en willen hem troosten. Na 
de gebruikelijke stilte komen ze met elkaar 
in gesprek over wat Job is overkomen en 
over de rol die God in zijn leven speelt. 
Ondanks hun kijk op oorzaak en gevolg zal 
Job het vertrouwen in God niet verliezen 
en spreekt hij tot slot zijn vertrouwen uit:

Heer, ik weet dat u alles kan,
niets is voor U onuitvoerbaar.
U hebt gelijk, ik redeneer zonder inzicht 
over 
Uw wonderwerken die mijn verstand te 
boven gaan.
Ik kende u slechts van horen zeggen,
nu heb ik U gezien met eigen ogen.
Daarom wend ik me af van stof en as,
ik keer mij om:
ik wil me niet langer richten op de dood,
maar op het leven. (Job. 42:2-6)

In de Franse kloostergemeenschap van 
Taizé waar jaarlijks duizenden jongeren 
worden ontvangen - ook uit ons land - 
wordt de volgende canon veel gezongen:

Als alles duister is, 
ontsteek dan een lichtend vuur 
dat nooit meer dooft, 
een vuur dat nooit meer dooft.
(Liedboek 2013 nr. 598 / Sela).

Jongeren van allerlei nationaliteiten – 
sommigen zijn niet bij een kerk aange-
sloten - gaan in de zomermaanden naar 
Taizé om te zoeken naar contact met God 
door gemeenschappelijk gebed, zingen, 
stilte, persoonlijke bezinning en het uit-
wisselen van ervaringen en inzichten. Een 
verblijf in Taizé kan hen helpen om - buiten 
de hectiek van het dagelijks leven - een 
grote verscheidenheid aan mensen te ont-
moeten en na te denken over hun inzet 
voor de kerk en de maatschappij. 

Laten wij daarom in afwachting van het 
Licht, de Eerstgeborene, van wie wij de 
komst (Christus geboorte) met kerstmis 
vieren, in deze donkere dagen lichtende 
vuurtjes ontsteken, als teken van troost, 
verbondenheid en geloof.

Tekst: J.M. (Han) Bleyenbergh
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