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Inleidend woord van de hoofdredacteur…
Van een parochieblad mag je verwachten dat het de lezer op de hoogte houdt van hetgeen er in de parochie- het bisdom- gelovig Nederland afspeelt. Ook in 2020 gaan we
die koers varen, al geeft ons navigatiesysteem voor dit netwerk regelmatig aan dat het
spoor bijster is.

IK GELOOF..

HET WEL

EEN BEETJE

Vrijheid van godsdienst
In Nederland zijn ‘kerk’ en ‘staat’ bewust gescheiden: we
kennen geen staatskerk of een van overheidswege opgelegd
geloof. Toch gaan we in ons land daar anders mee om dan bijvoorbeeld Frankrijk. Daar zijn staatsscholen, waar alle tekenen
van geloof verboden zijn: geen hoofddoekjes, geen kettinkjes
met een kruisje… maar ook extreme uitingen op bijvoorbeeld
stranden: geen verhullende badkleding voor moslimvrouwen die
daar worden geweerd.
Sporen van het christelijk geloof vind je in onze samenleving
nog wel terug; denk bijvoorbeeld aan de vrije (christelijke)
feestdagen als Kerstmis-Pasen- Hemelvaart en Pinksteren, die
‘massaal’ gevierd worden.. Hoe? Iedereen is vrij om te geloven
wat men wil, al zijn er natuurlijk grenzen.
Vrijheid in denken
Je kunt heel goed én ergens in geloven én aanvaarden dat de
wet niet met alle verschillen rekening kan houden. Denk aan antimilitaristen/ pacifisten, die absoluut niet in het leger wilden en
aanvaardden dat hun overtuiging kon leiden tot een gevangenisstraf. We zouden dat nu ‘burgerlijk ongehoorzaam’ noemen.
Tegenwoordig praten we meer over levensstijlen dan over
geloofsovertuigingen, omdat ‘geloven’ nog vaak geassocieerd
wordt met kerkelijke instellingen.
Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek 2019 geven

louter feiten, maar de begrijpende lezer kan veel tussen de
regels doorlezen…
Tolerantie
Buitenlanders verbazen zich over de vreedzaam naast-elkaar-levende Nederlanders.
Op één vierkante kilometer vindt net zo goed een festival, als een
mis plaats. Mensen schuiven schijnbaar even gemakkelijk langs
stalletjes, kiosken en toonbanken, als via kerken in kerkbanken. Presentaties, propaganda en evangelieprediking hebben
allemaal elementen van alleenzaligmakende waarheden in zich
(aldus Claudio Magris, een Italiaanse schrijver in 1988).
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(Aankruisen wat van toepassing is)

De verhouding tussen religie en democratie staat anno 2020 op
gespannen voet. Er zijn altijd zaken die de samenleving niet wil
of kan accepteren. Een aantal ervan vindt een breed draagvlak
onder de bevolking: ‘discriminatie’ staat hoog op de lijst, maar
het botst regelmatig met ‘vrijheid van meningsuiting’ waarbij elke
mening evenveel waard is…. Niets is meer heilig.
Theologe Karen Armstrong: “Heilige teksten zijn een weerslag
van wat mensen hoopten of vreesden. Niet van wat er daadwerkelijk is gebeurd – daar hadden ze geen idee van. Het zijn
gewoon verhalen over het verleden, rijk aan metaforen.”
God noch gebod
Sommigen zien het onheil neerdalen door het onkerkelijke deel
van Nederland. ‘Ze geven nergens meer om, ze doen maar waar
ze zin in hebben’. Ons land zou verloederen en voorbeelden in de
media tonen regelmatig hun gelijk aan (volgens deze denkers).
‘Wacht maar tot het weer slechter gaat: een oorlog of een ramp.
Dan lopen de kerken vanzelf vol’.
Laat iedereen 'lekker met rust’ werkt averechts.
Een andere groep ziet een omslag in denken meer als bron: Wat
jarenlang houdbaar bleek als: ‘elkaar niet kwetsen, elkaars godsdienst niet beledigen, langs elkaar heen leven’, blijkt niet langer
houdbaar. Langs elkaar heen leven is feiten en meningen ontkennen, zeggen wetenschappers. Zeker in economisch minder
stabiele tijden. Iedereen zou het beter moeten hebben of krijgen,
maar voelt dat niet in de portemonnee. Dan ontstaat onvrede
en onbegrip. Men wijst naar landen als Frankrijk, waar sociale
onrust aan de orde van de dag is (Gele Hesjes/ pensioenleeftijd),
maar ook naar de boeren-, leraren- en zorgprotesten hier.
Onverschilligheid
‘Gewoon de andere kant opkijken/ je er niet mee bemoeien’ is ook
een houding die aan populariteit wint. Kleurloosheid, maar dan
van een soort die vlees noch vis is… In zo’n land wil je toch niet
wonen?
Open staan voor elkaar? Respect!
Omgaan met verschillen is van alle tijden; de geschiedenis toont
aan hoe dat verschrikkelijk fout kan gaan: godsdienstoorlogen zijn er nog steeds, maar ook verdraagzaamheid inzake
racisme, etnische afkomst en geaardheid steken de kop op.
We weten dat er verschillen zijn en dat ze eerder hardnekkiger
worden, als je ze letterlijk te vuur en te zwaard bestrijdt.
‘Ieder in zijn/haar waarde laten’ lijkt een eenvoudig advies en
hopelijk kunnen lezers van dit blad hier wat mee. In de winter
kun je kromme tenen nog in dichte schoenen verstoppen; met
sandalen als schoeisel, val je echter meteen door de mand!

Algemeen
EUCUMENIESE BIEEÊNKOMST
Op zondag 16 februari is er weer een oecumenische bieeênkomst in ’t Kerkje van Ellesdiek. Op deze derde zondagmiddag in februari wordt de overdenking verzorgd door Marga van de Plasse uit Kwadendamme. Het thema is: Een stikje blauw. Aan deze bijeenkomst werkt ook het Nicolauskerkkoor uit Wolphaartsdijk mee. De bijeenkomst begint om 14.30 uur. De toegang is gratis.
Jan Minnaard, Oecumenische Werkgroep Ellesdiek

In de voetsporen van Franciscus van Assisi - Godszoeker
Een bezinningsreis van 23 – 30 september 2020
Een uitnodiging van Rens Stobbelaar, die het niet kan laten om te
verhalen over Franciscus

weg naar binnen volgen
we Franciscus in zijn
voetsporen.
De ochtenden staan in
het teken van bezoeken
aan plekken die van
waarde zijn voor de
franciscaanse spiritualiteit. Na de lunch
en middagrust ontmoeten we elkaar op een creatieve en
ontspannen wijze rond thema’s uit de franciscaanse spiritualiteit.
We delen wat de dag ons gebracht heeft en sluiten af met een
gezamenlijke viering.
Elke dag staat een thema centraal. Na het late avondeten is er
geen gezamenlijk programma. Er is gelegenheid voor rust, ontspanning, ontmoeting of een avondwandeling in Assisi.

Graag vraag ik je aandacht voor Franciscus, van Assisi. Onze
Paus heeft zijn naam aangenomen.
Waarom heeft ie dat gedaan, wat is het verhaal daarachter. . . . .?
Sinds vijftien jaar kom ik daar, voor mezelf en in begeleiden van
bezinningsreizen samen met de Franciscaanse Beweging
Tijdens een bezinningsreis treden we in de voetsporen van Franciscus. Niet alleen letterlijk, door in de omgeving van Assisi de plekken
te bezoeken waar Franciscus ook kwam, maar we treden ook in zijn
voetsporen door de bezinning die in de reis ingebouwd is. Ook in de

Meer informatie met programma en kosten, kun je vinden op
https://www.franciscaansebeweging.nl/reizen/bezinningsreizen/bezinningsreis-naar-assisi-2020
En als je nog vragen hebt neem dan contact op met:
rensstobbelaar@outlook.com 06-50504785
En, als er voldoende belangstelling is vanuit de Damiaan- en
Mariaparochie, is het ook te overwegen om deze reis vanuit
de parochies zelf te organiseren.

Schaamte of angst?
De laatste tijd is er veel gaande over vliegschaamte: de vakantieganger die het vliegtuig kiest, zou zich meer moeten bezinnen
of een vervuilende vliegreis wel past binnen het kader van duurzaamheid en klimaatbeheer. Vooral korte vluchten zouden ontmoedigd moeten worden: men zou zich ervoor moeten schamen,
dat men een vliegticket koopt.
Hoe zit het eigenlijk met ons geloof?
Veel katholieken krijgen het Spaans benauwd als je hen een
vraag stelt over hun geloven in God…Ze ontwijken de vraag, door
zich te verontschuldigen dat ze er niet op voorbereid zijn. Of ze
worden zelfs boos: Hoe durf je dat aan hen te vragen!
Alpha-bijeenkomsten zijn eigenlijk bedoeld als een ontspannen
gesprek/bijeenkomst over geloof en jezelf zijn. Niks belerend; niks
van ‘je moet dit of dat geloven’. Respect en een open visie zijn
kenmerkend voor deze vorm van contact. Het bewust worden van
jezelf en je houding ten opzichte van geloof zijn de basis.
In een landelijke bijeenkomst in Veenendaal ontmoetten drie
leden van de leesgroep “als God renoveert’ (Carine Neijzen,
pastoor Fons van Hees en ondergetekende) zo’n zevenhonderd
mensen in een grote hal. Iedereen kwam om ideeën op te doen
voor cursussen met Alpha-beginselen. Er waren meer dan tien

verschillende kerkgenootschappen
of levensbeschouwelijke groepen
aanwezig. Opvallend veel jongeren,
dus geen ‘grijze’ massa!
In gewone, alledaagse bewoordingen vertelden mensen over hun
beweegreden hier aanwezig te zijn.
Wij kwamen voor de katholieke
setting van Alpha die we willen opzetten. Zo’n zeventig anderen
kwamen hier ook voor, bleek later toen we in een aparte ruimte
verder gingen praten.
Wat me ontzettend opviel was het enthousiasme tijdens het
zingen van liederen. Sommige kende ik vanuit mijn koorzang,
maar de meeste Opwekkingsliederen kende ik niet.
Daar sta je dan als Limburger, met 43 jaar Zeeuwse achtergrond.
Zij/ nuchtere Hollanders met de handen in de lucht en ik….wist
niet waar ik mijn handen moest laten. Ik schaamde me voor mijn
gedrag? Laat ik het voorlopig op angst houden.
Richard Gielens, een van de deelnemers aan de
Alpha-congres-dag Veenendaal op 11 januari.
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Kerkdiensten
Zaterdag 8 februari

19.00 uur Lewedorp
F. van Hees-Eucharistieviering
Eligiuskoor
19.00 uur Ovezande
W. Hacking-Viering van W&C
Pius X
19.00 uur ’s-Heerenhoek
R. Stobbelaar-Viering van W&C
Carnavalsviering
Missicanto en Blaaskapel
19.00 uur Goes
A. Ladonski-Viering van W&C
Herenkoor

Zondag 9 februari

5e zondag door het jaar

09.00 uur Heinkenszand
H. Buijssen-Eucharistieviering
Dameskoor
09.15 uur Zierikzee
W. Hacking-Viering van W&C
Willibrorduskoor
09.30 uur Hansweert
F. van Hees-Eucharistieviering
Samenzang
10.45 uur ’s-Heerenhoek
H. Buijssen-Eucharistieviering
Dames en Herenkoor
11.00 uur Kwadendamme
F. van Hees-Eucharistieviering
11.00 uur Goes
T. Brooijmans-Eucharistieviering
Herenkoor
Gregoriaanse viering

Maandag 10 februari

14.30 uur Ovezande Nieuwsande
M. van Dijk-Viering van W&G
Leden Pius X

Dinsdag 11 februari

09.30 uur Goes Dagkapel
H. Buijssen-Eucharisitieviering

Woensdag 12 februari

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

Zaterdag 15 februari

09.00 uur Goes
Eritrese gemeenschap
19.00 uur Heinkenszand
F. van Hees-Eucharistieviering
Dameskoor
19.00 uur Goes
E. Traas-Viering van W&C
L’ Esprit
18.00 uur Goes Dagkapel
Vietnamese viering

Dinsdag 18 februari

09.30 uur Goes Dagkapel
F. van Hees-Eucharistieviering

Woensdag 19 februari

14.00 uur Lewedorp De Kraayert
T. Brooijmans-Eucharistieviering

Vrijdag 21 februari

19.30 uur Lewedorp
F. van Hees-Eucharistieviering
Carnavalsviering

Zaterdag 22 februari

17.00 uur Goes
Evensong
Capella Maria Magdalena
19.00 uur ’s-Heerenhoek
F. van Hees-Eucharistieviering
Dames en Herenkoor

Zondag 23 februari
7e zondag door het jaar

09.00 uur Heinkenszand
W. Hacking-Viering van W&C
Herenkoor
09.15 uur Zierikzee
Liturgie Groep-Viering van W&C
Willibrorduskoor
09.30 uur Ovezande
F. van Hees-Eucharistieviering
Pius X
09.30 uur Hansweert
H. Buijssen-Eucharistieviering
Samenzang
10.45 uur Lewedorp
T. Brooijmans-Eucharistieviering
Eligiuskoor
11.00 uur Kwadendamme
W. Hacking-Viering van W&C
Sint Caecilia
11.00 uur Goes
F. van Hees-Eucharistieviering
Herenkoor
16.00 uur Zierikzee
F. van Hees-Vesper met
Aanbidding

Dinsdag 25 februari

09.30 uur Goes Dagkapel
F. van Hees–Eucharistieviering

Zondag 16 februari

Woensdag 26 februari

09.00 uur ‘s-Heerenhoek
H. Buijssen-Eucharistieviering
Herenkoor
09.15 uur Zierikzee
F. van Hees-Eucharistieviering
Willibrorduskoor
09.30 uur Hansweert
A. v.Veldhoven-Viering van W&C
Gemengd koor
09.30 uur Ovezande
Liturgie Groep-Viering van W&C
Pius X, KND
10.45 uur Goes Ter Weel
T. Brooijmans-Eucharistieviering

10.00 uur Zierikzee
F. van Hees-Eucharistieviering
Willibrorduskoor
14.00 uur Lewedorp De Kraayert
F. van Hees
Eucharistieviering met
asoplegging
19.00 uur ’s-Heerenhoek
T. Brooijmans-Eucharistieviering
Missicanto
19.00 uur Heinkenszand
H. Buijssen-Eucharistieviering
19.00 uur Kwadendamme
W. Hacking-Viering van W&G
Singing Voices

6e zondag door het jaar
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10.45 uur Lewedorp
H. Buijssen-Eucharistieviering
Con Dios
11.00 uur Kwadendamme
A. van Veldhoven
Carnavalsviering
Singing Voices
11.00 uur Goes
F. van Hees-Eucharistieviering
L’ Esprit

Aswoensdag

19.00 uur Goes
F. van Hees-Eucharistieviering
Con Amore

Zaterdag 29 februari

09.00 uur Goes
Eritrese gemeenschap
19.00 uur Heinkenszand
T. Brooijmans-Eucharistieviering
Herenkoor
19.00 uur Kwadendamme
F. van Hees-Eucharistieviering
19.00 uur Goes
L. Schout Viering van W&C
Herenkoor

Zondag 1 maart

1e zondag veertigdagentijd

09.00 uur ’s-Heerenhoek
Liturgie Groep-Viering van W&C
Dames en Herenkoor
09.15 uur Zierikzee
H. Buijssen-Eucharistieviering
Willibrorduskoor
09.30 uur Ovezande
P. de Maat-Eucharistieviering
Pius X
09.30 uur Hansweert
Liturgie Groep-Viering van W&C
Gemengd koor
10.00 uur Middelburg
F. van Hees-Eucharistieviering
10.45 uur Lewedorp
T. Brooijmans-Eucharistieviering
Con Dios K en C
11.00 uur Goes
H. Buijssen-Eucharistieviering
Herenkoor

Dinsdag 3 maart

09.30 uur Goes Dagkapel
H. Buijssen-Eucharistieviering

Woensdag 4 maart

14.00 uur Lewedorp De Kraayert
ds. M. Wisse

Donderdag 5 maart

10.00 uur Goes Ter Valcke
R. Mangnus-Viering van W&C

Vrijdag 6 maart

19.00 uur Zierikzee
geen viering in Zierikzee
19.00 uur Viering in de kathedraal
van Breda
Avond van de martelaren

Zaterdag 7 maart

19.00 uur Heinkenszand
F. van Hees-Eucharistieviering
Free Spirit
19.00 uur Ovezande
T. Brooijmans-Jongerenviering
Oal In, Doop
19.00 uur Goes
E. Traas-Viering van W&C
Con Amore

Zondag 8 maart

2e zondag van de veertigdagentijd

09.00 uur ’s-Heerenhoek
F. van Hees-Eucharistieviering
Dames en Herenkoor
09.30 uur Hansweert
W. Hacking-Viering van W&C
Samenzang
10.00 uur Zierikzee
Liturgie Groep-Gezinsviering
Willibrorduskoor

Kerkdiensten
10-12 uur Heinkenszand
Zondagochtend Anders in de
pastorie K. Van de Wiele
10.45 uur Lewedorp
H. Buijssen-Eucharistieviering
Eligiuskoor
11.00 uur Kwadendamme
W. Hacking-Viering van W&C
Singing Voices
11.00 uur Goes
F. van Hees-Eucharistieviering
Con Amore

Dinsdag 10 maart

09.30 uur Goes Dagkapel
H. Buijssen-Eucharistieviering

Woensdag 11 maart

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

Zaterdag 14 maart

08.00 uur Goes
Eritrese gemeenschap
19.00 uur Ovezande
A. v.Veldhoven-Viering van W&C
Pius X, KND, NL-Doet
19.00 uur Lewedorp
F. van Hees-Eucharistieviering
Con Dios
19.00 uur Goes
L. Schout-Viering van W&C
Herenkoor

Zondag 15 maart

3e zondag van de veertigdagentijd

09.00 uur Heinkenszand
A.v.Veldhoven-Viering van W&C
Dameskoor
09.15 uur Zierikzee
H. Buijssen-Eucharistieviering
Willibrorduskoor
09.30 uur Hansweert
F. van Hees-Eucharistieviering
Gemengd koor
10.45 uur ’s-Heerenhoek
A.v.Veldhoven-Viering van W&C
Herenkoor
11.00 uur Kwadendamme
F. van Hees-Eucharistieviering
11.00 uur Goes
T. Brooijmans-Eucharistieviering
Herenkoor
Gregoriaanse viering
16.00 uur Zierikzee
F. van Hees Vesperviering

Dinsdag 17 maart

09.30 uur Goes Dagkapel
H. Buijssen-Eucharistieviering

Woensdag 18 maart

14.00 uur Lewedorp De Kraayert
H. Buijssen-Eucharistieviering

Zaterdag 21 maart

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

Zondag 22 maart

4e zondag van de veertigdagentijd

09.00 uur ’s-Heerenhoek
R. Stobbelaar-Viering van W&C
Missicanto

09.15 uur Zierikzee
P. de Maat-Eucharistieviering
Willibrorduskoor
09.30 uur Ovezande
H. Buijssen-Eucharistieviering
Pius X
09.30 uur Hansweert
Liturgie-Groep-Viering van W&C
Samenzang
10.00 uur Vlissingen
F. van Hees-Eucharistieviering
10.45 uur Lewedorp
R. Stobbelaar-Viering ven W&C
Eligius koor
11.00 uur Kwadendamme
T. Brooijmans-Eucharistieviering
St. Caecilia
11.00 uur Goes
H. Buijssen-Eucharistieviering
L’ Esprit

Dinsdag 24 maart

09.30 uur Goes Dagkapel
F. van Hees-Eucharistieviering

Woensdag 25 maart

14.00 uur Lewedorp De Kraayert
T. Brooijmans-Eucharistieviering

Zaterdag 28 maart

09.00 uur Goes
Eritrese gemeensschap
19.00 uur ’s-Heerenhoek
F. van Hees-Eucharistieviering
Dames en Herenkoor
19.00 uur Goes
A. Ladonski- Viering van W&C
Herenkoor

Zondag 29 maart

5e zondag van de veertigdagentijd

09.00 uur Heinkenszand
Liturgie Groep-Viering van W&C
Herenkoor
09.15 uur Zierikzee
F. van Hees-Eucharistieviering
Willibrorduskoor
09.30 uur Ovezande
H. Buijssen-Eucharistieviering
Pius X
09.30 uur Hansweert
A.v.Veldhoven-Viering van W&C
Samenzang
10.45 uur Lewedorp
T. Brooijmans-Eucharistieviering
Free Spirit
11.00 uur Kwadendamme
A.v.Veldhoven-Viering van W&C
St. Caecilia
11.00 uur Goes
F. van Hees-Eucharistieviering
Herenkoor

Dinsdag 31 maart

09.30 uur Goes Dagkapel
F. van Hees–Eucharistieviering
19.00 uur Goes
H. Buijssen-Boeteviering
Herenkoor

Woensdag 1 april

14.00 uur Lewedorp De Kraayert
ds. M. Wisse

Donderdag 2 april

10.00 uur Goes Ter Valcke
W. Hacking Viering van W&C
10.30 uur Zierikzee
F. van Hees-Boeteviering
Willibrorduskoor

Vrijdag 3 april

19.00 uur Zierikzee
F. van Hees-Eucharistieviering

Zaterdag 4 april

19.00 uur Heinkenszand
R. Stobbelaar-Viering van W&C
Free-Spirit
19.00 uur Ovezande
F. van Hees-Jongerenviering
Presentatie 1e Communie
Oal In
19.00 uur Goes
E. Traas- Viering van W&C
Con Amore

Zondag 5 april
Palmzondag

09.00 uur ’s-Heerenhoek
H. Buijssen-Eucharistieviering
Presentatie 1e Communie
Dames en Herenkoor
09.15 uur Zierikzee
F. van Hees-Eucharistieviering
Willibrorduskoor
09.30 uur Hansweert
W. Hacking- Viering van W&C
Gemengd koor
10.45 uur Lewedorp
T. Brooijmans-Eucharistieviering
Con Dios
11.00 uur Kwadendamme
W. Hacking-Viering van W&C
Presentatie 1e Communie en
Vormelingen
11.00 uur Haamstede
H. Buijssen-Eucharistieviering
L’ Esprit
11.00 uur Goes
F.-van Hees/K. Van de Wiele
Gezinsviering
Presentatie 1e Communie en
Vormelingen, Con Amore

ER ZULLEN IN 2020 TWEE PAASTRIDUUMS ZIJN
In Goes in de Maria Magdalenakerk met Pastoor Fons van Hees en Pastor Alida
van Veldhoven
In Ovezande in de OLV Hemelvaartkerk met pastor Harrie Buijssen en diaken Egbert
Bornhijm
Witte Donderdag - beide vieringen beginnen om 19.00 uur
Goede Vrijdag
- beide vieringen beginnen om 19.00 uur
Paaswake

- Ovezande begint om 20.00 uur
- Goes begint om 21.00 uur
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Pastoraal katern

Adventsactie bijzonder geslaagd
In Goes (zaterdag 7 en zondag 8 december) en in Zierikzee (zaterdag 14 december) was er grote belangstelling voor de informatiestand van de Adventsactie. Er wordt aandacht gevraagd voor
toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg in Niger. Bezoekers
konden een kaarsje aansteken, en dat gebeurde massaal. Ook
kon men een 'vurige wens' noteren op een papieren kerstbal, die
werd opgehangen in een houten kerstboom. Het bezichtigen van
de kerststal was voor veel kinderen, maar ook voor volwassenen,
een belevenis, die soms nostalgische gevoelens opriep.
In Goes kwamen op zaterdag meer dan 4000 bezoekers een
kijkje nemen in de kerk. Er werd voor de kinderen een mooi
kerstverhaal voorgedragen. Tenslotte was er een mooi muzikaal
element, verzorgd door het Bavokoor, geheel gekleed in Charles
Dickens-stijl. Op zondag hebben de Bell Ringers het gebeuren

Goes

muzikaal opgeluisterd. Ook in
Zierikzee hebben
Zierikzee
bezoekers veel
kaarsjes aangestoken (tegen
slechts € 1,00). Er zijn
enkele honderden
bezoekers in de
kerk geweest . Tevens werden mooie en toepasselijke wensen
genoteerd op papieren 'kerstballen', die op een houten kerstboom bevestigd konden worden. De totale opbrengst van beide
evenementen in Zierikzee en Goes was € 1.693,75. 'Daar zullen
de mensen in Niger heeeel blij mee zijn!' reageerde een van de
vrijwilligers achteraf in de app-groep.
Wiel Hacking

Kerkbalans
Net iets meer dan 1.400 kerkgangers deden
mee aan de Peiling Actie Kerkbalans 2020,
een online enquête, waarin respondenten
dertien waarden een cijfer konden geven. Op
deze manier hebben zij laten weten wat zij
belangrijk vinden in hun kerk. De uitkomsten
van de peiling worden op 17 januari gepresenteerd in het Museum Catharijne Convent.
“Met de peiling willen we iedereen aan het denken zetten over
de meerwaarde van de lokale kerk,” aldus Anna Kruse, woordvoerder van Actie Kerkbalans. “We vroegen wat mensen belangrijke waarden vinden. Van herkenbare kernwaarden als vieren
van sacramenten en inspirerende vieringen tot de meer sociale
aspecten van kerk-zijn als naar elkaar omzien en gastvrijheid.
De uitkomsten zijn verrassend en interessant voor parochies en
gemeenten en leveren mogelijk nieuwe inzichten voor beleid.”
Respondenten
In 2018 hield Actie Kerkbalans voor het eerst een peiling. Deze
werd voornamelijk gedeeld met de organisatoren van Actie Kerkbalans. Dit zijn de mensen de campagne in hun eigen parochie
of gemeente uitvoeren. Er deden toen 284 mensen mee. Anna
Kruse: “Omdat we merkten dat meer kerkleden hun mening

wilden geven, hebben we de enquête in 2019 breder uitgezet. Alle
kerkleden mochten meedoen en rond de 1.400 mensen hebben
daar gehoor aangegeven. Dit blijken met name mensen die actief
betrokken zijn bij hun kerk.”
Ongeveer de helft van de respondenten was katholiek, de andere
helft protestants. De man-vrouw verdeling is ook nagenoeg gelijk.
Wat leeftijd betreft is het overgrote deel van de respondenten ouder
dan 56 jaar. De respondenten kun je gerust actieve en betrokken
kerkgangers noemen: 75% van de deelnemers bezoekt al langer dan
elf jaar naar zijn/haar kerk en 81% doet vrijwilligerswerk.
Perspresentatie
De uitkomsten van de peiling worden gepresenteerd tijdens
de landelijke perspresentatie van Actie Kerkbalans. Deze vond
plaats op vrijdag 17 januari in het Catharijne Convent te Utrecht.
Dr. Theo Schepens (o.a. docent godsdienstsociologie) gaf een
reactie op de uitkomsten.
Actie Kerkbalans is de grootste landelijke fondsenwerfactie in
Nederland. De kerken van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestante Kerk in Nederland, de Evangelische Broedergemeente en de
Oud-Katholieke Kerk vragen in de actieweken van 18 januari tot 4
februari 2020 al hun leden om een bijdrage voor de eigen kerk.
Uit website: rkkerk.nl

Nieuwe evangelisatie / Parochievernieuwing
2020 zal in katholiek Nederland opnieuw en misschien wel intenser in het teken staan van de nieuwe evangelisatie en parochievernieuwing.
Op 1 januari is de Gebedsketen voor de nieuwe evangelisatie en
parochievernieuwing van start gegaan. Elke dag wordt er trouw
gebeden door een religieuze communauteit /parochie/organisatie. We hopen op nog wat meer groepen die elke maand een dag
voor hun rekening nemen. Dit kan klein en eenvoudig. Doet u ook
mee? Iedereen is van harte welkom om mee te bidden. Voor meer
informatie en aanmelden, ga naar http://www.rkevangelisatie.
nl/2018/11/rk-gebedsketen/.
De landelijke conferentie ‘Missionaire parochie – Als God
renoveert’ op 24 en 25 maart 2020 in Oudenbosch trekt veel
mensen aan. Er zijn inmiddels meer dan 500 aanmeldingen.
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Meer informatie: http://www.missionaireparochie.nl/. Deze conferentie is bedoeld voor alle betrokken parochianen en vrijwilligers!
Misschien is deelname iets voor u uzelf, de parochieverantwoordelijke of anderen in de parochie? We hopen dat het ook ontmoetingsdagen worden met veel katholieken uit heel
Nederland en Vlaanderen.
Zo gaan we hoopvol het nieuwe jaar in
onder de hoede van Onze Heer en op
voorspraak van Maria, Ster van de Evangelisatie …
Helen Opstal/ Jeroen Smith pr.
Katholiek Alpha Centrum

Pastoraal katern

Vastenactie 2020 cluster zuid
Elders in Parochienieuws heeft u kunnen lezen over de samenwerking van de Caritas-instellingen in het cluster Zuid (Hansweert,
Ovezande en Kwadendamme). Tijdens de laatste vergadering is
besloten om ook de Vastenactie samen te organiseren, en te kiezen
voor een kleinschalig, bestaand project. Er is gekozen voor het
project Bianca Couture, opgericht door de Franciscaner Pater Jan
Beekman. Binnen dit project krijgen jonge meisjes en kindmoeders
een driejarige opleiding tot naaister, zodat zij later een zelfstandig
bestaan kunnen opbouwen in de hoofdstad Ouagadougou. Daarnaast is er dagelijks een voedzame maaltijd, en voor diegene die dit
nodig heeft anti-HIV-medicatie.
Het project is dermate succesvol dat men genoodzaakt is om uit te
breiden, en inmiddels is men begonnen met de bouw van een extra
verdieping. Omdat het land wordt gekenmerkt door armoede, aanslagen en terrorisme heeft dit echter ernstige vertraging opgelopen.

Wel is reeds de vloer van de eerste
verdieping gestort en zijn ook de
meeste kamermuren op deze eerste
verdieping gebouwd. Binnenkort zal
ook het dak geplaatst worden. Als parochianen van Cluster Zuid
kunnen we zeker ons steentje hieraan bijdragen.
Verder is er vooral behoeft aan basismaterialen voor de naaiopleiding (stoffen, naaigaren, naalden, ontwerppapier, etc.) en aan een
computer, nodig voor een goede organisatie en administratie van de
school. Ook is er geld nodig voor uitbreiding van de schoolkantine.
Door onze bijdrage kan ook voor de leerlingen van Bianca Couture
het nieuwe Licht gaan schijnen, zodat het ook voor hen daadwerkelijk Pasen zal zijn.
Tekst: Theo Audenaerd, caritasclusterbestuur Zuid
Foto: Stichting Jobena, www.jobena.nl

Nieuwjaarsreceptie Bisdom Breda: “als de Heer niet bouwt..”
16 januari 2020
Ongeveer 100 mensen bezochten op vrijdag 10 januari 2020 de
geanimeerde nieuwjaarsreceptie van het bisdom Breda. De
receptie vond plaats in Centrum Bovendonk te Hoeven. De toespraken van bisschop Liesen en vicaris Paul Verbeek stonden in
het teken van het proces van parochievernieuwing. De receptie
opende met de gezongen vespers in de kapel van het Centrum.
Jan Schuurmans en Frans Bullens ondersteunden het gebed
muzikaal. Tijdens de receptie blikten zowel vicaris Paul Verbeek
als bisschop Liesen terug en keken vooruit.
Als de Heer het huis niet bouwt..
Vicaris Verbeek deed dit aan de hand van de woorden van de
Psalmist: “Als de Heer het huis niet bouwt, bouwen de bouwers
tevergeefs.” (Ps. 127,1). Het afgelopen jaar was dit psalmvers
voor hem een geloofsinzicht geworden. Het deed vicaris Verbeek
beseffen dat de Heer de bouwheer is. Dat is een steun wanneer
gevoelens van onmacht ons overvallen zoals het afgelopen jaar.
Vicaris Paul Verbeek stond uitgebreid stil bij het overlijden van
Annemiek Waij, benoemingenadviseur van het bisdom Breda en
staffunctionaris van het vicariaat Breda. Met haar verloor het
bisdom een “sterke vrouw met een eigen klank en kleur die tot
het einde toe betrokken bleef op het wel en wee van het bisdom,”
zo vertelde Verbeek. Hij memoreerde ook het vertrek van enkele
andere medewerksters van het bisdomkantoor. Binnen al die
veranderingen put vicaris Verbeek kracht uit de wapenspreuk van
bisschop Liesen ‘Deus providebit’ (God zal erin voorzien).
Aan de hand van de woorden van de Psalmist reflecteerde vicaris
Verbeek op de periode die voor ons ligt. In het komend decennium
gaat het bisdom aan de slag met de parochievernieuwing aan
de hand van de boeken van James Mallon, Als God renoveert en
Rebuilt van Michael White en Tom Corcoran. Op 24 en 25 maart
2020 komt father James Mallon naar Oudenbosch. Op het moment
van de nieuwjaarsreceptie hadden zich ongeveer 500 mensen
ingeschreven. In de dagen erna liep het storm met de inschrijvingen. De organisatie meldde op 13 januari dat de conferentie met
meer dan 600 aanmeldingen is uitverkocht en er sprake is van een
wachtlijst. De vicaris merkt dat de boeken en de thematiek van
parochievernieuwing veel losmaken in de parochies. Er is opvallend veel response op de Alphacursus. Dit sterkt vicaris Verbeek
in het vertrouwen dat de Heer nog steeds bouwt aan Zijn Kerk.

“Retraite op wieltjes”
Als een van de hoogtepunten van het jaar noemde Verbeek de
bisdombedevaart naar Italië. Hij parafraseerde bisschop Liesen
die van de bedevaart sprak als “retraite op wieltjes”. De pelgrims
die in oktober 2019 deelnamen aan de diocesane bedevaart
hebben genoten van een mooie tijd met een goed evenwicht
tussen het spirituele en het ontspannende programma.
Pater Marc Lindeijer vicaris-generaal voor parochievernieuwing
In zijn toespraak sloot de bisschop aan bij vicaris Paul Verbeek.
Ook bisschop Liesen noemde het overlijden van Annemiek Waij
een van de moeilijkste momenten van 2019. In zijn vooruitblik ging
bisschop Liesen in op de conferentie ‘De Missionaire parochie
– Als God renoveert’. Ook hij merkt dat de inzet op parochievernieuwing veel losmaakt in het bisdom. Mensen verlangen naar
vernieuwing en Mallon wijst ons een begaanbare weg. In dat
kader situeerde bisschop Liesen de benoeming van pater dr.
Marc Lindeijer sj tot vicaris-generaal. Pater Lindeijer zal voor 50%
aan het bisdom en voor 50% aan Priester- en Diakenopleiding
Bovendonk verbonden zijn. Hij zal zich vooral bezighouden met
het proces van parochievernieuwing.
In iedere parochie een Alphacursus

Lindeijer zal beginnen
met het bezoeken van de
parochies om te zien en te
onderscheiden waar God
nu aan het renoveren is
en dit proces vervolgens
te leiden. De Alphacursus
blijkt behulpzaam te zijn, zo
vertelt bisschop Liesen. De
bisschop wil het mogelijk
maken dat iedere parochie in
het bisdom Breda de rijkdom
van de Alphacursus ontdekt. Het is een beproefde manier die een
basis geeft voor parochievernieuwing. We moeten op een nieuwe
manier gaan kijken in het nieuwe jaar. De bisschop hoopt met de
hulp van God deze nieuwe koers vast te houden.
Bron: website bisdom Breda.
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Beschikbaarheid
pastoresteam
Met hart en ziel zetten de pastorale
beroepskrachten zich in voor het pastorale werk in het Samenwerkingsverband
Boven de Schelde. Om de kwaliteit van het
werk op peil te houden is het nodig, dat
de pastores eens per week een dag rust
kunnen nemen.
Vanaf januari 2020 zal de maandag de vrije
dag zijn. Pastoraal werkster Ria Mangnus
en pastoraal werker Wiel Hacking hebben
een aanstelling voor 80% en zijn daarom
op maandag en vrijdag niet voor werkzaamheden beschikbaar. Ook pastoor Fons
van Hees en pastoraal werkster Alida van
Veldhoven zullen vanaf januari 2020 niet
werkzaam zijn op maandag.
Via de telefoon van de teamwacht (bij
overlijden, ziekenzalving/-zegening en of
acute pastorale nood, zeven dagen per
week van 8.00 tot 22.00 uur) is bij toerbeurt
steeds één van de pastores bereikbaar,
ook op maandag.

Life Teen Zeeland
In Heinkenszand is al vele jaren een tienergroep actief, zij komen samen op de
zolder in de pastorie. Hier zijn ook tieners uit Vlissingen bij aangesloten en nu ook uit
Zeeuws-Vlaanderen. Sinds mei heb ik het stokje overgenomen van Charisma Vrutaal
en Anneke Harten. Met de BBQ hebben we met de tieners afscheid van hen genomen en bedankt voor de goede zorgen.
Eens in de maand komen we op vrijdagavond met 10 à 15 tieners samen. Zo vierden
we op 29 november Sinterklaas en stond voor 27 december ons Kerstdiner gepland.
Vanuit positieve ervaringen met Life Teen – een beweging binnen de katholieke
Kerk speciaal gericht op tieners – is het verlangen ontstaan om ook in Zeeland een
Life Teen groep te starten. In de parochie Heilige Familie (Breda) draait al een Life
Teen groep en ik heb zelf gezien en ervaren hoe enthousiast de tieners hierover zijn.
Neem gerust een kijkje op: https://sintfranciscuscentrum.nl/jongeren/life-teen-breda-2019-2020. Daarnaast organiseert Life Teen jaarlijks een supergaaf zomerkamp.
Hier mocht ik al drie jaar aan deelnemen: www.lifeteen.nl/nl/summercamp_nl.
Zoals u zult begrijpen kan en wil ik dit ook niet allemaal allen doen. Het is veel mooier
om deze ervaringen te delen. Ik ben dus op zoek naar enthousiaste parochianen die
zich willen inleven in de leefwereld van tieners en hiervoor ook een commitment
willen aangaan. Het is meer dan de moeite waard! Als er vragen zijn en/of belangstelling om mee te doen dan hoor ik het graag!
Stuurt u gerust een berichtje naar kapelaanvanvelthoven@gmail.com of
bel 0115-692627
Aan u allen zou ik willen vragen om te bidden voor de tieners en jongeren in onze
parochies, dat zij hun harten mogen openen voor Christus en ingaan op de uitnodiging van de Heer en voor het goede werk van Life Teen. Bidt u met mij mee?
Kapelaan Jochem van Velthoven
Werkzaam in de drie parochies van Zeeuws-Vlaanderen
Jeugd- en jongerenwerker van het Bisdom Breda
Gebedsketen Alphacursus

Uitnodiging Wereldvastenmaaltijd
Daarom bestaat de geplande Wereldmaaltijd – naast samen
sober eten en schoon water drinken – uit een programma met
gezamenlijk gesprek, een inspirerend verhaal, muziek en gebed.
Tevens wordt er informatie getoond over het Vastenactie project.
Op het moment van verspreiding van Parochienieuws is het project voor 2020 nog niet bekend. Meer informatie volgt later.
Een wereldmaaltijd is een lekkere en voedzame maaltijd waarin
per persoon niet meer ingrediënten zijn gebruikt dan beschikbaar
zijn bij een eerlijke voedselverdeling wereldwijd. Op deze manier
willen we solidair zijn met de armen.
Graag nodigt de Caritas van de Pater Damiaanparochie U uit
om mee te doen aan deze smakelijke bezinningsmaaltijd. U bent
van harte welkom!
Locatie: Magdalenazaal Goes (Singelstraat 9)
Datum: dinsdag 10 maart 2019
Tijd: van 18.00 tot 20.00 uur

In het kader van de veertigdagentijd wordt er op dinsdag 10 maart
een Wereldmaaltijd georganiseerd. Het is niet alleen een gezamenlijke maaltijd, maar ook een bezinning op het gegeven dat er
– bij de huidige voedselproductie – genoeg voedingsmiddelen zijn
voor alle 7 miljard bewoners van onze aarde.
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Aanmelden is noodzakelijk via pastor Wiel Hacking wielhacking@
gmail.com of 06-17 598 152, of Carine Neijzen, secretaris P.C.I.
cadi2001@planet.nl of 0111-644956
Er wordt een bijdrage gevraagd van € 5,00 (ter plaatse te voldoen) om de onkosten te bestrijden. Meer mag ook. Wat overblijft
wordt gedoneerd aan het project van de bisschoppelijke Vastenactie (schoon water).

DAMIAANTJE
Hoi iedereen,
He leuk, nog een paar weekjes en dan… carnaval, wat vind ik dat
een leuk feest. Lekker gek doen samen met een paar vrienden.
Een feest met heel veel kleuren en confetti en serpentines en…
We zijn nog steeds op zoek hoe we ons gaan verkleden. Ja, nog
steeds op zoek naar een cool idee. Ik was gisteren bij oma. Ze
vertelde me dat carnaval te maken heeft met de kerk. Ik geloof
haar niet. Zo'n vetcool feest en dan iets met de kerk? Het was iets
van nog eens goed feesten en dan 40 dagen vasten en daarna
Pasen. Ik moet haar echt nog eens vragen hoe het nou echt zit. Ik
snap er helemaal niets van.
Doeoeg!
Damiaantje

God,
Met carnaval zet ik mijn masker op.
Soms wil ik een mooie prins zijn of een stoere prinses,
dan weer een wrede piraat of een gevaarlijke leeuw,
een lief konijntje of een hele gekke clown.
Eigenlijk ben ik dat allemaal.
Dank je God, omdat ik mag zijn zoals ik ben.
Met mijn gekke, mijn lieve,
mijn stoute en mijn stoere kanten.
Amen.
Tip: Kijk op de website voor de komende activiteiten voor
kinderen en gezinnen in en rond de kerk!
De kleurplaat staat op pagina 13.

Verboden Carnaval te vieren!
Er was eens...een land waar de mensen dol waren op carnaval.
Er was één probleem: ze dronken altijd veel te veel alcohol. En
daarom gebeurden er veel ongelukken in het verkeer als de
mensen naar huis gingen. De koning van het land dacht: "daar
moet ik wat aan doen. Al die dronken mensen met hun rode
neuzen. Ik weet het al: rode neuzen zijn voortaan verboden!"
Maar de mensen verzonnen er iets op: ze maakten hun gezicht
wit, zodat niemand kon zien dat ze een rode neus hadden. En dus
verbood de koning ook witte gezichten. Toen verborgen mensen
hun gezicht en hun rode neuzen met maskers en feestmutsen.
En dus werden ook feestmaskers, hoeden en feestmutsen verboden. Mensen gingen zich verkleden, zodat de politie ze niet zou
herkennen. Daarom werden ook verkleedkleren verboden. En zo
kwamen er steeds meer regels. Je mocht zelfs niet meer lachen
en zingen! Jaren later, op een winteravond, liep de koning over
straat. Het was ijskoud. Hij liep langs een huis toen hij plotseling
binnen muziek hoorde. Nieuwsgierig keek hij door het raam. Daar
waren mensen stiekem de verjaardag aan het vieren van een ziek
kind. Ze hadden rode neuzen opgezet om haar vrolijk te maken, er
waren clowns met witte gezichten en verkleedkleren, ze lachten
en zongen een lied. De koning herinnerde zich hoe zijn vader en
moeder vroeger dat liedje zongen bij zijn verjaardag. Het hart
van de koning smolt. En hij begon zachtjes mee te zingen met het
liedje. Plotseling werd hij door twee soldaten ruw vastgepakt.
De koning schrok zich een ongeluk! "U wordt gearresteerd! U
heeft een rode neus, en dat is verboden!" "J-Ja maar... zei de
koning, dat komt door de kou!" "U heeft een wit gezicht, en dat

is verboden!" "D-dat komt door de schrik!" "U heeft een feestmuts op, en dat is verboden!" "D-dat is mijn kroon!" "U hebt zich
verkleed als de koning, en dat is verboden!" "M..maar ik BEN de
koning!" stamelde de koning. "Ja, ja!" zeiden de soldaten. "En
wij zijn zeker Bassie en Adriaan? De echte koning zou hier nooit
staan zingen, want zingen is verboden!" De koning werd door de
soldaten naar de gevangenis gebracht. De volgende dag, toen
het licht was geworden, schrokken de soldaten zich een hoedje,
want ineens zagen ze dat het wél de koning was! "W..we hebben
alles precies volgens de regels gedaan" zeiden ze. "Rode neuzen,
witte gezichten, feestkleren, lachen en zingen zijn toch verboden?" En angstig keken ze naar de koning. Maar deze begon hartelijk te lachen. Hij schaterde het uit. "Jullie hebben mij gisteren
een mooie les geleerd!" zei hij tegen de soldaten. "Nu begrijp ik
wat een domme koning ik ben geweest! De regels zijn er voor de
mens, niet de mens voor de regels! Vanaf vandaag mag iedereen
weer feestvieren. Maar ik maak één nieuwe regel: iedereen die
een rode neus heeft, wordt gratis thuisgebracht door mijn soldaten! En zo liep het toch nog goed af met het carnaval in dat land.
En de mensen daar leefden nog lang en gelukkig!

Werkgroep Jonge Gezinnen
Damiaantje wordt verzorgd door de werkgroep Jonge Gezinnen
en Kringvieringen uit Goes. We vormen samen een creatief
team van ouders en leerkrachten en we bereiden vieringen en
activiteiten voor voor de allerkleinsten en kinderen in de basisschoolleeftijd. Denk aan gezellige Kringvieringen, een lampionnenoptocht met Sint Maarten waarbij we vooraf de lampionnen
samen maken, de bijeenkomsten Zondagochtend Anders,...op
dit moment denken we alweer na over thema's en activiteiten
die kinderen aanspreken voor de veertigdagentijd en Pasen.
We zijn op zoek naar aanvulling van onze werkgroep. Heb je zelf

jonge kinderen of heb je daar affiniteit mee en vind je het leuk om
een paar uurtjes van je vrije tijd met ons mee te denken en mee
te helpen bij vieringen? Denk daarbij bijvoorbeeld aan het het
zoeken van thema's en teksten, het begeleiden van knutselactiviteiten, het schrijven voor Damiaantje. Lijkt je dat leuk? Neem dan
contact op met een van de pastoraal werksters
Katrien Van de Wiele: kvdwiele@zeelandnet.nl of
Alida van Veldhoven: alidavanveldhoven@gmail.com.
We brengen je graag in contact met leden van de werkgroep.
Die zullen je enthousiast vertellen over al hun activiteiten.
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Algemeen

Wie A zegt
moet
ook B zeggen

Iedereen die met geloof in aanraking
komt, leert de beginselen/ de basis via
opvoeding. Ouders, verzorgers, onderwijsinstellingen en kerkelijke genootschappen breiden die basis uit, of vullen
aan. De persoon in kwestie maakt bewust
op latere leeftijd uit, wat binnen het kader
van ‘geloven’ valt of wordt losgelaten.
Katholieken zijn misschien wel spontaan
in algemene conversaties, maar ‘bevriezen’ lichtelijk als het om geloofszaken
gaat. Waarom over geloof praten? Dat is
toch zo persoonlijk?
In een tijd waarin ‘geloven’ heel breed
kan worden opgevat, is er binnen onze
kerken behoefte om er BREED over te
willen praten. Geen hokjes denken,
of alleen maar dogma’s…Kom voor je
mening uit en vertel wat GELOVEN met je
doet (of juist niet..)
Introductieavonden
Rond Kerstmis werden in alle aangesloten
kerken binnen de H. Mariaparochie Walcheren en de H. pater Damiaanparochie
zo’n vierduizend kaarten uitgedeeld. Naast
de welgemeende wensen, willen we
mensen vragen om zich open uit te laten
over ‘wat geloof met je doet’.
Het aantal aanmeldingen is nog niet spectaculair te noemen, maar we verwachtten
toen ook geen wonderen. IEDEREEN die
meedoet is belangrijk!
Beide parochies hebben avonden belegd,
waarop alle ruimte is om in een gezellige
sfeer met elkaar te praten. Het is GEEN
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examen, overhoring of toelatingsexamen!
Wij, werkgroep van parochievernieuwing,
willen kansen aangrijpen om contact te
maken.
Wanneer/hoe?
U mag zich aanmelden via pastoraal
centrum Goes/ 0113 21 86 10 van dinsdag
tot en met vrijdag tussen 10 en 12 uur
of pastorteam@zeelandnet.nl.
Zierikzee (alleen bij voldoende belangstelling:
woensdag 5 februari in de parochiezaal
naast de kerk om 19.30 uur
Goes: maandag 10 februari in de Maria
Magdalenazaal/ via kerkingang om 19.30 uur
Vlissingen: dinsdag 18 februari in pastorie
naast OLV kerk om 19.30 uur.
Lezing Alpha
Bergen op Zoom: woensdag 19 februari
in de Sint Catharinakapel/ingang Klaverstraat tegenover huisnummer 35 4611 TT
tussen 19.30 – 21.30 uur/parkeergelegenheid op het Sint Catharinaplein, Korenbeursplein of in parkeergarages. Deze
avond is de directeur van Alpha Nederland/ Arnoud Drop, aanwezig en hij vertelt
op inspirerende wijze over de rijkdommen
en mogelijkheden van Alpha. U moet zich
voor deze bijeenkomst wel aanmelden via
inschrijfformulier op de website van het
Sint Franciscuscentrum.
www.sintfranciscuscentrum.nl
Er zijn geen kosten verbonden aan deze
avonden!

Meer weten?

Kijk op de website van
het bisdom Breda.
Bisschop Liesen hoopt
dat zoveel mogelijk mensen via Alpha de
bevrijdende kracht van Jezus Christus
ervaren. Deze lezing is een wegbereider
naar de conferentie ‘De missionaire parochie’ op 24 en 25 maart te Oudenbosch.
De inschrijving voor deze conferentie is
gesloten.
Van cursus naar cultuur
De Alphacursus is het vliegwiel van de
parochievernieuwing. De anglicaanse priester Nicky Gumbel ontwikkelde
deze cursus. Het is een groot succes.
Wereldwijd volgen 25 miljoen mensen een
Alpha. Dankzij de Alphacursus ontmoeten mensen Jezus Christus en maken ze
kennis met de kernpunten van het christelijk geloof. In de Alphacursus is in het
klein de cultuur aanwezig die nodig is om
te groeien naar een missionaire parochie.
De Alphacursus verandert levens en kan
parochies veranderen.
Je hoeft je niet ziek te voelen, om beter
te worden.
Werkgroep parochievernieuwing bestaat
uit alle leden van het pastoresteam van
het samenwerkingsverband ‘Boven de
Schelde’, leden van de leesgroep rondom
het boek ‘Als God renoveert’ en wordt
gesteund vanuit het bisdom Breda/
vicariaat Middelburg.

Algemeen

Is er meer?
Naast mij staat een mok met koffie die ik net
voor mijzelf ingeschonken heb. Op die mok
staan veelbelovende woorden: the best is
yet to come wat in het Nederlands vertaald
zoiets betekent als het beste moet nog
komen of het mooiste komt nog.
Je hoeft geen gelovige te zijn om deze woorden te omarmen, het zijn geen religieuze woorden. Of toch? Het
geloof zit in de woorden van het zinnetje zelf. Er spreekt ontegenzeggelijk een basisvertrouwen uit dat er meer is in het leven. En
niet alleen dat. Er spreekt hoop uit. Niets minder dan het beste zal
nog komen. Het zinnetje bezorgt mij altijd een kleine zucht van
verlichting en een glimlach op mijn gezicht als ik die mok uit de
kast pak. En toch komt er ook regelmatig een nuchtere gedachte
achteraan. Is dat wel waar? Zo’n kleine dooddoener die me direct
confronteert met de knopen in mijn maag en de ervaring met
teleurstelling in het leven die mij noopt mijn toekomstperspectief
naar beneden bij te stellen. Eigenlijk trek ik dan niet in twijfel dat
er nog wel wat komen gaat.
Wat ik in twijfel trek is of het inderdaad het beste is wat nog gaat
komen, of dat het toch op zijn minst beter zal zijn. Mijn verstand
kan niet beredeneren wat mijn hart weet. Mijn hart weet dat ik
dwars door alle ups en downs van het leven heen altijd weer verrast wordt door de onverwachte wendingen in het leven, die vaak
zoveel beter uitpakten dan ik zelf had kunnen voorzien. Ja, er

zijn zeker momenten waarop ik ervaren heb dat een gebed werd
verhoord. Ja, er zijn eigenlijk ontelbaar veel kleine zegeningen
die mij toevallen. En ja, ik ken momenten waarop ik gedacht heb:
dit moet genade zijn. En ja, mijn hart weet dat God hier in het spel
is en dat deze momenten altijd als een rode draad door het leven
verweven zullen zijn.
De toekomst ligt open voor ons. We zijn
bezig met de voorbereiding van een eigen
Alpha cursus voor de parochie. De eerste
informatieavonden zijn gepland en de
cursus zelf zal in het vroege voorjaar van
start gaan. De grote Alpha vraagtekens
liggen letterlijk op mijn werktafel. Ik staar
even naar het Alpha-werkboek. Twee
vragen staan er op. Wat is de zin van mijn leven? En: is er meer?
Mooie en spannende vragen ook voor de komende vastenperiode. Voor je het weet is het alweer eind februari en zitten we daar
midden in.
Tijd om te bezinnen, tijd om te veranderen, te vernieuwen. Tijd
om stil te staan en te bidden, tijd om verder te gaan. Tijd om ons
te realiseren dat het beste nog moet komen. Tijd om te luisteren,
te kijken, te voelen en te handelen. Tijd om dichter bij onszelf te
komen. Tijd om naar anderen te gaan. Tijd om God terug op het
spoor te komen.
Alida van Veldhoven pastoraal werkster

Stille omgang
Ieder jaar in de maand maart lopen vele christenen in zwijgende
verbondenheid de Stille Omgang, een nachtelijke stilte tocht door
het centrum van Amsterdam.
De pelgrims volgen de route die de pastoor van de oude kerk op
15 maart 1345 liep. Hij was getuige geweest van een eucharistische wonder in het huis van een zieke man aan de Kalverstraat,
hij droeg het Heilig Sacrament (De Hostie) terug naar de oude
Kerk. In het duistere uur weten de biddende pelgrims zich verbonden met Jezus Christus die zich aan alle mensen van goede
wil geeft als leeftocht voor onderweg. Zij vieren in Amsterdamse
kerken de Eucharistie, om God dank te zeggen.

19.10 Vertrek naar Amsterdam.
22.00 uur Feestelijke eucharistieviering in de Obrechtkerk.
Zaterdag 21 maart: Na de viering koffie en broodjes achter in
de Kerk, vervolgens gaan we naar het hartje van de stad om de
Stille Omgang te lopen.

STILLE OMGANG NAAR AMSTERDAM
In de nacht van 21 op 22 Maart 2020 wordt in Amsterdam de
jaarlijkse Stille Omgang gehouden. Ter verdieping heeft de Stille
Omgang als intentie:
DE LUISTERENDE WENS IS AANWEZIG BIJ DE ANDER. Met de
stilte van ons luisteren geven wij ruimte aan het spreken van de
ander. Luister iemand echt dan voelt de spreker zich vrij en meer
zich zelf wie echt luisterend wil geen advies geven of macht
hebben of… voor ons: proberen te luisteren in de innerlijke stilte
naar het woord van God??
Dan kan ook dat woord binnenkomen als schepper de aanwezigheid vol liefde.
Ontleed aan: Frans Van Der Lugt S.J. Liefde en luisteren.
Onze regio hoopt ook dit jaar samen met Bergen op Zoom met
een volle touringcar hieraan te kunnen deelnemen.
Het programma is als volgt:
Zaterdag 21 maart 18.30 uur
opstapplaats H. Willibroduskerk te ’s-Heerenhoek.
19.00 uur Opstapplaats sporthal Gageldonk te Bergen op Zoom.

Graag voldoen bij opgave, of anders bij de bus aan fam. De Smit.
Iedereen kan zich opgeven bij onderstaande adressen:
Er is geen leeftijdsgrens:
Goes:
Pastoraal Centrum Zusterstraat 4.
4461 JA Goes. Tel: 0113 -218610.
Fam: De Smit. Kastanjestraat 32.
4462 VE Goes. Tel: 0113 -212048.
Fam: Den Toonder. Groenedijk 22
4441 SK Ovezande. Tel: 0113 – 215797.
Hulst:
Pastorie Hulst. Steenstraat 22.
4561 AS Hulst. Tel: 0114 – 310685
Bergen op Zoom:
Vicaris Paul Verbeek. Burgemeester
Stulemeijerlaan 8. 4611 EE Bergen op
Zoom. Tel: 06 – 83215322.
Parochiecentrum. Bergen op Zoom.
Tel: 0164 – 233574 of
Vicariaat Middelburg: Burgemeester Stulemeijerlaan 8.
4611 EE Bergen op Zoom. Tel: 0164-245365.
of E-Mail vic.middelburg@bisdombreda.nl

Het is een aparte ervaring om vele katholieken in de stilte te zien
lopen, terwijl de uitgangswereld van Amsterdam gewoon doorgaat. Vol met ervaringen en indrukken keren we huiswaarts.
De kosten hiervoor bedragen € 27,50 per persoon. (Inclusief
broodjes)
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COMMUNIEVOORBEREIDING
VAN START
Plantplannen?
Wij adviseren u graag.

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

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

Al 85 jaar familie bedrijf
specialisten in
• grafgedenkstenen
• aanrechtbladen
• vensterbladen
In natuursteen 1e soort materialen,
alles op maat gemaakt. Vraag vrijblijvend advies of prijsopgave. Een
bezoek aan onze showroom waard.
Zaagmolenstraat 32B, 4461 BL Goes
(aan het Molenplein).
Tel. 0113-227919 • Fax 0113-251075
Welkom van maandag t/m vrijdag van
08.00-17.00 uur en op zaterdag van
10.00-12.00 uur of op afspraak
Toonzaal geopend te Oosterland
J.P. Boogert, v. d. Abeelstraat 1,
tel: 0111-642682, Dagelijks geopend

Op donderdag 23 januari kwamen ouders/
verzorgers van alle aanstaande communicanten bijeen in een van de leslokalen
van de Jan van Schengenschool te Heinkenszand. In totaal waren 32 kinderen
aangemeld voor de Eerste Heilige Communie en dus zat het lokaal ‘lekker’ vol.
Alida van Veldhoven, als verantwoordelijk pastor voor dit sacrament, leidde de
aanwezigen door het project. Behalve de
kern Heinkenszand werken alle parochiekernen met het werkboek ‘Blijf dit doen’.
De contactpersonen van de diverse
kernen vertelden in het tweede deel
van de avond over de bijeenkomsten op
locatie: Goes, ’s-Heerenhoek/Lewedorp,
Kwadendamme, Ovezande en Heinkenszand. De drie kinderen uit Hansweert
sluiten zich aan bij de groep in Goes of
Kwadendamme.
Het belang van een goede samenwerking
tussen ouders/kind (binnen het gezin) en
de parochiekern en eventueel de plaatselijke basisschool werd nog eens benadrukt. Samen verantwoording dragen
voor de godsdienstige opvoeding is niet
zomaar iets wat je binnen een paar uur
regelt.
In kleine kring spraken ouders zich uit

Werkgroep Communievoorbereiding 2020

VORMSELVOORBEREIDING 2020
Vanaf 2020 worden er een aantal wijzigingen doorgevoerd, die vooral ten doel
hebben het parochiële karakter van de
vormselvoorbereiding en feitelijke toediening van het vormsel te benadrukken; we
zijn tenslotte EEN Pater Damiaanparochie.

geen kosten aan verbonden; u betaalt deze
kerkbijdrage aan uw eigen parochiekern.
Ook voor vragen moet u zich wenden tot
de kasbeheerder van de eigen kern. Een
adviesbedrag is € 122.- (jaarbedrag 2020
voor alle activiteiten).

De aanmelding:
Voortaan kunnen jongeren zich jaarlijks
aanmelden vanuit elke kern; zij die in groep
8 van de basisschool zitten, vormen de
doelgroep, maar soms sluit men ook aan
vanaf de brugklas, of indien een gezinslid
bijvoorbeeld in groep 7 zit. Deze verloopt
enkel via de website van de Pater Damiaanparochie. Op de website vindt u onder
item ‘geloven’/ kopje ‘vieren’>vormsel' het
aanmeldingsformulier. Aanmelding via de
school van uw kind is niet meer mogelijk; dit
leidde in het verleden tot vergissingen. De
aanmeldtermijn loopt tot 15 februari. Voor
vragen kunt u altijd terecht via het pastoraal
centrum Goes ( di t/m. vrijdag 10-12 uur).

Inhoud project en start
De werkgroep, onder leiding van pastoraal
werkster Alida van Veldhoven, heeft het
project ‘In vuur en vlam’ als werkmateriaal
gekozen. Naast bijeenkomsten ( die in
de vroege avond gegeven zullen worden
tussen 19-20.30 uur) op verschillende
locaties en op verschillende dagen (zodat
de jeugd zo weinig mogelijk clubavonden
hoeven te missen) is er ook een vormselweekend gepland. Alle data ontvangt u op
de algemene informatieavond.

Kosten:
Indien u parochiebijdragen betaalt, zijn er
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over hun beeld van
‘geloven’ en zich
betrokken voelen
bij kerk. Aan de
hand van foto’s
kon iedereen zijn/
haar visie geven
en dat leidde
tot verrassende
uitspraken, die
vooral respect verdienen.
Een wens van het pastoraal team werd
aan het eind van de bijeenkomst nog
geuit: wat zou het fantastisch zijn als
we meer bijeenkomsten met ouders
zouden kunnen beleggen, zodat geloof
‘levend’ blijft. Een andere kans ligt in
de bijeenkomsten van Zondagochtend
Anders. Zo’n 4-5 keer per jaar worden
jonge gezinnen kansen geboden bijeen
te komen tussen 10-12 uur; meestal in de
pastorie van Heinkenszand. Voor kinderen van alle leeftijden en ouders zijn er
aparte werk- en gespreksvormen. Alle
bijeenkomsten zijn terug te vinden op de
website van de parochie, of vraag naar
de kalender van Damiaantje.

Algemene informatieavond voor ouders/
verzorgers van vormelingen
Deze avond is gepland op dinsdag 3 maart
vanaf 19.45 uur in de Maria Magdalenazaal
te Goes. Inloop met koffie/thee vanaf 19.30
uur via ingang kerk.

KLEURPLAAT CARNAVAL
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Goes

N

ieuws van

uit de kernen

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

NIEUWJAARSTOESPRAAK
Het jaar 2020 belooft een bijzonder jaar te
worden. Wij als katholieke kerk proberen
ons open te stellen voor een ieder, een
missionaire kerk te zijn.
Onze bisschop heeft een bijzonder initiatief genomen om ons geloof laagdrempelig
en opnieuw onder de aandacht te brengen. Hiertoe wordt een ieder uitgenodigd
om aan mee te doen. “Als God renoveert”
Geef u op voor de alfabijeenkomst op 10
februari in de Magdalenazaal.
Hopelijk ontstaat er in de Damiaanparochie een nieuw vuur en vinden ook jonge
mensen de weg naar de kerk. Wij als kern
Goes moeten open staan voor alle initiatieven uit andere kernen en samenwerken
moet hoog in ons vaandel staan.
Financieel is het onze kern weer gelukt
om het afgelopen jaar rond te komen.
Dankzij en dankbaar zijn we dat een overleden parochiaan ons bedacht heeft in
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haar testament.
Met Pasen hebben we voor het eerst onze
vieringen uitgezonden via internet, voor
menigeen nog onwennig, maar als u niet
in staat bent om zondag naar de kerk te
komen dan kunt u de eucharistieviering
volgen via computer of T.V.
Op 15 september hebben we in Vlissingen
onze nieuwe pastoraal werker Alida van
Veldhoven mogen verwelkomen en er
waren vele mensen uit de gehele parochie
aanwezig.
Pastoraal denk ik dat we ons gelukkig
mogen prijzen, dat leken voor willen gaan
in de W&C vieringen van de zaterdagavond, zodat deze ook het afgelopen jaar
weer hebben kunnen doorgaan en ook
ingepland staan voor 2020.
Bij de kostergroep heeft Ton Perenboom
tijdelijk een stapje terug moeten doen
i.v.m. zijn gezondheid. Gelukkig zijn er vele
vrijwilligers die de kosters bij staan.
De bloemen worden nu, voor bijzondere
vieringen, door de kosters verzorgd,
Maar wij zijn nog steeds op zoek naar
mensen die dat graag doen.
De kerkwacht heeft ook het afgelopen seizoen weer vele bezoekers voor onze kerk
geregistreerd.
Op eigen verzoek hebben ze meerdere
dagen per week de kerk opengesteld.
In de wintermaanden is er geen
kerkwacht. Het reguliere kerkbezoek is het
afgelopen jaar weer iets gedaald. Maar
tijdens de kerstdagen en ervoor was het
bezoek aan vieringen en concerten weer
uitermate goed. Zo hebben we een mooie
decembermaand gehad met kerstmarkt,
Evensong, Bellringersevent, kerstconcert
L’Esprit en prachtige, volle vieringen op
kerstavond en Kerstmis.
Op kerstdag zelf was weer het kerstdiner,
waar velen van genoten hebben en ook
weer veel vrijwilligers hun inzet gaven.
Van vele kanten hoorde ik dat men het
heel bijzonder vond dat mensen op eerste
kerstdag tijd willen vrij maken voor een
ander. Op alle fronten wordt onze parochie
ondersteund door vrijwilligers. Waarvoor
wij heel dankbaar zijn. We maken ons wel
zorgen dat het steeds moeilijker wordt om
vrijwilligers te vinden.
Als u denkt ik heb nog een beetje tijd dan
is er altijd wel een plekje voor u als vrijwilliger.
Zoals Augustinus zei: Draag een bron van
liefde in je hart Want uit liefde kan alleen
het goede voortkomen.
Voor u allen een Zalig Nieuwjaar.
Els Heijers, voorzitter kern Goes.

CARITASCOLLECTEN 2019
1 – 2 juni 2019:
€ 135,41
Zondag voor de Diaconie
6 - 7 juli 2019:
€ 167,30
Stichting Netherlands/Sri Lanka
3 – 4 augustus 2019:
€ 211,-Cordaid Mensen in nood
5 – 6 september 2019:
€ 193,20
Elisabethdiaconie
5 - 6 oktober 2019:
€ 241,25
Goese Missionarissen
2 – 3 november 2019:
€ 262,09
Regionaal project:
Stichting Vrienden Cliënten van Emergis
30 november – 1 december 2019 : € 194,50
Sint Nicolaas / Kerstactie
14 – 15 december 2019 :
€ 180,90
Bisschoppelijke Adventsactie
Hartelijk dank voor uw gulle gaven.
Caritaskern Goes.
XIE OECUMENISCH LIEDFESTIVAL
IN GOES
In de katholieke H. Maria Magdalenakerk
en in de Grote of Maria Magdalenakerk in
Goes wordt zaterdag 16 mei 2020 het elfde
oecumenische liedfestival gehouden met
veel samenzang door en met de deelnemers. Dit jaar is het thema ‘Psalmen in een
ander jasje’.

De Maria Magdalena Cantorij onder leiding van Rutger Mauritz. foto Marieke
Lodder
Op dezelfde dag als het Eurovisiesongfestival in Rotterdam wordt gehouden
biedt Goes een prachtig alternatief om bij
te wonen. In de beide Magdalenakerken
worden allerhande muzikale vormen ten
gehore gebracht, waarin psalmen worden
gezongen, waaronder een nieuw Kyrie
en Gloria voor kinderkoor en gemeente.
(Sytze de Vries/Jan Hut),een nieuw Maria
Magdalena-lied (Sytze de Vries/Kees van
Eersel) en een nieuwe compositie met ook
als thema Maria Magdalena gecomponeerd door Daan Manneke, (de componist
die zijn eerste orgellessen op het orgel
van de Grote kerk kreeg van destijds organist Adriaan Kousemaker.)
Tijdens deze dag wordt tevens de
Willem Vogel-oeuvreprijs uitgereikt. Een

‘s-Heerenhoek
belangrijke prijs voor Nederlandse kerkmusici.
Aan dit oecumenisch liedfestival wordt
meegewerkt door het Groot Zeeuws
Deltakoor,
De Maria
Magdalenacantorij &
kindercantorij, Capella
Maria
Kinderkoor Hemels Blauw Magdalena,
het kinderkoor Hemels Blauw, de Goese
Bellringers, Brassband Excelsior Kloetinge, Daan Manneke (foto), Sytze de Vries,
Arno van Wijk, Marien Stouten, Rien Donkersloot, Wim Boer en Rutger Valentijn
Mauritz.
De deelnameprijs voor de gehele dag is
€ 17.50 maar voor leden van de Protestantse Gemeente Goes en de RK parochie is er
een korting en betaalt u slechts € 12,50.
U krijgt voor dat bedrag een compleet
verzorgde dag van 10 uur 's ochtends tot
17 uur 's middags, inclusief koffie, thee en
een lunchpakket.
Voor opgave en/of deelname kunt u mailen
naar info@liedfestival.nl of bellen met
Anke Mopman: 06 36131222
De kortingscode voor leden van de RK
Parochie is: OLF2020RKK
www.liedfestival.nl

nieuwjaarsbijeenkomst.
Met oliebollen en appelflappen, maar ook
met hartige hapjes; alles gemaakt door
verschillende bestuursleden.
Let op: De algemene ledenvergadering zal
plaats vinden op 13 februari, vroeger dus
dan u gewend bent.
Na de vergadering ontvangen we burgemeester Margo Mulder, die ons iets over
haar werk komt vertellen. Het middagprogramma zal verzorgd worden door ‘
de Vrouwen van Nu’ met een vrolijk programma.
Op 12 maart gaan we uit eten bij chinees
restaurant Golden House. Geef u op tijd op
i.v.m. de reservering.
Dan mogen we op 13 maart bij Bonnie in
Kapelle naar de modeshow; ook hiervoor
op tijd opgeven. Wel zelf onderling vervoer
regelen.
Vergeet ook onze inloopsoos niet, iedere
1e en 3e woensdagmiddag van de maand.
Gezellig leuke dingen doen of zo maar een
kopje koffie drinken, alles mag.
Zo u ziet, een zeer afwisselend programma, wilt u daar meer over weten dat kan.
Neem contact op met Thea van Dijk.
Zij kan u verder helpen. Kijk ook eens op
onze website www.vrouwengildegoes.nl
Graag tot ziens,
Dien Janssen.

KERSTDINER

Het jaarlijkse
Kerstdiner in
de Magdalenazaal was
opnieuw hartverwarmend! 38
mensen waren
er van de partij.
De vrijwilligers
ontvingen heel
veel dank en de
pot met de vrijwillige bijdrage was behoorlijk gevuld. Op naar de 10e keer!!
Ellen Kramer en Willy Martens.
K.V.G. NIEUWS
Ik hoop dat u allen fijne feestdagen hebt
gehad, waar u met een goed gevoel op
terug kan kijken. We hadden een fijne
kerstavond met het gilde; ik wil Els bedanken voor het maken van het mooie boekje.
We zijn al weer een paar weken in het
nieuwe jaar en kijken uit naar wat het jaar
zal brengen.
Voor ons is het begonnen met
de zeer goed bezochte, gezellige

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

LIEF EN LEED
In de afgelopen periode kregen wij geen
meldingen van parochianen uit onze kern,
die we via publicatie kunnen melden. Toch
vinden we het belangrijk dat onderstaande
zaken voldoende aandacht krijgen:
• De werkgroep Caritas kern ’s-Heerenhoek wil direct of indirect in contact
komen met mensen die een steuntje in
de rug nodig hebben. Maandelijks wordt
er via een speciale collecte aandacht
gevraagd voor deze groep, die het –
ondanks onze relatieve welvaart- moeilijk
hebben. Soms is een geldelijke bijdrage
mogelijk bij de aanschaf van een onmisbaar huishoudelijk apparaat, of zoekt
men oplossingen inzake een hulpvaardige hand. De werkgroep begrijpt dat
niemand graag in het openbaar zijn/haar
hand wil ophouden en daarom is zorgvuldigheid in persoonsgebonden gegevens
erg belangrijk en verplicht. De uitgifte
van kerstpakketten is mede om die reden
gestopt, omdat via derden geen namen/
verzoeken meer mogen binnenkomen.
• De werkgroep ziekenbezoek is vanaf
december 2019 losgekoppeld van de
kerngroep Caritas. Deze groep vrijwilligers wil graag in contact komen met
mensen die wegens ziekte of andere
redenen moeilijk in contact komen met
medemensen. De werkgroep benadrukt
dat er geen kerkelijke binding hoeft te
bestaan met de parochiekern ’s-Heerenhoek, zodat alle mensen die in het
werkgebied van de parochiekern wonen
( Nieuwdorp, Borssele, ’s-Heerenhoek)
een beroep op hen kunnen doen. Uiteraard wordt er altijd contact gelegd
met de betrokkenen, zodat ongewenst
bezoek of niet gewaardeerde aandacht
voorkomen kunnen worden. De parochiekerncommissie zal jaarlijks een budget
vaststellen, waarmee deze groep hun
werk kunnen verrichten.
KERSTBRUNCH

In oktober 2019
dacht een werkgroep van vijf
personen dat het
wellicht mogelijk zou zijn om
voor maximaal
25 personen
een brunch op
Tweede Kerstdag te kunnen
verzorgen. Het zou een primeur zijn, want
zo iets kenden we alleen van Goes of
Heinkenszand op Eerste Kerstdag. Onze
verwachtingen waren laag ingeschat: bij
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Heinkenszand
minder dan zes aanmeldingen ging het
niet door.
We hadden een doelgroep: alleenstaande
mensen, die Kerstmis niet alleen hoefden
te vieren. Het bleken zo’n 178 personen te
zijn in onze kern. Allemaal uitnodigen was
onmogelijk; dus schreven we er 60 aan.
Binnen een week hadden we al 10 aanmeldingen en op 1 december hadden we
het maximale aantal behaald. De pastorie
kon niet meer mensen verantwoord en
gezellig plaats bieden.
Onze lat lag hoog: we kopen niks ‘kant en
klaar’, alles zelf samengesteld en tegen
een – voor de kerncommissie- schappelijke kostprijs.
Gaandeweg vulde de groep zich aan
met twee personen, die ook hun sporen
hadden verdiend met gastvrijheid en kookkunst en we zetten ons plan door!
In een stemmige zaal kwamen de gasten
die kerstdag binnen en genoten tussen
11.00- 14.00 uur van een uitgebreid menu.
Zang en gesprekken aan tafel vormden
een goede afwisseling. Na afloop maakten
we de balans op: een geslaagde dag; voor
herhaling vatbaar en… kostendekkend
door bijdragen van Caritas kern ’s-Heerenhoek, parochiekerncommissie en een
anonieme gift!
In 2020 zullen we waarschijnlijk weer zo’n
Kerstbrunch opzetten, maar dan met een
meer open inschrijving.
Werkgroep Kerstbrunch 2019
DAKRENOVATIE

In het najaar van 2019 werd een begin
gemaakt met het vervangen van dakleien
op het hoogste gedeelte van het noordelijke en zuidelijke deel van de kerk. Vlak
voor kerst was de klus geklaard en volgde
overleg tussen aannemers, bisdom en
vertegenwoordigers van parochiebestuur
en kerncommissie. De werkzaamheden
waren in meerdere opzichten zo voorspoedig verlopen, dat met algemene instemming werd gekozen voor een tweede fase/
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doorloop van dakrenovatie. Zo kunnen
extra besparingen worden ingezet, als het
gaat om steigerbouw en inzet arbeidskrachten. De kosten blijven zo ook binnen
de gestelde doelen van maximaal €
280.000.- Aanvullende bijbehorende werkzaamheden, zoals schilderwerk worden
in het voorjaar ingepland.
Kerncommissie ‘s-Heerenhoek
ACTIE KERKBALANS
In januari staat de jaarlijkse actie ‘kerkbalans’ en zullen we uw aandacht en
steun hiervoor vragen. Later/ na de vastenperiode zullen we u herinneren aan de
mogelijkheid om uw kerkbijdrage over te
maken via bankmachtiging of acceptkaart.
De verantwoording van inkomsten en uitgaven worden dan ook verstrekt.
Mocht u bang zijn dat met carnaval teveel
geld wordt uitgegeven, dan kunt u dus
voorafgaand of maanden nadien uw uitgavenpatroon hierop aanpassen.

EERSTE COMMUNIE 2020
In maart zal de start van het communieproject 2020 vorm krijgen. Minimaal vier
kinderen uit onze kern, aangevuld met
minimaal drie uit Lewedorp gaan samen
op weg naar hun Eerste Communieviering
op 7 juni.
De feestelijke eucharistieviering zal in
Lewedorp plaatsvinden.
Met nadruk wordt de inbreng van ouders
gevraagd, om de betrokkenheid bij de
voorbereiding te garanderen. Immers:
opvoeden doe je niet alleen, maar samen!
Ervaringen van de laatste twee jaren
leerden ons dat er een goede samenwerking tussen Lewedorp en ’s-Heerenhoek (
cluster West) mogelijk is. De oefenruimten
in Lewedorp en ’s-Heerenhoek op zondagmorgen zijn erg geschikt en makkelijk te
vinden. In de komende nummers van PN
houden we u op de hoogte.
Richard Gielens,
opstarter werkgroep EHC 2020.

KIELTJESMIS

In de afgelopen 26
jaar is er veel veranderd op kerkelijk
gebied en ook de
beleving van carnaval heeft daar
sporen van ondervonden. Kerkelijk
vieren en buiten de
kerk plezier maken
staan verder van elkaar dan voorheen.
Even leek het erop dat deze traditie zou
verdwijnen, maar dankzij gezamenlijke
inspanning van pastoresteam, carnavalsstichting, liturgische werkgroep en
kerncommissie is dit fenomeen gered voor
2020. Het motto: ‘we zetten onze schouders eronder’ is wel heel toepasselijk
hierbij. De kerk wordt letterlijk gedragen
dit jaar- getuige de sticker- en dat kan
de leef- en geloofsgemeenschap alleen
maar goed doen. Laten we op zaterdag 8
februari om 19.00 uur op gepaste wijze de
carnavalstijd inluiden met aansprekende
teksten, liturgisch verfrissende liederen
en een groep kerkgangers die het woord
‘Kieltjesmis’ eer aan doet. Met of zonder
schoudervulling danken we God en
wensen we elkaar een goede voorbereiding toe op minstens vier vrolijke dagen
vanaf vrijdag 21 februari.
Op 26 februari zullen we dan ook weermaar anders dan met Carnaval- de vastentijd ingaan via de Aswoensdagviering om
19.00 uur,
Werkgroep Speciale Vieringen

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

KERSTMUSICAL
Op 24 december was er weer de kerstmusical door de kinderen van groep 7.
Ze voerden een mooie musical op. Met
behulp van Young Spirit werden de liedjes
gezongen. De oudervereniging had de kerk
prachtig versierd en de kerk was sfeervol

Kwadendamme
verlicht. Het was weer een mooie viering.
Wij danken de kinderen en alle mensen die
geholpen hebben er zo’n mooie viering van
te maken. Met de kerstmusical hebben we
niet alleen de geboorte van Jezus herdacht.
We hebben in de viering ook samen gebeden en het Heilig Brood met elkaar gedeeld.
Zo hebben we laten zien, dat het kerstverhaal niet alleen voor die dag betekenis
heeft, maar voor heel ons leven.
BIJZONDERE VIERINGEN

Op 12 april (eerste paasdag) worden de
kinderen voorgesteld die hun Eerste Communie gaan doen en op 21 mei doen ze dan
hun communie.
KERSTDINER EERSTE KERSTDAG
Op 1e kerstdag vond, in ons parochiecentrum, weer het kerstdiner plaats voor
alleenstaanden georganiseerd door
Caritas en de Diaconie van de PKN in
Heinkenszand. Na ontvangst met koffie
en wat lekkers, na de viering, was er in
de kerk een programma van verhalen en
liederen waarna iedereen aan tafel ging.
Pastor Wiel Hacking opende de maaltijd.
Het hoofdgerecht werd verzorgd door
de keuken van een zorgcentrum en het
voor- en nagerecht door de vrijwilligers
die er ook voor zorgden dat het niemand
aan iets ontbrak. Na een gezellig samen
zijn verrichtte dominee Van den Hoek de
sluiting en ging iedereen blij en tevreden
huiswaarts. Allen die een bijdrage geleverd
hebben, in welke vorm dan ook, hartelijk
dank. Als dank werd dit gedicht door een
van de deel nemers voorgedragen.
Een schouderklopje doet vaak goed
om door te gaan geeft weer moed
net door de kracht van iemands hand
voel je een welgemeende band
Een schouderklopje voelt heel warm
net als die uitgestoken arm
het zorgt dat je weer rechtop gaat lopen
en nog verder de mouwen op gaat stropen
Het is mooi om een schouderklopje te ontvangen
soms blijft het een stil verlangen
Maak geen fout en denk het is overbodig
want ieder mens heeft op zijn tijd een
schouderklopje nodig.
Nel Quist en Pietje de Haan (PKN)
Anneke Harten en Wim Mulder (RK)

LEVENDE KERSTSTAL
Ook dit jaar was er op 26 december weer een
levende kerststal. Na lang zoeken vonden we
een van de herders bereid om voor ezel te
spelen, een os hadden we gelukkig na veel
gezoek al gevonden. Er was dit jaar wel meer
zoek geraakt, maar alles is goed gekomen. Het
was weer heel gezellig en lekker druk. De kinderen en ook de volwassenen genoten van het
spel dat in heel de kerk plaats vond. Het kindje
was lief en lachte blij en het schaap en de
os en de ezel mochten weer geaaid worden.
Dank aan allen die hebben meegedaan.
COLLECTES - NOVEMBER- DECEMBER
storting
€ 2.359,00
eigen kerk:
huur gebruik kerk
€ 100,00
misintenties
€ 100,00
kaarsengeld
€ 652,20
25/12 voor herstel vloer keuken
€ 187,00
overig eigen kerk
€ 868,51
subtotaal eigen kerk
€ 1.907,71
Caritas:
8/12 diaconie in eigen parochie
€ 57,00
14/12 Stichting Onyame
€ 99,29
22/12 Adventsactie
€ 95,00
24/12 Roemenië
€ 200,00
subtotaal caritas
€ 451,29
controle-totaal
2.359,00

Parochiekern
KWADENDAMME
- Secretariaat is gevestigd in het parochiehuis:
J. Frisostraat 5, 4434 AC Kwadendamme.
- Op dinsdag- en vrijdagmorgen is er iemand van
of namens de parochiekerncommissie aanwezig
tussen 9.00 – 12.00 uur.
- Telefonisch bereikbaar: 0113-649219
of 06-25053876.
- Website: www.kerk-kwadendame.nl
- E-mail: h.bonifacius@hetnet.nl
Bankzaken:
- ING: NL42INGB0000394345
Parochiekern Kwadendamme
- Rabo: NL10 RABO 0346034183
Pater Damiaanparochie kern Kwadendamme
Vieringen:
- 1e t/m 4e zondag: 11.00 uur
- 5e weekend zaterdag: 19.00uur
Misintenties:
Corrie Franse, tel. 0113-851349 of 06-15073351
e-mail: cjmfranse@zeelandnet.nl
Doopcontactpersoon:
Marga v.d. Plasse, 0113-649605.
Inleveren kopij Parochienieuws:
e-mail: hansdevos@zeelandnet.nl
Hans de Vos, Siguitsedijk 29,
4434 NB Kwadendamme, 0113-649993.

LIEF EN LEED
Overleden
Petrus Gilles Menheere, echtgenoot van
Cornelia de Baar,
geboren 9 december 1931, overleden 19
november 2019.
Maria Adriana Cornelia (Marian) de
Winter, geboren 9 april 1962, overleden 21
december 2019.
GEEF DE PEN DOOR (31)
Mijn betrokkenheid bij het kerkelijk gebeuren hier is er altijd geweest. Dit heeft te
maken met het feit dat wij als katholiek
gezin in Hoedekenskerke voor wat betreft
school, kerk en verenigingsleven op Kwadendamme georiënteerd waren; daarom
voel ik mij blijvend met dit dorp verwant.
Ook het feit dat ik in mijn werkzaam leven
in dienst geweest ben bij de gemeente
Borsele heeft bijgedragen aan mijn betrokkenheid met Kwadendamme. Ik ben ook
altijd kerkganger gebleven, maar net als
de meesten sla ik wel eens een zondag
over. In de wetenschap wie ik was en wat
ik deed, deed men het onvermijdelijke verzoek om toe te treden tot het kerkbestuur.
Dit heb ik gedaan, eerst als bestuurslid
en enkele jaren daarna, na het spijtige
overlijden van mijn zwager Miel Meulblok,
als voorzitter. Bij de vorming van de H.
Pater Damiaanparochie ben ik ook tot dat
bestuur toegetreden, met de portefeuille
Gebouwen c.a. En mijn vrouw Anneke
maakt inmiddels al enkele jaren opnieuw
deel uit van zangkoor St. Caecilia. Zij is er
zelfs bestuurslid van geworden. Spijtig is
het dat veel mensen lastig te motiveren
zijn om voor de kerkelijke gemeenschap
iets te betekenen. Graag sluit ik dan ook
af met de oproep aan de lezers van deze
rubriek om daar eens serieus over na te
denken.
Sjaak Uitterhoeve
45 JAAR SINT CAECILIA

Hieronder volgt een verkorte versie van de
officiële felicitaties door Sjaak Uitterhoeve, voorzitter van onze parochiekerncommissie.
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Kwadendamme
Vandaag, 24 november 2019, vieren wij
het heugelijke feit dat ons zangkoor St.
Caecilia 45 jaar bestaat. Van harte proficiat aan de leden van het zangkoor en aan
de dirigent/organist Jolanda Nagelkerke.
Nog steeds is dit een springlevend koor
ondanks het feit dat de meesten al op leeftijd gevorderd zijn. Gelukkig is zingen niet
aan leeftijd gebonden. Formeel is het koor
opgericht in januari 1974 en wel op initiatief van kapelaan Van Bilzen. De leiding
lag in handen van Louis Chamuleau. Korte
tijd daarna kwam de leiding in handen
van mw. Cocks. Vervolgens is gebruik
gemaakt van de diensten van Arjaan van
de Swaluw uit Heinkenszand als organist/
dirigent, overigens geen makkelijke combinatie. In 1975 werd Huib de Pundert bereid
gevonden het dirigeren van Arjaan over te
nemen. Na het terugtreden van Huib heeft
mw. De Punder-Poortvliet het stokje voor
enkele jaren overgenomen, daarna heeft
Rinus Steenbakker zich hiervoor ingezet.
Niet onvermeld mag blijven dat ook Anja
Zeegers tussendoor als muzikale leidster
haar diensten heeft geleverd, evenals Rina
Eckhard-Boudens als secretaris. Vanaf
deze plaats nogmaals een ‘van harte
proficiat’ met jullie 45-jarig bestaan. Als
bestuur wensen wij jullie nog een heel
lang koorleven toe.
Foto: Jan Strooband
STATISTIEKEN 2019
De dalende trend in het gemiddelde
bezoekersaantal van de wekelijkse vieringen lijkt enigszins af te vlakken; sinds
2017 is dit aantal steeds net iets boven de
honderd.Dat gemiddelde wordt behoorlijk
opgekrikt door de bijzondere vieringen,
want zonder deze zou het zeker de helft
kleiner zijn. De drukstbezochte vieringen in 2019 waren die van carnaval, het
bluesfestival, de herdenking van de slag
om de Schelde, Allerzielen, sint Hubertus,
en Kerstmis. De verwachting is overigens
dat het gemiddelde aantal bezoekers in
2020 uiteindelijk toch onder de honderd
gaat zakken. Zie hiervoor ook de verkorte
nieuwjaarstoespraak.
Hans de Vos
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NIEUWJAARSTOESPRAAK 2020
Namens het kerkbestuur wens ik u allen
een goed en gezond 2020. Direct dient de
vraag zich aan “Wat zal het nieuwe jaar
ons brengen?” Ik zeg - denk ik - niets te
veel wanneer ik opmerk dat de samenleving als geheel onder druk staat, en zeker
de positie van onze kerk daarin. Dit uit zich
in nagenoeg alles. Het tekort aan pastores
is nijpend, het kerkbezoek loopt gestaag
terug, de bereidheid om bij te dragen in
de kosten neemt af, vrijwilligers zijn moeilijker te vinden. Kortom, kerkelijk gezien
moeten wij de bakens verzetten. En dit
gebeurt al.
In het parochieplan 2019-2022 is in de
H. Pater Damiaanparochie een basis
gelegd voor de toekomst. Van kerksluitingen is vooralsnog geen sprake, maar
wel verlangt de bisschop dat in 2022
helder gemaakt is welke kerkgebouwen
in gebruik blijven. Zoals u weet, is de H.
Maria Magdalenakerk in Goes aangewezen als parochiekerk; alleen in die kerk zal
nog elk weekend een eucharistieviering
plaatsvinden. Om voor de andere kerken
de toekomst (voorlopig) veilig te stellen,
is de inzet om meer in gezamenlijkheid te
doen. Hiertoe zijn al stappen gezet, voorbeelden zijn de samenwerking in clusters
en de voorbereiding op de eerste communie- en het vormsel. Tevens is de inzet om
vrijwilligers scholing aan te bieden en op
te leiden tot pastoraal assistenten.
Wat speelt er momenteel in Kwadendamme? Er worden voorbereidingen getroffen
om nieuwe begraafruimte te krijgen door
op het oudste gedeelte van het kerkhof de
monumenten te verwijderen en dit gedeelte enigszins op te hogen. Van ruiming is
geen sprake. Verder zullen twee grote
zilveresdoorns achterin de pastorietuin
moeten worden gerooid, omdat deze ziek
zijn. Er komt echter nieuwe aanplant.
Sjaak Uitterhoeve
CARNAVALSMISSE 2020
Op 16 februari komme feêstvierders wee
saemen in oanze moôie kerke. ’n Goeie
traditie, voorafgaend an ’t Pikpots carnavalsweekend.
En dan eêst mae es wat rechte zette, want
noe is ’t er bienae elke jaere verwarring
over de tied: oe laete begunt eigenlijk de
dienst, oare me dan. 11 Voe elleve, 11 nae
elleve? Voe vee mensen liekt dat best
’n probleem. Reden om ’t op te lossen.
Zelf dienke me, je komt beter te vroeg
dan te laete, dus 11 voe elleve is ’n prima
tied want dan bin je ok gewoon op tied
binnen. As je liefst nie te lank in de banke

zit, zou je ok kunnen komme amme net
begonne bin, 11 over elleve. Om aol dat
gedoe te voorkommen, dochte me dat ’t
beste zou weze de kerke in ’t midden te
ouwen. Vanaf noe begunne me gewoon
om 11 uren. Dat is precies eender as elke
zondag, mae dat oeve me jolder nie te vertellen, toch?

Me bluve d’r an trokke. En ja, dat is goed,
mae an wat dan? Ik most dienke an die
klokkenluüer van de Notre Dame, ie bleef
’t er ok an trokke en toch, je weet wat
er dit jaer is gebeurd. De toren is finaal
inezakt vanwege ’n groôte brand. Op
Kwidamme bluuve me d’r ok an trokke. De
klokke luudt nog steeds, dus gin gebrek an
klokkeluuers zou je zegge. Van de buutenkant liekt ’t di best nog op, mae a je op
zondagochtend es binnen zou wille kieke,
je zou ’t er van schrikke oevee mensen a
d’r doof bin voe de klokken. Me trokke dus
wè, mae an wat dan? Toch nie an ’n doôd
paerd, an ’t verkeêrde touwe, of ’t kortste
endje mag ik ope. Want in dat geval doe
me een driengend beroep op jolder oallemille. Kom gerust de klokke ellepe luüe.
’t Mag toch nie zo weze dat de toren net
as in 1919 nae beneën stuukt zoals dat in
Parijs is gebeurd?
Oalle gekheid op ’n stokje. Vee zin emme
d’r in. En de bewondering voe oanze prins
steke me nie onder de kerkbanken. Ie trokt
er a 43 jaer an en dat verdient ’n groôt
compliment.
Me zieë jolder graag op zondag 16
februari, elf uren. Alaaf!
Marga van de Plasse
CARNAVALSONTBIJT
Voorafgaand aan de carnavalsmis eten
prins, pastoor en hun gevolg met elkaar
in het parochiehuis. Altijd weer een hele
drukte want vijftig mensen voorzien van
ei, brood, koffie, thee en ander lekkers
vraagt best wat organisatietalent. Maar
met behulp van bakker Sjors en zijn equipe
gaat dat natuurlijk, net zoals andere jaren,
weer helemaal goed komen.

Lewedorp
ASWOENSDAG

En als het gaat
zoals het hoort,
landen we na flink
carnaval te hebben
gevierd op woensdag 26 februari
weer met beide beentjes op de vloer. En
dat onderstrepen we door ’s avonds het
askruisje op te halen.
Aswoensdag valt dus meteen na carnaval. Het is als het ware de ‘kater’ na
dat vrolijke eet-, drink- en verkleedfeest.
Aswoensdag staat in het teken van boete,
je betoont spijt van je fouten en verklaart
dat je een beperkt mens bent. Vandaar
die as, uiteindelijk zijn alle mensen stof.
Aswoensdag is de eerste dag van de veertigdagentijd, die eindigt met Pasen.

viering werd voorgegaan door Rens Stobbelaar. Hij had als verrassing nog een liedje
met zijn gitaar ingestudeerd. De kerkgangers konden het refrein meezingen. Wat dan
ook enthousiast werd gedaan. Het was een
mooie viering, maar wat jammer dat het elk
jaar weer minder druk is. Hoort een bezoek
aan de kerk tijdens de kerstdagen er anno
2019 niet meer bij? We hopen echt dat het in
2020 weer drukker gaat worden.

Parochiekern
LEWEDORP
Correspondentieadres:
Burgemeester Lewestraat 11
4456 AG Lewedorp (parochiezaal en secretariaat)
e-mail: eligiuslwd@zeelandnet.nl
telefoon: 0113-613164 / 0113-581577
Financiële gegevens:
RABO: NL63 RABO 0128502096
Pater Damiaanparochie kern Lewedorp
Opgave misintenties bij Mevr. Riet Steenbakker
Sloestraat 13 4456 AN Lewedorp telefoon 0113613188 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

LIEF EN LEED
Op 10 december 2019 is de heer Cornelis
Anton Hermes overleden. De uitvaartmis
met aansluitend de begrafenis op ons kerkhof vond plaats op maandag16 december.
KINDERNEVENDIENST
Op Eerste Kerstdag liepen de kinderen
met hun zelfgemaakte adventskrans en/
of kaarsje door de kerk naar het altaar .De

NIEUWJAARSTOESPRAAK (gedeelte)
Beste medeparochianen.
Vergaat het u ook zo als het mij vergaat?
Wat gaat de toekomst ons brengen? Gelukkig weten we het niet. Meer duidelijkheid
hebben we over wat ons het afgelopen jaar
ons heeft gebracht. Laat ik me beperken tot
het kerkgebeuren.
Het is nog steeds mogelijk gebleven om
wekelijks een kerkdienst in onze kerk te
laten plaatsvinden.
Afgelopen jaar waren er vijfendertig
eucharistievieringen waarvan drie met het
Paastriduüm welke dit jaar in onze kerk
werd gevierd. Er waren veertien diensten
van woord en communie voorgegaan door
pastoraal werkers; één dienst van woord
en communie voorgegaan door de lectorengroep; één dienst voorgegaan door een
dominee. Dat maakt samen éénenvijftig
vieringen in ons kerkgebouw. Verder was
er één campingviering. Zeker een prestatie
gezien het aantal priesters, emeriti en pastoraal werkers welke beschikbaar zijn.
De komende twee jaar worden er geen
kerkgebouw gesloten en het Pater Damiaan
bestuur gaat niet met een voorstel tot sluiting komen. Stelt ons dat gerust? Nee. En

waarom dan niet?
Als we zien hoe het kerkbezoek de laatste
jaren terugloopt, in 6 jaar met ongeveer
40 %. In 2013 kwamen er gemiddeld 82
personen hier naar de kerkdienst in 2019
gemiddeld 49 zeker iets om ons zorgen over
te maken, maar wat kunnen we er doen?
Vertelt u het mij maar.
Gelukkig blijft ons vrijwilligersbestand goed
op peil. De vrijwilligers die er zijn, blijven
bereid als er door uitval of verhuizing werkzaamheden vrijkomen deze erbij te nemen
en er zorg voor te dragen dat alles weer
uitgevoerd wordt. We dienen er natuurlijk
rekening mee te houden dat dit zo niet door
kan blijven gaan. Er komt een tijd als er zich
geen nieuwe vrijwilligers aanmelden dat dit
niet meer kan.
Aandacht wil ik ook vragen voor de financiele zaken. Gelukkig lopen de parochiebijdragen niet hard terug, maar het zou wat beter
kunnen, graag wil ik vragen of u allen nog
eens wilt controleren of u uw bijdrage 2019
al hebt overgemaakt.
De kosten welke we moeten maken zijn echt
niet gering en willen we het volhouden zal
toch alles betaald moeten worden.
De clustervorming welke vorig jaar is opgezet verloopt uitstekend, doordat we van
steeds meer zaken van elkaar op de hoogte
zijn. Zo ondersteunen we elkaar ook veel
meer, is er hulp of ondersteuning nodig,
dan wordt deze ook verleend, ook de clustervieringen verlopen prima, het bezoeken
hiervan over en weer zou wat beter kunnen
zijn. Probeer het eens een keer, u zult ervaren dat het meevalt.
Tot slot wil ik u namens het kernbestuur een
liefdevol, gezond en voorspoedig Nieuwjaar
toewensen.
JE VOAL MIE JE NEUZE IN DE BEUTER!!
Dit is het motto van carnaval in ’t Kraaienist en dit
is dus uiteraard ook het
thema van de jaarlijkse
carnavals mis.
Deze mooie traditie stond
even op losse schroeven, aangezien het
pastorteam in onze regionen al zwaar onder
druk staat en vieringen, buitenom het reguliere rooster, de werkdruk voor de voorgangers zelfs nog verhogen.
Gelukkig is men hierop teruggekomen en
zal pastoor Van Hees voorgaan op carnavalsvrijdag 21 februari. Traditiegetrouw start
de viering weer om 19.30 uur, maar onze
muzikale vrienden uit Paerehat van blaaskapel ‘de Koenkelpot’ spelen van te voren al
een paar opwarmnummers. Op muzikaal en
vocaal vlak zit het sowieso weer snor, zoals
het een echte carnavalsmis betaamt, want
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naast de blaaskapel zullen ook de dames
van koor ‘Con Dios’ zich weer van hun beste
kant laten zien en horen. Vaak staan, met
name de toegiften, bol van de verrassingen.
De voltallige carnavalsvereniging, aangevoerd door Prins Marcel, zal natuurlijk
present zijn en Prins Marcel zal het wel en
wee in- en rondom het dorp onder de loep
nemen. Zoals gebruikelijk is er ook een collecte voor een lokaal goed doel en dit keer
is de keus gevallen op stichting ‘Belmaatje’,
o.a. gevestigd in Goes.

verenigingsmens en als contactpersoon
en bezorger van het parochienieuws
in Yerseke en liep trouw op zondag zijn
rondje met de collecteschaal in de kerk
van Hansweert. Op 2 januari 2020 hebben
we in deze kerk afscheid van hem genomen. Aansluitend is hij naast Magda
begraven op het katholieke gedeelte van
de begraafplaats van Yerseke.
BLOEMENPOT
De bloemenpot heeft in de maand december € 46,65 opgebracht.
IBCS DE HORIZON
Every morning, make a good start!
What’s in your mind, what’s in your heart?
A picture, a story, a question, a song?
Talk and listen and sing along!

Deze stichting bekommert zich om eenzame
mensen, jong en oud en probeert hen weer
te betrekken met de samenleving en uit hun
sociale isolement te halen. Prins Marcel en
Adjudant Jasper zullen de banken langsgaan voor deze collecte, welke bovendien
toegelicht zal gaan worden door de voorzitter van stichting Belmaatje: de heer Erwin
van der Linden.
Als de voortekenen niet bedriegen zal het
weer een uitermate feestelijke en tegelijkertijd waardige mis gaan worden, voorgegaan
door kenner bij uitstek van het oorspronkelijke Vasteloavond; pastoor van Hees. ‘Con
Dios’ en blaaskapel ‘de Koenkelpot’ zijn al
volop aan het repeteren en Prins Marcel is
al bezig met zijn speech; dus het gaat helemaal goed komen.
Iedereen in de regio, dus ook mensen van
buiten Lewedorp, worden van harte uitgenodigd voor deze viering en met uw komst
steunt u tevens een mooi goed doel, middels
de collecte. Hopelijk mogen wij u welkom
heten in de H. Eligiuskerk op vrijdagavond
21 februari. Met vriendelijke groet, namens
c.v. de Kraaiepikkers,
A.C. (Ron) de Kooning
Bij dit Parochienieuws zit ook de envelop
met alle informatie van de actie kerkbalans
2020. Een woord van dank aan alle betrokken vrijwilligers die ook dit jaar er weer
voor hebben gezorgd dat alles bij u in de
brievenbus ligt. De folder maken, de adreslijsten, de acceptgiro’s, de “inpakploeg” de
bezorgers enz. enz. Dit is ieder jaar weer
een hele organisatie maar ook dit jaar is het
weer gelukt. Iedereen hartelijk bedankt!
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Parochiekern
OOST-ZUID BEVELAND
Adres kerkgebouw
Correspondentieadres:
Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen-kerk
Kerklaan 9, 4417 BD Hansweert
Telefoon 0113 381363
Financiële gegevens:
ING: NL56 INGB 0000103481,
Parochiekern Oost - Zuid Beveland
RABO: NL57 RABO 0334051606
Pater Damiaanparochie kern O-Zuid Beveland
Contactpersonen:
Hansweert: J.C. Jansen, Mastgat 12,
4417 CL Hansweert, Telefoon 0113-383070,
E-mail: jcjansen@zeelandnet.nl
Doopcontactpersoon
Parochiecentrum, tel. 0113-218610
Kopijadres Oost-Zuid-Beveland:
Jeannet Kievit, Marconistraat 34,4416 DE
Kruiningen, e-mail: aakievit@zeelandnet.nl

LIEF EN LEED
Overleden
Op 28 december 2019 is Jan Rijk, weduwnaar van Magda Priem, op 90-jarige leeftijd
in zorggroep Ter Weel in Krabbendijke
overleden. Jan werd geboren op 1 maart
1929 in Schore. Hij kwam uit een groot
gezin. Zijn vader stierf op jonge leeftijd en
dat had op allen een grote weerslag. Hij
nam samen met zijn twee broers het landbouwbedrijf over.
In 1982 trouwde hij met Magda. Ze zijn 26
jaar getrouwd geweest en hebben mooie
reizen gemaakt met elkaar. Het was een
hele klap voor hem dat Magda overleed.
Ondanks dat bleef hij toch actief als

Dit is wel het favoriete start-lied in
groep 5; we beginnen de dag met
een plaatje, een
verhaal, een gedicht en een lied en praten
daarover. We staan stil bij wat het betekent in ons leven. Trefwoord is altijd een
goede start van de dag op deze manier!
Afgelopen weken staan natuurlijk in het
teken van geheimen.
Wat een spannend surprisefeest is het
Sinterklaasfeest toch….
Lukt het ons het geheim te bewaren tot
5 december? Maar ook hebben we het
over geheimen delen, geheimen die verbinden, geheimen die spannend zijn en
hoe veilig je geheim is bij je vrienden…
Gebed:
Ze zeggen dat u ons door en door kent,
dat u weet wat wij denken.
Dat u al bij ons was
toen we nog in mama’s buik zaten.
Voor u hoeven we geen toneel te spelen,
geen masker op te zetten,
geen geheimen te hebben.
Wat goed en veilig is dat!
We kunnen gewoon onszelf zijn.
Wilt u ons helpen
om in het contact met anderen
ook onszelf te kunnen zijn?
Dat we geen onnodige spanningen
hoeven te hebben.
Dat we vrienden hebben,
met wie we alles kunnen delen,
zelfs onze diepste geheimen.
Wij bidden u...
geef ons de moed om te zeggen wat op
ons hart ligt.
Geef ons de liefde om verbindingen met
anderen te kunnen aangaan.
Geef ons de kracht om geheimen van

Ovezande
anderen te kunnen bewaren.
Dank u wel daarvoor.

LIEF EN LEED
Groep 5

GELUK
Natuurlijk wil iedereen gelukkig worden,
maar is geluk eigenlijk ‘maakbaar’? En zelfs
als geluk niet maakbaar is en de mens niet
alles in eigen hand heeft, hoe zou je dan
misschien toch kunnen bijdragen aan het
ervaren van geluk? Je eigen geluk of dat
van een ander? Of het geluk binnen onze
groep of misschien zelfs van de wereld?
Jezus wijst op het geluk dat je toevalt in het
leven, het geluk waarvoor je niets hoeft te
doen en waarover je je geen zorgen hoeft te
maken. De soms onopgemerkte, alledaagse
dingen die zo klein lijken en tegelijk toch zo
belangrijk zijn. In groep 7 denken we bewust
na over wat ons gelukkig maakt en waar we
dankbaar voor mogen zijn. Ook staan we
stil dat geluk niet voor iedereen hetzelfde
is. Ook het onderscheid tussen materiele dingen en immateriële dingen wordt
gemaakt. We merken op dat vriendschap
één van de belangrijkste dingen zijn die ons
gelukkig maakt.
Lieve groetjes,
Groep 7 van IKC de Horizon

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

Gedoopt
Tijdens de viering van zaterdagavond 30
november is Ilse Gertrudis Cornelia, dochter van Michel Jacobus Remijn en Tamara
Gertrudis Rentmeester gedoopt. Ze is
geboren op 16 augustus.
Overleden
Maria Wilhelmina Witkam, sinds 2015
weduwe van Marinus Cornelis Westerweele, is op 14 januari overleden. Ze was
net een week tevoren 92 jaar oud geworden. Ze was op 's-Heerenhoek geboren
en later naar Ovezande gekomen. Ze is
daar bijna tot het laatst zelfstandig blijven
wonen, waar haar huis voor iedereen
“thuus” was. Ten gevolge van een val en
een gebreuken heup is ze in het ziekenhuis
overleden. Merietje is op 20 januari gecremeerd in 'Het Zeeuwse Land' te Goes. Ze
laat drie zoons, drie dochters, elf kleinkinderen en vier achterkleinkinderen na.

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 p e r s o o n l i j k e begeleiding bij een uitvaart

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

VRIJWILLIGERSLUNCH

Op zondag 24 november hebben we het
160-jarig bestaan van onze kerk gevierd.
Dit in een goed bezette viering, met pastoor Van Hees als voorganger, en met
muzikale begeleiding van het gezamenlijke
koor van PIUS X en Oal-In. De kerk was
prachtig versierd met vele hoekjes waarin
de bloemengroep al het vrijwilligerswerk
uitgebeeld had. Na de viering was er tijd
voor ontmoeting en gezellig samenzijn.
Het was goed en mooi om zo stil te staan
bij dit jubileum.
Honderdzestig jaar kerk zijn betekent ook
dat al 160 jaar veel, heel veel mensen zich
inzetten voor de kerk en de geloofsgemeenschap. Dat was voor de parochiekerncommissie de aanleiding om de ruim
honderd vrijwilligers te bedanken voor
hun inzet. Het vrijwilligersbestand is een
bont gezelschap van jong en oud, van net
vrijwilliger tot mensen die dat al zestig
jaar doen, van incidenteel tot wekelijks
meer dan tien uur voor de kerk bezig zijn.
Een bont gezelschap maar ook samenhangend. Samen doen we het, samen
zorgen we voor een vitale parochiekern.

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
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Ovezande

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

Daniëlsweg 1, 4451 HP Heinkenszand
Tel. (0113) 56 15 93, Fax (0113) 56 73 83
Postadres: Postbus 390, 4460 AT Goes
E-mail adres: info@rijkbouw.nl
Website: www.rijkbouw.nl

De woonkamer moderniseren?
U gaat verhuizen en kleiner wonen?
Verlichtingsadvies nodig?
TINT komt aan huis bij al uw interieurvragen!

Het bedanken voor de inzet van de vrijwilligers hebben we gedaan door hen
in het schietkot aan de Landweg een
eenvoudige, doch voedzame lunch aan te
bieden. Na de ontvangst met een aperitief
en een toespraak van de voorzitter van de
parochiekerncommissie Ad Schenk heeft
iedereen kunnen genieten van de lekkere
soep en de broodjes. Het was lekker en
bovenal gezellig. Ook van de spelletjes
en het schieten na de lunch werd volop
gebruik gemaakt. Een enkeling viel op
door onverwacht goede schietprestaties.
Misschien kan die enkeling nog ingezet
worden als geheim wapen bij de Europese
Kampioenschappen boogschieten in Ovezande in augustus 2020 …..
De werkgroep ‘Samen Sterk’ heeft de vrijwilligerslunch prima georganiseerd. Dank
iedereen voor de inzet voor dit geslaagde
jubileum en vrijwilligerslunch!
Ad Schenk
LICHTJESTOCHT
Op donderdagavond 19 december hield
basisschool De Zandplaat een lichtjestocht door het dorp. Deze eindigde in de
kerk. Kinderen van groep 8 verkleedden
zich als de figuren uit het kerstverhaal,
en poseerden voor de kerststal.

Edith Houberg - Noorddijk 10
4471AL Wolphaartsdijk
06-23912516
www.tintstyling.nl

het bestuur en pastoraal team is de kou uit
de lucht gehaald.
Overigens ging de kou ook uit de lucht
voor het tweede zorgpunt, namelijk dat
de financiën van de kernen op één hoop
gegooid zouden worden. Intussen is Parochieplan ‘De bakens verzetten 2019-2022’
definitief vastgesteld, na een heel traject
met de parochiekernen en gesprekken
met de bisschop. Centraal staat de gezamenlijkheid in onze verbondenheid met
Jezus Christus. Daarop gebeurt al veel
via bijeenkomsten, samenwerking van
kernen, van clusters, van werkgroepen,
uitwisseling van koren, samen vieren etc.
Met genoegen hebben we mogen vaststellen dat de verantwoordelijkheid laag
blijft liggen. Vitaal en zelfdragend blijft het
belangrijkste motto voor het bestaansrecht van de kerk.”
De volledige toespraak kunt u terugvinden
op www.rkovezande.nl onder Nieuws.
Ad Schenk
MEDEDELING VANUIT DE CARITAS
In de decembermaand hebben we als
(zieken)bezoekgroep pakketjes bezorgd bij
onze 85-plussers en zieken binnen onze
parochiekern. Deze keer was het pakketje
samengesteld bij onze buurtsuper (Toby
en Bea). Er zaten allerlei levensmiddelen
in zoals kerstkransjes, koffie en een reep
chocolade. De bezoeken waren weer
plezierig en leuk om te doen. We hopen dit
nog vele jaren te mogen blijven doen.
Namens de bezoekgroep
William Harthoorn

PASTORALE ZORG INZAKE
SACRAMENT DER ZIEKEN
EN OVERLIJDEN

06- 53637130
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UIT DE NIEUWJAARSTOESPRAAK,
4 JANUARI 2020
“Op 11 december 2018 kwamen zo’n
honderd van onze parochianen bijeen
om zorgen met elkaar te delen over het
concept parochieplan. Het ging met name
over twee passages. Allereerst dat een
paar kerken van bovenaf opgelegd dicht
zouden gaan. Parochiekern Ovezande
heeft zich altijd sterk gemaakt voor een
fair bestaansrecht via de visie 'vitaal en
zelfdragend'. De verantwoordelijkheid
wordt dan bij de kern zelf gelegd. Op die
avond hebben we ingezet om die visie
weer terug in beeld te krijgen. We hebben
die avond ook veel tijd besteed aan de
verdere vitalisering van onze parochiekern. Er is een uitgebreide brief gestuurd
naar het pastoraal team en het parochiebestuur. In een gesprek in januari 2019 met

VIERING VAN DE EENHEID
Op zondagochtend 19 januari vond in onze
kerk te Ovezande de jaarlijkse viering in de
Week van de Eenheid plaats. Leden van
de protestantse DEO-gemeente waren in
groten getale naar deze dienst gekomen.
Dat was goed te merken in de samenzang.
Pastoor Van Hees en dominee Buller
gingen voor en er was kindernevendienst.
Het thema was de schipbreuk van de
apostel Paulus bij Malta. Er werd een collectie voor de Stichting Sawasdee gehouden, die 318,05 euro opbracht. Het is een
grote verworvenheid van de laatste jaren
dat samen vieren een vanzelfsprekendheid
geworden is.
BLASIUSZEGEN
Het is de bedoeling om op zaterdagavond
1 februari na afloop van de viering in onze
kerk de Blasiuszegen toe te dienen. Ieder
die dat wenst, kan naar voren komen en

de zegen ontvangen. Voor wie het even
kwijt is: volgens een middeleeuwse traditie
een ritueel vooral bedoeld ter voorkoming
van keelaandoeningen en andere kwalen.
Maar ook een moment dat je bewust maakt
van de nabijheid van Onze Lieve Heer.
NL DOET
In de vastenperiode doen wij op zaterdag
14 maart als parochiekern mee met NL
DOET. Zo staan we
bewust stil bij de zorg
voor onze schepping.
Om 14.00 uur starten
we bij de pastorie en
zullen we, opgesplitst
in groepjes, het zwerfafval in en om
Ovezande op gaan ruimen. Om 16.00 uur
verwachten we iedereen weer terug bij
de pastorie. Dan zullen we al het afval dat
verzameld is, in de daarvoor bestemde
container doen. Bij terugkomst zijn we
hopelijk blij dat het dorp er weer netjes
uit ziet. We drinken gezellig een bakje
koffie en wisselen verhalen uit van wat we
allemaal tegen zijn gekomen en gevonden
hebben.
Dan staat er die dag nog iets bijzonders op
het programma. Iedereen wordt van harte
uitgenodigd om half zes aan te schuiven
bij een sober, maar voedzame vastenmaaltijd. Tijdens deze maaltijd zal er ook iets
verteld worden over het vastenactieproject. Hiervoor wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd om de onkosten te dekken. Al
wat er meer binnenkomt, is bestemd voor
de vastenactie.
Na deze maaltijd is er een dienst van
Woord en Communie, waar pastor Alida
van Veldhoven in voor zal gaan en Pius X
de muziek verzorgt. Wij hopen dat parochianen, schoolkinderen en dorpsgenoten
meedoen met de actie om het zwerfafval
op te ruimen, want de schepping is ONZE
zorg! Ook hopen wij dat er veel mensen
aanschuiven, om samen van de vastenmaaltijd te genieten en in deze vastenperiode extra stil te staan bij de mensen die
onze hulp hard nodig hebben.
Om deel te nemen aan de maaltijd en /
of voor het opruimen van het zwerfafval,
graag aanmelden voor 10 maart op rk.ovezande@zeelandnet.nl
Namens de parochiekern,
Charlotte den Toonder
TENTOONSTELLING ICONEN
Mei nadert, en wij hebben ons weer gebogen over de jaarlijkse tentoonstelling. Dit
jaar gaan we ons verdiepen in iconen.
Bij deze weer een oproep aan iedereen

die een icoon heet
om die aan ons uit
te willen lenen. Het
is de bedoeling de
tentoonstelling op
zondag 3 mei te
openen. Kunt u een
bijdrage leveren,
neem dan alstublieft
contact op met een
van ons. Els: tel. 0113-655391
cjboonman@hetnet.nl
Jeannette: tel. 0113-655773
jeannettevbeek9@hotmail.com
Marlies: tel. 0113-655997
marliesschenk@zeelandnet.nl
PAASTRIDUÜM TE OVEZANDE
Dit jaar zullen de drie grote gedenkdagen
die aan Pasen vooraf gaan, in onze kerk
gevierd worden. Dat wil zeggen dat er op
Witte Donderdag (9 april), Goede Vrijdag
(10 april) en Stille Zaterdag (11 april) 's
avonds regionale vieringen zullen zijn. Over
de precieze invulling daarvan, de liturgie,
het karakter van de viering, welke koren er
zullen zingen, wordt nog overlegd.
PAROCHIEBIJDRAGE HOGER VOOR
HET ZELFDE GELD
Weet u hoe u de kerk financieel kunt
helpen zonder dat het u wat extra´s kost?
U kunt in een simpel contract vastleggen
dat u garant staat voor vijf jaar parochiebijdrage. Dan mag u deze bijdrage aan de
Ovezandse kerk aftrekken van de belastingen, zonder dat er een drempel is. Wanneer u 40% belasting betaalt, krijgt u dus
40% terug van uw parochiebijdrage via de
belastingen. Als u normaliter bijvoorbeeld
150 euro aan de kerk geeft, betaalt u via
dat contract 250 euro. Via de belastingen
krijgt u dan 100 euro retour en bent u uiteindelijk ook netto 150 euro kwijt. Dat is
een interessante constructie. Het kost u
niets, en voor onze kerk helpt het echt. Het
contract is simpel, niet ingewikkeld. Het is
verkrijgbaar bij onze kasbeheerder Kees
Boonman.
Het parochiebestuur heeft helder vastgelegd dat de geldmiddelen gekoppeld
blijven aan de parochiekern. Maar in de
begroting voor 2020 schrijven we voor het
eerst rode cijfers. Geen gigantisch bedrag
maar toch een tekort van 5000 euro. Dat
komt voornamelijk doordat de rente op ons
spaargeld weer verder is gedaald. Daardoor missen we inkomsten. De financiën
zijn een onderdeel van de vitaliteit en zelfdragendheid van de parochiekern.

Voor een zorgzame begeleiding

Dag en nacht bereikbaar op:

(0111) 45 07 17
www.uitvaartsd.nl

U I T VA A RT Z O R G

STEIJN
DE VLIEGER

U I T VA A RT Z O R G

STEIJNZEELAND
DE VLIEGER

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

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

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

DE VLIEGER

ZEELAND

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

DE VLIEGER

Ad Schenk

U I T VA A RT S E RV I C E
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Schouwen-Duiveland
SCHILDERS- EN
AFWERKINGSBEDRIJF

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

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

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

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

CECILIAVIERING EN FEEST
17 NOVEMBER 2019

Verkaart 55 jaar koorlid.
Pastoor van Hees prees hun voor de fijne
samenwerking en inzet voor het koor en
overhandigde aan de jubilarissen, ook
namens de Kerncommissie een mooie
kaars. Hierna volgt een spontaan applaus
en werden de jubilarissen gefeliciteerd
door de parochianen. Aansluitend was er
een samenkomen in het parochiecentrum
waarbij ook de familie van de jubilarissen
aanwezig waren. Ook aanwezig waren
pastoor Van Hees en een afvaardiging van
de Kerncommissie.
Na de koffie nam de voorzitter van het
koor de heer J. van de Waart het woord en
heette allen welkom op deze Ceciliadag.
Een speciaal woord was gericht aan de
jubilarissen, Tonnie Schouwenaar die een
mooie bos bloemen mocht ontvangen en
Peter Verkaart een onderscheiding van de
Sint Gregorius vereniging.
Een speciaal woord was voor de dirigent
de heer W. Boer die al 35 jaar betrokken is
bij onze vieringen en al 21 jaar onze vaste
dirigent/organist is.
De voorzitter sprak Wim Boer en ook zijn
vrouw Marianne Boer toe, met veel bewondering voor zijn grote inzet en vooral veel
energie na een lange periode van afwezigheid door zijn ziekte. Ook had de voorzitter
de vier inval-organisten uitgenodigd, te
weten, Willy den Hollander, Marien Stouten, en Kees van der Wouw en Jolanda
Nagelkerke. Rond de klok van 12.00 uur
kwamen Willy en Marien binnen, de andere
twee organisten konden er vandaag niet bij
zijn. Na ontvangst werden ook zij, Willy den
Hollander en Marien Stouten toegesproken
door de voorzitter en prees hen voor hun
inzet in de periode van afwezigheid van
Wim Boer. Na heel veel lovende woorden
ontvingen zij een kleine attentie uit handen
van de voorzitter, Marien kreeg een stropdas met muzieknoten erop, en Willy een
paraplu ook met muzieknoten erop.
De organisten Kees van der Wouw en
Jolanda Nagelkerke zijn later persoonlijk
benaderd, ook zij ontvingen een kleine
attentie. Na al deze lovende woorden was
het tijd voor een drankje, gevolgd door een
goed verzorgde lunch, klaar gezet door de
dames van de bediening, te weten Henny en
Loes en Corrie (K3 genoemd). Na de lunch
was de verloting met prachtige prijzen,
daarna volgde het traditionele koorlied,
‘Gilde Broeders maakt plezieren’.
Het was op deze fijne zondag nog een lange
nazit en een onvergetelijke zondag waarbij
de sfeer van het koor de boven toon voerde,
al met al weer een geslaagde Cecilia
zondag.
Peter Verkaart.secretaris

1000

A4 flyers*

voor maar
Op deze zondag werd de feestelijke viering

Een veelzijdige drukker voor bedrijven, verenigingen
en door Pastoor F. van Hees, waarvoorgegaan
particulieren. Als gedreven professionals met
een koor
passiede Mis van H. Darke de ‘Commubij het
voor papier, drukwerk en ontwerp stellen wij
ons zong.
als doel
nion’
om u zo goed mogelijk te helpen op het gebied
van
uw collecte werd het lied ‘O, Praise
Tijdens de
drukwerk. Hierbij staat betrouwbaarheid, een goede begeGod’, en na de communie het mooie ‘Lead
leiding, kwaliteit en scherpe prijs hoog in het vaandel!
Me Lord’ gezongen.
Ook bij een beperkt budget denken we graag met u mee!

drukkerijdriedijk.nl
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Noordland 3
4451 RP Heinkenszand

Na de communie werden de jubilarissen
door de pastoor uitgenodigd naar het
altaar te komen. Te weten, Tonnie Schouwenaar-Verkaart 45 jaar koorlid en Peter

t 0113 56 19 42
e info@drukkerijdriedijk.nl

* Full colour, dubbelzijdig, exclusief ontwerp kosten

95 euro

drukkerij en
ontwerpstudio

NIEUWJAARSWOORDJE ZONDAG
5 JANUARI 2019
Beste mensen,
Fijn dat jullie
er zijn om
elkaar de beste
wensen voor
2020 te geven.
En dit na een
bijzonder mooie viering, waarin het koor ook
weer zo prachtig heeft gezongen.
Het was voor het koor een bewogen jaar
door de ziekte van hun organist en dirigent,
Wim Boer. Zij hebben tijdens de afwezigheid
van Wim er toch, met andere organisten, er
het beste van gemaakt en ons verblijd met
hun gezang tijdens onze diensten.
Het jaar 2019 stond wat mij betreft in het
teken van samen de schouders er onder
zetten. Omdat er steeds minder beroepskrachten zijn zetten vrijwilligers, soms zelf
hele families hun schouders onder onze
parochiekern. Ik denk hierbij bijvoorbeeld
aan de familie Verkaart. Maar ook op anderen, alleen of met familieleden, kunnen we
al jaren goed bouwen. Dankzij hen kunnen
we onze parochiekern in stand houden,
ook financieel gezien, omdat we hierdoor
minder bedrijven hoeven in te schakelen.
Een paar wil ik er even uitlichten.
- De Kerstmarkt, was weer een groot
succes, ondanks het slechte weer. Kijk
eens op onze website (rkschouwenduiveland.nl) naar de foto’s. De opbrengst is
voor het schilderwerk in ons parochiecentrum. Ook dit jaar heeft Tiny, met haar
clubje, weer uitstekend werk verricht.
- De Barbara-boys, die ons kerkhof netjes
houden, besparen ons honderden euro’s die
we anders kwijt zouden zijn aan een bedrijf
en dat telt ook voor de klussengroep die het
afgelopen jaar tientallen klussen voor hun
rekening hebben genomen.
- De viering van het 60 jarig bestaan van
de kerk in Haamstede, (foto’s staan op
de website) was mede dankzij de inzet
van de werkgroep Haamstede een groot
succes. Het bestuur van onze PKC heeft
de catering verzorgd, waardoor ook weer
geld is bespaard en men was hierover zeer
tevreden.
Dit zijn er slechts een paar, er zijn veel meer
groepen die ik in het zonnetje zou kunnen en
moeten zetten, maar dan wordt mijn woordje te lang. Als PKC willen we alle vrijwilligers nog dit jaar bedanken door middel van
een gezellige samenzijn. Hoe of wat moet
nog worden uitgewerkt.
Rian stopt met haar schoonmaakwerk
voor de kerk, onze dank voor al die jaren

schoonmaken. Gelukkig gaat Thea door.
GEBOUWEN
De eerste fase van de renovatie van het dak
en woningen van Oude Haven nr. 1 en de
woning van onze pastoor Fons van Hees zijn
afgerond. Het dak boven het priesterkoor is
gedeeltelijk vernieuwd. Financieel hebben
we hierdoor behoorlijk ingeteerd, gelukkig
krijgen we zo af en toe ook een extraatje
van betrokken parochianen.

Striepseweg 4,4435 RL Baarland

Verzorgt de gehele uitvaart
met Zorg en Respect...

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

PASTORAAT
Ook dit jaar hebben we 2 goede bijeenkomsten gehad m.b.t. het nieuwe Parochieplan.
Het is nu af. Belangrijkste punten hieruit:
Goes wordt de parochiekerk en er worden
voorlopig geen kerken gesloten. Daar wordt
met Pasen het Triduüm gevierd , Op Witte
Donderdag, Goede vrijdag en Paaszaterdag
is daar dan ook de eucharistieviering. We
hebben wel af kunnen spreken dat we dit
jaar ook weer in Zierikzee de viering vanuit
Goes kunnen volgen en dat er dan ook bij
ons boekjes zijn en dat de Heilige Communie
mag worden uitgereikt.
PLANNEN
- Proberen om meer mensen in onze kerk te
interesseren door invulling te geven aan
de missionaire Parochie (boek en bijeenkomsten Als God renoveert (father Jamesn
Mallon) en door ‘Alfa’ bijeenkomsten.
Kaarten hiervoor hebben we uitgedeeld bij
de Kerstvieringen.
- Dankzij een legaat kunnen we een blokhut
neerzetten. Hierin kunnen we dan materialen kwijt die nu bij mensen thuis staan of in
het stookhok, wat eigenlijk niet mag.
- Schilderen van het parochiecentrum.
- Tweede fase renovatie woningen
uitwerken.
Laat ons een toost uitbrengen op een
gezond, gelukkig 2020.
Erik Steegmans
GEZINSVIERING
Na een druk bezochte gezinsviering op
kerstavond hopen we op 8 maart weer met
zo'n volle kerk een gezinsviering te vieren.
Komt u ook met uw hele familie? Van jong
tot oud: van harte welkom, we proberen
er voor iedereen wat moois van te maken.
Luisteren naar het kinderkoor, meezingen,
mooie teksten en gebeden en natuurlijk
koffie na afloop. Graag tot ziens op 8 maart
om 10.00 uur.
VESPER
Vespers op zondag 23 februari en zondag 15
maart om 16.00 uur in de Willibrorduskerk.

Uitvaartverzorging

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

Geldeloozepad 20, 4463 AJ Goes

(0113) 311 444
www.uitvaartzorgcentrum.nl
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Schouwen-Duiveland
OECUMENE “SAMEN VIEREN” IN
DE WESTHOEK
Eenheidszondag
Ook in de Westhoek vierden wij deze
zondag. We werden verrast door de
lezing, die beeldend werd weergegeven
door vertegenwoordigers van de " Samen
Vieren " kerken, waartoe ook onze R.K.
parochie behoort. Jong en oud gaven acte
de presence . Ds. Piter Goodijk en mv. M.
Wessel waren onze voorgangers. Een zeer
mooie en inspirerende viering met dank de
voorgangers en ook aan de organist Kees
Groenleer, die zijn verjaardag vierde in de
Jacobuskerk van Renesse.
Aswoensdag 26 februari
Op woensdag 26 februari wordt in de Corneliuskerk in Noordwelle het begin van de
Vastentijd gevierd met de Aswoensdagviering. In deze dienst zal het askruisje
worden gegeven aan hen die dit willen
ontvangen.
U bent van harte welkom.
Aanvang 19.30 uur.
TERUGBLIK OP DE KERSTMARKT
Gezellig was het zeker en ieder deed zijn
best om er wat van te maken.
Er waren prachtige kerststukken gemaakt
die vlot van de hand gingen. Voor de verloting waren er goed gevulde boodschappenmanden. De keuken had het druk om
iedereen van koffie en/of soep te voorzien.

Buiten hadden de mannen het druk met
oliebollen bakken en ook lekkere hamburgers, vergezeld van een glaasje Glühwein.
Dat smaakte allemaal voortreffelijk.
In de kerk stonden de kramen voor diverse
goede doelen. Boeken van de Caritas en
een kaarsje aansteken voor een project in
Niger. En ook de (kerst)rommelmarktspullen gingen goed van de hand.
Aan het eind van
de middag kon
pastoor Van Hees,
met assistentie
van Thomas, de
winnaars bekend
maken van de
boodschappen-
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manden. Deze zijn gegaan naar mevr. van
Dijke, en fam. Van den .Bosch uit Zierikzee
en naar de heer Zielman uit Brouwershaven. Zij waren zeer verrast om te horen
dat zij de gelukkige winnaars waren.
De opbrengst van de kerstmarkt was
€ 1.400,- een mooi bedrag dat gebruikt
gaat worden voor het schilderen/opknappen van het parochiecentrum.
Na het met elkaar eten van frites met ging
iedereen moe maar voldaan naar huis.
Dank aan ieder die deze kerstmarkt weer
tot een succes gemaakt heeft.
Voor een foto-impressie kijk op de site van
www.rkschouwenduiveland.nl.
AFSCHEID
In december hebben we afscheid genomen van Marijke v.d. Borght en Nel
Wansink. Zij hebben vele jaren trouw de
administratie verricht op het secretariaat,
maar helaas om gezondheidsredenen is
dit niet langer mogelijk. Met een bloemetje
en een bedankje van de voorzitter van de
PKC werden ze bedankt voor hun verrichte
werkzaamheden.
Nel en Marijke, we wensen jullie alle
goeds voor de komende jaren. En we
mochten gelukkig een nieuwe vrijwilligster
verwelkomen, nl. Olga Coolbergen. Olga,
succes met de werkzaamheden, maar dat
gaat vast goed komen!
EENHEIDSZONDSAG
We kunnen terug kijken op een mooie viering in een volle kerk in Zierikzee.
Het thema “buitengewoon vriendelijk”
kwam regelmatig naar voren en riep ons
op om oog te hebben en vriendelijk te zijn
naar onze medemensen.
De kinderen hadden een leuk gesprek
met pastoraal werkster Alida en kwamen
na hun eigen half uurtje terug met zelfgemaakte bootjes. Dit n.a.v. het verhaal van
de schipbreuk van Paulus.
Het r.k.Willibrorduskoor o.l.v. Wim Boer
liet ons weer genieten van hun prachtige
zang en gaven na afloop van de dienst nog
een muzikale toegift.
Na afloop was er een gezellige ontmoeting
met koffie/thee.
CARITAS VASTENAKTIE 2020
Thema: werken aan je toekomst.
Het duurt nog even maar aan de vastenactie willen we ook dit jaar weer de nodige
aandacht schenken. De aandacht van de
vastenactie ligt dit jaar op een project in
Zambia om jongeren maar ook volwassenen de kans te geven zich verder te ontwikkelen zodat ze in hun eigen onderhoud

kunnen voorzien.
Begin maart krijgt u meer informatie van
de werkgroep wat betreft het project en
het bezorgen en ophalen van de vastenactie.
Ook de kinderen van de Willibrordusschool zullen weer bij het project betrokken worden.
CARITAS COLLECTES 2020
SCHOUWEN-DUIVELAND:
5 Jan. 2020: € 98,95
voor eigen activiteiten
van Caritas
Uw steun Caritas:
bankrekening:
NL 52 RABO 0143 5823
99 t.n.v. Caritaskern
Schouwen-Duiveland
ACTIVITEITEN CARITAS:
Wereldarmen dag 17 nov. 2019
Op wereld armen
dag is in Zierikzee
tijdens de mis
en vespers een
voedselinname
georganiseerd door de Caritaswerkgroep
ten behoeve van de voedselbank. Het was
een groot succes, 4 dozen met voedsel
en toiletartikelen werden gedoneerd door
parochianen. Ook nog € 17,- gekregen
in totaal van mensen, die het vergeten
waren. Op verzoek van de voedselbank is
daar toiletpapier en maandverband voor
gekocht.
Heel hartelijk dank voor
Uw bijdrage namens de voedselbank
Schouwen-Duiveland!
14 dec. 2019 Kerstmarkt Zierikzee
Verkoop tweedehands boeken voor
Caritas. Opbrengst was: € 125,-. Verkoop
kaarsjes voor Adventsactie. Opbrengst
was € 166,-.
18 dec. 2019 Adventsviering voor ouderen.
Collecte tijdens mis: € 232,55. Van dit geld
zijn 5 personen/families geholpen, die het
goed konden gebruiken. Een ontvangen
Kerstpakket is ook nog naar een andere
familie gebracht. Heel veel dank aan de
goede gevers!
KBO
Op 4 februari is de volgende koffieochtend
in het parochiecentrum. U wordt hiervoor
van harte uitgenodigd. Vanaf half 10 staat
de koffie/thee voor u klaar en kunt u weer
gezellig bijkletsen. Ditzelfde geldt voor het
Tonnenmagazijn in Brouwershaven waar u
een dag later welkom bent bij de maaltijd
en het koersballen.

In maart is de koffieochtend in Zierikzee
op dinsdag 3 maart en in Brouwershaven
op woensdag 4 maart.
Klaverjassen
De eerstvolgende klaverjasavond is op
vrijdag 21 februari. Het parochiecentrum
is open vanaf 19.15 uur en we starten
met kaarten om 19.30 uur. Opgeven kan
bij H.Verkaart, mailadres: hmverkaart@
zeelandnet.nl, of telefonisch: 06 – 15 27 63
50. Inleg € 3,50 en graag tijdig opgeven en
indien nodig ook graag tijdig afmelden. De
volgende data zijn: 20 maart en de slotavond is 17 april.
Your surprise
Met de KBO staat een bezoekje met
presentatie gepland aan dit mooie jonge
bedrijf dat gevestigd is aan de rand van
Zierikzee. Op vrijdag 21 februari worden we
daar om 10.00 uur verwacht. Het enthousiasme bij onze leden voor dit bezoek is
enorm dus u kunt zich hier niet meer voor
aanmelden. U krijgt t.z.t. een verslag van
ons hoe dat bezoek verlopen is.
THEMAMIDDAG: WONEN&ZORG
De SMWO houdt in samenwerking met de
bonden KBO- PCOB-SVSD op woensdag 4
maart een gezamenlijke informatiemiddag
met bovengenoemd thema als onderwerp.
Met onder meer informatie over de eigen
bijdragen en normen die qua inkomen en
vermogen gelden voor de maximale bijdrage in het kader van de Wet Langdurige
Zorg. Deze presentatie wordt verzorgd
door Mevr. Esther de Schipper, specialist Financiële Planning ABN AMRO. De
bijeenkomst vindt plaats in het Parochiecentrum, Mosselstraat, Zierikzee. De zaal
is open vanaf 13.30 uur en de presentatie
begint om 14.00 uur.
ONZE LIEVE VROUW OP ZEE
HAAMSTEDE
Uit het logboek 2019
De kerk was dit jaar open van Palmzondag
14 april tot en met zondag 3 november.
Verder was er een Kerstnachtviering op
24 december en een zondagviering op
29 december.
Er waren dit jaar 30 vieringen; t.w. 11
Eucharistie- en 19 Woord en Communievieringen.
Het totaal aantal kerkgangers was 2357.
In de Eucharistievieringen gingen voor:
pastoor Fons van Hees, pastor H.Buijssen, pastor Ton Bun, pastoor Snijders
en vicaris Paul Verbeek. In de vieringen
van Woord en Communie gingen voor:
diaken Egbert Bornheim, Jeanine Heezemans, Rens Stobbelaar, Noëla Polet, Ed
Visser, Ivonne van Spaandonk en Gemma

Verleisdonk. Verder gingen in deze vieringen voor de leden van de plaatselijke
liturgiegroep.
Op 14 april Palmzondag, met muzikale
medewerking van het herenkoor van
Heinkenszand.
Na de viering de doop van baby Sophie en
na de doop, de onthulling van de plaquette
met de afbeelding van pastor Verdaasdonk. Voorganger in de viering was pastoor van Hees die ook de baby doopte en
de plaquette onthulde. Al met al een mooie
start van het seizoen.
Op 21 april Pasen; viering van Woord en
Communie, voorganger Ed Visser, muziek
en zang het ‘Vocaal ensemble De Westhoekzangers’ o.l.v. Elvira Vos Simons.
Op 2 juni, een Afrikaanse viering met het
‘Afrika Engakoor’ Voorganger Fons van
Hees.
Op 7 juni Pinksteren, de brandende fakkel
van de samenwerkende kerken werd
tijdens de viering binnen gebracht en na
een groet, door iemand van onze kerk
weer doorgebracht naar de volgende kerk.
Voorganger in deze viering pater Ton Bun.
Op 14 juli 60-jarig jubileum van de kerk;
celebrant in de viering was vicaris Paul
Verbeek en concelebrant pastoor Fons
van Hees. Muzikale medewerking van
het’Willibrorduskoor’uit Zierikzee. Het was
een mooie viering in een volle, prachtig
versierde kerk. Na de viering was er een
gezellig samenzijn in de zonovergoten
patio, waar het bestuur van de parochiekern Zierikzee voor de catering zorgde.
Op 18 aug. Maria ten hemelopneming; in
de viering zong het Willibrorduskoor. Na
de viering liep traditiegetrouw een groep
kerkgangers de tocht door de duinen naar
de plaats waar in de Middeleeuwen de
kapel Onze Lieve Vrouw op Zee stond. Na
de tocht wachtte ons koffie en broodjes.
Op 29 sept. ’s-avonds een interkerkelijke
Taizé-viering m.m.v. Taizékoor o.l.v.
G. Groenleer.
Op 24 dec. een goed bezochte sfeervolle
kerstnachtviering, voorganger: pastor
Ed Visser. Muziek en zang het ‘Mannenkoor de Westhoekzangers’ o.l.v.
Elvira-Vos-Simons.
De niet zo grote kerk in Haamstede
behoort tot de goed bezochte kerken; in de
gewone zondagsviering is het gemiddeld
aantal bezoekers 63. De bijzondere vieringen zijn hierin niet meegeteld; Palmzondag:135, Pasen:172, Afrikaviering:157, en
60-jarig-jubileum: 248 personen.
Op 5 april 2020 Palmzondag gaat de kerk
weer open t/m de laatste zondag in oktober t.w. 25 oktober.
Piet Remijn

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

Specialist in PVC vloeren

RUBEN DE JONGE

Heerenstraat 9
0113 351311
Www.totaalwonendejonge.nl

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

WWW.PAREE.NL
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colofon
PASTORAAL CENTRUM
Secretariaat/teamassistentie:
Plonie Paree
Zusterstraat 4, 4461 JA Goes
tel. 0113-218610
pastor team@zeelandnet.nl
Openingstijden Pastoraal Centrum:
van di t/m vrij van 10.00 tot 12.00 uur
PASTORAAL TEAM
- Wiel Hacking, pastoraal werker,
teamleider, tel. 06-17598152
wielhacking@gmail.com
- Fons van Hees, pastoor
tel. 06-1328 1235
avanhees@zeelandnet.nl
- Ria Mangnus, pastoraal werkster
tel. 06-42360493
r.mangnus@rkwalcheren.nl
- Alida van Veldhoven, pastoraal werkster
T: 06 – 29 373 102
E: alidavanveldhoven@gmail.com
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 Wiel Hacking
- Hoofdredactie Richard Gielens
vragen/opmerkingen: mail ze naar
parochienieuws@zeelandnet.nl
WEBSITE
www.paterdamiaanparochie.nl
OPLAGE
4500 exemplaren
VORMGEVING EN DRUK
- Drukkerij Driedijk
Noordland 3, 4451 RP Heinkenszand
tel. 0113-561942
info@drukkerijdriedijk.nl
www.drukkerijdriedijk.nl

SLUITINGSTERMIJN
VOLGEND NUMMER:
Volgend nummer verschijnt op
vrijdag 27 maart!
Kopij inleveren voor
zondag 15 maart!

28

HOOP als bewuste keuze (1)
Het parochieplan van het Samenwerkingsverband is door de bisschop goedgekeurd.
In samenhang hiermee heeft een groep
parochianen zich verdiept in het thema
van de conferentie Als God renoveert, een
initiatief van de Nederlandse bisschoppen. Op basis van deze verdieping kan
vanaf nu in het Samenwerkingsverband
worden gewerkt aan de toekomst van
onze geloofsgemeenschappen. Onder de
titel “HOOP als bewuste keuze” zal in het
Parochienieuws van de H. Pater Damiaanparochie en de digitale nieuwsbrief van
de H. Mariaparochie een reeks artikelen
verschijnen waarin de initiatieven en ontwikkelingen worden gevolgd.
Over de ontwikkeling van het parochieplan zijn in de loop van de tijd 15 artikelen
verschenen in het Parochienieuws in de
column “De bakens verzetten”. “HOOP als
bewuste keuze” verwacht een waardige
opvolger te zijn van deze rubriek. Hoop
kan worden omschreven als een koppige en bewuste keuze in donkere tijden.
Met bewuste keuze wordt bedoeld dat
we niet kiezen voor het tegendeel, dat is
…… wanhoop. Ook willen we niet passief
hopen zoals bij het uitspreken van een
wens, maar actief hopen. Hoop kennen we
als een van de drie Christelijke deugden:
geloof, hoop en liefde. En wat zo bijzonder
is: het zijn alle drie werkwoorden (Hebr. 10:
22-25).
Het boek van James Mallon heeft de
bewuste groep parochianen geïnspireerd
om in het Samenwerkingsverband de
mogelijkheden te verkennen van de missionaire opdracht van onze parochies.
Een missionaire parochie zijn betekent dat
we naar buiten treden, uitnodigend zijn,
onze gasten verwelkomen en de drempel
voor hen die twijfelen zo laag mogelijk
maken. Wanneer we het evangelie van
Jezus Christus ervaren als de blijde boodschap is het ook zaak om dit niet voor
ons zelf te houden, maar om de vreugde
van ons geloof uit te dragen, om dat aan
anderen te laten horen en te laten zien.
Dat is de betekenis van missionair zijn

(Rom.10:18-17).
Het eerste initiatief van de groep was
de welkomstactie tijdens de vieringen
van Kerstmis. Traditiegetrouw komen er
met Kerstmis veel mensen naar de kerk.
Daarom een uitgelezen moment om met
veel mensen in contact te komen. Velen
hebben toen ook de welkomst groet in ontvangst genomen en de uitnodiging kunnen
lezen om naar een van de informatieavonden te komen over het Alpha project. Op
basis van de aanmeldingen gaan leden
van de groep nu verder vorm en inhoud
geven aan deze bijeenkomsten.
Vanuit de beide parochies gaan een
aantal parochianen, bestuursleden en
pastores naar de landelijke conferentie op
24 en 25 maart 2020 in Oudenbosch. Deze
conferentie is bedoeld voor alle bisdommen in Nederland en Vlaanderen. Hier
zal onder meer de auteur van het boek
“Als God renoveert” pastor James Mallon
spreken. De titel van de conferentie is:
“De Missionaire parochie”. Ook auteurs
van het boek “Rebuilt - Samen bouwen
aan een vitale parochiegemeenschap”,
de pastores Michael White en Tom Corcoran, zullen tijdens deze conferentie in
Oudenbosch aanwezig zijn en seminars
verzorgen. Naast bezinning en inspiratie, hopen de deelnemers met werkbare
ideeën, praktische ervaringen uit andere
parochies en vooral met veel enthousiasme terug te keren om daarover te kunnen
vertellen.
De thema’s die aan de orde komen bij
het werken aan een vitale parochie zullen
in deze column regelmatig worden belicht.
Gedacht kan worden aan: de vieringen
in het weekeinde, aandacht voor zang
en muziek, zorg voor de verkondiging,
gemeenschapsvorming en aandacht voor
elkaar, niet aflatende zorg voor mensen in
nood en inzet voor vrede en gerechtigheid,
actief zijn in de kerk en deelnemen aan
activiteiten, het groeien in geloof en een
uitnodigende en gastvrije gemeenschap
zijn. Het is te hopen dat velen daarnaar
zullen uitzien.
Han Bleyenbergh

