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PAROCHIENIEUWS
GOEDE WEEK – PASENCOMMUNIEVIERINGEN
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VASTENACTIE: AANPASSINGEN!
Cluster Zuid (Ovezande, Kwadendamme
en Hansweert)
De vastenzakjes worden niet opgehaald. Bijdragen via
de brievenbus van pastorie of kerk afgeven of via bank
storten; het banknummer staat op de enveloppe.
Cluster Noord (Goes & Schouwen-Duiveland) ook
hier wordt het zakje wel bezorgd, maar niet opgehaald.
Hansweert
Uw giften
kunnen via brievenbus kerk, pastoraal centrum
Kwadenof secretariaat Wijngaardstraat 36 worden ingeleverd.
Giften per bank kan ook; zie hiervoor bijsluiter.
BANKNUMMER VASTENACTIE NL21 INGB 0000 0058 50
Cluster West (’s-Heerenhoek, Heinkenszand en
Lewedorp) verschillende acties en vormen van ophalen
gaande; elke kern heeft zelf informatie verstrekt;
u kunt altijd uw gift via pastorie Heinkenszand/parochie
centrum ’s-Heerenhoek of brievenbus kerk Lewedorp
afgeven. Per bank is ook mogelijk.
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Chrismaviering Hulst ( 8
april) gaat
niet door!
Kruisweg/staties-vierin
g in alle
kerken vervallen!
Paastridiuüm in Goes
en Ovezande
gaan niet door!
Geen presentatieviering
of EHC-viering meer!

Inleidend woord van de hoofdredacteur…
Terwijl ik dit schrijf leeft een deel van de wereld, dus ook Nederland, tussen hoop en vrees. Wetenschappers,
politici en het gewone volk raken verward tussen de verschillende adviezen die over hun hoofden worden uitgestrooid. Terwijl de ene burger alles ter harte neemt en zich feitelijk al voorbereidde op een isolement, ging
de ander rustig door met cafébezoek, of hamstert zich dagelijks een papieren schijnveiligheid in de rondte. Het
nuchtere verstand of weer een vorm van individualisme: ‘ik doe wat ik doe en vraag niet waarom’.

KENNIS EN MACHT
Er is een tijd (geweest?) dat
mensen met kennis en inzichten het gezag uitoefenden en
niemand zich verder afvroeg
of hun visie de juiste was.
De dokter gaf pillen of een
drankje en dat nam je in. De
pastoor vertelde hoe je moest
leven en dat volgde je op. De schoolmeester wist precies wat Jan
of Dora nodig had en de ouders volgden dat klakkeloos op: hij had
ervoor geleerd; de meester had altijd gelijk en kinderen moesten
vooral hun mond houden, anders zwaaide er (letterlijk) wat.
De gewone burger ging echter boeken lezen, of kreeg, nog iets
later, bronnen tot beschikking die een andere kijk lieten zien of
horen. Internet gaf inzichten die op zichzelf best redelijk klonken.
De dappere man of vrouw ging ermee naar de dokter…en kwam
wel eens tot de conclusie dat die het moeilijk kon verkroppen als
er tegenspraak kwam. Wie was je wel om zo te denken! Hij (en
een beetje ‘zij) had er voor geleerd!
Andersdenkenden op geloofsgebied lieten ook van zich horen en
maakten het landschap van ‘er is iemand of iets’ minder overzichtelijk. De hokjesgeest kwam uit de fles en liet zich niet zomaar
terug stoppen. God is vele gedaanten kreeg een heel andere
invulling…
De onderwijzer (die steeds meer juffen tegenkwam in de school)
moest alles uit de kast halen om ouders/verzorgers te overtuigen
dat ze het echt ‘anders’ zagen. Het woord ‘fout/verkeerd’ gebruikte je zeker niet, want dan zaten die mensen na zo’n beschuldiging
zo ‘op de kast’en kostte het – met afgrijzen van de directeur- veel
moeite om ze er weer ‘vanaf’ te krijgen: het imago van de school
was vaak leidend. Meedenken stond soms gelijk aan toegeven

en deze ouders te vriend
houden…Het ging om HUN
kind; niet het jouwe!
‘God weet alles/ ziet alles’
hoorde ook bij die twijfel. Hoe
kan dat dan? Kinderen stelden
vragen waar de pastor niet
altijd een verwacht, passend
antwoord op kon geven…en
in een tijd dat snelheid bijna gelijk staat aan doelmatigheid, moest
hij of zij het enige antwoord schuldig blijven.
Nu ‘Corona’ het meest gebruikte woord van Nederland aan het
worden is, duikelen medici, politici, virologen, sociologen en
psychologen over elkaar heen. Ieder benadert het vanuit een
eigen hoek en de gewone Nederlander (die eigenlijk niet bestaat)
schudt het hoofd en concludeert dat niemand van de hotemetoten het enig juiste antwoord heeft. In geval er bijna unaniem een
eensluidend antwoord gegeven wordt, klinkt er ergens achter
uit de zaal of een hoek van Nederland: ‘ja maar…’ en krijgt deze
spreker de volle aandacht; terecht of onterecht.
Met gezondheid moet je niet spotten! Met
mensen ook niet en iedereen heeft recht op
zijn/haar eigen gelijk. Wellicht moeten we
meer aandacht hebben voor degene die niet
meteen de grootste mond opzet. Het recht
van de sterkste geldt wellicht in het oerwoud,
maar in een land met heel veel regels en
wetten – ook wel eens ‘jungle’ genoemdgeldt dit zeker niet. Kennis, inzicht en ervaring (met een snufje
‘gezond verstand’) hebben nog altijd meer gewicht in de schaal te
leggen dan enkel ‘macht’.

ACTUEEL, NIEUWSBERICHTEN VOOR PAROCHIES18 MAART 2020

Nederlandse Bisschoppen: met Palmzondag en
Pasen geen publieke liturgische vieringen
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De Nederlandse bisschoppen kondigen
aan dat de publieke liturgische vieringen
met Palmzondag, de andere dagen in de
Goede Week (het Paastriduüm) en met
Pasen dit jaar worden afgelast. Dit gebeurt
met grote pijn in het hart. Alle maatregelen
die de bisschoppen in Nederland eerder in
verband met het coronavirus hebben afgekondigd op 28 februari en 13 maart, worden
nu verlengd tot en met maandag 13 april
(Tweede Paasdag).

vergelijkbare maatregelen aan. De maatregelen die de overheid in Nederland heeft
genomen gelden tot en met 6 april. De
bisschoppen zien zich echter genoodzaakt
ook tot en met Pasen nu al een beslissing te
nemen in verband met de voorbereidingen
voor de liturgische plechtigheden, die niet
goed plaats kunnen vinden in de huidige
situatie. Verder is de noodzaak er vanwege
de gezondheid van de gelovigen, onder wie
ook kwetsbare personen.

Al eerder kondigde paus Franciscus

Voor de Chrismamissen in de bisdommen

geldt dat deze in kleinere kring doorgang
zullen vinden met de bedienaren die nodig
zijn voor de liturgie, zonder koor. Hierover,
maar ook over de andere vieringen in de
Goede Week en met Pasen, communiceren
de bisdommen met hun parochies en pastorale teams.
MISSEN, DOOP EN UITVAART
De zondagse Eucharistieviering van de
priesters vindt in de beslotenheid plaats
en zonder koor, eventueel met cantor.
Voor de missen die doordeweeks worden

Algemeen
gehouden gelden de eerder afgekondigde,
strikte maatregelen met de volgende toevoeging: de pastoor beslist naar omstandigheden en in overeenstemming met de
overheidsmaatregelen of de doordeweekse mis doorgaat of niet. Hij dient daarbij
rekening te houden met de grootte van de
kapel of kerk en ziet er op toe dat de richtlijnen van de overheid worden gevolgd.
Van de aanwezige gelovigen wordt
gevraagd 1,5 meter afstand van elkaar te
houden ook als men naar voren komt voor
de H. Communie of persoonlijke zegen en
niet te komen wanneer men verkouden is.
Hetzelfde geldt voor doopvieringen en uitvaarten die sober en kleinschalig moeten
worden gehouden en in overeenstemming
moeten zijn met de nadere richtlijnen van
het eigen bisdom. In geval van uitvaarten
dienen deze ook in overeenstemming te

zijn met de richtlijnen van de uitvaartbranche zoals met betrekking tot het maximum
aantal aanwezige personen.
VERENIGD IN GEBED
De kerken blijven waar mogelijk open en
toegankelijk om te bidden of een kaars op
te steken. Vraag aan de bezoekers is, om
daarbij afstand te houden tot andere kerkgangers en indien men verkouden is, niet
te komen maar thuis te bidden.
De bisschoppen roepen nadrukkelijk op tot
gebed in deze tijden waarin het coronavirus heerst.
• Gebed van de bisschoppen
•	Noveengebed tot Onze Lieve Vrouw ter
Nood
• De kruisweg
• De rozenkrans
• Bid mee via Radio Maria

•	Steek een kaarsje op via de website van
Kerk in Nood
•	Volg de website van uw bisdom en
parochie voor andere mogelijkheden tot
gebed en live streaming van vieringen
Op zondag is er de Eucharistie op televisie
via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2.
Verder zendt Radio Maria iedere doordeweekse ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. In
het weekend op zaterdag om 09.30 uur en
zondag om 10.00 uur.
Kijk hier voor de eerder afgekondigde
maatregelen die nu worden verlengd tot
en met 13 april.
Kijk hier voor een uitnodiging om voor
aanbidding naar de kerk te komen en de
daaraan gekoppelde actie ter ondersteuning van de voedselbanken.

Beste Parochianen van de heilige Damiaan
We zitten klem. De Coronacrisis …Het
Corona-virus dringt meer en meer op door
de hele wereld. De dreiging van ziekte en
dood heeft zo’n weerga dat we ons daar
helemaal niets bij kunnen voorstellen. En
toch is het zo. Ondertussen zitten we een
week thuis: kinderen van school – bijna
zonder hun vriendjes. Met hun ouders die
hen zelf de schoollessen geven, waarbij ze
vaak ook nog moeten werken. Ouderen die
vaak alleen zijn, ook zelfs in de instellingen.
Ze missen hun kinderen. Ondernemers met
hun zorgen. De zieken voor wie we bidden
dat ze mogen genezen. De overledenen voor
wie we bidden dat ze Gods geborgenheid
zijn. We bewonderen de zorg-gevenden voor
hun inzet, de regering voor hun afgewogen
kordaatheid, de premier en de koning voor
hun bemoedigende woorden. In alle spanning zijn we blij verrast door de creatieve
blijken van solidariteit en goedheid die in
deze beklemmende toestand aan de mensen
wordt ontlokt. We leven deze dagen in ‘sociale onthouding’ op anderhalve meter afstand
van elkaar.
BELEVING VAN ONS GELOOF …
•	Wat heel onthutsend is, is dat we ons
geloof niet samen kunnen vieren en dat
ook niet op de kerndagen ervan: Goede
Week en Pasen. Alles is stilgelegd. We
hebben als pastoraal team nog in overweging genomen om de vieringen toch
te laten doorgaan in de parochiekerk van
de H. Maria Magdalena te Goes en deze
te streamen (= uitzenden per computer)
naar de parochianen. Maar we zien ervan
af gezien het besmettingsgevaar. Ook
kan niet gegarandeerd worden dat het

technisch zal lukken.
•	We verwijzen naar waar de bisschoppen
ook verwijzen: www. kroncrv.nl/katholiek
en naar Radio Maria. Bovendien kunnen
de volgende sites ons tegemoet komen
in onze vraag naar geestelijk voedsel:
www.jezuiten.org . Klik op levensgebed.
En natuurlijk onze eigen website: www.
paterdamiaanprochie.nl . Abonneer u via
onze website - ook op de Nieuwsbrief van
de H. Pater Damiaanparochie. – zeker nu
de nieuwsfeiten over elkaar heen buitelen en nieuwe informatie gegeven moet
worden.
•	Op de website en in Parochienieuws vindt
u toch mogelijkheden om op bepaalde
dagen en uren de kerken in de parochie
te bezoeken om daar uw gebeden bij de
Heer te brengen.
•	De deelname van de parochie aan het
24-uur gebed gaat wel door op vrijdag
27 maart van 16.00 uur tot 18.00 uur in de
H.Maria Magdalenakerk te Goes.
•	De voorbereidingen op de Eerste Communie en het Vormsel en de viering ervan zijn
uitgesteld.
•	Aarzel niet uw pastores te benaderen:
pastoor Fons van Hees. mo 06 13281235;
pastor Alida van Veldhooven. mo 06
29373102
•	Meer info i.v.m. palmtakken en paaskaarsen kunnen we op dit moment nog niet
geven maar wanneer het zover is gebeurt
dat via de diverse media en mogelijk een
mailing naar de parochiekernen.
AANDACHT VOOR ELKAAR …
We zijn – samen - allemaal terug geworpen
op onszelf. Zoiets hebben we nog nooit

meegemaakt. Daarom is het zaak dat we
–zeker nu – naar elkaar blijven omkijken.
Beter gezegd: omhoren. Hier en daar ontstaan telefoonkringen waarin mensen elkaar
bellen voor een praatje en belangstelling.
Dat juichen we toe. Maar dat kan iedereen
van ons ook doen. Denk eens na over uw
eigen kring of er geen mensen zijn die aandacht nodig hebben. Bel hen op, email hen
of schrijf een kaart. Dat zal goed doen.
BIDDEN …
Nu we in deze periode niet samen kunnen
komen vallen we ook terug op ons eigen
bidden. Het is een aansporing om er ernst
mee te maken. Kies een moment op de dag.
Maak een eigen plek of samen met huisgenoten. Steek een kaars aan. Ga gemakkelijk
zitten. Haal diep adem en richt je tot God …
www.jezuiten.org . Klik op levensgebed. Bidt
de Rozenkrans. Google naar: ‘Hoe moet ik de
Rozenkrans bidden?’
Het gebed helpt ons te beseffen dat we niet
alleen zijn in onze pijn. Maar dat Hij er is,
die ons het leven heeft geschonken en ons
de weg daardoorheen wijst door het leven,
lijden en sterven van Jezus zijn Zoon. Mogen
we aandacht blijven houden voor elkaar,
voor elkaar bidden en ondersteunen waar
we ook kunnen. Dan geven we er uitdrukking aan dat de Heer er ook nu is en dat Hij
ons nu niet en nooit niet in de steek laat.
Verbonden in Christus,
Bij afwezigheid, Wiek Hacking pastoraal
werker-teamleider
Fons van Hees, pastoor
Ria Mangnus, pastoraal werkster
Alida van Veldhoven, pastoraal werkster
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Kerkdiensten
ALLES WAT NU IN HET
ROOSTER IS OPGENOMEN
IS ONDER VOORBEHOUD
De vieringen in de tehuizen
gaan in maart en april NIET
door

Vrijdag 27 maart

Van 16.00 uur tot 18.00 uur
Eucharistische aanbidding
In de H. Maria Magdalenakerk kerk van de
parochiekern Goes

Zaterdag 18 april

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

Zondag 19 april

2e zondag van Pasen
09.00 uur ’s-Heerenhoek
Liturgie Groep-Viering van W&C
Herenkoor
09.15 uur Zierikzee
F. van Hees-Eucharistieviering
Willibrorduskoor
09.30 uur Ovezande
R. Stobbelaar-Viering van W&C
Pius X
09.30 uur Hansweert
H. Buijssen-Eucharistieviering
Gemengd koor
10.45 uur Lewedorp
R. Stobbelaar-Eucharistieviering
Con Dios
11.00 uur Kwadendamme
T. Brooijmans-Eucharistieviering
11.00 uur Haamstede
F. van Hees-Eucharistieviering
Herenkoor Heinkenszand
11.00 uur Goes
H. Buijssen-Eucharistieviering
L’ Esprit

Dinsdag 21 april

09.30 uur Goes
F. van Hees-Eucharistieviering

Zaterdag 25 april

19.00 uur ’s-Heerenhoek
F. van Hees-Eucharistieviering
Misssicanto
19.00 uur Goes|
W. Martens- Viering van W&C
Herenkoor
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Zondag 26 april

3e zondag van Pasen
09.00 uur Heinkenszand
F. van Hees-Eucharistieviering
Herenkoor
09.15 uur Zierikzee
R. Stobbelaar-Viering van W&C
Willibrorduskoor
09.30 uur Ovezande
H. Buijssen-Eucharistieviering
Pius X
09.30 uur Hansweert
R. Mangnus-Viering van W&C
Samenzang
10.45 uur Lewedorp
F. van Hees-Eucharistieviering
Eligiuskoor
11.00 uur Kwadendamme
T. Brooijmans-Eucharistieviering
Sint Caecilia
11.00 uur Haamstede
E. Visser-Viering van W&C
Thomaskoor
11.00 uur Goes
H. Buijssen-Eucharistieviering
Herenkoor

Dinsdag 28 april

09.30 uur Goes
F. van Hees-Eucharistieviering

Vrijdag 1 mei

19.00 uur Zierikzee
F. van Hees-Eucharistieviering

Zaterdag 2 mei

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

Zondag 3 mei

4e Zondag van Pasen
09.00 uur ’s-Heerenhoek
R. Stobbelaar-Viering van W&C
Dames en Herenkoor
09.15 uur Zierikzee
H. Buijssen-Eucharistieviering
Willibrorduskoor
09.30 uur Hansweert
F. Hees-Eucharistieviering
Gemengd koor
10.45 uur Lewedorp
R. Stobbelaar-Viering van W&C
Con Dios
11.00 uur Kwadendamme
F. van Hees-Eucharistieviering
Singing Voices
11.00 uur Haamstede
P. de Rooij-Eucharistieviering
Samenzang
11.00 uur Goes
H. Buijssen-Eucharistieviering
Con Amore

Dinsdag 5 mei

09.30 uur Goes
F. van Hees-Eucharistieviering

Woensdag 6 mei

14.00 uur Lewedorp De Kraayert
ds. M. Wisse

Donderdag 7 mei

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

Zaterdag 9 mei

19.00 uur Lewedorp
F. van Hees-Eucharistieviering
Eligius koor
19.00 uur Ovezande
A. van Veldhoven
Viering van W&C
Pius X
19.00 uur Goes
A. Ladonski-Viering van W&C
Herenkoor

Zondag 10 mei

5e zondag van Pasen
09.00 uur Heinkenszand
A. van Veldhoven
Viering van W&C
Dameskoor
09.15 uur Zierikzee
F. van Hees-Eucharistieviering
Willibrorduskoor
09.30 uur Hansweert
H. Buijssen-Eucharistieviering
Samenzang
10.45 uur ’s-Heerenhoek
A.van Veldhoven
Viering van W&C
Herenkoor
10.45 uur Goes Terweel
T. Brooijmans-Eucharistieviering
11.00 uur Kwadendamme
R. Stobbelaar-Viering van W&C
Bluesfestival
11.00 uur Haamstede
Liturgie Groep-Viring van W&C
Samenzang
11.00 uur Goes
F. van Hees-Eucharistieviering
Herenkoor

Dinsdag 12 mei

09.30 uur Goes
F. van Hees-Eucharistieviering

Woensdag 13 mei

14.00 uur Lewedorp De Kraayert
F. van Hees-Eucharistieviering

Zaterdag 16 mei

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

Zondag 17 mei

6e zondag van Pasen
09.00 uur ’s-Heerenhoek
R. Stobbelaar-Viering van W&C
Missicanto
09.15 uur Zierikzee
Liturgie Groep
Willibrorduskoor
09.30 uur Hansweert
H. Buijssen-Eucharistieviering
Gemengd koor

Kerkdiensten

09.30 uur Goes
F. van Hees-Eucharistieviering

09.30 uur Ovezande
H. Buijssen-Eucharistieviering
Pius X
09.30 uur Hansweert
F. van Hees
Eucharistieviering 		
Samenzang
10.45 uur Lewedorp
A.van Veldhoven
Viering van W&C
Eligiuskoor
11.00 uur Kwadendamme
H. Buijssen
Eucharistieviering
St. Caecilia
11.00 uur Haamstede
G. Verlijsdonk-Viering van W&C
Samenzang
11.00 uur Goes
F. van Hees
Eucharistieviering
Herenkoor

Woensdag 20 mei

Dinsdag 26 mei

09.30 uur Ovezande
F. van Hees-Eucharistieviering
Pius X
10.00 uur Goes
K. van de Wiele
Kringviering
10.45 uur Lewedorp
R. Stobbelaar-Viering van W&C
Con Dios
11.00 uur Haamstede
E. Visser-Viering van W&C
Samenzang
11.00 uur Goes
H. Buijssen-Eucharistieviering
L ’Esprit
11.00 uur Kwadendamme
F. van Hees-Eucharistieviering
Sint Caecilia

Dinsdag 19 mei

14.00 uur Lewedorp De Kraayert
T. Brooijmans-Eucharistieviering

11.00 uur Ovezande
A. van Veldhoven
Viering van W&C doop
Klomppopviering festivalterrein
11.00 uur Haamstede
T. Bun-Eucharistieviering
Samenzang
11.00 uur Goes
F. van Hees-Eucharistieviering
Herenkoor

09.30 uur Goes
F. van Hees-Eucharistieviering

Woensdag 27 mei

14.00 uur Lewedorp De Kraayert
H. Buijssen-Eucharistieviering

Zaterdag 30 mei

Vigilie van Pinksteren
19.00 uur Heinkenszand
H. Buijssen-Eucharistieviering
Herenkoor
19.00 uur Kwadendamme
F. van Hees-Eucharistieviering
St. Caecilia
19.00 uur Goes
W. Martens-Viering van W&C
Herenkoor

Donderdag 21 mei

Hemelvaartsdag
09.15 uur Zierikzee
F. van Hees-Eucharistieviering
Willibrorduskoor
11.00 uur Goes
H. Buijssen-Eucharistieviering
Con Amore
10.00 uur Heinkenszand
Regionale Oecumenische viering
Dorpskerk
A van Veldhoven
ds W. van den Hoek

Maandag 1 juni

H. Maria, Moeder van de Kerk
10.00 uur Goes
F. van Hees-Eucharistieviering
Con Amore

Dinsdag 2 juni

09.30 uur Goes
F. van Hees-Eucharistieviering

Woensdag 3 juni

14.00 uur Lewedorp De Kraayert
ds. M. Wisse
14.30 uur ’s-Heer-Arendskerke
Poelwijck
W. Martens

Zaterdag 23 mei

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

Zondag 24 mei

7e zondag na pasen
09.00 uur Heinkenszand
A.van Veldhove
Viering van W&C
Herenkoor
09.15 uur Zierikzee
K. Van der Wiele
Viering van W&C
Willibrorduskoor

Zondag 31 mei

Pinksteren
09.00 uur ’s-Heerenhoek
H. Buijssen-Eucharistieviering
Missicanto
09.15 uur Zierikzee
F. van Hees-Eucharistieviering
Willibrorduskoor
09.30 uur Schore (in de Hervormde kerk)
Oecumenische Viering
A . van Veldhoven
Ko de Visser
Samenzang
10.45 uur Lewedorp
H. Buijssen-Eucharistieviering
Herenkoor Heinkenszand
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Pasen: dat is doorgaan… met leven
MET DE BOOM DES LEVENS …
- De Goede Week begint zo blij en feestelijk: de intocht in
Jerusalem: Jezus op een ezel, toegejuicht door de mensen met
hosannageroep en gezwaai van takken. Maar ondertussen weet
Jezus wel beter: Nu is het ‘hosanna’ en over enkele dagen is het
– zo beseft Hij - : ‘kruisig Hem!’.
- Een besef dat Hem ten diepste raakt als Hij met zijn vrienden
het Paasmaal – zijn Laatste Avondmaal - houdt. Hij kan nog
terug … Maar nee, zijn liefde voor ons is sterker: dit brood
geef ik jullie, deze beker geef ik jullie: het is mijn leven voor
jullie. Daarna in de Hof van Olijven: de eenzaamheid, de pijn, de
angst. Hij kan nog weglopen ... Maar nee, ‘niet mijn wil maar Uw
wil geschiede’. Het verraad. Dan slepen ze hem mee naar het
proces waar inderdaad het ‘Kruisig Hem’ klinkt. De voltrekking
ervan op Golgotha. Het is volbracht: zijn liefde voor ons tot het
uiterste toe …
AVOND VAN DE MARTELAREN …
- Door heel de geschiedenis van het christendom zijn er mannen
en vrouwen geweest die Jezus in de uiterste consequentie van
die liefde zijn nagevolgd. Ook zij zijn omwille van de gerechtigheid die zij nastreefden gedood. De martelaren in de vroege
kerk. In onze tijd dominee Martin Luther King, bisschop Oscar
Romero, de jezuïet pater Frans van der Lugt. Onlangs hielden
we in de kathedraal van Breda ‘de Avond van de Martelaren’.
Met Mgr. Jan Liesen, onze bisschop vierden we de eucharistieviering en de kruiswegplechtigheid. We hebben voor de
vele christenen gebeden die op de dag van vandaag op vele
plekken in de wereld worden vervolgd,
gemarteld en gedood. Het was een
heel indringend samenzijn met getuigenissen, gebed, stilte en zang, van
solidariteit.
HIJ IS VERREZEN …
- Eindigt de Goede Week met de kilte en de stilte van het graf?
Juist het ‘goede’ van die week wordt duidelijk op de eerste dag
van de week erna: Paasmorgen! Het graf is open en leeg. ‘Hij is
niet hier, Hij is verrezen zoals Hij gezegd heeft’ (Math. 28, 6), zo
spreekt de engel.
- De kracht van Jezus’ liefde breekt de dood aan stukken en
maakt dat het leven doorgaat. Leven, maar dan in al zijn volheid,
glans en volkomenheid. Leven dat de gebrokenheid overstegen
heeft en de boosaardigheid, de haat en het geweld: de zonde.

- Het feest van Pasen heeft gevolg voor het perspectief na ons
eigen sterven: er gaat een
nieuwe toekomst voor ons
open die nooit meer dicht gaat.
En van de andere kant: Jezus is
als de Levende in ons midden
in het hier en u van ons aardse
leven. Hij doet ons inzien dat
liefde de draagkracht van ons
leven is. Hij geeft ons de kracht
om ons te verzetten tegen alles wat het leven ondermijnt. De
Heer geeft ons het uitzicht dat ondanks de dood het leven doorgaat en in de glans van God tot voltooiing mag komen.
CORONAVIRUS … EN PASEN
- Op het moment dat deze regels geschreven worden, is de hele
wereld in grote verwarring rond de crisis van het Corona-virus.
Het mag ons geloof in Pasen versterken. In het licht van Pasen
bidden wij met de bisschoppen:
- God, toevlucht in onze nood,
- kracht in onze vertwijfeling en angst,
- vertroosting in ziekte en lijden.
- Wees ons, uw volk, nabij en genadig
- nu wij allen de gevolgen ondervinden
- van het uitgebroken corona-virus.
- Wees een Beschermer voor hen
- die dit virus hebben opgelopen,
- Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
- Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
- Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
- in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
- dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk ten
dienste van heel de samenleving.
- Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons en
dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan
ervaren.
- Versterk ons geloof en onze hoop zodat wij ons altijd zonder
aarzelen overgeven aan uw vaderlijke voorzienigheid.
- Door Christus onze Heer. Amen.
Mede namens de collega-pastores voor ieder een zalig Pasen.
Fons van Hees, pastoor.

EUCUMENIESE BIEEÊNKOMST (ONDER VOORBEHOUD)
Op de derde zondag van de maand april, de 19e dus, is er weer een oecumenische bijeenkomst in het Kerkje van Ellesdiek.
We hebben Walchers bezoek. Leuny de Kam uit Oostkapelle zal in haar eigen streektaal de overdenking verzorgen. Muzikale
medewerking is er van Maarten Janse en Maria Huisman, ze spelen gitaar. We beginnen om 14.30 u. maar vanaf 14.00 u. kun je
al binnenlopen en de tentoonstelling bekijken of wat bijpraten met bekenden. Na afloop hebben we koffie. De sfeer is als altijd
gemoedelijk. Gezongen en voorgelezen wordt er in het Zeeuws. Heb je nog nooit zoiets meegemaakt? Kom eens kijken en luisteren. Gecollecteerd wordt er voor Amecet, een stichting waar o.a. Els van Teijlingen voor werkt. Die stichting vangt verwaarloosde
kinderen op in Uganda en doet daar veel goed werk.
Wie weet tot ziens in Ellesdiek.
Ko Dek, Oecumenische Werkgroep Ellesdiek
6

DAMIAANTJE
In elk leven, ook van kinderen, komen leuke en minder leuke
dagen voor: een verjaardag van jezelf, je ouders of een klasgenootje.
Een zwemdiploma of een gewonnen wedstrijd, maar ook een
slechte wedstrijd, zakken voor je diploma of een slecht proefwerk
horen erbij.
In het leven van mensen vroeger, was dat niet anders. Ook toen
moesten mensen vluchten, omdat de leiders van hun land slechte
plannen hadden. Ook toen was er honger, oorlog, ziekte, dood.
Verdriet is van vroeger en nu!
In deze speciale tijd van het jaar denken we ook aan lief en leed:
We staan veertig dagen stil bij het leven van Jezus; zijn reizen
door het land om met mensen te praten; de gesprekken met zijn
vrienden (de apostelen) en hun vragen over de toekomst. Hoe
verder als Jezus er niet meer zou zijn? Veel mensen konden dat
niet geloven; Jezus was hun held, hun beste vriend, totdat…
Als je in nood zit en bang bent, doe je wel eens dingen, waarvan
je later spijt krijgt. Dat voelden drie vrienden heel duidelijk:
Simon Petrus, die bleef zeggen dat hij Jezus niet kende; hij loog
gewoon drie keer om zijn eigen bestwil.
Judas, die gewoon geld kreeg om Jezus te verraden; hij verkocht
zijn vriendschap en liet Jezus gevangen nemen.
Thomas, die niet kon geloven dat Jezus er niet meer zou zijn en
het pas kon geloven toen hij Jezus echt weer zag.
Mensen hebben na al die jaren nog steeds dezelfde gevoelens:
bang, boos, verdriet, pech, geluk…
In de komende weken zien we alle gevoelens terug in verhalen,
die we in de Bijbel vinden:
De lijdensverhalen in de Goede Week. Van Palmzondag ( hieperdepiep Jezus!) tot ‘aan het kruis met Hem!’. Hoe kunnen mensen
zo snel van gedrag veranderen?
Op TV kijk je misschien naar the Passion op Witte Donderdag 9
april, vanuit Roermond. Bekende sterren spelen het verhaal met
moderne, eigentijdse muziek en teksten, die jij zeker zult begrijpen. Helaas zullen we dit jaar geen grote groepen toeschouwers
zien, want dat is – door Corona- niet verstandig. Zo lijden we allemaal een beetje mee…
Pasen is meer
dan een paar
dagen vrij… het
is een feest na
meer dan veertig
dagen ‘rustig aan
doen’ (vasten).
Misschien hebben
jullie een vastenactie gedaan op school en geld opgehaald? Een
paasontbijt/paasviering zullen we moeten missen. Je mag ons
vanalles mailen: parochienieuws@zeelandnet.nl en we zetten
jullie tekeningen of brieven op onze website.
PASEN EN ZIEK ZIJN
Eigenlijk horen ze niet bij elkaar. Dit jaar wel, omdat de mensen
meer praten over Corana dan over het paasfeest.
Om iets van het gevoel ’ziek zijn’ over te brengen, vonden we het
volgende gedicht.
Natuurlijk willen we ook aandacht besteden
aan Pasen want of we het buiten de deur
kunnen vieren of niet, Pasen wordt het!

Kindergebed uit: Hoor je wat ik zeg? Nieuwe kindergebeden
Geschreven door: Kolet Janssen en Anne Westerduin
PASEN

Mijn zusje zoekt eieren tussen de tulpen.
ik gun haar het plezier en help haar dragen.
Geverfde eieren, chocolade eieren.
Ze vindt er steeds meer.
Met Pasen is alles nieuw.
Ik mag mijn nieuwe zomerjas aan.
Tussen het gras staan nieuwe bloemetjes
en aan de bomen komen kleine, nieuwe blaadjes.
Zelfs de lucht is nieuw: ze ruikt vers.
Ook Jezus was nieuw met Pasen.
Eerst was hij dood. En toen weer levend.
Ik vind dat moeilijk te begrijpen.
‘Je ziet toch dat het klopt”, zegt papa.
‘Zoveel mensen zijn nog altijd met Jezus bezig.’
Dat is waar. Zo iemand als Jezus,
dat houdt niet zomaar op bij de dood.
Gods liefde is sterker dan de dood.
God, als wij ooit doodgaan,
laat je ons dan ook niet vallen?
Dat is fijn.
Uit: Hoor je wat ik zeg? Nieuwe kindergebeden
auteurs: Kolet Janssen en Anne Westerduin
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70 Worden…Is Zo Gewoon?
Op dinsdag 25 februari dacht pastoor Fons van Hees een gewone
werkdag te hebben: hij ging voor in de viering in de dagkapel van
Goes en verwachtte rond twaalven een gesprek te hebben met
enkele bestuursleden in Goes.
Wat hij niet wist- en we zorgvuldig geheim hadden gehoudenwas een verrassing ter gelegenheid van zijn zeventigste geboortedag. Beide besturen (H. Mariaparochie Walcheren en H. Pater
Damiaan) hadden hem naar het pastoraal centrum ‘gelokt’ om
met hem overleg te voeren. Geen echt leugentje, maar eentje om
bestwil, want Fons van Hees houdt niet van verjaardagen vieren;
teveel aandacht ligt hem niet.
Gezien het feit dat hij een bijzondere leeftijd heeft (bij 70 jaar zijn
velen al langer met pensioen en doen het zeker een beetje rustiger aan) en hij nog fulltime actief is als pastoor van beide
parochies, wilde men hem speciaal hiervoor dank zeggen.
Een uitgebreide lunch met collega’s, oud-collega’s, bestuursleden

en een afgevaardigde
van het bisdom Breda
(Geerten Kok) maakte
ook bij hem gevoelens
van dankbaarheid los,
die hij vrij spontaan uitte, na een gedegen relaas van wetenswaardigheden over het leven van Fons van Hees door vicevoorzitter Victor Slenter. Naast de prima verzorgde lunch (in eigen
beheer samengesteld) ontving hij namens beide besturen enkele
geschenken, waaronder een vakantiebon naar keuze voor een
stedentrip. Pastoor Van Hees beloofde plechtig dat hij hiervan
zeker gebruik zal maken. Een muzikale aubade door pastor Rens
Stobbelaar maakte deze feestelijke bijeenkomst compleet.

Bestuurszaken

Vasten- en
Onthoudingsdagen

In de afgelopen periode is het bestuur een
aantal malen bijeen geweest, hetzij als dagelijks
bestuur, hetzij in groot bestuurlijk verband om
lopende zaken en ontwikkelingen te bespreken:
- Ziekte en afwezigheid van pastor Wiel Hacking en de vervanging van zijn taken.
- Financieel overzicht van alle parochiekernen afzonderlijk en de
parochie als geheel over boekjaar 2019.
- Controle kerkelijke administratie 2013-2019 door bisdom Breda.
- De begroting over 2020: is alles beheersbaar en welke
verplichtingen kunnen we nakomen?
- Gesprekken met de bisschop over het parochieplan en de
gevolgen voor parochiekernen afzonderlijk en de H. Pater Damiaanparochie als geheel.
- Beheer gebouwen (dus niet alleen de kerken), onderhoud en
eventuele renovatie of restauratie. Ook de financiële afhandeling heeft bijzondere zorg en aandacht.
- Takenpakketten van de afzonderlijke bestuursleden; elk
bestuurslid brengt op gezette tijden verslag uit van zijn portefeuille: personeelszaken, pastoresteam, oecumene, onderwijs,
gebouwen, communicatie, vitaliteit van de afzonderlijke kernen,
financiën.
- Plan van aanpak inzake gesprekken met parochiekerncommissies en levensvatbaarheid/ financiële situatie per
parochiekern.
- Ontwikkelingen binnen congres ‘Als God renoveert’ dat
oorspronkelijk 24-25 maart zou plaatsvinden maar door Coronavirus is verplaatst naar latere datum. Ook als parochie zullen we
moeten inhaken op actiepunten. De start van de Alphacursus is
daar een onderdeel van.
- Samenwerkingsverband ‘Boven de Schelde’ waarin
H. Mariaparochie Walcheren en H. Pater Damiaanparochie
samenwerken binnen een pastoraal team.
- Inzet pastorale krachten binnen het werkgebied; status van
toeristenkerken en overige kerken inzake voorgangers en
kostenbeheer.
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Richard Gielens,
bestuurslid communicatiezaken.

Vorig jaar werden we in de aanloop naar Pasen/ de Veertigdagentijd opgeschrikt door de verschrikkelijke brand in de Notre
Dame van Parijs. Een monumentaal kunstwerk ging grotendeels
in vlammen op en verloop in één klap zijn waardigheid. Het zal
een kwestie van jaren (misschien wel veertig jaar) zijn om die
klap helemaal te boven te komen. Tot die tijd kunnen we deze
bijzondere kerk niet bezoeken: het wordt ons onthouden.
Dit jaar, wederom tijdens de Vastenperiode, toeval of niet, heeft
Corona ons in zijn/haar macht. Stapje voor stapje worden ons
verworven rechten en gewoonten onthouden: van een simpel
bezoek aan grootouders, tot aan een laatste groet aan een
geliefd en door velen bemind persoon bij een uitvaartdienst:
sociale onthouding!
Ik ga zeker niet beweren dat dit de hand van God is! Ik geloof
niet in een Opperwezen dat enkel oordeelt en straffen uitdeelt.
Zo’n God komt bij velen niet sympathiek over en zal snel in ongenade vallen. Anderzijds maakt deze vorm van machteloosheidtoezien wat er allemaal in de wereld gebeurt- ons kwetsbaar
en klein. Vertrouwen in medici en politici is belangrijk, maar zij
geven niet altijd de gewenste dosis die we nodig hebben om
verder te kunnen.
‘Nood leert bidden’ is een bekende uitspraak, maar die ik hier
bewust niet wil misbruiken. Zeker nu ons onthouden c.q. verboden wordt (uniek geval) om kerken massaal te bezoeken:
we zitten vast aan regels en vast/gebonden in ons eigen huis.
Gelukkig kunnen we thuis, op eigen wijze, in een veilige en vertrouwde omgeving ons richten tot elkaar en zeker ook tot God.
De invulling van deze Veertigdagentijd, waarbij het paasfeest
wellicht ook als risicodragende gebeurtenis wordt gerekend,
krijgt zo een hele aparte betekenis. Wie weet wordt de vastentijd
dit jaar wel een periode van vijftig dagen of nog langer?
Richard Gielens

Goes
Zie memo

VASTENACTIE 2020
CLUSTER ZUID
‘Voor ons is het nu geen Kerstmis’, deze
woorden sprak Denise, directrice van
naaiatelier annex naaischool Bianca Couture op kerstavond 2019. Burkina Faso,
het op twee na armste land van Afrika
wordt momenteel geconfronteerd met
brandstichtingen, plunderingen, moord en
terroristische aanslagen, gericht tegen de
Christelijk gemeenschap in dat land. Geen
reden tot feest dus. Men leeft dagelijks in
angst en moet maar zien te overleven.
Zoals bekend is Denise erg actief met
de driejarige opleiding tot naaister van
jonge meisjes en kindmoeders in het 19e
district van de hoofdstad Ouagadougou.
Dat het project een succes is, getuigt
het feit dat school en atelier te klein
zijn geworden. Na veel wikken, wegen
en rekenen is men daarom gestart met
vernieuwbouw. Dit gaat niet van een
leien dakje, men kent veel tegenslagen.
Voor de bouw is voor Burkinese begrippen een aanzienlijk bedrag nodig en
daarnaast moet men ook leermiddelen,
zoals schrijfgerei, papier, apparatuur en
de nodige stoffen aanschaffen. U zult
begrijpen dat er een groot tekort aan
geld is.

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

LIEF EN LEED
Vanwege de huidige toestand in het land
is er een noodoproep gekomen van pater
Jan Beekman. De leden van het Caritascluster Zuid hebben daarom in gezamenlijk overleg besloten de Vastenactie dit
jaar te bestemmen voor Bianca Couture,
zodat men zich daar gesteund weet door
ons, die zich nauw verbonden voelen
met onze zusters en broeders veraf.
We rekenen op uw gulle steun. In deze
Parochienieuws vindt u een flyer met
recente foto's, alsook een enveloppe
met het rekeningnummer van uw plaatselijk Caritaskern. In de kernen Ovezande en Kwadendamme worden geen
enveloppen opgehaald, maar kunt u ze
ook afgeven bij kerk of pastorie.
Per bank storten kan ook.

Overleden
Maria Apolonia van Waterschoot, 93 jaar,
overleden op 5 februari, echtgenote van:
F. Rombaut. De uitvaartdienst en begrafenis
vonden plaats op 11 februari.
Adriana Maria Martens, 86 jaar, overleden op
21 februari, weduwe van: N. Rijk.
De uitvaartdienst en begrafenis vonden
plaats op 26 februari.
Gerardus Karel Lodewijk Hagenaar, 96 jaar,
overleden op 26 februari, weduwnaar van:
D.G.M. Breugelmans. De uitvaartdienst en
crematie vonden plaats op 29 februari.
KOSTER HAGENAAR OVERLEDEN
Op woensdag 26 februari is de heer Gerard
Hagenaar overleden. Hij is 96 jaar geworden. Hij werd in 1945 koster van de Heilige
Maria Magdalenakerk in Goes, waarvoor hij
door de tijd heen verschillende opleidingen

heeft gevolgd. Vanuit een
oprechte intentie heeft hij
“ziel en zaligheid” gelegd
in zijn werk. Het kosterschap was zijn passie en
dat gold ook voor zijn wijze
van geloven in God. Na
zijn pensionering kreeg hij een bijzondere
onderscheiding voor het kosterschap toegekend door de kostersbond. Na zijn pensioen
is hij als vrijwilliger tot op hoge leeftijd actief
gebleven binnen zijn kerk. Voor zijn werk
werd hij onderscheiden met de pauselijke
onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice en
de Koninklijke onderscheiding in de Orde van
Oranje Nassau. Wij wensen zijn familie veel
sterkte met het verwerken van dit verlies.
TER VALCKE
In verband met het coronavirus gaat de
viering van Woord en Communie op donderdag 2 april in Ter Valcke NIET door.
K.V.G.NIEUWS
Deze keer niet veel berichten van het vrouwengilde. Door het coronavirus hebben we
helaas activiteiten moeten cancelen. We
gaan begin april kijken hoe het ervoor staat
en hopen dan weer verder te kunnen gaan
met ons programma. Of de inloopsoos op 1
en 15 april doorgaat zal door Thea per mail
bekend worden gemaakt.
Op 21 april gaan we met eigen vervoer naar
het bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp; geef u
op tijd op in verband met vervoer.
Dinsdag 12 mei: reisje naar West-Vlaanderen.
11.00 uur Vertrekbusstation Goes (zijde Stationspark, naast ’t Smoske).
12.00 uur lunch in restaurant de
Baeckermat, Westdorpe.
14.00 uur Bezoek aan de Watertoren/Warenhuis/Stadsmolen. De molen is nog steeds
maalvaardig. Molenvrijwilligers vertellen
graag over de werking van de molen. Het
bezoek aan Museum Het Warenhuis is een
unieke ervaring. De geschiedenis van de
streek en een unieke verzameling klederdrachten maken dit een bijzonder museum.
Dit alles laat oude tijden herleven.
16.00 uur 1x koffie/thee met wat lekkers. 18.00
uur thuiskomst. Als u met ons mee wilt kan
dat als er plaatsen over zijn, u krijgt dan tijdig
bericht of het kan.
Opgeven kan bij Denise Bouman
tel. 312665 of Greet Peters tel. 852055 met
vermelding lid of gast.
Wilt u een keer mee kijken of meer inlichtingen over ons dan kan dat via Thea van Dijk
tel. 06-18751148. Neem ook eens een kijkje op
onze website www.vrouwengildegoes.nl
Graag tot ziens, Dien Janssen
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's-Heerenhoek
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.

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.

Overleden:
7 februari: Ad (Adriana Antonia) RijkSmits 82 jaar , echtgenote van Jan Rijk;
woonachtig Werrilaan 47 ’s-Heerenhoek.
Afscheidsdienst en begrafenis op ons
kerkhof vonden plaats op woensdag 12
februari.
EERSTE COMMUNIEVOORBEREIDING

Welkom van maandag t/m vrijdag van
08.00-17.00 uur en op zaterdag van
10.00-12.00 uur of op afspraak
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CARITAS EN DON BOSCOSCHOOL
HOUDEN SAMEN VASTENACTIE
Jaarlijks besteed onze basisschool aandacht aan acties in de vastenperiode,
om kinderen en ouders bewuster te laten
ervaren hoe het is om te leven in andere

LIEF EN LEED

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

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

feestdagen, ook vieringen en diensten zijn
die we in de kerk houden: plezier en verdriet kunnen naast elkaar staan.
Alle dagen van je leven kun je God ontmoeten: in verhalen over Jezus, maar ook
in contact tussen mensen, de natuur en
gevoelens die je niet uitleggen kan.
Elke zondagmorgen tussen half elf en
twaalf uur kwamen we samen; ouders
hielpen bij het verwerken van de opdrachten, het lezen van de verhalen en het
samen knutselen. Dat stopt nu.

Op zondag 1 maart kwamen zeven kandidaat-communicanten bijeen op het
priesterkoor van onze kerk om te starten
met het project “Blijf dit doen”. In het bijzijn van de ouders en gezinsleden kregen
de kinderen het werkboek uitgereikt en
werd hen verteld dat het traject “lang
leve(n met) God” zou gaan heten. Aan de
hand van allerlei voorwerpen kwamen
we erachter dat er naast ‘gewone’

(vaak minder goede) omstandigheden.
De bisschoppelijke vastenactie is vaak het
startpunt vanuit de kerk en dat werkt soms
verwarrend: aan welk doel mag ik geven?
Dit jaar hebben Caritas kern ’s-Heerenhoek en Don Bosco de handen ineen
geslagen en gekozen voor het doel: Color
the world. Deze van oorsprong Zeeuwse
stichting voert bouw- en schilderwerkzaamheden uit voor de allerarmsten in de
wereld, met name voor kinderen. De Stichting Dekat di Hati uit Middelburg werkt in
dit project mee.
Doel is: gelden inzamelen om gebouwen
in Latuhalat, Ambon – Indonesië op te
knappen. 27 jongeren met een beperking, waarvan 15 jongeren interne zorg
krijgen, wonen soms noodgedwongen
buiten omdat ruimte voor verzorging hen
ontbreekt. Familie moet hen dan dagelijks
heen en terugbrengen naar het weeshuis,
waar ze dagbehandeling krijgen, naast
lessen in veel te kleine lokalen.
Statiegeldflessen en de opbrengst van
violenverkoop in het dorp brengen de
nodige gelden bijeen; in een later stadium

bekijken we hoe we deze vastenactie
kunnen afsluiten, rekening houdend met
openstelling kerk en school.
Caritas & Don Boscoschool ’s-Heerenhoek
KERK-TV EN KERKDIENSTEN
In principe is elke dienst of viering die in
onze kerk gehouden wordt, te volgen via
de app “kerkdienst gemist.nl (op uw telefoon, tablet of eigen computer).
In sommige gevallen – met name bij speciale diensten als uitvaarten- kunnen nabestaanden bezwaar maken tegen publieke
uitzending of het achteraf
volgen van de dienst.
Uiteraard wordt dit verzoek
gerespecteerd en ziet u
thuis alleen direct deze
uitzending of staat het beeld op blauw. U
kunt via de uitzendlijst altijd vooraf zien of
er een uitzending is.
Helaas is het de afgelopen periode ook
wel eens voorgekomen dat de uitzending
pas na enkele minuten opstartte of uitviel.
Dat is heel vervelend voor u, maar zeker
ook voor ons. Gelukkig reageren volgers
direct en kunnen we de fout meteen herstellen. In die gevallen kunt u het beste
Richard Gielens benaderen ( 06-022815618)
want tijdens de dienst is de koster zo
betrokken dat hij/zij geen telefoongesprek
kan aannemen.
Wellicht interessant om te weten:
Gemiddeld kijken/volgen 23 aansluitingen
de dienst direct; in gemiddeld 18 gevallen worden uitzendingen later bekeken
(meestal zondagvieringen van 9 uur). Met
name bij uitvaarten is het verzoek om de
dienst meerdere malen te beluisteren/
bekijken groter dan normaal. Zij, die zich
aanmelden, krijgen voorafgaand aan de
viering het misboekje thuisbezorgd, zodat
ze nog meer betrokken zijn.
Nabestaanden kunnen altijd deze uitzendingen zonder problemen downloaden via
het archief van ‘kerkdienst gemist’ ’s-Heerenhoek (blokje Zeeland).
Heeft u vragen of opmerkingen, dan vernemen we dat graag via bovengenoemd
contactpersoon.
VIERINGEN EN DIENSTEN VOOR DE
KOMENDE CORONAPERIODE
Het Corona-virus heeft ervoor gezorgd dat
alle reguliere vieringen en diensten vanaf
14 maart tot minimaal 31 maart geboycot
zijn en dus niet gehouden kunnen worden.
In geval van een uitvaartdienst zal per
geval bekeken worden – in overleg met
betrokkenen- of en hoe de dienst mag
en kan plaatsvinden. We houden ons

nadrukkelijk aan de gestelde voorwaarden
van maximaal 100 personen aanwezig.
Natuurlijk biedt Kerk-TV dan uitkomst,
maar we kunnen dan enkel via de app
aangeven, of via mailberichten aan u doorgeven. Indien u op de hoogte wilt blijven
van al het kerkelijk nieuws uit onze kern,
stuur dan een mailtje naar
info@rksheerenhoek.nl en u ontvangt
wekelijks het digitale nieuwsbericht
‘Rond de Kerk’ kosteloos.
Voorlopig plannen we niets in:
DE ENGEL VAN DE PREEKSTOEL
De huidige preekstoel in onze kerk is niet
de oorspronkelijke die bij de bouw in 1874
geplaatst werd. Het voormalige kerkelijke

bekend, totdat sporen haar leidde naar de
kerk van ’s-Heerenhoek.
Bijgaande foto’s kunnen het bewijs leveren, of niet?
De engel blijft
in eigendom
van PKN Borssele, want na
bijna 100 jaar
is moeilijk in
te schatten
of het bezit
rechtmatig is
verkregen of
door schenking is doorgegeven. Het verhaal er achter willen we
u echter niet onthouden. Wat men met de
engel gaat doen is nog niet bekend, maar
er blijft een stil verlangen dat deze engel
ooit nog eens in ’s-Heerenhoek te zien
mag zijn!
Richard Gielens

attribuut was een houten kansel voorzien
van rijk gebeeldhouwde engelen en kwam
uit het allereerste kerkgebouw (1797- 1873)
en werd tussen 1818-1828 geplaatst.
Het verhaal gaat dat de toenmalige pastoor Schellart in 1924 deze bijzondere
kansel liet slopen, omdat hij de afbeeldingen van engelen te frivool en uitbundig
vond. Sommigen hadden meer oog voor
die afbeeldingen, dan de predikant op de
kansel…en dat kon echt niet, vond hij.
Of dat terecht of onterecht was, konden
we niet achterhalen, totdat…
Op 19 januari jl. we in contact kwamen met
een lid van de PKN-gemeente Borssele. Zij

AANDACHT VOOR KINDGERICHTE
VIERINGEN
De parochiekerncommissie heeft de
mogelijkheid besproken om in clusterverband meer aandacht te besteden aan
kindgerichte vieringen. Het vroegere
beleid inzake een regionale paasviering
voor kinderen is niet meer haalbaar en
derhalve kunnen we met Pasen nog geen
Kinder-paas-wake of viering aanbieden.
In samenspraak met de beide andere
kernen binnen cluster West gaan we kijken
of er voor het einde van dit schooljaar/ eind
juni een clusterviering mogelijk is, waarbij
we nadrukkelijk alle schoolkinderen bijeen
willen brengen met zang, teksten en een
feestelijke afsluiting/ pannenkoekenfeest?
Dit programma staat letterlijk nog in de
kinderschoenen, dus nog even ‘pas op de
plaats’ met datum-tijd-locatie.
Werkgroep speciale vieringen

had op een zolder een zwaar beschadigd
beeld gevonden, vrijwel onherkenbaar,
maar zo bijzonder, dat ze het restant had
laten restaureren. De herkomst was niet

11

Heinkenszand

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

JAARGIDS MET AANPASSINGEN
Bij het vorige Parochienieuws-nummer
heeft u een parochiekern-jaargids 2020
ontvangen. Helaas zijn
er enkele aanpassingen, die u wellicht zelf
kunt wijzigen, zodat
uw gids weer volledig
actueel is:
Blz. 7: het mailadres
van de heer Kok is
withkojo5@kpnmail.nl
Blz 11: het nieuwe adres van mevrouw
E. Schout is Paardebloemstraat 1, 4451 TH
Heinkenszand.
KBO TREKT ER OP UIT
Na de zeer druk bezochte Nieuwjaarsbijeenkomst op 8 januari volgde op 19 februari
een lunch met bingo in een sfeer-en overvolle pastorie. Inmiddels staat er voor onze
leden weer al een nieuwe activiteit op het
programma. De busreis naar Otterloo en
het Van Goghmuseum is afgelast vanwege
Coronavirus.
Op 15 april volgt onder voorbehoud een
excursie naar één van de laatste Klompenmakerijen van Nederland, hier in Heinkenszand. Jaap Kramer laat ons dan het
proces zien van “boom tot klomp” en dan
zul je zien dat er heel wat voor komt kijken
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Kwadendamme
voordat je met de klompen op pad kunt. Ook
introducés zijn voor deze activiteit van harte
uitgenodigd.
Het bestuur is blij dat haar inspanningen
worden gewaardeerd en gezien, want de
laatste tijd is er regelmatig aanloop van
nieuwe leden. Niet alleen de activiteiten,
maar ook andere pluspunten geven voeding
aan deze waardering. Denk bijv. aan het
gratis juridisch advies en de hulp bij het
invullen van belastingformulieren, terwijl
nog steeds sprake is van korting en bijzondere voordelen bij de diverse ziektekostenverzekeringen. Het maandelijkse kleurrijke
magazine biedt ons leuke interessante
verhalen en geeft vele tips van allerlei aard.
Onze organisatie heeft een stevige inbreng
gehad op het niet-verlagen van de pensioenen dit jaar. Hoe meer ouderen, vanaf 55
jaar!! lid zijn van de Ouderenbonden, hoe
groter onze invloed bij de regering. Misschien ook iets voor u om lid te worden van
onze vereniging?
U kunt zich laten informeren door contact
op te nemen met dhr. A. Courtin,
tel. 06-51661926 of met
mw. T. Kalwij, tel. 06-45630213.
Zij staan u graag te woord.

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.

TERUGBLIK CARNAVALSVIERING

‘We hebben een evangelie te verkondigen
en Evangelie staat voor Blijde Boodschap,
dus een viering mag ook vrolijk zijn’, aldus
pastor Alida van Veldhoven na afloop bij
de Zeeuwse omroep. Het was voor haar de
eerste keer dat zij voorging in een Zeeuwse
carnavalsviering en het was meteen raak.
Opvallend vaak gebruikte ze de uitroep ‘ee’
die behalve Ossendrechts ook gewoon
Zeeuws is, en dus bijzonder goed over
kwam. Als zij volgend jaar nog eens in de
Pikpot voorgaat, dan kan ze gerust het hele
openingswoord in het Ossendrechts doen,
want dat is - net als Kwiddams - ook een
echte volkstaal, die heel goed bij carnaval
past. De eerste lezing en het evangelie
werden overigens ook voorgedragen in de
volkstaal (‘Mozes schrok zich rot’), zodat de
bovengenoemde boodschap gemakkelijk
kon overkomen. En Jezus sprak: ‘Ik zei toch
dat je eraan moest blijven trekken, waarmee Hij volgens mij bedoelt dat je moet
volhouden om te bereiken wat je graag
bereiken wilt. En oôns ok, me bluve d'r an
trokke, dat is oôns motto ok nae 2020.We
willen een levende kerk, eens per jaar los
gaan en de teugels laten vieren, en bovenal
een blijde boodschap overbrengen. Vanaf
deze plaats nog heel veel dank aan de
Singing Voices, die het hardst eraan getrokken hebben, en daarvoor door de omroep
werden beloond met prachtige beelden met
een sterke uitstraling.
Tekst Hans de Vos, foto’s Jan Strooband
GROTE KUIS
Met het voorjaar in de lucht en Pasen op
komst togen we op zaterdag 14 maart,
voorzien van emmers, doeken en dweilen
naar ons kerkgebouw, dat intussen best
een poetsbeurt kon gebruiken. Er werden
vierhonderd matjes geklopt, de Jozef- en
Maria-altaren werden onderhanden genomen, alle banken van voor tot achter en

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

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

Parochiekern
LEWEDORP
aan de zijkanten met een sopje afgedaan,
het priesterkoor gestoft en de vloeren
gezogen en gedweild. Ook de preekstoel,
het hoofdaltaar en ga zo maar door. Het
mooie was dat we per direct resultaat
zagen, het gebouw knapte zienerogen op,
rook frisser en frisser.
Terugkijkend op deze dag kunnen we concluderen dat vele handen licht werk maken
en bovendien zat de sfeer er goed in, het
was gewoon een gezellige dag. Bij deze
dank aan iedereen die de handen uit de
mouwen stak. Nu kunnen we weer overgaan op het vaste poetsrooster, gewoon
een kwestie van bijhouden.
Tekst en foto Sjaak Uitterhoeve

Ervaren, vertrouwd
en betrokken

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

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

VOORBEREIDING EERSTE COMMUNIE

Op dit moment is het lastig plannen, met
een coronavirus dat mensen, activiteiten,
organisaties, werknemers en werkgevers,
zorginstellingen en scholen enorm in de
ban houdt. Maar als het tij weer is gekeerd,
gaan we op Palmzondag - en anders op
een ander moment -kennismaken met onze
aspirantcommunicanten. Het zijn Naomi,
Lily, Carolina en Joeri. Twee keer zijn ze nu
samen geweest en zoals u op de foto ziet,
is er al hard gewerkt. Ze knipten en plakten
vijf broden en twee vissen, bedoeld voor
de kennismakingsviering. De andere les
leerden we over dopen, over de naam die je
daarbij hebt gekregen en over de naam van
God: Ik-zal-er-zijn. We keken ook in de kerk,
bij de doopvont en in de kluis waar kelken
en communieschalen bewaard worden.
Hopelijk kunnen we snel verder met de volgende lessen van het project ‘Blijf dit doen’.
Tekst en foto: Marga van de Plasse

LIEF EN LEED
Op 5 februari 2020 is mevrouw Maria
Barbara v.d. Swaluw -v.Gessel overleden.
De uitvaartdienst met aansluitend de
crematie was op 10 februari 2020.
Op 10 februari 2020 is mevrouw J.L. Geijsvan Goeije overleden. De uitvaartdienst
met aansluitend de begrafenis vond plaats
op 14 februari 2020.
Op 14 februari 2020 is mevrouw Katholiena
Magnus-van Antwerpen overleden. De
crematie vond plaats in besloten kring.
1E HEILIGE COMMUNIE

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
13
55x150 Adv Monuta Richard Ensing.indd 1
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Lewedorp

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

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

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

PASTORALE ZORG INZAKE
SACRAMENT DER ZIEKEN
EN OVERLIJDEN

06- 53637130
14

We zijn blij dat er ook dit jaar weer kinderen uit Lewedorp zijn die hun eerste
communie gaan doen. Het zijn 3 jongens
te weten: Lars Boonman, Nick Geelhoed
en Damian Rooze. Samen met hun ouders
en kinderen uit andere parochiekernen
bereiden zij zich hierop voor met het voorbereidingsproject “Blijf dit doen”
de presentatie- en communieviering is
op losse schroeven komen staan door de
virusberichten, In goed onderling overleg
met parochie en bisdom komen we tot
nieuwe afspraken. Wij houden u via mail
en website op de hoogte.
Wij wensen de kinderen en hun ouders
een goede voorbereiding.
CARITAS COLLECTES:
De collectes van het afgelopen halfjaar
van 2019 van de Caritas hebben de volgende bedragen opgebracht:
Juli
Kerk in Nood
€ 38,90
Augustus Kumi
€ 40,65
September Artsen zonder grenzen € 21,65
September Voor de eigen Caritas € 40,15
Oktober
Vrienden van Emergis € 32,24
November Zondag van
de Oecumene
€ 34,50
November Zieken en bejaarden € 87,75
December Bisschoppelijke
Adventsactie
€ 29,20
Wij willen iedereen, die hier aan heeft bijgedragen hartelijk danken.
De Caritas
KINDERNEVENDIENST/CRÈCHE
Wat een domper op 1 maart. Geen één
kindje aanwezig in de kerk. Jammer, want
we moeten de kindernevendienst toch
voorbereiden. We hebben wellicht voor
de zomervakantie nog een aantal herkansingen. Hopelijk komen er dan wel weer
kinderen naar de kindernevendienst of
crèche. Zijn er zaken die wij kunnen veranderen? We horen het graag! Denk daarbij bijvoorbeeld aan kindernevendienst
tijdens de zaterdagavondvieringen? Wij
horen graag wat de kinderen/ouders nu
tegenhoudt om niet naar de kerk/kindernevendienst te komen. Spreek ons aan (Petra
Goetheer, Mirjam van den Dries, Mieke
Geelhoed of Jessica de Jonge)!
Wij staan daarvoor open.
JE VOAL MIE JE NEUZE IN DE BEUTER!
Mooi carnavals motto
en een prima motto
voor de carnavalsmis.
De jaarlijkse carnavals
mis wordt traditiegetrouw goed bezocht
en ook dit keer was de

kerk goed gevuld. Onder de aanwezigen
ook een delegatie van het CDA Borsele.
Deze partij heeft veel carnavalsliefhebbers binnen hun gelederen en wat is dan
een mooiere gelegenheid om daar uiting
aan te geven, dan het bijwonen van een
carnavalsmis? Zoals eerder gemeld,
stond het voortbestaan van de carnavalsmis op losse schreven, dus iedereen was
extra gemotiveerd, om er een succes van
te maken.
Blaaskapel de Koenkelpot en ons eigen
koor Con Dios hadden zich terdege voorbereid en het bleek maar weer, dat hun

aandeel binnen de viering van onschatbare waarde is. Ook pastoor Van Hees had
zichtbaar plezier in het voorgaan van deze
mis en Prins Marcel Onderdijk liet tijdens
zijn speech blijken ook erg tevreden te zijn
met het toch doorgaan van deze mooie
traditie op carnavals vrijdag in ’t Kraaienist en met de grote opkomst in de
H. Eligiuskerk.
Na een mooie en feestelijke viering was er
gelegenheid tot gezamenlijk koffie drinken
in het cafetaria aan de overkant van de
straat en iedereen was het erover eens;
volgend jaar weer! Ook pastoor Van Hees
was zeer tevreden over het verloop van
de mis en ook hij hoopt, dat de carnavalsmissen in Kraaienist, Paerehat en Pikpot
gewoon gehandhaafd kunnen blijven.
De collecte voor het goede doel, dit keer
de stichting Belmaatje.nl uit Goes heeft
het mooie bedrag van 221,40 euro opgebracht. Kortom; we kunnen met zijn allen
terugkijken op een zeer geslaagde viering
en wij willen nogmaals iedereen bedanken
voor hun komst en hopelijk mogen wij nog
vele jaren rekenen op de trouwe medewerking van Con Dios en blaaskapel de
Koenkelpot. Op naar volgend jaar en dat
wordt sowieso speciaal, want dan bestaat
c.v. de Kraaiepikkers 4 x 11 = 44 jaar!
A.C. (Ron) de Kooning,
namens de carnavals vereniging

Oost-Zuid Beveland
WIJZIGING CONTACTPERSOON
GERARDUSKALENDER LEWEDORP
Mevrouw Cathrien Clarijs
– Koole heeft aangegeven, gezien haar leeftijd,
te willen stoppen met
de verspreiding van de
Gerarduskalender. Wij
zijn blij en dankbaar dat
zij dit jarenlang heeft
willen doen en willen haar hiervoor hartelijk bedanken. We kunnen u vertellen dat
Agnes de Winter dit van haar gaat overnemen. Fijn dat we weer zo snel iemand
gevonden hebben om deze taak op zich te
nemen. Mocht iemand verdere informatie
willen dan is zij telefonisch te bereiken
onder nummer 06-57728990 of thuis in de
Tarwestraat nummer 11.
Het parochiekernbestuur
VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN
(ONDER VOORBEHOUD)
6 april Caritas 19.30 uur
11 mei Parochiekerncommissie 19.30 uur

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 13 maart 2020 is Lenie de Waard overleden. Geboren op 22 oktober 1950. Zij
was gehuwd met Gerard Bal en woonde
op Moerplein 25 te Yerseke. De afscheidsdienst vond plaats op 19 maart in Kerkelijk
Centrum De Haven. Aansluitend is Lenie
begraven op het katholieke gedeelte van
de begraafplaats te Yerseke.
PINKSTEREN:
Op zondag 31 mei (Pinksteren) staat er
om 9.30 uur een oecumenische viering
gepland in de Hervormde kerk te Schore.
Voorgangers: Alida van Veldhoven en
Ko de Visser.
Het was de bedoeling dat ons Gemengd
koor daar zou zingen, maar door uitval
van Tilly den Boer kan het wel samenzang
worden.
VERLOOP VAN DIENSTEN

Geen enkele
kerk is gevrijwaard van
sluiting- vanwege het
virus-, dus ook
onze kerk is
(hopelijk) tijdelijk gesloten
voor diensten
en vieringen.
In samenspraak met het
pastoresteam, dat ook kampt met minder
bezetting (afwezigheid van Wiel Hacking)
proberen we gezamenlijk uitzending via
tv, computer of radio (Radio Maria) mogelijk te maken en te houden. Wij zouden
het enorm betreuren, dat door tijdelijke
sluiting, de mensen de weg naar de kerk
straks niet meer weten te vinden.
In de tussentijd kunt u wellicht op eigen
wijze uw geloof belijden: een kaarsje
opsteken, een gebed in stilte bidden of
‘gewoon’ even met uw gedachten bij
anderen zijn. Vergeet ook niet uw familie
en vrienden te benaderen, al is het enkel
via telefoon of mailtje. Laat zien en horen
dat u aan ze denkt!

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
Tot nader tijdstip kunt u elke zondag
tussen 10.00- 11.00 uur op NPO 2 naar
een eucharistieviering kijken,
verzorgd door KRO-NCRV.

DE VLIEGER

ZEELAND

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

DE VLIEGER

U I T VA A RT S E RV I C E
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Ovezande
schilders- en
afwerkingsbedrijf

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

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

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

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
In de viering van zaterdagavond 7 maart
is Dylan Laurentius gedoopt. Hij is de zoon
van Frank-Johannes Heijnsdijk en Maria
Helena Mariella Rijk, en is geboren op 20
oktober 2019.

uitbouw. De bisschop van Breda heeft
parochievernieuwing als belangrijk speerpunt aangehecht. Het parochieplan geeft
prioriteit aan wie men het geloof wil presenteren:
Zij die geregeld de kerkelijke vieringen
bijwonen
Zij die meer willen weten van het geloof
Zij die behoren tot de kwetsbaren in de
samenleving.
Onze missie en visie beleven we uiteraard
als deel van cluster Zuid, van de H. Pater
Damiaanparochie, van samenwerkingsverband Boven de Schelde, van bisdom
Breda en van de wereldkerk.
Missie is een formulering van onze identiteit: hier staan we voor! De missie staat
verwoord in de bovenste alinea en uitgebreider in het Parochieplan De bakens
verzetten. We willen bouwen aan een
humane wereld die duurzaam, rechtvaardig en menswaardig is.
Visie is de richting die we aan ons pastoraat willen geven: Waar we voor gaan!
Het parochieplan De bakens verzetten
2019-2022 is leidend voor de visie van onze
parochiekern. Daarnaast hanteert onze
parochiekern een viertal speerpunten:
We werken aan een open, gastvrije kerk.
We willen kerk zijn voor iedereen, voor
jong en oud en alles ertussen. Daarbij
kiezen we er voor om via projecten, activiteiten en publicaties aan iedereen duidelijk te maken wat katholiek zijn in onze
tijd is of kan zijn. Daarbij willen we vernieuwend bezig zijn. Dit met behoud van
ons eigen gezicht als katholieke gemeenschap, maar tegelijkertijd flexibel. Met
name de 2e zaterdag van de maand proberen we creatief en divers in te vullen.
We werken aan de dialoog met andere
geloofsgemeenschappen, organisaties of
verenigingen, en willen als kerk midden in
de Ovezandse samenleving staan en, waar
mogelijk, in de regio.
We werken aan het verder bevorderen
van sociale rechtvaardigheid, dichtbij en
verder weg.
We willen zorg dragen voor de schepping
door initiatieven te ontplooien die goed
rentmeesterschap van de aarde
bevorderen (het achtste werk van barmhartigheid!).
Ad Schenk
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Op zondag 8 maart is Anna MariaJakoba gedoopt. Zij is de dochter van
Andries-Cornelis Goeree en AngelaJohanna Cornelia van der Voort, en geboren op 11 december 2019.

A4 flyers*

voor maar
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Noordland 3
4451 RP Heinkenszand

t 0113 56 19 42
e info@drukkerijdriedijk.nl

* Full colour, dubbelzijdig, exclusief ontwerp kosten

95 euro

MISSIE EN VISIE PAROCHIEKERN OLV
drukkerij en
HEMELVAART OVEZANDE
ontwerpstudio
Parochieplan De bakens verzetten 20192022 van samenwerkingsverband Boven
de Schelde van november 2019 is de gezaEen veelzijdige drukker voor bedrijven, verenigingen
menlijke en
basis van de missies en visies
particulieren. Als gedreven professionals met
passie
vaneen
afzonderlijke
parochiekernen. Dit legt
voor papier, drukwerk en ontwerp stellen wij
als doel
deons
focus
op het werken aan het versterkte
om u zo goed mogelijk te helpen op het gebied
van
uw gezamenlijkheid in onze verbesef
van
drukwerk. Hierbij staat betrouwbaarheid, een goede begebondenheid met Christus. Dit gebeurt al
leiding, kwaliteit en scherpe prijs hoog in het vaandel!
door allerlei initiatieven als bijeenkomsten,
Ook bij een beperkt budget denken we graag met u mee!
samenwerking van kernen, van clusters,
van werkgroepen, uitwisseling van koren,
oecumenische initiatieven, samen vieren
etc. Het parochieplan zet in op verdere
drukkerijdriedijk.nl

MISINTENTIES
Vanaf 1 januari jongstleden gelden de
nieuwe tarieven van bisdom Breda voor
trouwerijen, uitvaarten, misintenties e.d.
Het overzicht van de tarieven is te vinden
onder www.rkovezande.nl onder Over, en

dan Algemene informatie financiële zaken.
Het bedrag voor een misintentie (stipendium) is nu 11 euro.
Ad Schenk
VASTENACTIE
Zoals u al in het vorige ‘Parochienieuws’
hebt kunnen lezen, is de vastenactie dit
jaar bestemd voor het nieuwbouwproject
Bianca Couture in Burkina Faso. Bij deze
aflevering van ‘Parochienieuws’ vindt u
een enveloppe en een folder. De enveloppe kunnen we niet bij u ophalen vanwege de maatregelen in verband met het
Coronavirus.We verzoeken u dan ook om
de enveloppe bij de kerk of pastorie in de
brievenbus te doen, of het bedrag over te
maken op het op de enveloppe vermelde
rekeningnummer: NL37 RABO 03460 04306
ten name van PCI Pater Damiaan Ovezande. Laat we dit mooie project laten slagen!
Alvast bedankt voor u gave.
Namens de Caritas,
William Harthoorn
ICONEN. BYZANTIJNSE
VIERING EN UITLEG
In de maand mei is
er al vele jaren een
tentoonstelling in onze
kerk. Dit jaar worden
er verschillende iconen
tentoongesteld. Veel
van deze iconen zijn
door de mensen die
ze aan ons uitlenen,
zelf geschilderd. Het gebeurt op een hele
andere manier dan het schilderen van bijvoorbeeld een landschap.
Bij de opening op 3 mei zal een icoonschilder daar een uitleg over geven. Iconen zie
je vooral veel in de oosterse kerken. Ze
spelen ook een rol in de Byzantijnse viering. Op zaterdag 9 mei is er in onze kerk
om 19.00 uur een Byzantijnse viering. Het
Byzantijnse koor uit Zelzate zal voor de
muzikale bijdrage zorgen.
Omdat zo'n viering een andere liturgie
heeft dan onze katholieke vieringen komt
diaken Wim Tobè daarover ons een uitleg
geven. Dat is op woensdag 6 mei om
19.30.u. in de pastorie. U bent allen van
harte welkom. Heeft u nog iets te leen
voor ons, wij horen het graag! Graag tot
ziens op 3 mei om 14.00 u. bij de opening
van onze tentoonstelling.
Vriendelijke groeten van
Els, Jeannette en Marlies

EERSTE COMMUNIE
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

Dit jaar zijn er op Ovezande vier communicanten. Zullen we alvast eens vertellen
wie dat zijn? Bregje Boonman, Lieke Buise,
Abel de Jonge en Juul Voet. De kinderen
hebben hun projectboek “Blijf dit doen”
gehad. In de eerst les hoorden ze de naam
van God: Ik zal er zijn! De communieviering
is verplaatst naar een later tijdstip.
Werkgroep eerste Communie
KLOMPPOPVIERING 31 MEI
(ONDER VOORBEHOUD)
Het is dit jaar al de vierde keer dat de
viering tijdens het weekend van het
Klomppopfestival in een tent op het festivalterrein gehouden wordt. Heel bijzonder
valt deze dit jaar samen met Pinksteren. Er
worden stoelen klaar gezet, de altaartafel
wordt gereed gemaakt, bloemversieringen
aangebracht, staan misdienaars en koster
klaar om deze viering tot een succes te
maken. De muzikale omlijsting is in goede
handen van het duo Sense uit Goes.
Een en ander komt tot stand in onderlinge
samenwerking tussen soosbestuur en
parochiekern. Het is een mooi voorbeeld
van hoe geloofsgemeenschap en dorp
elkaar opzoeken, ontmoeten, en samen
vieren. Tijdens de viering zal de dochter
van Patrick Remijnse en Leentje Rentmeester gedoopt worden. Voorganger is
pastor Alida van Veldhoven. Na afloop is
er een gezellig samenzijn met koffie en
thee, aangeboden door soos De Klomp.
Deze viering (die om 11.00 uur begint) wilt
u niet missen!
Kees Boonman

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

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

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

LIEF EN LEED
Overleden:
Marijke v.d. Borght-Horsten
Overleden in de leeftijd van 79 jaar op 28
januari.
Op 1 februari jl. hebben wij in het vieren
van de Eucharistie afscheid genomen van
onze mede-parochiane Marijke. Zij werd
in 1940 geboren in Tilburg. Op 16-jarige
leeftijd leerde zij Paul van de Borght
kennen, met wie zij trouwde. Zij kregen
twee dochters – Karen en Nanette – die
hen ook kleinkinderen schonken. Marijke
was een dappere, levenslustige en daadkrachtige vrouw die veel gezelligheid,
gekte en liefde wist te geven, in het bijzonder in haar familie en gezin. Mede door
de stimulans van Paul kon Marijke zich in
veel facetten van het leven ontwikkelen,
als echtgenote, moeder, oma, als directiesecretaresse, sportvrouw en organisator.
Ook voor onze parochie(-kern) van de
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heilige Willibrord heeft zij veel verdiensten
gehad. Haar bekwaamheid als secretaresse heeft ze ten volle ingezet als secretaris
van het (toenmalige) Parochiebestuur en
als organisator van de het parochie-secretariaat en als coach van de vrijwilligers
daar. En zoveel ander vrijwilligerswerk
waar zij haar schouders onder zette. Daar
zijn we Marijke heel dankbaar voor. Wij
bidden dat zij in de vrede van de Heer mag
zijn. En mag dit geloof tot troost en sterkte
zijn voor Paul en haar kinderen en kleinkinderen.
Henk Dubelaar
Overleden in de leeftijd van
76 jaar op 27 februari 2020.
Hij woonde samen zijn echtgenote
Benita Dubelaar op Dulve 15 in Zierikzee.
De uitvaartdienst vond plaats op
4 maart in de St. Willibroduskerk
mmv het Willibroduskoor en het
Visserskoor uit Bruinisse, waar
Henk van harte lid van was.
Na de dienst heeft de familie afscheid genomen in het
crematorium in Middelburg.
Naast het Requiem en In Paradisum
klonk ook het lied: een haven van rust.
We bidden dat hij nu mag rusten in vrede.
Anneke van Zwietering–de Vlieger
Overleden in de leeftijd van
76 jaar op 2 maart 2020.
Weduwe van CJ van Zwietering.
De laatste jaren woonde ze in de
Zorgcentrum de Wieken In Zierikzee.
De uitvaartdienst vond plaats op 10 maart
in de St. Willibroduskerk, mv het Willibroduskoor.
Na de dienst hebben haar kinderen en kleinkinderen haar begeleid
naar de begraafplaats in Zierikzee.
We bidden dat zij nu mag rusten in vrede.
VOOR UW AGENDA
Vespervieringen om 16.00 uur in de Willibrorduskerk op 19 april en 17 mei.
Zondag 26 april om 17.00 uur in de Gasthuiskerk, viering met kleurrijke mensen
met muzikale medewerking van de muzikanten uit Crooswijk.
6 juni Vormselviering in de Maria Magdalenakerk te Goes om 19.00 uur.
16 april om 19.30 uur in de Nieuwe Kerk te
Zierikzee.
Herdenking in het kader van 75 jaar bevrijding .
Pastoor Fons van Hees zal de overdenking
verzorgen, muzikale medewerking door
het koor Gaudium.

VERJAARDAG PASTOOR
FONS VAN HEES
Na de viering op zondag 16 februari was
er een gezellig samenzijn t.g.v. de 70e
verjaardag van Fons van Hees. Veel felicitaties en cadeautjes van de parochianen.
Koffie met wat lekkers en daarna een
drankje met een hapje.
Het was gezellig druk, de voorzitter van de
PKC sprak de jarige toe en overhandigde
hem een mooi boek over Maria. Pastoor
Fons vertelde in zijn dankwoord dat hij zich
erg thuis voelde in onze regio en eindigde
zijn woordje met "ik hou van jullie allemaal". Mooier kan toch niet!

AVOND VAN DE MARTELAREN IN DE
ANTONIUSKATHEDRAAL TE BREDA
Vrijdag 6 maart zijn we met 8 parochianen
van Schouwen-Duiveland, inclusief onze
pastoor, naar de avond van de martelaren
geweest in Breda. Het was een hele mooie
ervaring om dit mee te mogen maken met
elkaar, voor de eerste keer ook in Breda.
Er was een plechtige mis van Bisschop
Liesen met mooie rustige psalmgezangen
en een zinvolle preek van de Bisschop.
Zoals onder ons werd opgemerkt: we
gingen meteen de diepte in!
Na de viering volgde, tijdens uitstalling
van het H. Sacrament en aanbidding, een
kruisweg met getuigenissen en muziek.
Heel indrukwekkend. Na de getuigenissen
konden we iedere keer naar voren lopen
om een brandend kaarsje voor het altaar
te zetten. De getuigenissen lieten zien dat
het niet overal vanzelfsprekend is om in
vrijheid in Christus te kunnen geloven. Zelf
vond ik de Afrikaanse afbeeldingen van de
Kruisweg ook heel mooi.
Het was een hele mooie avond en het was
goed om samen aan alle martelaren van

deze tijd te denken. We beseften weer
eens hoe gelukkig wij zijn dat we ons
geloof in vrijheid kunnen beleven!
Volgend jaar gaan we zeker weer!
Carine Neijzen

CARITAS, VASTENACTIE 2020
Het thema van de vastenactie dit jaar is
: Werken aan je toekomst. De campagne
staat in het teken van beroepsonderwijs
en ondernemerschap in ontwikkelingslanden.
Inmiddels heeft u het vastenzakje voor de
vastenactie van dit jaar ontvangen. In verband met het coronavirus heeft de werkgroep vastenactie Schouwen-Duiveland
besloten om dit jaar de vastenzakjes NIET
aan de deur op te halen. Als u wilt doneren, en dat hopen wij natuurlijk van harte,
kunt u dat op de volgende manieren doen:
• rechtstreeks overmaken naar Vastenactie Nederland: NL 21 INGB 0000 0000 5850
• invullen van het strookje, bevestigd aan
het vastenzakje, voor een eenmalige
afschrijving
• uw bijdrage in het zakje doen.
Het strookje of het zakje kunt u deponeren
in de brievenbus van het secretariaat,
Mosselstraat 4, Zierikzee.
Laat jongeren in de ontwikkelingslanden
ook een kans krijgen op een goede en zonnige toekomst. Alvast hartelijk dank voor
uw steun.
KBO
Zolang het coronavirus actief is zien wij
ons genoodzaakt alle activiteiten af te
gelasten.
SAMEN VIEREN IN DE WESTHOEK
Oecumenische Goede Week internetvieringen:
Rooster internetdiensten:
zondag 22 maart, 10.00 uur, Corneliuskerk
Noordwelle, ds. Piter Goodijk
zondag 29 maart, 10.00 uur, Kerk in Burgh,
ds. Janneke Herweijer
zondag 5 april, Palmpasen, 10.00 uur,
Bethlehemkerk Scharendijke, ds. Bertie
Boersma
donderdag 9 april, Witte Donderdag, 19.30
uur, Kerk in Burgh, ds. Janneke Herweijer
vrijdag, 10 april, Goede Vrijdag, 19.30 uur,

Jacobuskerk Renesse, ds. Piter Goodijk
Onder voorbehoud:
Zondag 12 april, Pasen, 10.00 uur, Jacobuskerk Renesse, ds. Piter Goodijk
Ook de woensdagavondvespers (18.00
uur) van Kloosterwelle worden via internet
uitgezonden.
Hoe het verder gaat? Niemand die het
weet. Dagelijks zijn er nieuwe berichten
en veranderende maatregelen. Dat betekent dat niet alleen de diensten op Paasmorgen, maar ook de andere diensten in
het rooster onder voorbehoud zijn.
Via lokale nieuwsbrieven en de website
(www.kerkopschouwen.nl) houden we u
zo goed mogelijk op de hoogte. Wilt u ook
meelezen en meekijken voor uw mede-gemeenteleden die geen toegang tot internet
hebben?
KRUISWEG
Op Goede Vrijdag wordt er in onze kerk
in Zierikzee om 15.00 uur een Kruisweg
oefening gehouden waarbij iedereen van
harte welkom is. Uiteraard is ook dit onder
voorbehoud.
KOREN IN DE WESTHOEK
In 2019 hebben we de volgende koren
mogen verwelkomen in de Onze lieve
Vrouw op Zee kerk van Haamstede. Op
Palmzondag werd het toeristenseizoen
geopend door het Herenkoor uit Heinkenszand. Daarna mochten we de volgende
koren verwelkomen:
Projectkoor “ De Westhoekzangers” uit
de Westhoek. Leuchtfeuer uit Weilerswist/Duitsland. Het Afrika-Enga koor uit
Nistelrode. Het Willibrorduskoor uit Zierikzee. Taizee-koor uit de Westhoek. Canto
Domino uit Middelburg. Het Interparochieel Gregoriaanse Scola uit verschillende
kernen van de H. Pater Damiaan parochie.
L’Esprit uit Goes.
Ook werden we in 2019 vaak verrast met
spontane acties: Pamfluit-Blokfluit-Gitaarmuziek-Solozang-Quartets.
We mochten verschillende Organisten
ontvangen, die de vieringen muzikaal
hebben ondersteund.
De werkgroep hoopt in 2020 wederom een
beroep te kunnen doen op deze koren en
wellicht dat andere koren de weg naar
Haamstede weten te vinden. Andere
muzikale ondersteuningen zijn van harte
welkom.
Informatie: Henny Wichgers tel. 06
10326921 of mail hennysoeter43@gmail.com

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

HOOP als bewuste keuze (2)
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’ verschijnt in het Parochienieuws van de H. Pater Damiaanparochie en
de digitale nieuwsbrief van de H. Mariaparochie een reeks artikelen waarin de initiatieven en ontwikkelingen worden gevolgd.
Dit is het tweede artikel in deze reeks.
Het gevoel dat de kerk in een crisis verkeert
wordt algemeen gedeeld. Geloven en bij een
kerk horen is niet meer vanzelfsprekend. In
het dagelijks leven van velen en in de maatschappij speelt de kerk een steeds kleinere
rol. Vooral de jongere generaties voelen
zich weinig aangetrokken door de kerk. Dit
mag geen reden zijn om bij de pakken neer
te zitten. Vanuit de hoop die we als gelovigen koesteren kunnen we in actie komen
en onze evangelische opdracht - mensen in
aanraking brengen met de blijde boodschap
van Jezus - oppakken.
Het boek van James Mallon heeft de
genoemde groep parochianen geïnspireerd
om in het Samenwerkingsverband de mogelijkheden te verkennen voor de missionaire
opdracht van onze parochies. De welkomstactie in onze kerken met Kerstmis was
erop gericht om de bezoekers uit te nodigen
voor een van de informatiebijeenkomsten
wanneer ze wat meer over het geloof willen
weten en met anderen daarover willen
praten. De informatieavonden in Goes en
Vlissingen over Alpha bijeenkomsten zijn nu
achter de rug. Een aantal parochianen heeft
hiervan gebruik gemaakt, de eerste serie
is inmiddels gestart. Het is een werkvorm
waarbij binnen de context van ons geloof op
een ongedwongen manier met elkaar wordt
gepraat over hoe we in het leven staan, wat
de persoon van Jezus voor ons betekent
en wat het gebed met ons doet. Tijdens

elke bijeenkomst wordt een
inleiding gegeven over een
bijzonder thema.
Mevrouw Caroline Vroemen-de Jonge organiseert
al vele jaren Alpha cursussen op
Schouwen- Duiveland en vertelde tijdens de
informatiebijeenkomsten over haar ervaringen. De groepen zijn steeds gemengd met al
of niet kerkbetrokkenen van diverse gezindten. Het is geen catecheseproject, maar een
plaats van ontmoeting en uitwisseling. Men
gaat met elkaar in gesprek over gevoelens,
gedachten en ervaringen over het geloof in
Jezus Christus. Wat Hij voor ieder betekent,
of je kunt bidden en wat dat met je doet.
Welke betekenis het geloof heeft binnen je
gezin, het leven met je familie en het functioneren in de samenleving. De bijeenkomsten zijn niet enkel bedoeld voor mensen
met kerkervaring, maar ook voor mensen
die verder weg staan van de kerk of helemaal niet met geloof zijn opgegroeid.
Alida van Veldhoven, pastor binnen het
Samenwerkingsverband, vertelde tijdens
deze bijeenkomsten over de opzet en de
inhoud van de acht wekelijkse avonden
en een zaterdag aan de hand van het door
Alpha Nederland ontwikkelde programma.
Een lid van de leesgroep ‘Als God renoveert’
gaf tijdens de bijeenkomsten een uiteenzetting over hoe het gelijknamige boek door
een grote groep is gelezen, wat daaruit te
leren valt en hoe deskundigen die de ontwikkelingen binnen de r.-k. kerk volgt daarover denken.
Het boek gaat onder meer over: wie zijn
wij, wat is onze opdracht, wat is de huidige
situatie, hoe maken we ruimte voor God,
wat vinden we belangrijk, wat kunnen we
doen en wie gaan dit doen? Er wordt een
appel gedaan op de gehele geloofsgemeenschap waarbij ieder naar eigen vermogen
en inzicht een bijdrage kan leveren aan de
kerkopbouw (1 Kor 12, 12-26).
Pastoor Fons van Hees opende- en sloot de
bijeenkomsten af met gebed.
We hopen dan ook dat velen dit
enthousiasme willen delen.

De natuur heeft geen besef wat er met ons mensen aan de
hand is. Tot maart klaagden we vooral over het weer: te
koud, te nat, te weinig echt winterweer…
En nu de natuur laat merken dat het echt voorjaar wordt, nu
hebben wij, mensen, geen oog ervoor en zijn we bezig om
ons ‘rustig’ te houden. Als het even tegenzit, wordt het ons
straks verboden om naar buiten te gaan… Hoe anders kan
Pasen 2020 zijn…. Ondanks alles:
ZALIG en GEZOND Pasen.

De volgende nummers van Parochienieuws:
Dit nummer is bedoeld voor de maanden april en mei (dubbel-nummer) en bevat dus
informatie van Pasen tot Pinksteren (31 mei).
Nummer 4 verschijnt op vrijdag 29 mei, maar uw bijdragen kunt u via mail inleveren tot zondagavond 17 mei 20.00 uur via de lokale redactie. Stukken van algemene aard levert u onder
dezelfde voorwaarden aan via parochienieuws@zeelandnet.nl
Nummer 4 is bedoeld voor de maand juni. Kopij hiervoor moet zondag 21 juni binnen zijn.
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