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ALLE ZEGEN KOMT VAN BOVEN
We hoeven heus niet zo ver terug te gaan in de tijd als we praten 
over hiërarchie binnen ons maatschappelijk en religieus denken: 
verdeling van de macht/ het gezag behoorde toe aan een selecte 
groep of slechts één persoon. Hij (want vrouwen aan de top is 
pas ‘iets’ van de laatste decennia) nam een besluit en de lager 
geplaatsen hadden tot taak deze regels te (laten) uitvoeren.  
Discussie, laat staan er tegen protesteren, was niet aan de orde!
We waren vooral gericht om van boven(de top) naar beneden te 
kijken en te handelen; top-down-denken noemen we dat met een 
wetenschappelijke term.
De machthebbers werden letterlijk en figuurlijk op een verho-
ging geplaatst: de rechter, de burgemeester, de bovenmeester, 
de leerkracht voor de klassikaal onderwijsgerichte groep. Allen 
zaten hoog (en droog) ten opzichte van het ‘voetvolk, dat vaak 
laaggeschoold alleen maar opkeek naar de hooggeschoolden.  
‘Zij zullen het wel beter weten; ze hebben er tenslotte voor 
geleerd’..

AANHEF EN AANSPREEKTITELS VAN HOOG TOT LAAG…
Er was/is ook een heuse titulatuur aan gekoppeld, Niet iedereen 
mag/mocht zomaar een titel dragen: vorsten, adel, ambtenaren, 
militairen, academici en kerkelijke leiders (met name binnen de 
katholieke stroming) staan/stonden op hun strepen en/of  
achterste benen als men hen ongepast aansprak: ‘Hoogeer-
waarde, zeereerwaarde en weleerwaarde’ voor respectieve-
lijk een deken, een pastoor en een kapelaan om maar even een 
kleine nuance te noemen. Sterren en strepen, een lintje of onder-
scheiding …zijn nog zichtbare tekenen gebleven, maar ook hier 
is in de loop der jaren een relatievere waarde aan gehecht.

ALLE REGELS KOMEN VAN BOVEN? 
In onze huidige/moderne tijd krijgen we vaak al kriebels als we 
deze termen (moeten) gebruiken. Bijna niemand zegt ‘excellentie’ 
tegen de minister en hoe vaak wordt de koning aangesproken 
met ‘meneer’ en nog net ‘u’. Respect heeft een wansmaak 
gekregen; al of niet onterecht, want in onze open samenleving 
wordt over van alles openlijk en vrij/stevig gediscussieerd.  

Regels of wetgeving van de hoge Heren uit Den Haag: we 
trekken bijna elke zondag ten strijde in Amsterdam(hoofdstad) 
en Den Haag (Hofstad) en laten ons horen; soms in minder fraaie 
bewoordingen, die we vroeger alleen toedichtten aan onge-
schoolden en straattaalvolk.

OMHOOG, OMLAAG OF OM JE HEEN KIJKEN?
We lezen elk jaar het verhaal 
van de herders op het veld; de 
schapen toezichthouders die laag-
geletterd waren en zich vooral 
bekommerden om hun veestapel. 
Zij keken (begrijpelijk) erg  
verbaasd omhoog toen engelen 
(ook met hun eigen rangorde) en 
sterrenstralen aangaven dat er 

iets bijzonders gaande was.  Een bijzonder kind was geboren; 
maar deze heidebewoners waren uitverkoren om Hem als  
eersten te bezoeken. ‘bottum-up-denken’: ondersteboven; niet 
alledaags; ongewoon! De angst was van hun gezichten af te 
lezen. ‘Wie verzint nu zo iets?’ 

GEWOON HOEFT NIET ALLEDAAGS TE ZIJN
Anno 2021/2022 zouden we in dit specifieke geval ietwat  
gereserveerder zijn, maar ons nog steeds vereerd voelen: Jan 
met de Pet/de Gewone Nederlander/Leuntje en Merien (in onze 
Zeeuwse beleving)…staan oog in oog met een koninklijk per-
soon, zonder veel franje en beslist geen kroon op het hoofd. We 
reageren dan zeker onwennig of onhandig; al is dat tweede soms 
minder verstandelijk te verklaren dan het eerste. 
Het is een zegen van deze tijd dat we elkaar allereerst als mens 
respecteren en gelijk stellen. Verantwoordelijkheid dragen vinden 
we logisch als men zich er niet te nadrukkelijk op laat voorstaan. 
Beladen termen als: Duce/Führer gebruiken we zeker niet meer; 
alles boven het aardse verhevene vinden we snel irritant. De 
kracht van het Kerstkind (en zijn ouders) die niet kozen voor deze 
ongelijkheid is letterlijk een zegen: een gunst van God met een 
beschermende werking.

Inleidend woord van de hoofdredacteur…

Met name in de tijd van het Rijke Roomse Leven (1860-1960) werd bijna alles aan geloven en God 
verbonden. Met name in de onverwachtse zaken (leven en dood, ziekte, maar ook weersomstan-
digheden) zag men de hand van God. Als het spontaan begon te regenen zei men in de negen-
tiende eeuw al: 
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pastoraal katern

GELOOFSGESPREKKEN IN HET KADER 
VAN HET ‘SYNODAAL PROCES’

Op verzoek van Paus Franciscus praten 
katholieke kerkleden over de hele wereld 
met elkaar over de vraag hoe zij als gelo-
vigen ‘samen op weg’ zijn in hun betrok-
kenheid bij de Kerk. Hoe geven we 
gestalte aan ons geloof en aan onze zorg 
voor kerk en wereld, wat geeft vreugde, 
wat geeft zorgen? Hoe verstaan we hierin 
de werking van de H. Geest?

Deze gesprekken zijn onderdeel van 
de wereldwijde voorbereiding van een 
nieuwe bisschoppensynode. In 2023 
wordt in Rome een bisschoppensynode 
gehouden over de synodale kerk. Het 
gaat dan over de wijze waarop gelovigen 
(kerkgangers, voorgangers, vrijwilligers, 
bestuurders, religieuzen, kerkleden ‘op 
meer afstand’, bisschoppen) elkaar helpen 
om gelovig te zijn en gelovig te blijven, en 
bij te dragen aan een vitale Kerk en een 
goede samenleving. Verslagen en impres-
sies van deze gesprekken in parochies en 
bisdommen worden gebruikt voor de voor-
bereiding van de synode in Rome.

Het pastoraal team van de H. Pater  
Damiaanparochie en de H. Mariaparochie  

Walcheren nodigen u uit voor zo’n 
gesprek. We willen zo'n gesprek houden 
in alle kernen van de H. Pater Damiaanpa-
rochie en de H. Mariaparochie Walcheren. 
Het team zal de data voor die gesprekken 
plannen met de parochiekerncommis-
sies. Iedereen die mee wil doen aan zo’n 
gesprek is welkom! 

We hopen op inspirerende ontmoetingen 
en betekenisvolle gesprekken, waarin we 
met elkaar geloof en leven kunnen delen. 
De gesprekken vinden plaats in de weken 
voor Kerstmis. Het nodigt als vanzelf uit  
om ook met elkaar te spreken over wat het 
Kerstfeest voor ieder van ons betekent.

Hoe kunt u deelnemen aan zo’n 
laagdrempelig geloofsgesprek?
Elke parochiekern krijgt -onder lei-
ding van een teamlid van het pasto-
rale team- mogelijkheden  
aangeboden om in gesprek met 
elkaar te gaan. U hoeft dus hier-
voor niet ver te reizen. We trachten 
zoveel mogelijk aansluiting te vinden 
bij een reeds aangekondigde vie-
ring of dienst. Voor dagen en tijden 
kunt u het beste terecht bij uw eigen 
parochiekern-commissie. Let ook op 
de website van  
www.paterdamiaanparochie.nl de 
komende weken.

HERDENKINGSDIENST PATER PAUL SDB
Op 30 december 
2020 ontvingen 
wij het droevige 
bericht, dat pater 
Paul Vanluffelen, 
die in Malaga 
vertoefde, plot-
seling overleden 
was. Zijn exacte 
overlijdens-
datum werd na 

een justitieel onderzoek, vastgesteld op 21 
december 2020.
Pater Paul Vanluffelen was pastoor in de 
parochiekerken van de Bevelanden van 
2006 tot en met 2013. Het feit, dat dit over-
lijdensbericht zo onverwacht kwam en zò 
laat na zijn overlijden maakte de verwer-
king van het verdriet extra moeilijk.
Naar de wens van pater Paul en in overleg 

met de familie Vanluffelen  heeft de overste 
van salesianen in Spanje besloten zijn 
lichaam te begraven op het kerkhof San 
Fernando te Sevilla waar de salesianen 
van Don Bosco een graftombe hebben.

Allen, die hem toegewijd waren, willen 
hem herdenken in een herdenkingsdienst. 
In overleg met de orde van salesianen, 
het pastorale team, en de familie Van-
luffelen zullen wij deze herdenking laten 
plaatsvinden tijdens een Heilige Eucharis-
tieviering.

Op zondag, 12 december a.s. om 10.45 uur 
zal in de H. Willibrorduskerk te 's Hee-
renhoek, naast de pastorie waar hij al die 
jaren gewoond heeft, deze Eucharistievie-
ring worden opgedragen door pater Don 
Wilfried Wambeke, provinciaal van de 

salesianen van Don Bosco in Vlaanderen 
en Nederland.
Het gemengde koor Missicanto onder lei-
ding van Jolanda Nagelkerke zal de vie-
ring muzikaal opluisteren en gedeelten uit 
de Spaanse mis zullen zeker ten gehore 
worden gebracht. De Spaanse cultuur 
heeft jaren zijn leven bepaald.

Wij nodigen u allen uit om pater Paul in 
gemeenschap te herdenken.

Na de viering is er gelegenheid om achter 
in de kerk in ongedwongen sfeer koffie te 
drinken.

Namens werkgroep 
“herdenkingsdienst pater Paul”

Plonie Paree-Oosthoek 
(plonieparee@kpnmail.nl)

KERSTWENS

December 2021
Teleurstelling, boosheid onder 
mensen over wat ons beperkt,                                                              
over de afstand tussen wat we  
verlangen en wat (nog) niet kan…                                         

KERSTMIS    
En toch wordt Hij onder ons 
geboren… in de stilte
onder het licht van de sterrenhemel.

In Jezus wordt zichtbaar wie God is,  
Zijn Liefde wordt ons gegeven.

Beloftevol – Immanuel:  
God – met -ons mogen we in dat  
vertrouwen leven. 
Het begin van nieuw Leven zullen wij 
vieren!
Anders, kleiner, stiller  
misschien vieren in verbondenheid

Wij wensen U Vrede toe:  
Zalig Kerstmis! 

Pastoor Fons van Hees, 
pastor Alida van Veldhoven, 
pater Thaddy de Deckere, 
vicaris Paul Verbeek  
(waarnemend pastoor), 
pastor Ria Mangnus,  
pastor Geerten Kok  
(waarnemend teamleider)
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Hieronder het rooster van de vieringen. I.v.m. Corona kan hierin nog verandering in komen. Als er veranderingen zijn hopen wij die 
zo spoedig als mogelijk is aan u te laten weten. Rooster wordt bijgehouden op de website van het pastoraal team: 
www/paterdamiaanparochie.nl/kerkdiensten-liturgische-kalender/

Zaterdag 27 november
19.00 uur 's-Heerenhoek 
 N.Polet 
 Viering van W&C
 Missicanto
20.00 uur Ovezande 
  Voorstelling over 7 werken van 

Barmhartigheid

Zondag 28 november 
1e zondag v.d. Advent
09.00 uur Heinkenszand 
  Th.de Deckere  

Eucharistieviering
 Herenkoor
09.15 uur Zierikzee 
 F.van Hees Eucharistieviering
 Willibrorduskoor
09.30 uur Hansweert 
 N.Polet 
 Viering van W&C
09.30 uur Ovezande 
 R.Stobbelaar 
 Viering van W&C
 Pius X
10.45 uur Lewedorp 
 R.Stobbelaar 
 Viering van W&C
 Eligiuskoor
11.00 uur Goes 
  Th.de Deckere Eucharistieviering
 Herenkoor St.Caecilia
11.00 uur Kwadendamme 
 N.Polet 
 Viering van W&C
 St.Caecilia

Dinsdag 30 november 
09.30 uur Goes 
 H.Buijssen Eucharistieviering

Donderdag 2 december 
09.30 uur Haamstede 
 Liturgiegroep 
 Lauden
10.00 uur Ter Valcke Goes 
 R.Mangnus 
 Viering van W&C

Zaterdag 4 december 
19.00 uur Ovezande Jongerenviering
 Th.de Deckere Eucharistieviering
 Oal In
19.00 uur Heinkenszand 
 R.Mangnus 
 Viering van W&C
 Free Spirit

Zondag 5 december 
2e zondag v.d. Advent
09.00 uur 's-Heerenhoek 
 Th.de Deckere Eucharistieviering
 Dames en herenkoor
09.15 uur Zierikzee 
  F.van Hees / N.Polet 

Eucharistieviering
 Willibrorduskoor
09.30 uur Hansweert 
 Liturgiegroep 
 Viering van W&C

10.45 uur Lewedorp 
 T.Brooijmans Eucharistieviering
 Con Dios
11.00 uur Kwadendamme 
 Th.de Deckere Eucharistieviering
 Singing Voices
11.00 uur Goes 
  F.van Hees / N.Polet 

Eucharistieviering
 Con Amore

Dinsdag 7 december 
09.30 uur Goes 
 H.Buijssen Eucharistieviering

Donderdag 9 december 
09.30 uur Haamstede 
 Liturgiegroep 
 Lauden

Zaterdag 11 december 
vanaf 14.30 uur Goes 
Kerstmarkt Dickensoptreden 
 BAVO koor
19.00 uur Goes 
 Concert  Hollands Mannenensemble
19.00 uur Ovezande 
Gulden  P.Verbeek
Mis Eucharistieviering
 Pius X

Zondag 12 december 
3e zondag v.d. Advent / Gaudete
09.00 uur Heinkenszand 
 R.Stobbelaar 
 Viering van W&C
 Dameskoor
09.15 uur Zierikzee 
 doopviering
  A.van Veldhoven Viering van 

W&C
 Willibrorduskoor
09.30 uur Hansweert 
 N.Polet 
 Viering van W&C
10.45 uur 's-Heerenhoek 
Gaudete Pater Don W.Wambeke 
 Eucharistieviering
 Missicanto
10.45 uur Lewedorp 
jaarlijkse adventsviering
 ds.M.Meulensteen   
 Oecumenische viering
 Gelegenheidskoor
11.00 uur Kwadendamme 
  A.van Veldhoven Viering van 

W&C
 Orgelspel en Cantor
11.00 uur Goes 
 F.van Hees Eucharistieviering
 Herenkoor St.Caecilia

Maandag 13 december
19.00 uur Zierikzee 
Adventsdienst voor de ouderen
  F.van Hees / N.Polet 

Eucharistieviering

Dinsdag 14 december 
09.30 uur Goes 
 H.Buijssen Eucharistieviering
19.00 uur Goes 
 Boeteviering
 Th.de Deckere Eucharistieviering

Woensdag 15 december 
14.00 uur De Kraayert Lewedorp 
 T.Brooijmans Eucharistieviering

Donderdag 16 december 
09.30 uur Haamstede 
 Liturgiegroep 
 Lauden
19.00 uur Zierikzee 
 Boeteviering
 F.van Hees Eucharistieviering
 Willibrorduskoor

ZATERDAG 18 DECEMBER 
16.30 uur Ovezande Kerststallentocht
20.00 uur Goes 
Concert Zeeuws Vocaal Ensemble
19.00 uur Heinkenszand 
 Th.de Deckere Eucharistieviering
 Dameskoor

Zondag 19 december 
4e zondag v.d. Advent
09.00 uur 's-Heerenhoek 
 R.Mangnus 
 Viering van W&C
 Dames en herenkoor
09.15 uur Zierikzee 
 F.van Hees Eucharistieviering
 Willibrorduskoor
09.30 uur Hansweert 
 Th.de Deckere Eucharistieviering
09.30 uur Ovezande 
 Liturgiegroep 
 Viering van W&C
 Pius X
10.45 uur Lewedorp 
 R.Mangnus 
 Viering van W&C
 Con Dios
11.00 uur Kwadendamme 
 F.van Hees Eucharistieviering
 St.Caecilia
11.00 uur Goes 
 Th.de Deckere Eucharistieviering
 L'Esprit
16.00 uur Kwadendamme 
 Th.de Deckere Vesperviering
19.00 uur Hansweert Kerstsamenzang
  A.van Veldhoven i.s.m. Prot.Gem.

Hansweert/ Schore
 Muziekvereniging Scheldegalm

Dinsdag 21 december 
09.30 uur Goes 
 H.Buijssen Eucharistieviering
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Kerkdiensten

Donderdag 23 december 
09.30 uur Haamstede 
 Liturgiegroep 
 Lauden
20.00 uur Heinkenszand 
 Viering van lessons and carols
  A.van Veldhoven Viering van 

W&C
 Musica Cordes

Vrijdag 24 december 
Kerstavond
17.30 uur Goes 
 Kinderviering
  A.van Veldhoven Viering van 

W&C
 Kinderkoor
16.30 uur Zierikzee 
 Gezinsviering
 R.Mangnus 
 Viering van W&C
18.30 uur Lewedorp 
 T.Brooijmans Eucharistieviering
 Con Dios en Eligiuskoor
19.00 uur Heinkenszand Kinderviering
 R.Mangnus 
 Viering van W&C
 Young Spirit
20.00 uur Kwadendamme Avondviering
 G.Kok 
 Viering van W&C
 Con Affezione en St.Caecilia
20.00 uur Haamstede 
 T.Bun Eucharistieviering
20.30 uur Goes 
  A.van Veldhoven Viering van 

W&C
 L'Esprit
20.00 uur Ovezande 
 I.van de Par  
 Viering van W&C
 Oal In
21.00 uur Zierikzee 
 F.van Hees Eucharistieviering
 Willibrorduskoor
22.00 uur 's-Heerenhoek 
 R.Mangnus 
 Viering van W&C
 Dames- en herenkoor en 
 St.Caecilia
22.00 uur Heinkenszand 
 R.Stobbelaar 
 Viering van W&C
 Dameskoor
 23.00 uur Goes 
 Th.de Deckere Eucharistieviering
 Capella Maria Magdalena

Zaterdag 25 december 
1e Kerstdag
09.15 uur Zierikzee 
 T.Bun Eucharistieviering
 Willibrorduskoor
09.30 uur Heinkenszand 
 F.van Hees Eucharistieviering
 Herenkoor
09.30 uur Ovezande 
 G.Kok 
 Viering van W&C
 Pius X

09.30 uur Hansweert 
 Th.de Deckere Eucharistieviering
10.45 uur 's-Heerenhoek 
 T.Brooijmans
 Eucharistieviering
 Missicanto
11.00 uur Kwadendamme 
 G.Kok 
 Viering van W&C
 Singing Voices
11.00 uur Goes 
 Th.de Deckere Eucharistieviering
 Capella Maria Magdalena

Zondag 26 december 
2e Kerstdag
Feest van de H.Familie
10.00 uur Goes 
 F.van Hees Eucharistieviering
 Con Amore
10.45 uur Lewedorp Gezinsviering
 T.Brooijmans Eucharistieviering
 Con Dios
11.00 uur Heinkenszand 
 Levende kerststal
 Free Spirit
11.00 uur Haamstede 
 Liturgiegroep 
 Viering van W&C

Dinsdag 28 december 
09.30 uur Goes 
 H.Buijssen Eucharistieviering

Donderdag 30 december 
09.30 uur Haamstede 
 Liturgiegroep 
 Lauden

Vrijdag 31 december 
19.00 uur Ovezande
Jongerenviering/Oudjaarsviering
  A.van Veldhoven Viering van 

W&C
 Oal In
19.00 uur 's-Heerenhoek  
Oudejaarsavond
 R.Stobbelaar 
 Viering van W&C
 Fanfare
19.00 uur Zierikzee 
 F.van Hees Eucharistieviering
 Willibrorduskoor

Zaterdag 1 januari 
Maria, Moeder van God
11.00 uur Goes 
 Th.de Deckere Eucharistieviering
19.00 uur Heinkenszand 
 F.van Hees Eucharistieviering
 Free Spirit

Zondag 2 januari 
Openbaring des Heren
09.00 uur 's-Heerenhoek 
Nieuwjaarswens en -toespraak, koffiehoek
 Th.de Deckere Eucharistieviering
 Dames- en herenkoor

09.15 uur Zierikzee 
 N.Polet 
 Viering van W&C
 Willibrorduskoor
09.30 uur Hansweert 
 F.van Hees Eucharistieviering
10.45 uur Lewedorp 
 T.Brooijmans Eucharistieviering
 Con Dios
11.00 uur Kwadendamme 
 N.Polet 
 Viering van W&C
11.00 uur Goes 
 F.van Hees Eucharistieviering
 Con Amore

Dinsdag 4 januari 
09.30 uur Goes 
 H.Buijssen Eucharistieviering

Donderdag 6 januari 
09.30 uur Haamstede 
 Liturgiegroep 
 Lauden
10.00 uur Ter Valcke Goes 
 R.Mangnus 
 Viering van W&C

Zaterdag 8 januari 
19.00 uur Lewedorp 
 Th.de Deckere Eucharistieviering
 Eligiuskoor
19.00 uur Ovezande Nieuwjaarsreceptie
 P.Verbeek Eucharistieviering
 Pius X

Zondag 9 januari 
Doop van de Heer
09.00 uur 's-Heerenhoek 
  F.van Hees / N.Polet  

Eucharistieviering
 Orgelspel en Cantor
09.00 uur Heinkenszand 
 R.Stobbelaar 
 Viering van W&C
 Dameskoor
09.15 uur Zierikzee 
 Th.de Deckere Eucharistieviering
 Willibrorduskoor
09.30 uur Hansweert 
 Liturgiegroep 
 Viering van W&C
11.00 uur Kwadendamme 
  F.van Hees / N.Polet 

Eucharistieviering
11.00 uur Goes 
 Th.de Deckere Eucharistieviering
 Herenkoor St.Caecilia

Dinsdag 11 januari 
09.30 uur Goes 
 H.Buijssen Eucharistieviering

Donderdag 13 januari 
09.30 uur Haamstede 
 Liturgiegroep 
 Lauden
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Zaterdag 15 januari 
19.00 uur Heinkenszand 
 Th.de Deckere Eucharistieviering
 Dameskoor

Zondag 16 januari 
2e zondag door het jaar
Bidweek voor de Eenheid
09.00 uur 's-Heerenhoek 
 R.Stobbelaar 
 Viering van W&C
 Dames en herenkoor
09.30 uur Hansweert 
 Th.de Deckere Eucharistieviering
10.00 uur Ovezande 
 Protestante kerk Driewegen
  ds. J.Buller en liturgiegroep 

Oecumenische viering
10.00 uur Zierikzee Willibrorduskerk
  ds. F.Schipper en liturgiegroep 

Oecumenische viering
10.45 uur Lewedorp 
 Eligiuskerk 
 Oecumenische viering
 G.Kok
 Con Dios
11.00 uur Kwadendamme 
 R.Stobbelaar 
 Viering van W&C
11.00 uur Goes 
 F.van Hees Eucharistieviering
 L’Esprit

Dinsdag 18 januari 
09.30 uur Goes 
 H.Buijssen Eucharistieviering

Woensdag 19 januari 
14.00 uur De Kraayert Lewedorp 
 T.Brooijmans Eucharistieviering

Donderdag 20 januari 
09.30 uur Haamstede 
 Liturgiegroep 
 Lauden
14.45 uur Sint Maarten in de Groe Goes 
 Liturgiegroep

Zaterdag 22 januari 
19.00 uur 's-Heerenhoek 
 Th.de Deckere Eucharistieviering
 Missicanto

Zondag 23 januari 
3e zondag door het jaar
09.00 uur Heinkenszand 
  A.van Veldhoven Viering van 

W&C
 Herenkoor
09.15 uur Zierikzee 
 F.van Hees Eucharistieviering
 Willibrordus
09.30 uur Ovezande 
 Th.de Deckere Eucharistieviering
 Pius X
09.30 uur Hansweert 
 R.Stobbelaar 
 Viering van W&C
10.45 uur Lewedorp 
  A.van Veldhoven Viering van 

W&C
 Eligiuskoor
11.00 uur Kwadendamme 
 R.Stobbelaar 
 Viering van W&C
11.00 uur Goes 
 Th.de Deckere Eucharistieviering
 Herenkoor St.Caecilia 

Dinsdag 25 januari 
09.30 uur Goes 
 H.Buijssen Eucharistieviering

Donderdag 27 januari 
09.30 uur Haamstede 
 Liturgiegroep 
 Lauden

Zaterdag 29 januari 
19.00 uur Heinkenszand 
 R.Mangnus 
 Viering van W&C
 Herenkoor
19.00 uur Kwadendamme 
 Th.de Deckere Eucharistieviering

Zondag 30 januari 
4e zondag door het jaar
09.00 uur 's-Heerenhoek 
 G.Kok 
 Viering van W&C
 Orgelspel en Cantor
09.15 uur Zierikzee 
 N.Polet 
 Viering van W&C
 Willibrorduskoor
09.30 uur Ovezande 
 F.van Hees Eucharistieviering
 Pius X
09.30 uur Hansweert 
 R.Mangnus 
 Viering van W&C
10.45 uur Lewedorp 
 T.Brooijmans Eucharistieviering
 Eligiuskoor
11.00 uur Goes 
 F.van Hees Eucharistieviering
 Luscinia

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

Beste parochianen,
In dit nummer van het Parochienieuws 
stelt Yannick zich aan u voor. Yannick is 
per 28 oktober j.l. benoemd door Bisschop 
Mgr. Dr. Liesen als voorzitter van ons 
bestuur. 

WIE BEN IK
Mijn naam 
is Yannick 
de Potter, 31 
jaar en ik ben 
getrouwd met 
Anne. Wij 
wonen in Goes 
en hebben 2 
kinderen, Niek 
en Mees, van 4 
en 2 jaar oud. In 
mijn dagelijks 

werk ben ik schadebehandelaar bij De 
Zeeuwse Verzekeringen in Middelburg. 
Een groeiend bedrijf voor zowel MKB als 
particulieren. Daarnaast ben ik actief 
gemeenteraadslid voor Goes namens  
CDA Goes.

CARITAS
Recent ben ik toegetreden tot het bestuur 
van de Parochiële Caritas Instelling en 
benoemd als voorzitter. Een hele eer! Als 
bestuur en samen met de werkgroepen 
en clusters wil ik verder werken aan de 
zichtbaarheid van de caritas. Want caritas 
is het sociale gezicht van onze parochie. 
Wil de kerk zich vernieuwen, dan zal ze 
zich meer op diaconie en caritas moeten 
richten, is mijn overtuiging. Met het cari-
taswerk geven we invulling aan menselijke 
waardigheid en een rechtvaardige wereld, 

waarin ieder mens tot zijn recht komt. Zo 
zijn en blijven we ook van betekenis voor 
de samenleving.

Yannick

Heeft u zelf, of heeft iemand in uw omge-
ving (financiële) ondersteuning nodig, 
die niet door regelingen van de overheid 
wordt vergoed?  
Dan kunt u een beroep doen op hulp van 
de Caritas. Aarzel niet en neem contact op 
met het Dagelijks Bestuur van de PCI via 
caritaspaterdamiaan@gmail.com.
 
Hartelijke groet,

Petra Marijs- Verschueren
Secretariaat Dagelijks Bestuur

Parochiële Caritas Instelling Pater 
Damiaan Parochie
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MMeett  DDaammiiaaaannttjjee  eenn  MMaarriieekkee  oopp  wweegg  nnaaaarr  KKeerrsstt  

Om half 10  

KRINGVIERING 
Via Kerkdienstgemist.nl.  

[Kies Goes en Maria Magdalenakerk] 

Speciaal voor kinderen tot groep 4. 
    Maar iedereen mag meekijken 

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

 

 

Zondag 28november:   De Adventskrans 
Zondag 5 december:    Het huisje van Maria 
Zondag 12 december:   De herberg is vol 
Zondag 19 december:   Slapen in een stal 
1e Kerstdag, 25 december:   Kerst in de stal 
Zondag 2 januari:    Echte Koningen in de stal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

algemeen

LOSLATEN MAAR NIET LATEN 
VALLEN..
Hoe  moet het verder…? Deze vraag komt 
bij me op, wanneer ik na een viering op zon-
dagochtend naar een volgende kerk rijd. En 
van de zeer toegewijde vrijwilligers, parochi-
anen hoor, dat ze teleurgesteld zijn. Onzeker, 
verdrietig over de toekomst van ‘hun kerk’,  
de plaats waar zij zich zo vertrouwd weten.                                                                        
Hoe moet het verder….. in ons team van pas-
tores is dat een terugkerend onderwerp. En 
we zoeken – hoe moeilijk ook – een weg om 
verder te gaan in onze parochie. Een weg 
mét U samen.  De weg is alleen begaan-
baar als we met elkaar optrekken. De ander 
bij de hand nemen, als die het zwaar heeft 
onderweg. Gods volk onderweg. Het liefst zou 
ik…. “alles willen (vast-) houden , zoals het 
was” ? Nee, dat kan niet. Leven is in bewe-
ging zijn. Wanneer je lange tijd iets te stevig 
vasthoudt, ga je verkrampen. En krijgt wat je 
vasthoudt, geen adem meer. Leren loslaten is 
moeilijk.   
We willen zo graag houden  wat we hebben.
We willen zo graag houden wat we hebben

Een kort verhaal *
Rabbi Jacob liet een jonge joodse man de 
synagoge (leerhuis) zien. Met zorg  was de 
ruimte  ingericht. In het middengedeelte 
bevond zich een lezenaar met kandelaars 
ernaast, waarop een Thorarol lag.  Terwijl de 
jonge man de rol opende, reikte rabbi Jacob 
hem een jad – dat is een aanwijshandje – 
aan. Met het zilveren handje volgde hij de 
tekst waarin te lezen stond dat we allen kin-
deren van Abraham zijn.
‘Hoe zit dat met jou?’ vroeg Jacob. ‘Ben jij 
ook iemand die een ander graag wil bekeren 
tot zijn geloof?’  De man knikte maar niet erg 
overtuigend. ‘Laat de jad eens los’ zei rabbi 
Jacob. De jonge man legde de jad naast de 
Thorarol neer. ‘Bijna goed’, zei rabbi Jacob.  
Hij nam de jad in zij hand , liet hem los  in zijn 
hand liggen en zei: ‘Wel loslaten, maar niet 
laten vallen. Net zo zouden we om  moeten 
gaan met ons geloof. Niet krampachtig willen 
vasthouden, maar met je meedragen, omdat 
het geloof ook jou draagt. Wie zich gedragen 
weet en voelt, kan loslaten zonder ook maar 
iets te laten vallen’.
De jad blijft in de hand van de rabbi liggen. 
Mogen we zo omgaan met het ons gegeven, 
het ons toevertrouwde geloof. Loslaten, in 
vertrouwen in mensen, in vertrouwen op God. 
Er op vertrouwend dat ons nieuwe mogelijk-
heden geboden zullen worden. En moed en 
geestkracht om daarvan te getuigen! In ver-
bondenheid.

Ria Mangnus, pastoraal werkster
Uit: Een handvol verhalen. R. Hornikx
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DAMIAANTJE

Op vrijdag 3 december om 20.00 uur is de vol-
gende bijeenkomst in de pastorie van Hein-
kenszand. Men gaat (hoe kan het ook anders) 
samen Sinterklaas vieren. Iedere deelnemer 
wordt gevraagd om drie cadeautjes met een 
gezamenlijke waarde van vijf euro mee te 
nemen als surprise-onderdeel. Op vrijdag 17 
december is er een extra KERST-bijeenkomst; 
ook weer vanaf 20 uur.

Knutselen van een kerststalletje
Wat heb je nodig? 
- ijslollystokjes
- verf of stiften
- lijm 
- schaar of hobbymesje (laat papa of mama helpen)
Je maakt eerst het stalletje met 3 hele ijslollystokjes en 2 halve. Laat de lijm 
goed drogen. Kijk hoe groot je de kerststalsfiguurtjes wil maken en knip of 
snijd de ijslollystokjes op de juiste grootte. Laat papa of mama hierbij helpen. 
Versier daarna met de stiften en de verfde figuurtjes en plak de figuurtjes 
in de kerststal. Je kunt je kerststal ook nog verder versieren met glitters, 

stickers of andere knutsel-
spullen. Veel knutselplezier!

foto van ‘thuisleven.com’

JONGERENPASTORAAT

Boekentips voor Kerstmis
Om samen met je kindje te lezen. 
- Een piepklein kerstfeest – Max Lucado
- Het kerstverhaal – Marianne Busser en Ron Schröder
- Operatie kerstboom: kerstverhalen voor kinderen
- Kerststress met stinksokken – Bram Kasse 

Versje bij het aansteken van 
de Adventskaarsjes
WEEK 1
Een kaarsje, een kaarsje,
een vlammetje gaat aan.
Maak plaats in de wereld, want Kerstmis komt 
eraan...

Het eerste lichtje brandt al,
het zegt: let nu goed op.
Want over drie, vier weken, 
dan is er nieuws van God! 

WEEK 2
Een kaarsje, een kaarsje,
een vlammetje gaat aan.
Maak plaats in de wereld, want Kerstmis komt 
eraan....

Het tweede lichtje brandt al,
het zegt: wees maar niet bang.
Het duurt nog maar drie weken,
de nacht duurt niet meer lang!

WEEK 3
Een kaarsje, een kaarsje,
een vlammetje gaat aan.
Maak plaats in de wereld, want Kerstmis komt 
eraan....

Het derde lichtje brandt al,
het zegt: blijf wakker, hoor.
Het duurt nog maar twee weken,
Gods grote feest gaat door!

WEEK 4
Een kaarsje, een kaarsje,
een vlammetje gaat aan,
Maak plaats in de wereld, want Kerstmis komt 
eraan.....

Het vierde lichtje brandt al,
de tijd is vol van licht
En over een paar dagen
krijgt God een nieuw gezicht!

VOOR KERSTMIS
Vier kaarsen, vier kaarsen,
waar een verhaal aan zit.
de hemel gaat open, de paarse kleur wordt wit.
Een Kindje wordt geboren,
een nieuwe tijd breekt aan.
Gods woord zal als een licht
door onze wereld gaat
Van ‘www.geloventhuis.nl’ MdJ. 

8



algemeen

TOEKOMST KERKGEBOUWEN V
Met dit stukje informeer ik u over de voort-
gang van de stand van zaken rond de toe-
komst van onze kerkgebouwen. 

Op 19 oktober heeft het parochiebestuur 
weer vergaderd. Het concept “voor—
genomen besluit herbestemming kerk-
gebouwen” stond voor het eerst in drie 
vergaderingen nu eens niet op de agenda. 
Dat besluit is immers na de vorige ver-
gadering naar het Bisdom gestuurd voor 
een advies en het Bisdom gaat dat advies 
zorgvuldig opstellen. Mijn verwachting 
is dat het advies van het Bisdom rond 
de jaarwisseling klaar is. Dan wordt het 
besproken met het bestuur en vervolgens 
kijkt het bestuur of aanpassing (op onder-
delen of helemaal) nodig is.

Dat betekent niet dat het parochiebestuur 
in deze vergadering heeft stilgezeten. Los 
van de uitkomsten van het advies van het 
Bisdom is duidelijk dat er vervolgstappen 
gezet moeten gaan worden. Besloten is 
dat de werkgroep communicatie wordt 
gevraagd een advies op te stellen over 
de communicatie met de parochianen 
over dit onderwerp. De adviescommissie 
financiën wordt gevraagd een advies op 

te stellen om –met het oog op eventuele 
kerksluitingen- onze financiële admi-
nistratie toekomstbestendig te maken. 
Momenteel hebben de 8 parochiekernen 
hun eigen financiële administratie. Maar 
bij sommigen valt straks een deel van de 
inkomsten (uit collectes)  weg. Een andere 
inrichting van onze financiële administratie 
is dan nodig. Hoe daarmee om te gaan?

Ook is besloten om een nieuwe werk-
groep op te richten. Deze werkgroep 
krijgt als opdracht om de gevolgen van 
de herbestemming van de kerkgebouwen 
voor de vrijwilligers te onderzoeken en 
om samen met de vrijwilligers te gaan 
kijken naar manieren om hun inzet voor 
de katholieke gemeenschap te behouden 
of zelfs te versterken in de toekomstige 
situatie. De vrijwilligers zijn een belang-
rijke groep voor onze parochie. Zonder 
hen kan de gemeenschap niet bestaan. 
Het gaat –in een willekeurige volgorde- 
om kosters, acolieten, lectoren, collec-
tanten, bloemschikgroepen, zangers, 
mensen voor onderhoud van kerk, linnen, 
koper/zilver, tuin en begraafplaats, leden 
van parochiekerncommissies, vrijwil-
ligers voor kerkwacht, communie- en 

vormselvoorbereiding, gezinsviering, kin-
derviering, missie en diaconie. 

In totaal gaat het om ruim 900 vrijwilligers. 
Deze werkgroep krijgt een rechtstreekse 
lijn naar het parochiebestuur. Zowel de 
portefeuillehouder vrijwilligers, de heer 
Versaevel, als ondergetekende zullen 
namens het parochiebestuur in deze 
werkgroep participeren. De werkgroep zal 
daarnaast met andere vrijwilligers worden 
bemensd. 

Ik sluit graag af met een deel van een 
citaat van bisschop Ernst, dat op de ach-
terkant van het misboekje van 9 februari 
2020 stond. Ik werd erdoor geraakt en heb 
dat misboekje mee naar huis genomen. Bij 
tijd en wijle val ik er graag op terug. “Een 
kleinere kerk heeft grote mogelijkheden 
wanneer zij gedragen wordt door over-
tuigden en overtuigende zoekers en wan-
neer zij zich niet opsluit in de eigen kring, 
maar in haar lokale eigenheid wereld-
wijde allure houdt en, echt kerk zijnde, 
te midden van de mensen wil zijn om hun 
hoop en hun leed te delen…”

Victor Slenter, Vicevoorzitter

VORMSELVOORBEREIDING VOOR GROEP 8 EN BRUGKLASSERS
In groep 8 
bereiden kin-
deren zich 
voor op de 
overstap naar 
de middel-
bare school. 
Eén van de 
bijzondere 

ervaringen die vanuit de parochie aan-
geboden worden in dit laatste jaar van 
de basisschool is de voorbereiding op 
het Vormsel. We konden dit traject in 
het schooljaar 2020-2021 niet opstarten 
vanwege de toen geldende corona-ad-
viezen. We vertrouwen erop dat we dit 
schooljaar rond de voorjaarsvakantie 
kunnen beginnen met een nieuwe groep 
vormelingen. Én, goed nieuws: ook jon-
geren die al in de brugklas zitten kunnen 
zich aanmelden dit jaar. Samen met 
andere jongens en meiden uit de hele 
Damiaanparochie ben je welkom om je 
bij ons voor te bereiden op dit  
sacrament.
Met het Vormsel ga je verder op de weg 
die je ouders voor jou kozen: het is jouw 

eigen antwoord op je Doop en je Com-
munie. Je ontvangt in het sacrament de 
kracht van God, die jou hierbij wil helpen. 
Zo ga je sterk op weg om te groeien in 
je geloof. Wil je meer weten over het 
Vormsel en wat het precies inhoudt? 
Kijk dan al eens naar het filmpje over het 
Vormsel op Bewustkatholiek.nl onder het 
kopje sacramenten. 
De Vormselviering zal voor de hele Dami-
aanparochie in de H. Maria Magdalena-
kerk in Goes zijn. De datum wordt nog 
bekend gemaakt. 
Eind januari 2022 zullen we u meer inhou-
delijke informatie kunnen geven over het 
aantal bijeenkomsten, aanvangstijden 
en locaties. Het complete overzicht ver-
schijnt dan zo snel mogelijk op onze 
website en in Parochienieuws. 
Aanmelden voor het Vormsel kan vanaf 
heden en enkel via de website van onze 
parochie: www.paterdamiaanparochie.
nl. Klik onder het kopje ’geloven’ op de 
rubriek ‘vieren’. Hier vindt u het aan-
meldformulier ‘vormen’. 

Graag aanmelden vóór 17 januari 2022.

AANMELDEN VOOR DE  
1E COMMUNIE IN 2022 
Als uw kind dit jaar naar groep 4  is gegaan, 
heeft het de leeftijd waarop het mee kan doen 
met de voorbereiding op de Eerste Communie. 
Rond de kerstvakantie gaat de eerste brief met 
informatie daarover naar de scholen. Infor-
matie vindt u binnenkort ook op de website 
van de Pater Damiaanparochie en de gelijkna-
mige facebookpagina. 
U begrijpt dat het ook dit jaar een hele uit-
daging is om de communievoorbereiding 
te plannen, omdat we afhankelijk zijn van 
de mogelijkheden die er binnen de dan gel-
dende RIVM-richtlijnen en richtlijnen van de 
bisschoppen zijn. Vooralsnog gaan we een 
planning maken op de vertrouwde manier. 
Dat betekent dat u gewoon uw kind kunt aan-
melden: enkel via de website www.paterda-
miaanparochie.nl tabblad: geloven/vieren/
eersteheiligecommunie
Naar aanleiding van het aantal aanmeldingen 
stellen we u dan op de hoogte van de commu-
niedata in mei en/of juni en nodigen wij u uit 
voor extra informatieoverleg. 
Aanmelden kan t/m 17 januari 2021

Alida van Veldhoven, pastoraal werkster
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BEREIKBAARHEID PASTORAAL CENTRUM

Afgelopen week hebben de teamas-
sistentes met het pastoraal team en 
het besturenoverleg van de parochies 
"Boven de Schelde" de bereikbaarheid 
van het Pastoraal Centrum (PAC) geë-
valueerd. Geconstateerd werd dat de 
allermeeste vragen voor het pastoraal 
team en voor het pastoraal centrum 
via de e-mail worden gesteld. Twee 
à drie keer per dag wordt via de tele-
foon (vaste lijn) contact gezocht met 
het PAC, en twee à drie keer per week 
wordt bij de voordeur aangebeld.
Rekening houdend met dit aantal con-
tactnames is het niet nodig om op 
vier ochtenden op het pastoraal cen-
trum aanwezig te voor de deurbel of 
de telefoon. Daarom is besloten de 

openingsuren van het PAC te beperken 
tot dinsdagmorgen en vrijdagmorgen 
tussen 10.00 uur en 12.00 uur. Op die 
dagen wordt de telefoon opgenomen 
en wordt de deur geopend. Op andere 
dagen zal het PAC vaker bemensd zijn, 
bijvoorbeeld voor afspraken en om 
drukwerk op te halen, maar de vaste 
bereikbaarheid wordt gegarandeerd op 
dinsdag- en vrijdagochtend.
Tijdens en buiten de genoemde uren 
kunt u het PAC via de mail bereiken, via 
e-mail info@rkbovendeschelde.com.  
Dit is en blijft de snelste manier om con-
tact te krijgen met het pastoraal cen-
trum. De e-mail wordt dagelijks gelezen.

Geerten Kok, teamleider a.i.

algemeen

EUCUMENIESE BIEEÊNKOMST

Het overkomt iedereen wel eens. Je staat in de super en het vak is leeg. Wij van Elles-
diek hadden dit ook, in het vak ‘voorgangers’ voor december was niks meer te vinden. 
Zenuwachtig werden we niet want we hebben Jopie Minnaard, die kan ook zonder 
recept de mooiste dingen maken. Op 19 december komt ze in de bieênkomst van Elles-
diek een verhaal voorlezen. Ze komt niet alleen. Piet Rinkhoud en Ria Pekaar zullen 
zingen en Dini Kole speelt piano. René Nijsse zal ons tijdens het zingen begeleiden op 
het orgel. Dus ja, in Ellesdiek ligt op 19 december je ‘mental booster’ klaar. Zoals altijd 
beginnen we om half drie, maar vanaf twee uur kun je gerust binnenlopen. We zullen blij 
zijn met je komst en zullen je met een glimlach ontvangen. Op afstand, dat dan weer wel, 
want we blijven voorzichtig.

Ko Dek, Oecumenische Werkgroep Ellesdiek

BISDOMTARIEVEN

Bij het drukken van dit blad waren de 
tarieven van het bisdom Breda voor 2022 
nog niet bekend. Ook hierin moeten de 
parochies EEN LIJN trekken als het gaat 
om regelgeving en naleving. Binnen onze 
Pater Damiaanparochie gelden vanaf 1 juli 
2021 de navolgende regels en bedragen: 

STIPENDIA VOOR KERKELIJKE  
DIENSTEN
Bij gelegenheid van de bediening van 
sacramenten en sacramentaliën vraagt 
de parochie een bijdrage aan degenen die 
niet deelnemen aan de parochiebijdrage. 
De tarieven voor deze bijdragen zijn ont-
leend aan de richtlijnen van het Bisdom 
van Breda, die jaarlijks wijzigen. In 2021 
bedragen deze tarieven:
Doopviering / Eerste Communie 
 / vormsel:  € 132,-
Jubileumviering:  € 307.-
Huwelijksviering:  € 612.-
Uitvaart:  € 612.-
Dienst in crematorium of op  
begraafplaats zonder  
voorafgaande kerkelijke dienst:  € 408.-
Bij de bijdrage voor de huwelijksviering 
en de uitvaart wordt de parochiebijdrage 
van de afgelopen drie jaar in mindering 
gebracht.
Misstipendium
Misintentie:  € 11,00
Parochiebijdrage
Advies parochiebijdrage  
(1% minimumloon):  € 132.-

VAN DE BESTUURSTAFEL

Op 19 oktober jl. kwam het parochiebe-
stuur bijeen. Op de agenda stonden o.a. de 
volgende punten:

•  Om zicht te blijven houden op het kerk-
bezoek in onze kerken heeft het paro-
chiebestuur de kernen gevraagd vanaf 
september jl. per weekendviering de 
aantallen maandelijks door te geven. 
De vraag is mede voortgekomen uit 
berichten als zou het kerkbezoek i.v.m. 
de coronacrisis teruglopen. We willen 
kijken hoe het in onze parochie verloopt.

•  De Damiaanviering van zondag 10 
oktober werd geëvalueerd binnen het 
bestuur. Ook de werkgroep zal nog terug-
blikken op deze viering.

•  Financiën: Op financieel gebied werd 
de verdeelsleutel 2022 van de kernen 
besproken. Tevens de enkelvoudige 

begroting 2022 van de H. Pater Dami-
aanparochie en de begroting 2022 van 
het samenwerkingsverband “Boven de 
Schelde”.

•  Automatisering: Op het pastoraal cen-
trum wordt gewerkt aan het optimali-
seren van de automatisering. Zo kan er 
gebruik gemaakt worden van SharePoint 
waarmee het mogelijk is om gegevens 
onderling te delen. Ook is het met Share-
Point mogelijk om vanuit thuis te werken.

•  Jeugd en jongeren: Na het vertrek van 
pastor Jochem van Velthoven uit Zeeland 
is er nog niet voorzien in een plaatsver-
vanger voor het jongerenwerk, dat hij 
in zijn portefeuille had. Er wordt naar-
stig gezocht naar een oplossing. Het 
is belangrijk dat we dit jongerenwerk 
kunnen continueren.

De collecte Damiaanviering was 360,97 
euro voor de opvang van asielzoekers 
Zeelandhallen Goes.

OPBRENGST COLLECTE 
PATERDAMIAANVIERING
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LIEF EN LEED
Gedoopt:
24 oktober: Gabriël Jacques (Gabriël) Bal, 
zoon van N. Bal en V.J.J. Castermans.

Overleden:
Johannes Bernardus Maria Kösters, 93 
jaar, overleden op 31 oktober, weduw-
naar van: A.C.M.de Jonge. De afscheids-
dienst en begrafenis vonden plaats op 6 
november. 

STILTEMEDITATIE 
Op donderdag 11 november, vlak voor 
de sluiting van de klimaatconferentie in 
Glasgow, was er wereldwijd een stilte-
meditatie, om te bidden voor een gezonde 
toekomst voor onze aarde en de mens-
heid. De deuren van de H. Maria Magdale-
nakerk in Goes stonden hiervoor open. De 
stiltemeditatie begon om 11.00 uur. Pater 
Thaddy de Deckere was er namens het 
pastoraal team aanwezig, hij heeft enkele 

fragmenten voorgelezen uit de encycliek 
Laudato Si van paus Franciscus over de 
zorg voor de schepping. Er was ook gele-
genheid tot stil gebed.
Het gebed heeft mogelijk bijgedragen aan 
goede zorg voor de schepping en duur-
zame toekomst voor mensen.

VREDESLICHT 
Beste mensen,

Het Vredeslicht 
wordt jaarlijks 
ontstoken aan 
de vredesvlam in 
Bethlehem door 
het vredeslicht 
kind en wordt 
daarna verspreid 
door scouts over 
de hele wereld.
Wat klein begon, 
is vandaag de 

dag uitgegroeid tot een grote Internatio-
nale actie die door Scoutinggroepen over 
de hele wereld wordt ondersteund.
Jaarlijks komen ca. 5.000 scouts vanuit 
verschillende landen naar Wenen om het 
licht persoonlijk in ontvangst te nemen, om 
het vervolgens aan andere groepen door 
te kunnen geven. Yvonne Verbeek, ambas-
sadeur van het Vredeslicht voor Zeeland, 
gaat voor de Regio Zeeland het Vredes-
licht ophalen in St. Walrick. Dit gebeurt op 
12 december 2021. Dit licht kan door jou 
opgehaald worden in Goes op maandag 13 
december. In de Heilige Maria Magdalena 
Kerk, Singelstraat 9, 4461 HZ te Goes.
Hoe laat en hoe dit alles in zijn werk gaat: 
vanaf 19.00 uur wordt het licht binnen 
gedragen in de kerk door de ambassadeur 
van Zeeland.
Wil je het vredeslicht ook in huis hebben, 
dat kan zeker, kom gerust langs, neem 
wel een eigen lantaarn mee, u krijgt het 
licht en een mooie vredeslicht wens 2021 
mee naar huis. Geef dit door aan familie, 

vrienden, iedereen is van harte welkom.
Op zondag 19 december is het na de vie-
ring van 11.00 uur, ook nog mogelijk om het 
vredeslicht mee naar huis te nemen.
Op de site www.vredeslicht.nl staat nog 
meer informatie. 
Heeft u nog vragen over het vredeslicht, 
kunt u altijd contact opnemen met Yvonne 
Verbeek. E-mail: verbeeky@gmail.com 
 
KVG NIEUWS
Eerst een woord van welkom aan onze 
nieuwe leden. ik hoop dat u zich snel thuis 
voelt bij ons.
Helaas hebben we van 2 leden afscheid 
moeten nemen: Tineke en Francien. 
we wensen hun nabestaanden heel 
veel kracht en sterkte. Het is haast niet 
te geloven maar we zitten weer al in 
december! In december vieren we de 
geboorte van Christus, die ieder op zijn 
eigen manier invulling geeft. De lichtjes, 
de gezelligheid, de December-lekkernijen 
en het samen gevoel. Denk ook aan die-
genen die eenzaam zijn, maak eens een 
praatje of drink samen een kopje koffie.
We hebben natuurlijk de eerste en derde 
woensdag van de maand de inloopsoos.
Om 14.00 uur is iedereen weer welkom 
voor een praatje, een spelletje of enkel 
een kopje koffie of thee.
Op 9 december vieren we als vrouwen-
gilde de geboorte van Christus met een 
korte overdenking, daarna gaan we geza-
menlijk naar Marktzicht op de Grote Markt 
voor een vroeg Kerstdiner.
Vergeet niet om u op tijd op te geven bij 
Willy Janse tel. 214370 of e-mail:  
willyjanse@zeelandnet.nl Niet opgegeven 
is niet mee gaan. Ik hoop dat we u allen 
die avond  mogen begroeten.
We zitten dan al snel aan het einde van 
het jaar en kijken terug op wat er allemaal 
gebeurd is. De corona, het verlies van een 
dierbare, maar ook de fijne momenten.
We houden op 12 januari 2022 de Nieuw-
jaarsbijeenkomst, altijd heel gezellig met 
een lekker hapje en drankje, aanvang 
14.00 uur.
Op 19 januari 2022 lezing over Gambia, 
aanvang 14.00 uur.
Rest mij nog de zieken onder ons beter-
schap te wensen voor zover het mogelijk is.
Ik wil u allen, ook namens het bestuur, 
gezegende Kerstdagen en een goed en 
gezond 2022 toe wensen. 
Wilt u het nieuwe jaar goed beginnen, kom 
dat eens kennismaken met het Vrouwen-
gilde, of kijk eens op  
www.vrouwengildegoes.nl 
Graag tot ziens, 

Dien Janssen.

Goes * H. Maria Magdalenakerk

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

Parochiekern 
GOES

N ieuws van 

uit de kernen 
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's-Heerenhoek 

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

Parochiekern 
‘S-HEERENHOEK

* H. Willibrorduskerk

We respecteren de wijze waarop nabe-
staanden hun dierbaren willen laten voort-
bestaan in hun gedachten. Steeds meer 
zien we afscheidsdiensten buiten onze 
kerkelijke ruimte; verminderd gebruik 
van het mortuarium; het begraven op ons 
kerkhof en het verzoek om een herden-
kingskruisje te mogen ontvangen.
De Allerzielendienst in de avonduren 
wordt nog steeds gewaardeerd, maar er 
zijn ook geluiden om het anders/vroeger 
te organiseren. De bereidheid om in het 
donker het kerkhof te bezoeken is er nog 
wel, mede dankzij de bereidwillige mede-
werking van de lokale bedrijven. Dank 
hiervoor!
Wij, als parochiekerncommissie, moeten 
ook meegroeien in dit veranderend tijds- 
en denkbeeld. Gun ons de ruimte om u 
passend te blijven ondersteunen in dit 
onvergetelijk leed en verlies. 

WILLIBORDZONDAG 7 NOVEMBER

 ‘Wat als?’ was eigenlijk de ondertitel 
van onze feestelijke clusterviering op 
die zondag. Drie parochiekernen kerkten 
samen in één gebouw; in totaal zo’n 140 
personen. Wat als de huidige kernen/ toen 
nog parochies hardnekkig hun eigen weg 
waren blijven volgen? Hadden ze elkaar 
ooit gevonden, of waren ze standvastig 
gebleven om elkaars bestaan zo moeilijk 
mogelijk te maken, ten koste van elkaar? 
Het recht van de sterkste, de grootste of 
de rijkste? We weten nu beter en de tijd 
zal leren of we samen als cluster West het 
hoofd boven water kunnen houden.
Wat niet veranderde in al die jaren was/
is de inzet van vrijwilligers. Zo werden op 
het eind van de viering niks vermoedend 
twee dames uit de kerkbanken geplukt: 
Annie de Jonge-Raas en Corrie Hoon-
dert-Paree. Zij vormen de kopgroep van 
een zestal dames die samen elk jaar de 
Kerksnuffel organiseren. De laatste jaren 
met vallen en opstaan vanwege corona, 
maar dan zochten ze andere wegen: Rom-
melroute, kaartverkoop achter in de kerk 
of meedoen met Cultuur in de Zak. Alles 
voor niets…de opbrengst in al die jaren 

LIEF EN LEED

Overleden: 
21 oktober: Dina Rijk, 98 jaar, laatste 
periode verblijvend in Ter Valcke Goes, 
maar voorheen wonend in de Deken 
Tomaslaan. Haar uitvaart vond plaats op 
dinsdag 26 oktober, waarna graflegging op 
ons kerkhof.

ALLERZIELEN 2 NOVEMBER  
1960-2021

Tijden veranderen, maar de herinnering 
aan onze overledenen blijft altijd bestaan.
Zo’n zestig jaar geleden gaven wij bijgaand 
herdenkingsprentje uit bij de Allerzielen-
viering. Naast de relatief zware teksten 
viel het aantal overledenen niet alleen op, 
maar ook hun gemiddelde leeftijd en de 
opvallende – aparte- vermelding van een 
aantal zeer jong overleden kinderen. 

Zoals u mogelijk weet, zijn Ellen Kramer 
en Willy Martens dit jaar gestopt met het 
organiseren van het mooie Kerstfeest op 
Eerste Kerstdag in de katholieke kerk in 
Goes voor mensen die gezelschap zoeken 
met Kerst. Linda Daalman, Wilma  
Schol ten-Gebraad en Ciska van Boven, 
hebben het stokje overgenomen van hen. 
Wij delen het enthousiasme van Willy en 
Ellen en vinden het, zeker in deze lange 
periode met Coronamaatregelen, extra 
belangrijk om dit doorgang te geven. 
Het Kerstdiner wordt dit jaar georga-
niseerd vanuit een burgerinitiatief en 
het vindt plaats op 25 december in het 
Ambachtscentrum in Goes van 12.00 tot 
16.00 uur. We zijn erg blij dat Caritaskern 
Goes dit Kerstfeest wederom financieel 
ondersteunt.
Het belooft een gezellig, warm kerstdiner 
te worden waar we elkaar ontmoeten en 
kunnen genieten van een heerlijk kerst-
diner met entertainment.
Bent u alleen met Kerst en zoekt u gezel-
schap? Of kent u iemand die gezelschap 
zoekt met Kerst? "Samen met Kerst" nodigt 
u uit om deel te nemen.
U kunt zich aanmelden tot 15 december via 
email: samenmetkerst@gmail.com, of tele-
foonnummer 06-30924998 (na 18.30 uur).
Beperkt aantal plaatsen.
Met vriendelijke groet,

Organisatie Samen met Kerst 2021: 
Linda Daalman, Wilma Scholten-Gebraad 

en Ciska van Boven.

BENOEMING
Op zondag 14 november is Ernest Franken 
benoemd tot koster. Hij was al een tijdje de 
rechterhand van Florien de Hond, vooral 
tijdens de coronaperiode. Hij is bereid om 
1 keer in de maand op zondag als koster te 
willen helpen. Ernest heeft nog een volle-
dige baan en wij zijn bijzonder blij dat hij dit 
erbij wil doen. Wij wensen hem veel succes 
en hopen op een plezierige samenwerking.
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naam waar te maken. Caritas ’s-Heeren-
hoek is een kleine werkgroep van Paro-
chiekern ‘s-Heerenhoek die ernaar streeft 
mensen weer op weg te helpen in het 
leven door input te geven aan de zelfred-
zaamheid. Naast het verlenen van prakti-
sche of financiële hulp kan ze ook helpen 
met een ‘zetje in de rug’
In december organiseert Caritas samen 
met de Don Boscoschool haar kerstactie. 
Kinderen in de basisschoolleeftijd brengen 
dan presentjes en een wens naar de 
85-plussers op het dorp. Dit wordt dank-
baar ontvangen door de oudere dorpsge-
noten die het waarderen om zo contact  
te leggen met jeugd. We hopen zo een 
klein lichtpuntje te brengen en elkaar te 
blijven zien. 

Op 14 december worden op school de kin-
deren de presentjes aan de kinderen uit-
gereikt. Zodat zij deze voor de kerstdagen 
kunnen rondbrengen.
Collecteopbrengsten Caritas  
‘s-Heerenhoek: 

Op de eerste zondag van de maand is de 
tweede/speciale collecte bestemd voor 
Caritas. In de afgelopen periode waren de 
opbrengsten als volgt:

11 april: € 38,80
02 mei: € 32,60
04 juli: € 40,73
08 augustus: € 93,60 ( Watersnood Lim-
burg/ overgemaakt naar Rampenfonds)
05 september: € 47,95
03 oktober: € 47,05

het dan heeft, is een doel waaraan we 
enthousiast meewerken!

PAROCHIEBIJDRAGE 
In de aparte 
bijsluiter ver-
antwoorden we 
onze inkomsten 
en uitgaven van 
2020. Die had 

u nog van ons tegoed! U ziet dat we niet 
voor niets een beroep willen doen op uw 
vrijgevigheid. Sommigen sluiten het kalen-
derjaar en boekjaar af met een gift aan 
onze parochiekern. Belastingtechnisch 
kan dat zowel u als ons goed uitkomen. 
Wilt u meer hierover weten? Raadpleeg de 
kasbeheerder van onze kern of stuur een 
mailtje naar info@rksheerenhoek.nl  en 
we praten u volledig bij. Via onze website, 
maar ook via de app ‘kerkdienstgemist.nl’ 
kunt u alle diensten gratis blijven volgen, 
maar ook anoniem blijven doneren voor 
elke collecte of actie!

Parochiekerncommissie ’s-Heerenhoek

ADVENT-KERSTGEDACHTEN 2021
Kerstmis wordt 
het gelukkig 
nog elk jaar! De 
sleur om het tel-
kens op dezelfde 
manier te doen 
is binnen onze 
werkgroepen 
niet aanwezig. 
Een startgroep 

van vrijwilligers kijkt aan de hand van een 
checklist wat kan/mag en wat men anders 
of hetzelfde wil.
Koren, kosters, bloemengroep, schoon-
makers, zilverpoetsclub en handen-uit-de-
mouw-stekers zoeken en vinden ieder hun 
plek en taak om er samen iets moois en 
dierbaars van te maken.
Op Oudjaarsavond vullen we om 19.00 uur 
de viering met de klanken van de fanfare.
Op zondag 2 januari staan de Driekoningen 
centraal en zal de voorzitter van de paro-
chiekerncommissie wijze woorden kunnen 
uitspreken over de toekomst van onze drie 
clusterkernen binnen de Pater Damiaan-
parochie.  
(afbeelding uit PZC december 1963).

CARITAS ’S-HEERENHOEK 
In ’s-Heerenhoek is al vele jaren de Caritas 
groep actief. Caritas betekent ‘naasten-
liefde’. Door een drempelloze toegang te 
verschaffen aan iedereen die hulp kan 
gebruiken, probeert de organisatie haar 

overtrof zeker meer dan € 20.000.- Dan zijn 
een erepenning en een bos bloemen een 
kwestie van een kleine waardering.  
Ze waren er beduusd van: zo in de belang-
stelling te staan.  
Gelukkig met hun toestemming komen ze 
ook nog in Parochienieuws!

WAT ALS…?
Het aantal kerkelijke 
huwelijken in onze 
parochiekern gelijk 
blijft aan de laatste vijf 
jaar: 0?

Het aantal doopvieringen nog verder 
afneemt; maximaal 1-2 per jaar?
Het aantal communicanten daalt tot 
minder dan een handvol?
Het aantal vormelingen hierdoor verlaagt 
tot, zegt u het maar?
Het aantal kerkgangers, mede door coro-
namaatregelen en weersomstandigheden 
blijft hangen rond veertig personen?
Speciale vieringen rond Kerstmis en 
Pasen pieken tot maximaal 150  
kerkgangers?
Het aantal koorzangers alleen maar slinkt, 
ondanks alle goede wil van elk koorlid?
Kerkbijdragen stabiliseren, maar zeker 
niet zullen oplopen tot nieuwe records?

Wat als …we niet somberen en blijven 
geloven (niet tegen beter weten in!) in 
een levende geloofsgemeenschap?

We willen het kerkgebouw zoveel mogelijk 
openstellen voor vieringen en diensten.
We staan welwillend tegenover verzoeken 
om de ruimte te mogen gebruiken voor 
vaccinaties en grotere overlegvormen met 
veel deelnemers.
We willen initiatieven van werkgroepen 
om concerten te mogen houden onder-
steunen, als het past binnen een religieuze 
ruimte.
We juichen de samenwerking met de 
fusiegemeente ‘Het Vierhuis’ van harte 
toe en zijn blij dat onze clusterkernen 
Heinkenszand en Lewedorp ook heil zien 
in meer overleg en samen de schouders 
eronder zetten.
We zijn blij met elke vorm van onder-
steuning in financieel opzicht, maar ook 
in hand- en spandiensten. Met name 
degenen die al stapelend in taken het 
belang van een vitale kern zien.
We zoeken manieren om mensen te inte-
resseren een kleine bijdrage te geven voor 
onderhoud van ons monumentale gebouw, 
dat in 2024 zijn 150-jarig bestaan wil 
vieren. Het kerkgebouw zal er dan zeker 
nog wel staan, maar welke hoofdfunctie 
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Kerkeboomgaardstraat 30 Kwadendamme  
(0113) 644 398 

www.rplusmakelaardij.nl 

 

Dorpsstraat 51b Heinkenszand  
(0113) 644 398 

www.rplusmakelaardij.nl 

PASTORALE ZORG INZAKE 
SACRAMENT DER ZIEKEN 

EN OVERLIJDEN

06- 53637130

Hulp nodig bij het 
onderhoud van uw tuin?

Kiem Tuinonderhoud

• • • • •
06 44 91 52 78

jochemgielens@icloud.com
Kapelaan Koningstraat 26

4453 BK 's-Heerenhoek

KBO-PCOB afd.Goes
een ‘kei’ van een  

seniorenorganisatie

55+?
vanaf € 24,00 per jaar  

bent u al lid 
Info:

www.kbo-pcob-goes.nl 
Tel: 0113-216154

KBO-PCOB afd.Goes
een ‘kei’ van een  

seniorenorganisatie

55+?
vanaf € 24,00 per jaar  

bent u al lid 
Info:

www.kbo-pcob-goes.nl 
Tel: 0113-216154

Heinkenszand * H. Blasiuskerk

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

Parochiekern 
HEINKENSZAND

SPECIALE VIERINGEN
Rond de kerst zijn er altijd een aantal spe-
ciale vieringen of bijeenkomsten in onze 
kerk.

Dat begint op 23 december met The fes-
tival of lessons and carols. 

Daarna volgt op 24 december om 19.00 uur 
de kerstmusical die wordt gespeeld door 
de kinderen van groep 7 van de Jan van 
Schengenschool. Het kinderkoor Young 
Spirit, dat weer is opgestart, zorgt onder 
leiding van juf Eliane voor de muzikale 
ondersteuning.

Op kerstavond is er dan ook nog een 
nachtmis en op eerste Kerstdag de 
dagmis.

Ook op tweede Kerstdag kunt u naar de 
kerk komen en breng dan ook de kinderen 
of kleinkinderen mee want dan is er De 
levende kerststal. Het kerstverhaal wordt 
dan uitgespeeld door echte mensen, vol-
wassenen en kinderen, natuurlijk is er ook 
een echte baby. 
Er zijn ook dieren in de kerststal enkele 
echte dieren en sommige net echt.

Wij hopen dat de vieringen door kunnen 
gaan en dat we het niet weer moeten laten 
vervallen door corona.

ALLERZIELEN; IS DAT EEN FEEST? 

Nee, Allerzielen is een dag van herdenking 
en herinneringen ophalen van onze dier-
bare overledenen. Op 2 november hebben 
we in onze kerk “Allerzielen gevierd”. Het 
is de gedenkdag voor alle overledenen, 
stammend uit een Frans Benedictijner 
klooster, die in het jaar 998 voor het eerst 
werd gevierd. Men staat dan stil bij de ein-
digheid van het leven en bij het leven na 
de dood.  

In de week vóór Allerzielen zijn velen op 
de begraafplaats al druk in de weer met 
de graven; ze worden schoongemaakt en 
er worden bloemen, veelal chrysanten, 
geplaatst. 

Dan wordt het 2 november 19.00 uur en 
zien we onze kerk vol stromen met paro-
chianen en veel familieleden uit andere 
delen van de provincie en zelfs van 
daarbuiten. Bijna 300 kerkgangers zijn 
aanwezig bij de door pastor Alida van 
Veldhoven geleide eredienst. 

Na de opening worden de misintenties 
van 82 overledenen in blokken voorge-
lezen en volgt na elk van de zes blokken 
de acclamatie. Het herenkoor en Free 
Spirit verzorgen deze avond de gezangen 
á capella en laten horen waarom er vaak 
zo goed aan hen wordt gerefereerd. Voor 
de 22 overledenen van het afgelopen 
jaar worden kaarsen aangestoken en 
gezongen. De uiteenzetting over de bete-
kenis van Allerzielen door Alida tijdens de 
overweging is boeiend; houdt de mensen 
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LIEF EN LEED

Overleden
Jacob (Jaap) Zuidhof, echtgenoot van 
Maria Johanna Hermes, geboren 31 mei 
1923, overleden 31 oktober 2021.

ALLERZIELENVIERING 2021

Ondanks de verdrietige achtergrond van 
Allerzielen was de viering ervan dit jaar 
bijzonder groots, indrukwekkend en zelfs 
feestelijk. De omstandigheden waren er 
dan ook naar: veel vrijwilligers, heel veel 
bezoekers en met name ’s avonds rustig 
en droog herfstweer. Het kerkgebouw was 
de hele dag geopend voor iedereen die 
ter nagedachtenis aan een verloren dier-
bare graag een lichtje wilde ontsteken. 
Zelfs de complete schooljeugd was hier-
voor naar de kerk gekomen; het ont-
vallen en herdenken van dierbaren hoort 
immers bij het leven, niet zelden al vanaf 
het begin. In de kerk waren ook troost-
steentjes neergelegd. Deze hebben onbe-
werkte, ruwe kant en een beschilderde 
gladde zijde, waaraan men door zien en 
voelen gewaar wordt dat ook het leven 
moeilijke en gemakkelijke kanten kent. ’s 
Avond om zeven uur was er een viering 
met pastor Rens Stobbelaar, die ons de 
zevende hemel wees: een plek op aarde, 
badend in licht, waarin men zich volmaakt 
gelukkig weet. Ook de muziek van Singing 
Voices speelde daarbij een belangrijke 
rol. Na de viering volgde een stille tocht 
naar het kerkhof, dat voor deze gelegen-
heid uitbundig en sfeervol verlicht was (zie 
foto). Het Kwadendams koperkwintet sloot 
de viering van Allerzielen ter plaatse op 
waardige wijze af.

Hans de Vos

25-JARIG JUBILEUM SINGING VOICES
In oktober 1996 werd een nieuw zangkoor 
opgericht: Singing Voices, destijds een 
jongerenkoor. Inmiddels zijn we 25 jaar 
verder en zingen we met nog net zoveel 
plezier als toen. Wel karakteriseren we 
onszelf niet meer als jongerenkoor, maar 

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

of namens de parochiekerncommissie aanwezig 
tussen 9.00 – 12.00 uur.

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

Parochiekern 
KWADENDAMME

Kwadendamme  * H. Bonifaciuskerk

stil en geeft, ook bij de niet-katholieke 
aanwezigen, stof tot napraten. De com-
munie wordt op 2 plaatsen in de kerk uit-
gereikt, maar duurt desondanks best lang. 
Aan het eind van de overweging is het 
eerbiedig stil en neemt iedere aanwezige 
voor enkele momenten één persoon in 
gedachten. De nabestaanden nemen het 
herinneringskruisje en de kaars van hun 
dierbaren in ontvangst. 

Aan het eind van de viering wordt onze 
sfeervol verlichte begraafplaats door veel 
aanwezigen bezocht en wordt deze her-
denking wezenlijk afgesloten. Gelukkig 
waren de weergoden ons tijdens het 
bezoek aan het kerkhof goedgezind. 
Veel aanwezigen spraken van een gewel-
dige viering; een aantal van hen ver-
wachten we de komende tijd terug te zien. 
Dat stemt positief. 

Een herdenking stemt vaak niet vrolijk; 
maar mogen we stiekem toch spreken van 
een klein feestje?  

Ad Courtin 

Wat pijn doet 
is 

de leegte 
het gemis 

de eenzaamheid 

de woorden 
die we niet spraken 

de attenties 
die we niet geven

 
Wat troost

is 
de herinnering 
de vriendschap 
de genegenheid

Wat blijft 
is 

uw toekomst, God. 
Niet voor de dood 

hebt Gij ons gemaakt 
maar voor het leven 

geef onze lieve doden 
en ook ons

rust en vrede

OVERLEDENEN 1 NOVEMBER 2020 
TOT 1 NOVEMBER 2021
02-11-20 Felicia de Boer-Imafidon 60 jr
24-11-20 Nellie Koens-Rijk 76 jr
17-12-20 Jan de Jonge 85 jr
16-01-21 Sandra Noteboom-Rombaur 52 jr
22-01-21 Jan Boonman 82 jr
06-02-21 Mientje Capello 98 jr
07-02-21  Dolf Utermark 72 jr
02-03-21 Adrie de Jonge 93 jr
14-03-21 Helma Rijk-Hoondert 56 jr
07-04-21 Adrie de Wael-de Koster 76 jr
25-04-21 Jo Hazen-Hermes 83 jr
30-04-21 Luci Rijk-van Campen 62 jr
05-05-21 Rinus Boudens 85 jr
06-06-21 Jo Vermeulen 97 jr
20-06-21 Joke Priem 80 jr
23-07-21 Corrie Simonse-de Koster 89 jr
01-08-21 Ko Traas  79 jr
05-09-21 Lau Janse 79 jr
14-09-21 Rinus Steenbakker 83 jr
17-09-21 Ria Warmerdam 73 jr
23-09-21 Sien Remijn-van Stee 86 jr
08-10-21 Mien Steenbakker-van Hooff 88 jr
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als koor met een jonger repertoire … In 
oktober 2021 was er dus het zilveren jubi-
leum, een bijzonder moment om even bij 
stil te staan. We vinden het nu echter 
niet het juiste moment om dit groots te 
vieren, we stellen dit graag uit tot komend 
voorjaar. Maar we vierden op 22 oktober 
toch een feestje, weliswaar klein, maar 
o zo waardevol en gezellig. We kijken vol 
vertrouwen en met een positieve instel-
ling naar de toekomst, en gaan door op 
de bekende weg. We zijn blij en trots op 
Singing Voices en hebben bijzonder veel 
waardering voor Jurgen Franse en Suus 
Peeters, die ons al jarenlang zo trouw en 
deskundig begeleiden. 

En: mocht je na het lezen van boven-
staande tekst enthousiast geworden zijn, 
je bent van harte welkom om mee te doen. 
Aanmelden kan via het parochiehuis. Vrij-
blijvend een kijkje komen nemen, kan ook. 
Op donderdagavond repeteren we van 
19:30- 21:00 uur in de Bonifaciuskerk te 
Kwadendamme.

Rita Audenaerd-Nagelkerke

SCHILDERBEURT VOOR  
PAROCHIEHUIS
Het parochiehuis, vroeger pastorie 
genaamd, staat weer goed in de verf. Het 
houtwerk aan de voor-, zij- en achter-
kant werd door de firma Franse volledig 

bijgewerkt, zodat alles nu weer strak in 
de lak staat en dit voorname gebouw de 
komende jaren weer een prachtig visite-
kaartje zal zijn.

NIEUW CARITAS-PROJECT
Vooral rond de kerstdagen denken we 
aan mensen die het minder hebben dan 
wij en extra steun kunnen gebruiken . Wij 
hebben nu een mooi project gevonden dat 
dergelijke ondersteuning vraagt. Het gaat 
om het Kickstart-project, dat kinderen in 
de sloppenwijken van Kenia een nieuwe 
toekomst biedt. Dit project is opgezet 
door Esther Rijk, wier vader Bert geboren 
werd in Ovezande en via Oostelijk Flevo-
land naar Australië emigreerde. Esther 
heeft in 2012 vrijwilligerswerk gedaan in 
de sloppenwijken van Nairobi in Kenia, en 
dit heeft haar geïnspireerd om een onder-
wijsproject op te zetten voor kinderen die 
opgroeien onder arme omstandigheden. 
Het project wordt gerund door een klein 
team van vrijwilligers uit Kenia en Aus-
tralië. Intussen zijn er in negen jaar tijd 56 
kinderen geholpen om voortgezet onder-
wijs en hoger onderwijs te volgen. Zij 
worden de nieuwe verplegers, dokters, 
monteurs en werktuigbouwkundigen van 
Kenia.

Er staat een leuk filmpje over Esther en 
haar project op YouTube, u kunt het vinden 
door te zoeken naar ‘thekickstartproject’ 
(zonder de aanhalingstekens). Er is ook 
een website van The Kickstart Project, 
namelijk thekickstartproject.com.au, en 
er zijn Facebook- en Instagram-pagina’s. 
Mocht u interesse hebben om Esther 
in haar werk te steunen, dan kan dit tij-
dens de kerstvieringen in Kwadendamme 
en Ovezande, maar u zou ook kunnen 
storten op de rekening van de Caritas 
(NL63RABO0143305654) onder vermelding 
van ‘thekickstartproject’. 

Lian Acda, namens Caritascommissie 
Kwadendamme en Ovezande

SCHOONMAKEN VAN DE KERK
Op zaterdag 11 december willen we de 
kerk een grote poetsbeurt geven, zorgen 
dat ze er met Kerstmis weer spic en span 
bij staat. Vorige keren konden we dit doen 

met behulp van vele handen en was de 
klus snel geklaard. Als we het weer op 
deze manier kunnen doen, mogen we dik 
tevreden zijn. Daarom bij deze de volgende 
oproep: 8.30 u. koffiedrinken, 9:00 u. aan-
vang van de werkzaamheden, 11:30 u: 
afsluiting met een borreltje of een ander 
drankje. En natuurlijk is het ook zo: mocht u 
maar een uurtje kunnen komen, alle hulp is 
welkom. Het gebouw is van ons allemaal, 
laten we er dan ook samen voor zorgen dat 
we het met de kerstdagen schoon en mooi 
versierd kunnen presenteren.

WINTERWANDELTOCHT

Op zondagmiddag 12 december organi-
seren we vanuit het parochiehuis een win-
terwandeltocht langs het al weer vier jaar 
geleden geopende Bonifacius-ommetje. 
Op bepaalde punten langs de route wordt 
iets verteld over de nog zichtbare geschie-
denis van Kwadendamme, en bij enkele 
haltes onderweg wordt koffie of een gluh-
wijntje geserveerd. Bij terugkeer is er 
erwtensoep, de start is om half drie.
 
KERSTCADEAUTJES

De drie wijzen brachten hun geschenken 
bij Jezus als blijk van waardering en groot 
respect voor de kleine mens, die in doeken 
gewikkeld in een eenvoudige stal ter 
wereld kwam.
De vorige twee jaren is het ons gelukt om 
in dit kader bij de kerststal een gezamen-
lijke donatie te verzamelen voor de Voed-
selbank. Ook wij doen dit uit respect voor 
mensen die minder te verteren hebben 
dan wijzelf en alle eindjes aan elkaar 
moeten knopen. We zullen ervoor zorgen 
dat alle gezamenlijke ‘cadeautjes’ bij de 
Voedselbank terechtkomen.

ParochiekerncommissieFoto Jan Strooband
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Uitvaartzorg Peter Butler
Voor een ppeerrssoooonnlliijjkkeebegeleiding bij een uitvaart

Uitvaartzorg Peter Butler
Benonistraat 3,

4421 DN Kapelle
tel. 0113-340381

Stiltehuis
Kitskinderscheweg 1 

4421 PJ Kapelle
info@uitvaartpeterbutler.nl

www.peterbutler.nl

Afscheid 
nemen doen 
we samen.

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

Richard Ensing

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

ALLERZIELEN VIERING
Op zondag 31 
oktober werden 
in de viering de 
overledenen van 
het afgelopen 

jaar herdacht. In een zeer sfeervolle vie-
ring voorgegaan door pastoraal werkster 
Alida van Veldhoven werd voorafgaand 
aan de reguliere dienst, in zeer passende  
gebeden stilgestaan bij deze overledenen.
Voor het altaar stond een mooi bloemstuk 
met daarin 7 kaarsen welke ontstoken 
werden bij het noemen van de namen van 
de overledenen.
Ons koor “Con Dios” omlijstte het 
geheel, met voor deze dienst aangepaste 
gezangen, welke zoals gewoonlijk weer 
uitstekend werden uitgevoerd en het 
geheel weer een extra dimensie gaven.
Helaas kon een bezoek aan het kerkhof, 
vanwege de regen, geen doorgang 
vinden. Na afloop van de dienst werden 
de gedachteniskruisjes uitgereikt aan de 
aanwezige familieleden met daarbij de 
gedachteniskaars, welke voor de dienst 
ontstoken was en gebrand had tijdens 
de dienst. Voorwaar een zeer sfeervolle 

dienst, welke door de aanwezigen zeer 
werd gewaardeerd.

PAROCHIEBIJDRAGE 2021.
Een ieder welke dit jaar 
nog niet de parochie-
bijdrage voor 2021 heeft 
overgemaakt, willen wij 

verzoeken dit voor 1 januari 2022 te doen. 
Uw bijdrage is van belang om alles op en 
om de kerk te laten blijven functioneren. 
Ook scheelt het de kasbeheerster veel 
werk om herinneringen hieromtrent te 
versturen. Mogen wij op uw aller inzet en 
medewerking rekenen.
Het parochiekernbestuur.

VIERINGEN KERST
Zoals u in het overzicht van de diensten 
met kerst kunt zien zijn aanvangstijden 
en diensten in onze kerk wat anders dan 
andere jaren. Graag willen we u verduide-
lijken waarom.
Op kerstavond 24 december is de aanvang 
vervroegd naar 18.30 uur.
Deze keuze hebben we om twee redenen 
gemaakt. De eerste is dat, willen er in alle 
kerken van de Damiaanparochie, voorgan-
gers, koren en organisten zijn dan dienen 
er diverse personen de gelegenheid te 
hebben om van de ene naar de andere 
kerk te kunnen gaan. Dus de eindtijd van 
de eerste dienst dient ruim voor de begin-
tijd van de tweede dienst te liggen. De 
tweede reden is dat wij het idee hebben 
dat het voor veel bezoekers van de kerk-
dienst het beter aanvoelt om niet meer zo 
laat over straat te moeten.
De keuze om de gezinsdienst op zondag 
26 december te laten plaatsvinden is dat 
de ruimte tussen de kerstavond en zondag 
wat groter is en dat wij het idee hadden 
dat een dienst op zondag door velen 
gewaardeerd zal worden. 

KINDERNEVENDIENST
Op 5 december is 
de eerstvolgende 
kinderneven-
dienst en crèche.
Zondag 12 
december staat 
de oecumenische 

adventszangdienst gepland. Ook dan is er 
kindernevendienst. 
Op dit moment kunnen we nog niks ver-
melden over de kerstvieringen. Zodra er 
meer bekend is, laten we dit via school 
(Parro) weten.
En dan zijn we alweer aangekomen in 
2022. De eerste kindernevendienst van het 
nieuwe jaar is op 2 januari.

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

Correspondentieadres:
Burgemeester Lewestraat 11 
4456 AG Lewedorp (parochiezaal en secretariaat) 
e-mail: eligiuslwd@zeelandnet.nl
telefoon: 0113-613164 / 0113-581577
Financiële gegevens:
RABO: NL63 RABO 0128502096  
Pater Damiaanparochie kern Lewedorp
Opgave misintenties bij Mevr. Riet Steenbakker 
Sloestraat 13 4456 AN Lewedorp telefoon 0113-
613188 of per e-mail: psteentje@zeelandnet.nl 
Doopcontactpersoon:
Marleen van Stee tel. 06-51119128 
e-mail: marleen.vanstee@gmail.com
Kopijadres:
e-mail: bvklooster@gmail.com
Tilly van Klooster, Roompotstraat 44, 
4456 BE Lewedorp, tel. 0113-613331
Ledenadministratie 
en parochiebladbezorging/adressering:
Bianca Kloosterman
e-mail: klooster@zeelandnet.nl
tel. 0113-613904
Caritas pater Damiaanparochie kern Lewedorp
NL15 RABO 0128500050

Parochiekern 
LEWEDORP

Lewedorp * H. Eligiuskerk
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PPllaannttppllaannnneenn??  
WWiijj  aaddvviisseerreenn  uu  ggrraaaagg..   

   

 
 

Personeelsuitje of excursie? Bij ons 
geven wij u tijdens een rondleiding 

een volledig beeld van de 
walnotenteelt van zaainoot tot grote 
boom. Ook onze walnootproducten 

zullen u verassen. 
 

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

 
KKwweekkeerrii jj   WWeesstthhooff  

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

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

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

Uw adres voor laan- en parkbomen
tevens volop tuinplanten

van november tot mei
Specialiteit: Veredelde noten

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

schilders- en

afwerkingsbedrijf

FRANSE BV
meer dan ‘een kleurtje’

Johan Frisostraat 26
4434 AC Kwadendamme
Telefoon 0113-649361

Oost-Zuid Beveland  
* O.L.V. Onbevlekt Ontvangen-kerk Hansweert

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

Parochiekern 
OOST-ZUID BEVELAND

Kerkgebouw
Onze Lieve Vrouw Hemelvaart,
Hoofdstraat 60, Ovezande
Contactadressen
Secretariaat: pastorie Hoofdstraat 58, 
4441 AE  Ovezande tel.: 0113-655214
internet: www.rkovezande.nl
e-mail: rk.ovezande@zeelandnet.nl 
Financiële zaken
Bankrekening: NL27 RABO 0346008948 
Pater Damiaanparochie parochiekern Ovezande
Misintenties, uitvaarten, huwelijken, 
jubileumvieringen e.d.: 
Mevr. C. de Baar-Rentmeester, tel.: 0113-655824, 
email cdebaarrent@zeelandnet.nl
of Mevr. A. Harthoorn-Capello, tel.: 0113-655157, 
email a-miekehc@zeelandnet.nl
Doopcontactpersoon:
B. Rentmeester-de Jonge, tel.: 0113-655873
Kindernevendienst
Iedere maand (met uitzondering van de 
zomervakantie)
Inleveren kopij ‘Parochienieuws’
Dhr. M. Bierens, Constantijnstraat 4, 4441 BB  
Ovezande, tel. : 0113-655520, 
e-mail: mbierens0@gmail.com

Parochiekern 
OVEZANDE

DEKENS BREIEN TEGEN DE KOU
Al een aantal jaren breien dames uit onze 
parochie dekentjes voor de armste kinderen 
en gezinnen in de Oekraïne. Toen de orga-
nisatie die het transport verzorgde, door 
ouderdom hiermee moest stoppen, werd er 
gezocht naar een nieuwe goede bestem-
ming voor deze dekentjes. Na even zoeken 
kwamen we in contact met de stichting 
Embrace, wat 'omarmen' betekent.
Deze stichting heeft verschillende 

Ovezande      * O.L.V. Hemelvaartkerk

Op zondag 19 december houden we weer 
onze jaarlijkse Kerstsamenzang in onze 
parochiekerk te Hansweert.In samen-
werking met de Hervormde Gemeente 
Hansweert/Schore en muziekvereniging 
“Scheldegalm” zullen we weer samen 
bekende kerstliederen zingen.
Voorgangers zijn Alida van Veldhoven en 
Erik Tramper.

Laten we hopen dat er geen 
strengere coronamaatregelen 
nodig zijn na 4 december, 
zodat genoemde vieringen 
allen door kunnen gaan.

Tenslotte wensen we jullie alvast fijne 
kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!

Werkgroep kindernevendienst 

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN
6 december parochiekernvergadering 
19.30 uur
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De woonkamer moderniseren?
U gaat verhuizen en kleiner wonen?
Verlichtingsadvies nodig?
TINT komt aan huis bij al uw interieurvragen!

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

ZEELAND
UITVAARTSERVICE

ZEELAND
UITVAARTSERVICE

DE VLIEGER
UITVAARTSERVICE

DE VLIEGER
UITVAARTSERVICE

STEIJN
DE VLIEGER

UITVAARTZORG

ZEELAND
UITVAARTSERVICE

ZEELAND
UITVAARTSERVICE

DE VLIEGER
UITVAARTSERVICE

DE VLIEGER
UITVAARTSERVICE

STEIJN
DE VLIEGER

UITVAARTZORG

Schouwen-Duiveland
Wilgenstraat 12 Oosterland

0111 40 2000
(dag en nacht)  

info@uitvaartdevlieger.nl 
www.uitvaartdevlieger.nl

Dag en nacht bereikbaar op:

(0111) 45 07 17
www.uitvaartsd.nl

Voor een zorgzame begeleiding 

manier aan te melden of bij andere vragen 
of informatie kunt u terecht bij Ad Schenk 
via rk.ovezande@zeelandnet.nl, of telefo-
nisch op 06 – 24 72 28 06.

DE GULDEN MIS
We meldden het reeds in de vorige editie 
van 'Parochienieuws': op zaterdag 11 
december vieren wij in Ovezande de 
'gulden mis', de missa aurora, het feest 
van de onbevlekte ontvangenis van Maria. 
Voorganger is vicaris Paul Verbeek, en de 
aanvang is om 19.00 uur.

Kees Boonman

KERK EN SCHOOL SAMEN IN ACTIE
Vanuit de kerk gaan we samen met de 
kinderen van basisschool 'De Zandplaat' 
kerststukjes maken. Dit bieden we als 
naschoolse activiteit aan, in de drie weken 
voor kerstmis, op dinsdagmiddag en bij 
veel aanmeldingen ook op woensdag-
middag. Deze kerststukjes maken de kin-
deren niet voor zichzelf, maar worden naar 
zoveel mogelijk mensen in en om Ove-
zande gebracht, die om wat voor reden 
dan ook, wel wat warmte en licht kunnen 
gebruiken. Bijvoorbeeld door ziekte, een-
zaamheid of verdriet. We vragen de kin-
deren en hun ouders of zij zelf iemand in 
hun buurt of straat weten die zo’n lieve 
attentie wel verdient. Maar we vragen 
ook aan u om mee te denken. Kent u zo 
iemand? Doe dan een briefje (als u wilt 
anoniem) met de naam en het adres voor 
15 december in de brievenbus van de pas-
torie onder vermelding van 'kerststukje'. 
Samen met de kinderen zorgen we dat die 
persoon verrast wordt. Laten we omzien 
naar elkaar en licht brengen waar het 
donker is!

Charlotte den Toonder, de bloemengroep 
en basisschool “De Zandplaat”

projecten in Hongarije. Naast het uitdelen 
van voedselpakketten en hout, bij dak-
lozen, gezinnen, scholen, ziekenhuizen en 
thuiszorg, staan de levensomstandigheden 
van de bewoners bij hen centraal. Door 
educatie en het begeleiden van gezinnen 
wil de stichting deze blijvend verbeteren. 
Een gezin uit Waarde woont en werkt voor 
Embrace in Hongarije. Het inzamelen van 
goederen vanuit Nederland gebeurt in 
Kapelle.
De stichting heeft ons laten weten heel 
blij te zijn met de eerste partij dekentjes 
die we al met hen mee hebben gegeven. 
Dus de dames kunnen weer vol goede 
moed verder breien en heel veel kinderen 
blij maken door hen met een mooie deken 
warmte te geven.
Heeft u nog wol liggen thuis, of wilt u ook 
meebreien, dan bent u van harte welkom! 
Neem dan contact op met

Els Boonman, tel. 0113-655391

TV-PREMIÈRE MOBIELE KAPEL
De mobiele kapel in actie stond gepland 
om zaterdag 13 november bij KRO/NCRV 
op de landelijke televisie te worden uitge-
zonden. Er is echter bij de programmering 
een kink in de kabel gekomen. Voor het 
programma 'Roderick zoekt licht' zouden 
oorspronkelijk twee afleveringen in Frank-
rijk worden gemaakt, maar dat zijn er drie 
geworden. De planning schuift daardoor 
iets op. De aflevering over onze mobiele 
kerk oftewel tiny church staat nu gepland 
voor zaterdag 27 november rond 16.30 uur.

Charlotte den Toonder

VERHALENVERTELLER  
KEES POSTHUMUS
Op zaterdag 27 november 20.00 uur (inloop 
vanaf 19.30 uur met gratis koffie/thee) 
vindt in onze kerk de inspirerende en ver-
nieuwende voorstelling 'Alle 7 goed!' 
plaats. Het is een voorstelling over de 
zeven werken van barmhartigheid met 
humor, prachtige verhalen, maar ook de 
nodige ernst in de vertaalslag naar de hui-
dige tijd. Warm aanbevolen, ook voor jon-
gelui! De geldende coronamaatregelen 
worden in acht genomen.
Toegang: € 7,50 per persoon. Het is tevens 
een diaconaal project met als motto Geef 
licht aan vluchtelingenkinderen in Grie-
kenland. Het entreegeld is bedoeld voor 
de artiesten en voor dit goede doel. Er is 
tevens een collecte voor het goede doel.
Aanmelden is verplicht en kan via  
www.zingenindekerk.nl/keesposthumus. 
Als het voor u moeilijk is om op deze 

Ovezande      * O.L.V. Hemelvaartkerk
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KERSTSTALLENTOCHT

Dit jaar zal het een kerststallentocht 
worden, anders dan anders, omdat wij 
ons dienen te houden aan de dan gel-
dende maatregelen. Als het doorgang mag 
vinden, staat de kerststallentocht gepland 
op zaterdag, 18 december van 16.30 – 
20.00 uur.
Staan de maatregelen het niet toe, dan 
wordt de kerststallentocht aangepast naar 
een tocht die u op eigen gelegenheid en 
tijd met uw gezin of vriendengroepje kunt 
wandelen tijdens dat weekend. Wij vragen 
voor dat weekend aan alle dorpsbewoners 
in ieder geval hun medewerking! Versier 
en verlicht uw huis en tuin. Een kerststal 
achter het raam, lichtjes die branden, een 
muziekje aan. In het klein of in het groot. 
Laten wij op die manier warmte en licht 
uitstralen en ons met elkaar verbonden 
voelen. Wij houden u op de hoogte via 
social media of flyers.

Werkgroep kerststallentocht

HERINNERING
Het jaar 2021 loopt al aardig ten einde. 
Velen van u hebben hun jaarlijkse paro-
chiebijdrage al voldaan, waarvoor onze 
hartelijke dank. Mocht u dit nog niet 
gedaan hebben, brengen wij dit graag 
onder uw aandacht. Uw bijdrage is nood-
zakelijk om onze kerkgemeenschap 
draaiende te houden. Het is nodig voor 
onderhoud, verwarming en verlichting 
van de kerk, voor het pastoraat en oor het 
salaris van onze pastores. Vitaal en zelf-
dragend dienen wij te zijn. Tot op heden 
lukt ons dat door uw hulp aardig. Geef 
vandaag voor de kerk van morgen op reke-
ning nummer NL 27 RABO 03460 08948, ten 
name van Damiaan Parochie kerk  
Ovezande. Bij voorbaat onze dank.

Kees Boonman, kasbeheerder

TOOST OP 2022
Binnenkort is het alweer zo ver: het 
nieuwe jaar 2022 komt er aan. Vanuit 
de kerk willen we daar aandacht aan 
besteden. Dat gebeurt in en na de vie-
ring op zaterdag 8 januari 19.00 uur. Tij-
dens de viering kijkt de voorzitter van de 
parochiekern Ovezande Ad Schenk met 

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

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

Parochiekern 
SCHOUWEN-DUIVELAND

LIEF EN LEED
Huwelijk
Op 18 november huwelijksviering van 
Gerardus van Helden en Suzanna van de 
Craene.

Overlijden
op 22 oktober Nelly v.d.Berge-Verkaart uit 
Zierikzee, 74 jaar.

VESPERVIERINGEN 
Op zondag 21 november en zondag 19 
december om 16.00 uur.
Niet meer in Zierikzee maar in Kwaden-
damme.

PLATFORM VOOR KERKEN 
Een klein groepje vanuit het Platform is 
bezig met de voorbereiding voor de Volks-
kerstzang op 24 december om 19.30 uur en 
de Eenheidszondag op zondag 16 januari 
om 10.00 uur. Beide in de Nieuwe Kerk te 
Zierikzee. Of dit alles door kan gaan zal 
afhangen van alle coronamaatregelen die 
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u terug op het afgelopen jaar 2021 en 
vooruit naar het nieuwe jaar en de toe-
komst. Vanwege het gebouwenplan, dat 
het bestuur van de Pater Damiaanparo-
chie heeft ingediend bij bisdom Breda, zijn 
het spannende tijden voor onze kerken. 
Onze parochiekern heeft afgelopen jaar 
niet stilgezeten en heeft ook voor het 
nieuwe jaar weer allerlei mooie plannen. 
Goed om daar samen bij stil te staan. Na 
de viering komen we bijeen in het Thee-
huis om elkaar het goede te wensen voor 
2022 onder het genot van een kopje koffie 
of thee. Dit samenzijn sluiten we af door 
te toosten op het nieuwe jaar. Iedereen 
is van harte uitgenodigd en welkom voor 
deze Nieuwjaarsontmoeting.

Ad Schenk

BIDWEEK VOOR DE EENHEID
'Licht in het duister'. Dit thema is ons dit 
jaar aangereikt door christenen uit het 
Midden-Oosten. Zij leven in een regio 
waar spanningen en gewelddadige con-
flicten aan de orde van de dag zijn. We 
leven met ons allen in een wereld die hun-
kert naar licht in de duisternis. De ster 
die tweeduizend jaar geleden de Drie 
Koningen de weg wees naar de plaats 
waar Jezus geboren is, roept ons nog 
steeds op om samen op zoek te gaan naar 
het grote licht.
De viering van de zondag voor de eenheid 
is op 16 januari in de protestantse kerk van 
Driewegen. De aanvang is om 10.00 uur. 
Voorganger is namens de DEO-gemeente 
ds. Jörg Buller. Ook vanuit de katholieke 
kerk zal er iemand de honneurs waar-
nemen. maar die was bij het schrijven van 
dit stukje nog niet bekend.

HOUDT 6 FEBRUARI VRIJ
Volgens planning staat onze kerk zondag 
6 februari 15.00 uur in het teken van een 
(gratis) klassiek saxofoonconcert van Wim 
de Veth, samen met een aantal andere 
musici. Het wordt een concert met diverse 
combinaties saxofoon met cello, saxo-
foonduet, saxofoon met blokfluit en cello, 
saxofoon met accordeon en saxofoon 
onbegeleid.

En... met een educatief aspect via een vier 
minuten durend filmpje over het project 
Sax4Pax. Er wordt nog gelobbyd om ook 
een programmaonderdeel saxofoon en 
marimba op te nemen.
Volgende keer in Parochienieuws volgt 
meer informatie. Maar … voor nu, blok-
keer zondag 6 februari in uw agenda. Dit 
wilt u niet missen!
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Uitvaartverzorging

‛DE BEVELANDEN’
Johan Hoekman

Geldeloozepad 20, 4463 AJ Goes 

(0113) 311 444 
www.uitvaartzorgcentrum.nl

Voor een zorgzame  begeleiding

Uitvaarten in geheel Midden-Zeeland

Eigen rouwcentrum met aula 
en koffi ekamer

Striepseweg 4,4435 RL  Baarland

Verzorgt de gehele uitvaart 
met Zorg en Respect...

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

0113-639108 
06-40484076

we u in november weer moeten vragen om 
een extra donatie.
We kunnen, voor onze eigen parochianen, 
hopelijk wel weer een kerstmarkt houden. 
En als we daar iets aan over houden gaat 
dat ook naar de kasbeheerder om het 
tekort wat minder rood te laat kleuren. 
Misschien een reden te meer om een 
bezoek aan onze kerstmarkt te brengen.

Zoals u weet staat de Willibrordzondag 
altijd in het teken van vrijwilligers.
Afgelopen woensdag waren ruim 20 vrij-
willigers in de kerk in de weer om haar, 
onder leiding van Thea, Jacolien en Rian, 
een grote schoonmaakbeurt te geven. 
Altijd een fijn gevoel als alles weer heerlijk 
schoon is. 
Hopelijk kunnen we in juni 2022 alle vrij-
willigers bedanken, door middel van een 
feestje, maar nu nog even niet. 

Nu willen we de Barbara Boys in het zon-
netje zetten. Zij zijn elke woensdagoch-
tend in de weer om onze begraafplaats 
netjes te houden. Dat valt niet altijd mee, 
maar we zijn hen hier wel heel dankbaar 
voor. En om te zorgen dat de geest er in 
blijft krijgen zij een kleine donatie om zo 
af en toe eens iets lekkers bij de koffie te 
kunnen kopen. 

wellicht nog zullen komen. Of u leest het in 
de parochiële mededelingen of u hoort het 
via een afkondiging in de kerk.

KERSTMARKT
De kleine kerstmarkt, die gehouden zal 
worden op zaterdag 18 december van 
10.00-16.00 uur in de Willibrorduskerk, 
willen we graag onder uw aandacht 
brengen.
Wat er zoal te koop zal zijn, (kerst)kaarten, 
kaarsen, boeken en de wensboom van de 
Caritas, rommelmarktspulletjes.
Draagt u de parochie een warm hart toe, 
bestel dan een mooi kerststukje en lekkere 
oliebollen.
Een bestellijst treft u hierbij aan. Daarop is 
vermeld waar u die in kunt leveren.
Verder is er volop gelegenheid om elkaar 
te ontmoeten met een kopje koffie of thee, 
een kopje soep met een broodje en bij de 
vuurkorf een glaasje glühwein.
We hopen er met zijn allen een gezellige 
dag van te maken. Graag tot dan!

NIEUWJAARSRECEPTIE
Op zondag 9 januari willen we u graag ver-
welkomen in het parochiecentrum na de 
ochtendviering om elkaar een goed 2022 
toe te wensen. Uiteraard onder het genot 
van koffie en een drankje.

DANK AAN BEZORGERS
BEDANKT alle bezorgers van het Paro-
chienieuws die er het afgelopen jaar toch 
maar weer trouw voor zorgden dat het 
blad op tijd bij u in de bus viel. Zonder u 
zou het niet mogelijk zijn om ons blad op 
het hele eiland verspreid te krijgen. 
En tevens voor u allen mooie kerstdagen 
en hopelijk een gezond 2022.

GROTE SCHOONMAAK
Hartelijk dank aan alle vrijwilligers die ons 
geholpen hebben bij het schoonmaken van 
de kerk. Dank zij jullie was de grote klus 
snel geklaard.

Jacolien en Thea

WILLIBRORDZONDAG  
7 NOVEMBER 2021
Beste medeparochianen,
Het vorig jaar konden we deze naamdag 
helaas niet vieren, zoals we gewend 
waren, maar nu gelukkig weer wel.
Het koor is terug op haar vertrouwde stek 
en de kerkgangers weten langzaam maar 
zeker ook de weg naar de kerk weer te 
vinden. Onze pastoor is na lang ziekverlof 
ook weer terug. Alleen onze financiën zijn 
nog niet op het oude niveau. Ook dit jaar 
schrijven we weer rode cijfers en zullen 
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genieten onder het genot van een drankje. 
Zo kunnen wij weer terug zien op een 
gezellig samen zijn in het parochiecentrum,

Peter Verkaart

TROTS OP MIJN/ONZE KERK 
Enkele weken geleden kreeg ik tot mijn ver-
rassing een uitnodiging van het bekende 
Afrika-Engakoor, om met hen de Dienst 
van Dankbaarheid mee te komen vieren op 
zondag 26 september in Nistelrode. Deze 
bijzondere Dienst werd voorgegaan door 
Pater Toon van Kessel uit Zambia.  
Het Afrika-Engakoor heeft nl. besloten 
te stoppen met hun befaamde benefiet-
optredens. Vier keer hebben zij hier in 
Haamstede in een bomvolle kerk opge-
treden en een keer in een zaterdagavond-
dienst in Heinkenszand!
De collectes werden bestemd voor de 
aidsweeskinderen van het Palabana-
kinderdorp in Zambia, en werden steeds 
gul bedacht.
De voorzitster schreef; Wij hebben heel 
veel opdrachtgevers gehad voor optre-
dens door het hele land maar wij nodigen 
er slechts twee uit om bij de Dienst van 
Dankbaarheid aanwezig te zijn, en dat zijn 
jullie Anne uit Burgh Haamstede en Ineke 
uit Oss.
De voorzitster Mayke (iedereen herinnert 
haar wel met de accordeon).heeft van 
haar koorleden en prachtig herinnerings-
boek gekregen en de naam van de kerk 
in Burgh Haamstede viel verreweg het 
vaakst. Iedereen heeft daar zo’n goede 
herinneringen aan!
Wat heeft dit verhaal nu te maken met 
mijn openingszin? Het valt mij al heel lang 
op, dat elke voorganger, of het nu een 
Priester, een Pastoraal medewerker die 
van heel ver komt of een Aalmoezenier 
of onze eigen Pastores zijn, allen zeggen 
zij na afloop heel graag te komen naar 
ons kleine kerkje in Burgh Haamstede, de 
prachtige Onze Lieve Vrouwe op Zeekerk!
Ook hebben wij een hele fijn werkgroep 
die zelfs 10 vrijwilligers telt! En allen 
hebben zij respect voor elkaar en werken 
zij ook heel graag samen. Of het nu de 
schoonmaak, het lector zijn, een bestuurs-
taak, koffieschenken of welke andere taak 
dan ook, het gaat altijd in goede harmonie.
Onze kerk is helaas in de wintermaanden 
gesloten op de zondagen, maar wij als 
werkgroep zijn al vol vuur bezig om de 
Kerstdienst en de zondag er na te zorgen 
voor een warme en sfeervolle Dienst zodat 
iedereen die dat wil en kan, met een echt 
Zalig Kerstgevoel weer huiswaarts mag 
gaan. Ja, ik ben echt trots op onze kerk en 

Dan wil ik afsluiten met een toost. Op onze 
kerkgemeenschap, dat zij nog lang zo 
actief mag blijven.

Erik Steegmans

ST. CECILIAZONDAG
Na de viering van 14 november zijn 
de koorleden en hun partners samen 
gekomen in het parochiecentrum. Ook 
aanwezig waren de ereleden, mevr, A. 
Jongmans-Van Velthoven en dhr. F. Wan-
sink. Onder het genot van koffie met gebak 
heeft de voorzitter dhr. J. van de Waart 
iedereen van harte welkom geheten en 
een korte uitleg gegeven wat deze och-
tend inhoud. Na de koffie nam de voor-
zitter weer het woord en na uitleg over 
de afgelopen periode met de koorleden 
en de vieringen in deze moeilijke pan-
demietijd, maar we gaan gewoon door, 
zolang het verantwoord blijft.  Dan kom 
ik op een, voor mij een moeilijk gedeelte 
van deze ochtend, omdat 2 koorleden, om 
hun eigen redenen het koorlidmaatschap 
hebben opgezegd, te weten, mevr. G. 
Kouijzer-Kwaak en mevr. L. Kouijzer-Wel-
leman.  Het koorbestuur heeft besloten 
om beide dames erelid van het koor te 
maken. Dit voor hun grote inzet en bij-
drage aan het zangkoor in al die jaren. 
Mevr, G, Kouijzer-Kwaak 55 jaar koorlid 
en mevr. L. Kouijzer-Welleman 20 jaar 
koorlid.  Zij mochten beiden een mooie 
bos bloemen in ontvangst nemen, en een 
geschenk van de kerncommissie. Dan kom 
ik op een ander punt, op de mosselavond 
van 30 september zijn de volgende jubi-
larissen gehuldigd met de bijbehorende 
eretekens van de St, Gregorius Vereniging, 
dat zijn de koorleden die al 2020 gehuldigd 
hadden moeten worden. Mevr. L. Kouij-
zer-Welleman 20 jaar koorlid ; mevr. I. van 
de Waart-Van Velthoven 40 jaar koorlid; 
dhr. J. van de Waart 45 jaar koorlid; mevr. 
G. Verkaart-Leijdekker 50 jaar koorlid  
en dhr. J. Kouijzer 65 jaar koorlid. Allen 
werden door de voorzitter toegesproken, 
in het bijzonder Dhr. J. Kouijzer die maar 
liefst 65 jaar koorlid is, kreeg een extra 
woord van dank, en mocht na de bijbe-
horende ereteken ook namens ons allen 
een mooi horloge in ontvangst nemen, 
met op de onderplaat de inscriptie 65 jaar 
koorlid. Ook kregen zij een geschenk van 
de kerncommissie. Ook de koorleden die 
in 2021 hun jubileum vieren zijn, mevr. N. 
Wansink-Bouman 20 jaar koorlid en dhr. 
P. Wansink 35 jaar koorlid, ook zij ont-
vingen de ereteken en bloemen en ook 
een geschenk van de kerncommissie. Tot 
slot aldus de voorzitter gaan we nog fijn na 
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Koos Vermunt heeft een tijdje geleden 
besloten zijn werk, als sleuteldrager, van-
wege gezondheidsredenen neer te leggen. 
Koos is zoals vele andere vrijwilligers al 
heel lang bij onze kerk betrokken. Eigen-
lijk al sinds dat hij nog een kind was. Hij 
is toen begonnen als misdienaar. Hij was 
voor nieuwe vrijwilligers vaak een man die 
je kon vertellen hoe alles reilde en zeilde 
binnen onze kerk en als sleuteldrager wist 
hij alles van ons gebouw af. Gelukkig stopt 
Koos nog niet met alles, kleine werkzaam-
heden blijft hij nog doen. Koos bedankt.
Dan willen we als ook nog twee andere 
mensen in het zonnetje zetten.
Dat zijn die andere sleuteldragers Jan 
en To Doeswijk. Jan is nog steeds een 
drijvende kracht achter tal van werk-
zaamheden, van W&C diensten, bloem-
versiering, begrafenissen tot klusser in 

de klussengroep en To ondersteunt hem 
daarin, vooral met computerwerk. Daar-
naast kun je haar in het secretariaat tegen 
komen en doet zij nog steeds de was. Daar 
gaat ze trouwens binnenkort wel mee 
stoppen.
Jan en To, een begrip binnen onze katho-
lieke gemeenschap. Bedankt!

Als allerlaatste hebben we dit jaar nog 
iemand: zij zit in de Caritasgroep, bezoek-
groep, woord- en communiegroep, is lid 
van het KBO bestuur, is lector en vast lid 
van de vastenactiegroep. Veelzijdig mag 
je haar dus wel noemen. Laatst kwam 
daar op verzoek van een familie nog de 
rol van voorganger bij een begrafenis bij. 
Henny Verkaart we kunnen je eigenlijk niet 
genoeg bedanken. Je bent onbetaalbaar, 
vandaar dat we iemand hebben gevraagd 
wiens werk ook onbetaalbaar is om je te 
schetsen.
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gespreksgroep. Donderdag 11 november 
was ons eerste gesprek. We zijn gestart 
met: “Memoires van Adélaïde. Samen met  
Dr. Noëla Polet gaf iedereen zijn/haar visie 
over gelijkenissen tussen toen en nu.
Na ons gesprek gingen we samen lun-
chen. Iedereen had twee belegde 
broodjes meegenomen. Het gaf mij, An 
Hantelmann en Veronika Thoms weer het 
gevoel van de Alpha cursus, die helaas 
door corona niet verder uitgediept werd. 
Hopelijk wordt deze cursus in de Damiaan 
parochie weer opnieuw gestart en kunnen 
we ons daarbij aansluiten.
Op kerstavond komt pater Ton Bun de vie-
ring weer verzorgen. Traditie getrouw zal 
op de zondag na de Kerst de viering van 
de Heilige Familie in onze kerk gevierd 
worden. Dit jaar valt deze zondag op 2-de 
kerstdag. Ook dan zal er in onze toeristen-
kerk een viering zijn. De kerstviering is om 
20.00 uur, de viering op 2-de kerstdag is 
om 11.00 uur

Henny Wichgers 

TOERISTENKERK O. L. V.  
OP ZEE TE HAAMSTEDE 
Zondag 24 Oktober vierden we de laatste 
zondag voor de “winterslaap” Canto 
Domino o.l.v. Carlos en met begelei-
ding van Peter zorgden voor een mooie 
viering. Emeritus deken Peter de Rooy 
verraste ons met een eigentijdse en boei-
ende preek. Na de viering was er een 
gezellig samenzijn met koffie, broodjes 
en andere lekkernijen. Helaas niet op de 
patio, maar achter in de kerk. Ben Wich-
gers had gezorgd voor vele bloemstukjes, 
die na afloop werden bezorgd bij kwets-
bare parochianen in de Westhoek. Allen 
waren verrast en dankbaar voor de aan-
dacht. Dankzij de pluk-bon konden we nog 
vele bloemen vinden op de akkers van de 
boeren. Bijgaand één van de vele stukjes, 
die eerst tijdens de viering op het altaar 
prijkten en na de viering werden bezorgd.

Henny Wichgers 

WWW.PAREE.NL

Door toegevoegde 
waarde de beste keus!
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Heerenstraat 27, 4453 AA ’s-Heerenhoek 
Tel: 0113-351400 

www.gebrdehond.nl 

 
Loodgieterswerk, CV-installaties, 

Mechanische ventilatie –Duurzame 
energie – Dakbedekkingen – Onderhoud 

& Service 

ik denk ook vele anderen die heel graag 
naar onze kerk komen!

Anne Martens

HERDERSTOCHT 2021
Als er niks verandert, houden wij don-
derdag 23 december 2021 onze jaarlijkse 
herderstocht.
Aanvang is: 19.00 uur
Vertrekplaats: Mosselboomgaard bij de 
kerk. Opgeven bij: 
 * J. Verkaart tel. 0111-407632
of  * W. Doeswijk tel. 0111-414108. 
of  * Herderstocht@hotmail.com
Kosten: € 3,50 p.p.
Aanmelden: voor 20 december 2021

KBO 
koffieochtend
Op dinsdag 7 december a.s. is de volgende 
koffieochtend. Normaal gesproken staat 
deze ochtend in het teken van sinterklaas, 
maar de goedheiligman is dan reeds ver-
trokken en gaan we vooruitzien richting 
Kerstmis. Dien Hanse is bereid gevonden 
om mee te helpen met het maken van een 
kerststukje. Er zijn al een aantal dames die 
zich hiervoor hebben opgegeven maar dat 
kan nog steeds en wel bij Kees:  
kverkaart@gmail.com of tel. 06-51478446. 
De kosten bedragen € 10,-- en u wordt 
gevraagd een schaaltje, scherp mesje 
en een kaarsje of waxinelichtje mee te 
brengen.
U kunt natuurlijk ook gewoon gezellig 
komen koffiedrinken, vanaf half 10 bent  
u weer welkom.

Adventsviering voor senioren
Helaas kan de adventsviering in de uit-
voering die we al jaren voor u verzorgen, 
niet doorgaan. De Caritas kerngroep vindt 
het gezien de huidige ontwikkelingen wat 
betreft het coronavirus niet verantwoord. 
Wel hopen wij u te mogen begroeten in 
de Eucharistieviering op maandag 13 
december a.s. om 19.00 uur In de Willi-
brorduskerk in Zierikzee. Onze pastoor Van 
Hees zal in deze viering voorgaan. Tevens 
hopen wij u, namens Caritas, middels een 
kerstkaart een warme en gezellige kerst te 
wensen en gezondheid voor het jaar 2022.

NIEUWS UIT HAAMSTEDE
Het morgengebed gaat ook tijdens het 
winterseizoen gewoon door op elke don-
derdagmorgen om 9.30 uur. Soms gevolgd 
door een woord & communie viering. Wilt 
u het morgengebed meebidden geef even 
een seintje en we zorgen voor de tekst. 
06 10326921 (Henny Wichgers)
Ook zijn we gestart met een 

Parochienieuws  
een blad dat je 
niet wilt missen

RUBEN DE JONGE  

Heerenstraat 9  
0113 351311 

Www.totaalwonendejonge.nl 

Specialist in PVC vloeren 
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colofon
PASTORAAL CENTRUM
Secretariaat/teamassistentie:
Ria Boonman-Vermue
Leny Rijk-Rijk
Zusterstraat 4, 4461 JA Goes, tel. 0113-218610
info@rkbovendeschelde.com
Openingstijden Pastoraal Centrum: 
van di & vrij van 10.00 tot 12.00 uur

PASTORAAL TEAM
-   Fons van Hees, pastoor
   tel. 06-1328 1235
   avanhees@zeelandnet.nl 
- Thaddy de Deckere, parochievicaris
 T: 06-26276050
 E: thaddeusmhm@gmail.com
-  Alida van Veldhoven, pastoraal werkster,
   T: 06-29 373 102

   E: alidavanveldhoven@gmail.com 
-   Ria Mangnus, pastoraal werkster 
    tel. 06-42360493
    r.mangnus@rkwalcheren.nl
-  Paul Verbeek, wnd. pastoor 

Tel: 06-83215322 
pverbeek@bisdombreda.nl

- Geerten Kok (teamleider ad-interim)
 E: GKok@bisdombreda.nl

TEAMWACHT
Tel. 06-53637130
bij overlijden van een dierbare of verzoek 
om toedienen sacrament der zieken kunt 
u dit nummer bellen: 24 uur bereikbaar.

VICARIAAT MIDDELBURG
Paul Verbeek, vicaris
Tel: 06-83215322
pverbeek@bisdombreda.nl

EMERITI PASTORES
Harry Buijssen, buijssen@zeelandnet.nl
Tom Brooijmans, tbrooymans@zeelandnet.nl
Paul de Maat, pdemaat@planet.nl

REDACTIE
- Goes Riet Hopmans
- ’s-Heerenhoek Plonie Paree
- Heinkenszand Addie Nelen
- Kwadendamme Hans de Vos
- Lewedorp Tilly van Klooster
- O-Z-Beveland Jeannet Kievit
- Ovezande Marinus Bierens
- Sch-Duiveland Rudy de Maaijer
- Pastoresteam Alida van Veldhoven
- Hoofdredactie Richard Gielens
vragen/opmerkingen: mail ze naar 
parochienieuws@zeelandnet.nl 

WEBSITE
 www.paterdamiaanparochie.nl

OPLAGE
 4500 exemplaren

VORMGEVING EN DRUK
- Driedijk
 Noordland 3, 4451 RP Heinkenszand
 tel. 0113-561942 
 info@burodriedijk.nl
 www.burodriedijk.nl

SAMENGEDRAGEN VITALITEIT 
SYNODAAL PROCES - SAMEN OP WEG
Op 17 oktober werd in Oudenbosch feestelijk 
de opening gevierd van 'het synodaal proces'. 
Over twee jaar wordt dit proces in Rome 
afgesloten met een Bisschoppensynode. Op 
verzoek van Paus Franciscus spreken kerk-
leden (kerkgangers, voorgangers, leken, reli-
gieuzen en bisschoppen) over de vraag hoe zij 
als gelovigen 'samen op weg zijn' en samen 
gestalte geven aan hun geloof en hun zorg 
voor kerk en wereld.

In alle bisdommen van de wereldkerk gaan 
gelovigen hierover met elkaar in gesprek.  Ook 
de bisschoppen van Nederland sporen hun 
kerkleden aan om te spreken over de vraag 
hoe zij 'samen op weg' zijn bij de verkondiging 
van het Evangelie en hoe ze daarbij de wer-
king van de H. Geest ervaren. Wat gaat goed, 
wat gaat minder goed; wat geeft vreugde, 
wat brengt zorgen? In onze parochie worden 
in alle kernen gesprekken aangeboden rond 
deze vraag.

VISIETEKST BISSCHOP LIESEN
De vraag van de Paus sluit bijzonder goed 
aan bij de visie die bisschop Liesen schreef 
voor het bisdom Breda. Onder de kop 'God 
zal erin voorzien' (de wapenspreuk van onze 
bisschop) noemt de bisschop contouren voor 
beleidsontwikkeling in het bisdom en de paro-
chies van het bisdom.  Als eerste roept hij 
daarbij op om te werken aan geloofsverdie-
ping. Wie en hoe zijn we als gelovigen? Hoe 
is onze band met Jezus Christus? Kunnen we 
steeds méér leerling van Hem worden - en 
meer mensen enthousiast maken voor het 
Evangelie? 
De verbondenheid met Jezus kleurt onze 
band met mede-gelovigen. In Jezus zijn we 
'zusters en broeders' van elkaar. Dat maakt 
ons tot geloofsgemeenschap. De Kerk is zo'n 
gemeenschap, of eigenlijk is ze een gemeen-
schap van gemeenschappen: bisdommen, 
parochies, kloosters, parochiekernen, 
gebedsgroepen.  
Als leerlingen worden we door Jezus op weg 
gezet. We volgen zijn Weg, om over de hele 
wereld het Goede Nieuws te verkondigen. Wij 
zijn samen onderweg (kent u het lied nog?) ...

ZUSTERS EN BROEDERS
De thema's uit het synodaal proces en de 
visietekst passen bij het parochieplan van 
onze parochie. Twee jaar geleden schreef 
pastoor Van Hees: 
Essentieel voor het geloof is onze spirituele 
verbondenheid met Christus. Rond Hem ver-
zamelen zich zijn volgelingen als broeders en 
zusters van elkaar. Zij vormen het Lichaam 
van Christus. Dat wordt bedoeld met ‘geloofs-
gemeenschap’. Dat is een andere dimensie 
dan een sociaal verband.... Ik kom niet in de 
eerste plaats naar de kerk omwille van de 
sociale contacten. Sociale contacten heb 
ik ook in de stad, het dorp, de samenleving, 
op mijn werk en de vereniging. Maar in de 
geloofsgemeenschap zijn wij op de eerste 

plaats broeders en zusters in 
Christus. Dat betekent dat het niet nood-
zakelijk is of ik mijn broeders en zusters vind 
in mijn eigen dorp of stad, op mijn werk of 
bij mijn club. Als ze daar niet te vinden zijn 
of kunnen samenkomen, ga ik op zoek naar 
waar het wel kan. En als ik dan een gemeen-
schap van broeders en zusters gevonden heb, 
dan vind ik bij hen ook mijn sociale contacten 
zoals ik die al heb waar ik vandaan kom.      

MISSIONAIRE KERK
En nog een lijn doet mee. Het woord 'zending' 
of 'missie' klinkt bij het synodaal proces en in 
de visietekst. In onze dagen is er steeds meer 
aandacht voor 'Missionaire Kerk', voor een 
Kerk die zich gezonden weet. Het sluit aan bij 
ons besef dat vernieuwing in en van de paro-
chies nodig is, niet alleen van activiteiten en 
strategieën, maar vooral van ons hart en onze 
gerichtheid - en van ons geloof. De tijd dat wij 
bij een parochie hoorden 'omdat dat zo hoort' 
ligt ver achter ons. We horen bij de gemeen-
schap van gelovigen omdat we daar zelf voor 
kiezen, omdat wij gelovig zijn en ons geloof 
ten dienste willen stellen van de parochie en 
de samenleving. 
In maart 2022 wordt de (uitgestelde) confe-
rentie over de Missionaire Kerk gehouden. 
Father James Mallon zal vertellen hoe wij 
onze parochies meer vitaal kunnen maken. 
Het gaat eerst om de missie naar binnen: 
hoe kunnen we ons eigen geloof verdiepen. 
Van daaruit volgt de missie naar buiten: hoe 
kunnen we bijdragen aan het goede in de 
wereld en mensen enthousiast maken voor 
ons geloof. Daar zijn geen succesformules 
voor. Maar dit is zeker: we kunnen het niet 
'op ons zelf'. We hebben elkaar nodig - als 
gelovigen en als geloofsgemeenschappen. 
Daarmee verschuift een accent in onze 
eigen visie. Waar we de afgelopen jaren 
sterk hebben ingezet op 'zelfdragende vita-
liteit' worden we nu aangespoord om vita-
liteit sámen te bevorderen. Ook de Pater 
Damiaanparochie is een gemeenschap van 
gemeenschappen. Hoe versterken we onze 
samengedragen vitaliteit? Hoe maken we 
ons 'samen sterk', en zijn we - steeds meer - 
'samen onderweg'?

SAMENGEDRAGEN VITALITEIT
Op bijzondere wijze komen allerlei lijnen uit de 
wereldkerk, ons eigen bisdom en onze eigen 
parochie bij elkaar. Het synodaal proces, de 
visietekst van bisschop, de intuïtie van pas-
toor Van Hees,  de beweging van de Missio-
naire Kerk: alle lijnen sporen aan ons samen 
sterk te maken voor ons geloof en samen te 
bouwen aan een vitale parochie. Het begint 
met een vraag aan onszelf: wie ben ik als 
gelovige - wie ben ik als leerling? Dan komt de 
vraag naar onze verbondenheid: wie zijn mijn 
medeleerlingen, mijn zusters en broeders. En 
dan de vraag naar 'de wereld': bijdragen aan 
geluk en vrede in onze omgeving - en mensen 
enthousiast maken voor ons geloof.

Geerten Kok

Het eerste nummer van volgend jaar komt 
op vrijdag 28 januari en omvat de maanden 

februari en maart.
Kopij inleveren voor 16 januari.

Kopij voor nummer 2 kunt u tot zondag 27 maart 
inleveren.

 Bijdragen via de kern aanleveren via de betref-
fende contactpersoon (zie parochiekern) en  

algemene bijdragen via de hoofdredactie 
parochienieuws@zeelandnet.nl. 

In de komende artikelen op de achterpagina van Parochienieuws willen we dit thema 
verder verkennen. Wat betekent 'samengedragen vitaliteit' voor onze parochie?  
En hoe maken we ons 'samen sterk' voor ons geloof?


