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Inleidend woord van de hoofdredacteur…
De toekomst ziet er niet vrolijk uit; kerken hebben het
moeilijk hun hoofd boven water/hun kerktoren in de lucht
te houden…. Ontkerkelijking kenden we al, maar nu doet
corona er nog een flinke schep bovenop!

DE FEITEN:
In Nederland zijn in de loop van de geschiedenis zo’n 19.000
kerken gebouwd, waarvan er nog 7110 resteren. Daarvan
hebben 4000 de status van monument en 5258 gebedshuizen
zijn nog in religieus gebruik, waarvan ongeveer 2300 door
protestanten en ongeveer 1700 door katholieken. 1530
gebouwen, vrijwel allemaal kerken, zijn inmiddels herbestemd
en 295 zijn in ‘transitie’. 39 % kreeg een culturele of maatschappelijke functie, gevolgd door wonen, al dan niet gecombineerd
met bedrijvigheid.

NOODKREET
19 januari 2021 was een datum om naartoe te leven: voor boekwinkels, die eindelijk weer eens leesvoer mochten gaan verkopen; voor delicatessenzaken die naast al dat zure nieuws weer
eens wat zoetigheden konden presenteren; voor leraren die al
weer zo lang enkel tegen vervloekte beeldschermen praatten;
stagiairs die thuis profs werden in duimen draaien; musea die
kunstbezit weer openbaar wilden maken; muziekgezelschappen
die premières eindelijk konden laten doorgaan…en kerken die
klokken naar hartenlust wilden laten luiden, waarna uit volle
borst gezongen zou gaan worden…
Helaas: de toen nog missionaire premier zette een flinke streep
door al die verlanglijsten.
NOODZAKELIJK
Laten we meteen duidelijk stellen: vrijwel iedereen is – zij het
knarsetandend- eens met dit genomen besluit. Wat kun je
anders? Toch…een treurig gevoel maakt zich meester in de
harten van veel parochie(kern)bestuurders, pastoraal werkers en
gelovigen. Het is zo akelig leeg en stil in onze kerken…
Mensen die we een jaar geleden nog enthousiast (onder de inspirerende woorden van de Alpha-cursus en het boek van Father
Mallon) gingen begroeten., kwamen niet meer.. We wilden de
verbondenheid tonen; zeker naar hen die we langere tijd in de
kerk gemist hadden, maar nu misten we iedereen!
NOOD BREEKT WET
Toen kwamen in maart 2020 de eerste voorschriften inzake
gebruik kerkelijke ruimten en bezettingsgraden. Kerkdeuren
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gingen dicht; voor korte of langere tijd. Kerken bleven angstvallig
leeg en stil. Zelfs bij diensten, omdat er niet gezongen mocht
worden. Orgelklanken waren gelukkig nog wel toegestaan. Niet
voor iedereen was dat een passend geluid.
De kerk kwam meer en meer naar ons toe…al waren huisbezoeken niet het geschikte middel om dat te doen. We gingen via
Omroep Zeeland of landelijk net kerkuitzendingen volgen. Dat had
zon- en schaduwzijden: je hoorde/zag een andere verkondiger
van het Woord die je wel/minder lag, maar je ging verschillen wel
meer waarderen. Sommigen voelden toen al de pijn van je kerk
’ooit’ te moeten gaan missen. De anders zo gewone band verslapte en openlijk of stiekem ging men andere vormen van tijdsbesteding doen: van de nood ging men een deugd maken!
NOODREM OF NOODKLOK?
Je kunt van de daken schreeuwen dat het zo niet langer kan…
maar van hard roepen word je hees, met als gevolg dat niemand
je meer hoort. Veel bestuurders en vrijwilligers zoeken manieren
om ernstige dreigingen af te wenden: we moeten vooruit; de toekomst voor ogen zien en samen bezien wat mogelijk is.
Parochiekernen zochten de laatste jaren elkaar al meer en meer
op; het clustergevoel begon te ontstaan. Misschien -nu de nood
aan de man komt- gaat men nog bewuster elkaars krachten bundelen. Samen een crisis bezweren heeft meer perspectief dan in
hoge nood zitten.
Hoe luiden de spreekwoorden ook al weer? In nood leert men zijn
vrienden (maar ook zijn kwetsbaarheid) kennen. Nu nog hopen
dat ‘nood leert bidden’, maar dan op een positieve – niet enkel
op winstbejag beluste- manier, ook gaat werken: het nieuwe normaal zal ook voor kerken (zowel als werkwoord als zelfstandig
naamwoord) gaan gelden.

Pastoraal
Algemeen
katern

TARIEVEN KERKELIJKE DIENSTEN VOOR 2021
VAN HET BISDOM BREDA:
TARIEVEN

Huwelijks-/ uitvaartdienst (mcl. avondwake)
jubileumdienst
Dienst in het crematorium of op de begraafplaats
zonder voorafgaande kerkeliijke dienst 2/3)
Advies parochiebijdragevolgens 1% minimum inkomen
Stipendium
Ontvangst H. Doopsel
Deelname Eerste H. Communie
Deelname H. Vormsel

2021

2020

612
307

608
305

408
405
132
122
11
11
€ 124,00 = 1 jaar parochiebijdrage
€ 124,00 = 1 jaar parochiebijdrage
€ 124,00 = 1 jaar parochiebijdrage

Deze tarieven worden uitsluitend berekend bij geen deelname aan de basisparochiebijdrage.
Bij gedeeltelijke deelname aan de parochiebijdrage wordt naar rato berekend.
Het tarief voor een stipendium (misintentie) ad € 11,00 wordt te allen tijde berekend.

CARITASPLAN VOOR DE TOEKOMST
Het Dagelijks Bestuur
van de PCI is al geruime
tijd bezig met het maken
van een Caritasplan. We
hebben overleg gehad met
vertegenwoordigers van
het parochiebestuur en de
PCI leden hebben overlegd met Diaken de
Haas, die per 1 juli 2020 begonnen is met
zijn werkzaamheden als verantwoordelijke
voor Caritas in het Bisdom. Hij heeft deze
taak overgenomen van Wim Tobé.
De Bisschop zou graag streven naar een
missionaire Caritas. Punten, die werden

besproken zijn het maken van een missionair Caritasplan. Wat doet Caritas om
de parochie meer diaconaal te maken? Er
dient aandacht te komen voor het meer
bewust maken van de taak, die Caritas
heeft in de samenleving, voor de maatschappij. We moeten ons meer laten zien
als Caritas. Het opnemen van aandachtsgebieden als sociale leer, migranten en
kinderen met leerachterstanden etc.
Samenwerken met gemeente, interkerkelijke organisaties, maatschappelijk werk
en voedselbanken om een sociale kaart
te maken met als doel inzicht te krijgen

waar meer/minder nood is. We werken niet
alleen voor parochianen, maar voor het
heil van alle mensen.
We kunnen natuurlijk niet alles aanpakken en moeten in onze eigen sterkte
blijven staan als werkgroepen en clusters
en keuzes maken. Maar het is belangrijk
onderling beter samen te werken. Alle
caritas werkgroepen behoren tot de
Parochiële Caritas Instelling van de
Damiaan Parochie.
Ons voorstel voor het Caritasplan is klaar
voor bespreking in de PCI, Clusters en
werkgroepen. Wordt vervolgd!

VASTENACTIE 2021
IEDEREEN, OVERAL TER WERELD, EEN
WAARDIG BESTAAN
Vastenactie streeft naar een wereld
waarin mensen zelf werken aan hun waardigheid én beschikken over de mogelijkheden daarvoor. Mensen kunnen voor
zichzelf en hun gezin zorgen en welvaart
wordt rechtvaardig verdeeld binnen
gemeenschappen. Soms is dan een klein
duwtje in de rug nodig. Dat wil Vastenactie ze graag geven! Ongeacht hun
geloofsovertuiging, hun etnische achtergrond, hun sekse of afkomst.
Hoe kunnen we achterover leunen als
anderen honger lijden, dorst hebben of
ziek zijn?
Een eerlijke verdeling van welvaart en
beschikbare bronnen, ook daar willen we
als Vastenactie aan werken. En daar kunt

u ook aan meewerken. Natuurlijk door
te doneren aan een van onze projecten,
maar u kunt ook op andere manieren bijdragen aan een waardig bestaan voor
iedereen. Door soberder te leven bijvoorbeeld. Niet alleen bespaart u daarmee
geld, maar u legt ook minder beslag op
kostbare hulpbronnen, als water, elektriciteit en gas. Daarmee werkt u gewoon
thuis mee aan een rechtvaardige verdeling van welvaart over alle mensen.
CORONAVIRUS EN LOCKDOWN VEROORZAAKT ONZICHTBARE RAMP
Het coronavirus houdt Nederland en de
rest van de wereld in een ijzeren greep.
Ook in de kwetsbaarste gemeenschappen
in Afrika, Azië en Latijns-Amerika zijn de
gevolgen van de pandemie groot. Op veel

plaatsen dreigt zelfs een onzichtbare
ramp, omdat mensen geen inkomen meer
hebben en de gezondheidszorg ontoereikend is. Geef steun aan deze mensen via
de Vastenactie:
NL21 INGB 0000 0058 50 TNV VASTENACTIE, DEN HAAG
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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 30 januari

19.00 uur Heinkenszand - Blasiuszegen
Th. de Deckere-Eucharistieviering
Herenkoor
19.00 uur Kwadendamme
Geen viering

Zondag 31 januari
4e Zondag door het jaar

09.00 uur ‘s-Heerenhoek
Th. de Deckere-Eucharistieviering
Orgelspel met Cantor
09.15 uur Zierikzee
R. Mangnus-Viering van W&C
W. Boer en Cantors
09.30 uur Ovezande
	W. Hacking-Viering van W&C
Pius X
09.30 uur Hansweert
Geen viering
10.45 uur Lewedorp
W. Hacking-Viering van W&C
Eligiuskoor
11.00 uur Goes
T. Brooijmans-Eucharistieviering
Herenkoor

Dinsdag 2 februari
Maria Lichtmis

09.30 uur Goes
Th. de Deckere-Eucharistieviering
Blasiuszegen

Zaterdag 6 februari

19.00 uur Heinkenszand
R. Stobbelaar-Viering van W&C
Free Spirit
19.00 uur Ovezande
P. Verbeek-Eucharistieviering
Oal In

Zondag 7 februari
5e zondag door het jaar

09.00 uur ’s-Heerenhoek
R. Stobbelaar-Viering van W&C
Orgelspel en Cantor
09.15 uur Zierikzee
A. v. Veldhoven-Viering van W&C
W. Boer en Cantors
09.30 uur Hansweert
Geen viering
10.45 uur Lewedorp
R. Stobbelaar-Viering van W&C
Con Dios
11.00 uur Kwadendamme
Geen viering
11.00 uur Goes
T. Brooijmans-Eucharistieviering
Orgelspel

Dinsdag 9 februari

09.30 uur Goes
A,v,Veldhoven-Viering van W&G

Zaterdag 13 februari

19.00 uur Lewedorp
Th. de Deckere-Eucharistieviering
Eligiuskoor
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19.00 uur Ovezande
W. Hacking-Viering van
W&C
Pius X

Zondag 14 februari
6e zondag door het jaar

11.00 uur Kwadendamme
A. v. Veldhoven-Viering van W&C
11.00 uur Goes
Bisschop LiesenEucharistieviering
L’ Esprit

09.00 uur Heinkenszand
G. Kok-Viering van W&C
Dameskoor
09.15 uur Zierikzee
W. Hacking-Viering van W&C
W. Boer en Cantors
09.30 uur Hansweert
Th. de Deckere-Eucharistieviering
10.45 uur ’s-Heerenhoek
G. Kok-Viering van W&C
Orgelspel en Cantor
11.00 uur Kwadendamme
W. Hacking-Viering van W&C
11.00 uur Goes
Th. de Deckere-Eucharistieviering
	Interparochiële Gregoriaanse
Schola

Dinsdag 23 februari

Dinsdag 16 februari

09.00 uur Heinkenszand
R. Mangnus-Viering van W&C
Herenkoor
09.15 uur Zierikzee
R. Stobbelaar-Viering van W&C
W. Boer en Cantors
09.30 uur Ovezande
Th. de Deckere-Eucharistieviering
Pius X
09.30 uur Hansweert
Liturgiegroep-Viering van W&C
10.45 uur Lewedorp
R. Mangnus-Viering van W&C
Eligiuskoor
11.00 uur Kwadendamme
T. Brooijmans-Eucharistieviering
11.00 uur Goes
R. Stobbelaar-Viering van W&C
Herenkoor

09.30 uur Goes
W. Hacking-Viering van W&C

Woensdag 17 februari
Aswoensdag

19.00 uur ’s-Heerenhoek
R. Stobbelaar-Viering van W&C
Orgelspel en Cantor
19.00 uur Heinkenszand
W. Hacking-Viering van W&C
19.00 uur Kwadendamme
A. v. Veldhoven-Viering van W&C
19.00 uur Zierikzee
Th. de Deckere-Eucharistieviering
19.00 uur Goes
T. Brooijmans-Eucharistieviering
Con Amore

Vrijdag 19 februari

Kruiswegviering
Liturgie Groep

Zaterdag 20 februari

09.30 uur Goes
Th. de Deckere-Eucharistieviering

Vrijdag 26 februari

Kruiswegviering
Liturgie Groep

Zaterdag 27 februari

19.00 uur ’s-Heerenhoek
Th.de Deckere-Eucharistieviering
Orgelspel en Cantor
17.00 uur Goes
Evensong
Capella Maria Magdalena

Zondag 28 februari
2e zondag veertigdagentijd

Dinsdag 2 maart

09.30 uur Goes
R. Mangnus-Viering van W&C

19.00 uur Heinkenszand
Th. de Deckere-Eucharistieviering
Dameskoor

Vrijdag 5 maart

Zondag 21 februari
1e zondag veertigdagentijd

Zaterdag 6 maart

09.00 uur ´s-Heerenhoek
Liturgiegroep-Viering van W&C
Orgelspel en Cantor
09.15 uur Zierikzee
Bisschop LiesenEucharistieviering
W. Boer en Cantors
09.30 uur Hansweert
A. v. Veldhoven-Viering van W&C
09.30 uur Ovezande
Liturgiegroep-Viering van W&C
Pius X
10.45 uur Lewedorp
T. Brooijmans-Eucharistieviering
Eligiuskoor

Kruiswegviering
Liturgie Groep

19.00 uur Heinkenszand
Th. de Deckere-Eucharistieviering
Free Spirit
19.00 uur Ovezande
R. Stobbelaar-Viering van W&C
Oal In

Zondag 7 maart
3e zondag veertigdagentijd

09.00 uur ’s-Heerenhoek
A. v. Veldhoven-Viering van W&C
Orgelspel en Cantor
09.15 uur Zierikzee
Liturgiegroep-Viering van W&C
W. Boer en Cantors
09.30 uur Hansweert
Th. de Deckere-Eucharistieviering

Kerkdiensten
10.45 uur Lewedorp
A. v. Veldhoven-Viering van W&C
Con Dios
11.00 uur Kwadendamme
Th. de Deckere-Eucharistieviering
11.00 uur Goes
T. Brooijmans-Eucharistieviering
Con Amore

Dinsdag 9 maart

09.30 uur Goes
A. v. Veldhoven-Viring van W&C

Vrijdag 12 maart

Kruiswegviering
Liturgie Groep

Zaterdag 13 maart

19.00 uur Lewedorp
P. Verbeek-Eucharistieviering
Eligiuskoor
19.00 uur Ovezande
Th. de Deckere-Eucharistieviering
Pius X

Zondag 14 maart
4e zondag veertigdagentijd

09.00 uur Heinkenszand
Liturgiegroep-Viering van W&C
Dameskoor

09.15 uur Zierikzee
Th. de Deckere-Eucharistieviering
W. Boer en Cantors
09.30 uur Hansweert
W. Hacking-Viering van W&C
10.45 uur ’s-Heerenhoek
T. Brooijmans-Eucharistieviering
Orgelspel en Cantor
11.00 uur Kwadendamme
W. Hacking-Viering van W&C
11.00 uur Goes
Th. de Deckere-Eucharistieviering
Interparochiële Gregoriaanse
Schola

Dinsdag 16 maart

09.30 uur Goes
W. Hacking-Viering van W&C

Vrijdag 19 maart

Kruiswegviering
Liturgie Groep

Zaterdag 20 maart

19.00 uur Heinkenszand
A. v. Veldhoven-Viering van W&C
Dameskoor

Zondag 21 maart
5e zondag veertigdagentijd

09.00 uur ’s-Heerenhoek
Liturgiegroep-Viering van W&C
Orgelspel en Cantor
09.15 uur Zierikzee
A. v. Veldhoven-Viering van W&C
W. Boer en Cantors
09.30 uur Ovezande
Liturgiegroep-Viering van W&C
Pius X
09.30 uur Hansweert
R. Stobbelaar-Viering van W&C
10.45 uur Lewedorp
R. Stobbelaar-Viering van W&C
Eligiuskoor
11.00 uur Kwadendamme
T. Brooijmans-Eucharistieviering
11.00 uur Goes
A. v. Veldhoven-Viering van W&C
L’ Esprit

Dinsdag 23 maart

09.30 uur Goes
Th. de Deckere-Eucharistieviering

Vrijdag 26 maart

Kruiswegviering
Liturgie Groep
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Pastoraal Katern

SAMEN DE SCHOUDERS ERONDER
“Zoekt de Heer nu Hij zich laat vinden, roept
Hem aan nu Hij nabij is. (…) Zoals de regen
en de sneeuw uit de hemel vallen (…) zo
zal het ook gaan met het Woord dat komt uit
mijn mond: het keert niet vruchteloos naar
Mij terug.”
(Vgl. Jesaja 55, 6.10-11)
Deze woorden, die we nog maar pas
geleden hoorden op het feest van de Doop
van de Heer, vond ik toepasselijk bij de
gedachten die bij mij opkwamen terugkijkend op mijn ervaringen van ruim een half
jaar werkzaam zijn in de parochies 'Boven
de Schelde'.
Na bijna 35 jaren in het buitenland ben ik
eind 2019 teruggekeerd naar Nederland, en
sinds juni vorig jaar - tot mijn eigen verrassing - ook naar Zeeland, de provincie waar
ik geboren en getogen ben. Het was een
flinke overgang, die nog steeds niet helemaal voltooid is. Toch ben ik me vrij snel
thuis gaan voelen in mijn nieuwe omgeving.
Wonen in het pastorietje in Haamstede op
Schouwen-Duiveland bood me de gelegenheid om dit unieke stukje Nederland te ontdekken. En wat is het prachtig! Niet alleen
de natuur – en daar is al heel wat over te
zeggen - maar ook de mensen die ik er ontmoet heb. Veel steun en vriendschap heb ik
mogen ervaren van de leden van de Werkgroep van de ‘Onze-Lieve-Vrouw-Op-Zee
Kerk’ gedurende de zeven maanden die ik
er heb gewoond. Ik heb ook de gelegenheid
gehad om stukjes van het eiland te ontdekken, te voet, per fiets of met de auto op
mijn pastorale rondzwervingen.
Het verbaast mij niet, dat er vele duizenden
mensen van ver over de landsgrenzen naar
dit unieke stukje Nederland komen om
er te genieten van Gods schepping in het
prachtige natuurschoon, en er – weg van
alle hectiek – ook rust te vinden. De grote
aantallen toeristen, die ondanks Covid-19
toch arriveerden, konden zich helaas niet
vertalen in het kerkbezoek op zondagen. Het
virus gooide roet in het eten met: ‘30 max’,
of voor enkele maanden ‘100 max’. Hoewel
ik het aangenaam vond op Schouwen-Duiveland te verblijven, was het vinden van
rust op Schouwen niet voor mij weggelegd.
Daar was ik niet voor gekomen.
Een grote vreugde was het om, na heel veel
jaren, mijn schoolmeester van de lagere
‘School-met-de-Bijbel’, die nu in Ouwerkerk woont, te bezoeken. Hij heeft mij destijds, lang geleden, drie jaar les gegeven en
samen met mijn klasgenootjes, vertrouwd
gemaakt met vele dingen, maar vooral
ook met bidden tot God, met de persoon
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van Jezus, en met de prachtige verhalen
in de Heilige Schrift. Daar ben ik hem nog
steeds dankbaar voor. Het laat mij nog eens
opnieuw beseffen wat een belangrijke en
nobele taak leerkrachten hebben ten aanzien van de kinderen aan hen toevertrouwd
in de opvoeding in het Christelijke geloof,
vooral op de basisschool. Dit natuurlijk in
aanvulling op de taak die allereerst aan de
ouders toekomt. Mijn bezoek doet bij mij het
verlangen rijzen om meer te weten te komen
over de rol die de basisscholen in onze
beide parochies spelen bij het doorgeven
van het verhaal van Jezus aan de kinderen
die aan hen zijn toevertrouwd.
Mijn hoop en doel was om in de begin
periode van mijn benoeming zoveel mogelijk
vertrouwd te geraken met de geografie van
het uitgestrekte gebied van de beide parochies. Dat doel heb ik min of meer bereikt.
En ik kan nu mijn aandacht dan ook meer
richten op de geloofsgemeenschappen, op
de mensen die de gemeenschappen vormen
en dragen, en op de uitdagingen waarmee
zij te maken hebben. Dat zal wel langere
tijd vergen. Hier geldt m.i. in grote mate: het
proces is het doel.
Ik heb een onstuitbare liefde voor geloof
en Kerk waar mogen nemen in de gemeenschappen, en een enthousiasme en vastberadenheid om ons prachtige katholieke
geloof te blijven beleven, te vieren en
door te geven aan de volgende generatie. Dat laatste is moeilijk in onze dagen,
en het vergt creativiteit, geduld en vooral
veel liefde. Ik heb me dan ook verwelkomd gevoeld als nieuwe pastor. In de ene
gemeenschap was dat meer expliciet dan in
de andere, maar ik bemerk in ieder van de
geloofsgemeenschappen veel inzet van de
parochianen. Het ‘vuur van de Geest’ is duidelijk aanwezig. Wat mij en, zo vermoed ik,
velen van ons, droevig stemt, is de minieme
aanwezigheid van de jongste twee generaties: kinderen/ jongeren, en hun ouders. Is ‘t
het corona dat hun afwezigheid verklaart, of
zijn er andere redenen? Velen vragen zich
nu af wat het effect zal zijn van de coronacrisis op langere termijn op zingevings
vragen zoals: Waarvoor leef ik eigenlijk?
Wat vind ik belangrijk in mijn leven? Waar
vind ik geluk?
In juni vorig jaar werd ik het zesde lid van
het pastorale team, en daarin de tweede
priester. Vanaf het begin besefte ik dat ieder
van de leden fijne, bewogen en bekwame
mensen zijn die met enthousiasme het
pastorale werk vorm proberen te geven.
Zij zijn een belangrijke inspiratie voor mij.

Jammer vond ik het dan ook, dat pastoraal werkster Katrien van der Wiele ons
verliet en terugkeerde naar haar taak in
Zeeuws-Vlaanderen. Dat pastoor Fons om
gezondheidsredenen tijdelijk zijn pastoorstaken moest neerleggen, kwam als een
flinke schok voor iedereen en ook voor mij.
Met een kleiner team kunnen we minder
werk aanpakken, en een des te groter
beroep zal er gedaan worden op de gelovigen, jong(er) en oud(er) in de parochies.
Dankbaar ben ik natuurlijk voor de bijdragen
aan het werk die de emeriti-pastores van
beide parochies leveren.
In de afgelopen maanden ben ik me bewust
geworden van enkele van de grote uitdagingen die voor de geloofsgemeenschappen
liggen. Heel belangrijk lijkt me daarom het
besef dat wij allen, zonder uitzondering,
geroepen zijn om ‘missionaire leerlingen
van Jezus’ te zijn. De betekenis daarvan lijkt
me wel een geschikt onderwerp voor een
volgend artikel, want dat voert nu te ver.

Voor nu zou ik willen zeggen: Ik heb me
laten enthousiasmeren door wat ik tot nu
toe ervaren heb, door de mensen die ik tot
nu heb mogen ontmoeten. Met enthousiasme wil ik me samen met het pastorale
team inzetten. Een team van vier van pastorale werkenden en twee emeriti kunnen
echter maar beperkt pastoraal werk doen.
Daarom zou ik ieder van u van harte willen
uitnodigen met: Samen de schouders
onder onze parochie, d.w.z. parochianen
samen met hun pastors, en niet te vergeten
ook samen met God, die de Heer is van
de oogst, want ‘Als de Heer het huis niet
bouwt, zwoegen de bouwers tevergeefs’,
zoals psalm 126 ons herinnert. Ons werken
en zwoegen voor de geloofsgemeenschap,
hetzij als pastor hetzij als parochiaan, heeft
slechts kans om vrucht te dragen wanneer
het samengaat met ons gebed. Als we ‘de
Heer zoeken nu Hij zich laat vinden’, dan zal
God ons ongetwijfeld rijke vrucht geven aan
onze arbeid voor het zichtbaar en voelbaar
worden van Rijk van God in ons midden en
in onze streek. Aan God zij alle eer en dank;
prijst Hem!
Pater Thaddy

DAMIAANTJE
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GRAVEN NAAR GELOOF – RECHT DOEN ALS KERNWAARDE
Het vraaggesprek was gepland 's middags op het gemeentehuis van Borsele.
Maar de interviewer moest thuisblijven
vanwege een coronatest de volgende
dag. Toch lukte het om op het afgesproken
uur via een Zoomverbinding antwoord te
krijgen op de vraag: wie of wat inspiratie
geeft aan burgemeester Dijksterhuis in
zijn werk als burgervader?

Dan is toch de eerste vraag: hoe word je
burgemeester? De beroepsmatige loopbaan begon na de middelbare school met
een werk/leertraject in de detailhandel.
'Twee jaar na voltooiing van de militaire
dienst ging ik in Amsterdam aan de slag bij
een groothandel in aardappelen, groente
en fruit. In de foodsector heb ik zo'n twaalf
of veertien jaar gewerkt. In 2007 wilde ik
eens iets anders (overigens vanaf 2002 in
de gemeenteraad van Zeewolde). Ik kwam
terecht bij de Sociale Werkvoorziening in
Amersfoort, waar ik met name het commerciële aspect moest behartigen. Leuk
om te doen, want geen dag is hetzelfde.
WERKEN MET MENSEN
Na de verkiezingen in 2010 kwam ik in
het college van B en W. Mijn portefeuille
omvatte alles wat met de openbare ruimte
te maken had, de economie en ook een
deel nog van de Participatiewet. Van de
overstap naar het openbaar bestuur heb
ik geen spijt. In mijn tweede periode als
wethouder ging ik mij afvragen of ik dit
wilde blijven doen. Zowel persoonlijk als
voor de organisatie is het goed om nog
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een beroepsmatige perspectiefwisseling
te overwegen. Het burgemeesterschap
of toch terug naar het bedrijfsleven? Er
kwamen veel verschillende profielschetsen
voorbij voor de post van burgemeester,
maar iedere keer was het toch net niet wat
ik zocht. Met de profielschets van Borsele
had ik meteen een grotere klik.
Met mijn vrouw heb ik een
dagje rondgekeken in deze omgeving. We
hadden het gevoel dat het wel zou matchen. Als aan het einde van het sollicitatietraject blijkt, dat je de klus mag gaan
klaren, dan stemt dat tot dankbaarheid.
En tegelijk begin je dan aan een flinke uitdaging. Nu ik hier drieënhalf jaar woon,
is ook wel uitgekomen wat ik er destijds
van verwachtte. Ook voor mijn vrouw en
kinderen. En als je vraagt wat nu zo aantrekkelijk is in het werk als burgemeester,
dan speelt daarin zeker mee: de diversiteit
in deze gemeente. Zowel wat betreft religieuze overtuigingen als in economisch
opzicht. Geen dorp is hetzelfde, het is een
gemeente van contrasten. Aantrekkelijk is
ook dat je voortdurend met mensen werkt.
Ik wil er zijn voor mensen op hoogte- en in
dieptepunten. Daarnaast mag ik ambassadeur zijn van de gemeente, dat doe ik
graag en met overtuiging. En uitdagend
is verder, dat wanneer er verschillen van
inzicht zijn je toch kunt zoeken naar mogelijkheden om elkaar te begrijpen. Dus proberen, daar waar het kan, verbindingen te
leggen.

Als lid van de
Christen Unie speelt
het geloof een
belangrijke rol in
mijn leven en ook in
mijn werk als burgemeester. Je kunt
jezelf niet anders
voordoen dan je bent
RECHT DOEN
Als lid van de Christen Unie speelt het
geloof een belangrijke rol in mijn leven en
ook in mijn werk als burgemeester. Je kunt
jezelf niet anders voordoen dan je bent. Ik
hoop dat in mijn werk doorschemert, dat
ik overtuigd christen ben. Al ben ik geen

Micha (hoofdstuk 6,
vers 8: 'Je weet wat
de Heer van je wil:
niets anders dan
recht te doen, trouw
te betrachten en
nederig de weg te
gaan van je God.'
evangelist, dat is mijn werk niet. Erg inspirerend zijn voor mij steeds de woorden uit
de profeet Micha (hoofdstuk 6, vers 8: 'Je
weet wat de Heer van je wil: niets anders
dan recht te doen, trouw te betrachten
en nederig de weg te gaan van je God.'
NBV). Dat past ook bij het ambt van burgemeester: recht doen aan mensen die
op je pad komen. Als iemand aanklopt
met een vraag of probleem, dan moet je
kunnen kijken wat je voor deze mens kunt
doen. Hoe kan ik haar of hem recht doen?
Omdat je als burgemeester onafhankelijk bent (boven de politiek staat) ben je
voor de mensen die er zelf niet uitkomen
een aanspreekpunt. Niet altijd lukt het om
een passende oplossing te vinden, maar
ook dan moet dit niet tot grote persoonlijk ellende gaan leiden. En ik vind, dat je
in zo'n situatie wel blijk gegeven moet
hebben, dat je de persoonlijke situatie
van zo iemand begrijpt. Want ook dat is
een vorm van recht doen aan de persoon.
Daarom is recht doen voor mij wel een
belangrijke kernwaarde van de christelijke
levensinstelling.
Vandaar ook – als je vraagt wat
voor soort burgemeester ik wil zijn – dat
ik graag wil laten weten: als je met iets
zit, dan kun je bij mij terecht. Maar ook
belangrijk vind ik om in dit ambt te kijken
naar waar de kansen liggen, op economisch en cultureel terrein en wat betreft
de sociale ontwikkeling in de dorpen. Ik
wil graag de gemeente een paar stappen
verder brengen, in goede harmonie. Wat ik
ook mooi vind: dat mensen soms met kleine
gebaren laten zien dat ze omzien naar
elkaar. Vooral in deze onzekere tijden van
corona en vereenzaming. Ook al worden
deze gestes vaak niet gezien, ik wil waar
het kan wel vertellen dat ze er zijn.'
Wiel Hacking, pastoraal werker

Algemeen

IN MEMORIAM PATER PAUL
Op 1 januari 2021
kregen wij het
bericht door dat
Pater Paul Vanluffelen was overleden.
Paul Vanluffelen
werd geboren op 25
maart 1953 in Hoogstraten/België. Paul deed het noviciaat in
Oud-Heverlee in 1977-78 vanuit de toenmalige Nederlandse provincie. Door zijn
interesse voor de Oosterse religies mocht
hij zijn stagejaren doorbrengen in Thailand.
Hij studeerde daarna theologie in Cremisan
(Israël) en Rome.
In 1985 ging hij in op een vraag van de
toenmalige Algemeen Overste Don Egidio
Viganò om -na zijn theologiestudies - te
werken voor de katholieken van de Byzantijns-Oekraïense ritus in Argentinië. Hij
werd op 25 maart 1986 tot priester gewijd
in Rome. In 1987 vertrok hij naar Argentinië. Hij bleef er werken voor de Byzantijns-Oekraïense gemeenschap tot 2004.
Pater Paul was na veel omzwervingen in
november 2006 terecht gekomen in regio
de Bevelanden en Schouwen-Duiveland.
Hij ging op de pastorie van ’s-Heerenhoek

wonen. Een grote pastorie met een grote
tuin. Bij zijn aankomst stonden de bomen
en struiken tot bijna bij de achterdeur. Hij
bleef zich net zolang inzetten totdat hij een
grote open tuin had.
Tijdens de zomermaanden genoot hij van
de vogels en de konijnen die zijn tuin

bezochten. Hij richtte de pastorie in met
veel fantasie. Bracht zijn tijd graag door
met het lezen van een boek en het roken
van een sigaar. Hij ging met alle liefde voor
in de Eucharistievieringen en preekte met
al zijn enthousiasme voor de kerkbezoekers. Kreeg hij in de gaten dat mensen
iets nodig hadden en dat andere mensen
dit in overvloed bezaten dan regelde hij
dat, zodat de gebrekkige mensen werden
geholpen door de mensen die in overvloed
bezaten. Met zijn inzet kregen we ook
byzantijnse vieringen in de regio. Hiervoor
stelde hij zelf een koor samen en bezocht
de repetities om hun de juiste teksten en
uitspraken aan te leren. Hij zorgde er dan
voor dat alles passende was, want hij had
een scherp oog voor details.
De pater had graag mensen om zich heen
en een uitspraak van hem was dan ook:
Een mens is niet op de wereld om alleen
te zijn. Toch stierf hij helemaal alleen op
20 december 2020 in Malaga in Spanje.
Op 15 januari is hij ten grave gedragen
door zijn medebroeders- salesianen op het
kerkhof San Fernando in Sevilla. Dat hij
daar zijn rust mag vinden.
Plonie Paree ‘s-Heerenhoek

BOEKBESPREKING
In een tijd waarin veel
dingen anders dan
normaal verlopen en
er sprake is van ‘het
nieuwe normaal’ is het
goed vast te mogen
stellen dat er ook op
kerkelijk gebied geen
afwachtende houding
wordt aangenomen.
Uitgeverij Halewijn/Adveniat (met inspirator Leo Fijen) bracht in het najaar 2020
een boekje uit, 94 pagina’s. samengesteld
uit gedachten van diverse bekende Nederlandse en Vlaamse kerkleiders, theologen
en spirituele voortrekkers uit de katholieke
en protestantse wereld.
Iedere schrijver benadert plus- en minpunten, risico’s, gevaren, bedreigingen,
maar ook nieuwe kansen op eigen wijze.
Je krijgt geen kant-en-klare antwoorden
aangereikt, maar veel eerder extra vragen
die oproepen om mee te denken over
dit bijzondere tijdperk. Er is haast bij om
nieuwe stappen te zetten op geloofsgebied. Corona gooide zo onder andere de in

maart 2020 geplande conferentie ‘Als God
renoveert’ overhoop. De rest van de pandemie, die nog immer door raast, laat zich
grotendeels raden, maar de verstrekkende
gevolgen zijn niet te overzien; of toch wel?
•	Hoe gaan we om met zondagse vieringen? Bisschop Gerard de Korte heeft
ook hier een frisse -voor mij herkenbare- kijk op.
•	Hoe bereiken we mensen die niet meer
komen naar de zondagse viering? –
•	Wat doen we om het geloof meer
tastbaar te maken in een kerk van
anderhalve meter? –
•	Hoe gaan we om met online-vieringen
in relatie tot de fysieke samenkomst op
zondag? –
•	Waar laten we zien dat de kerk een
heilige ruimte is voor de hele gemeenschap?
•	Hoe missionair zijn we naar kinderen en
jongeren, naar zoekers en randkerkelijken?
•	Waar is de ruimte om te zwijgen en niet
te weten hoe het verder moet?
•	Hoe creatief zijn we om alle groepen

actief te betrekken bij vieringen?
•	Wat doen we om andere vormen van
vieren en samenkomen te stimuleren? –
•	In hoeverre is de kleine huiskring een
alternatief? –
•	Hoe vinden we een structuur om een
netwerk van sterke lokale plekken en
gemeenschappen die zich in deze crisis
wel gemanifesteerd hebben ook in de
toekomst te ondersteunen?
Voor een nieuwe missionaire kerk in
Nederland en Vlaanderen zijn dat heel wat
vragen.
Jammer dat we hierover niet eerder een
conferentie kunnen houden. Ik zou wel
willen pleiten voor geloofsgesprekken op
dit gebied. Als fysieke bijeenkomsten niet
kunnen, moeten we corona-proof andere
wegen zoeken en op die manier met
elkaar in contact blijven! Desnoods via het
medium “Parochienieuws’. Bij deze een
voorzet!
Kerk in tijden van corona, Baarn 2020:
€ 19,50
Richard Gielens
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GESPREK OVER KNELPUNTEN IN DEZE TIJD
Bij het woord ‘vieren’ zit onlosmakelijk muziek als bindmiddel tussen Woord en gebed. Wat gaat er in een mens om, als feitelijk muziek
‘in de ban’ gedaan wordt en men het kerkvolk ten sterkste ontraad mee te zingen…. Als hoofdredacteur, maar ook als koorzanger,
benaderde ik een man, die met hart en ziel verbonden is met muziek in onze parochie: Wim Boer.

KERKMUSICUS IN CORONATIJD
Kerkmuziek beoefenen in Coronatijd is een
bijzondere balansoefening. Voorop staat
dat het Coronavirus serieus moet worden
genomen en dat we als zangers, dirigenten
en organisten ons aan de richtlijnen
zullen moeten houden. Aan de andere
kant moeten we wel proberen om zoveel
mogelijk ons ding te blijven doen. En dat is
lastig, want juist het zingen, weliswaar in
de kerken beperkt toegestaan, vormt een
zeker risico op besmetting. Veel koorleden/
koren zijn daardoor terughoudend of zijn
(tijdelijk) gestopt. Ik begrijp hun angst en
respecteer hun motieven. Er zijn echter
ook koorleden die niet wilden stoppen en
altijd bereid bleven om diensten muzikaal
te ondersteunen. Dat zijn de cantores
die wekelijks te zien en te horen waren/
zijn tijdens de vieringen. Sommigen
ontwikkelden verrassende nieuwe
vaardigheden en solistische kwaliteiten.
Wat mij betreft zouden zij best wat vaker
in het zonnetje gezet mogen worden. Zij
houden de liturgie in onze kerken levend!
Dankzij het internet is de lockdown dragelijk, ook voor onze kerk. Gelukkig
kon iedereen vanaf de Goede Week de
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vieringen van het pastoresteam o.a. vanuit
de H. Maria Magdalenakerk te Goes
volgen via kerkdienstgemist.nl. Met een
paar zangers, onder wie mijn echtgenote
Marianne, hebben wij de eerste vieringen
muzikaal vorm gegeven. Liturgisch gezien
is er in de Magdalenakerk dankzij Corona
een positieve ontwikkeling geweest met
nieuwe psalmen en acclamaties waarbij
de voorgangers ook hun stem konden verheffen. Ondanks dat al mijn koren in 2020
kleiner geworden zijn of niet meer actief,
ook al kon ik geen nieuwe zangers of leerlingen werven en is mijn werk gereduceerd, toch kijk ik graag naar de dingen
die wel mogelijk waren en goed gelukt zijn.
Bijvoorbeeld de installatieviering van Pater
Thaddy de Deckere op 5 juli 2020, dat een
feest was voor de hele parochie, en met
een groot publiek weer het oude gevoel
terugbracht.
Eén positieve ontwikkeling wil ik graag nog
noemen. Mijn koor Luscinia, dat vele jaren
concerten gaf met werken met Bach en
Händel, heeft onlangs besloten om mee te
werken aan de liturgie in de Maria Magdalenakerk. Het koor is op zoek naar nieuwe

zangers en richt zich nu o.a. op muziek uit
de renaissance. Met het herenkoor en projectzangers vormt het samen de Capella
Maria Magdalena, dat ook Choral Evensongs verzorgt in Goes.
Voor 2021 hoop ik dat er uiteindelijk versoepelingen zullen komen waardoor het
muzikale leven in onze Damiaan- en Mariaparochie kan opbloeien. Zingen is belangrijk en gezond voor lichaam en geest. Het
schept saamhorigheid voor jong en oud en
geeft inhoud en klank aan onze liturgie. Ik
ben hoopvol dat de interparochiële Gregoriaanse schola weer mag groeien. Ook het
opleiden van kinderen tot goede zangers,
wat ik zo graag heb gedaan in het kader
van het Zeeuws jongenskoor, blijft op mijn
lijstje staan voor de toekomst.
Het woord quarantaine zal in 2021 nog wel
vaak genoeg vallen. Het is afgeleid van
quaranta dat 40 betekent. Deze coronaperiode is ook eigenlijk een vastentijd. Maar
we weten: Na de 40-dagentijd volgt Pasen,
het feest van de verrijzenis!
Wim Boer

Goes

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

N ieuws van
uit de kernen

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

KERST 2020
Wat een bijzondere kerstvieringen hebben
we in december in onze kerk gevierd!
Op 11 en 17 december zijn er in onze kerk
opnames geweest voor het project ‘Goes
viert Kerst’, waar 11 kerken uit Goes aan
meededen. Deze opnames werden op
kerstavond via de livestream uitgezonden
en omdat alle kerken gesloten waren,
hebben er op die avond 3000 mensen ingelogd om naar deze viering te kijken met
hun gezinnen.
In onze kerk was er om 14.00 uur een kinderviering met een gelegenheidskoor
onder leiding van Janny Dieleman met
medewerking van pastor Ria Magnus. De
kinderviering werd via de livestream, net
als alle vieringen op kerstavond, uitgezonden. Om 18.30 uur was de volgende
viering met pastor Alida van Veldhoven,
met de cd van L’ Esprit. Het was fijn om
het koor weer eens te horen zingen. Om
20.45 uur was de volgende opname met
pater Thaddy met 4 koorzangers onder
leiding van Wim Boer. Het was wel vreemd
dat al deze vieringen zonder parochianen
moesten plaatsvinden. De uitzending vond
immers pas om 23.00 uur plaats.
Op 1e kerstdag was er om 11.00 uur een
viering met Bisschop Liesen en het koor
onder leiding van Wim Boer. Helaas
mochten daar maar 30 personen bij aanwezig zijn. Omroep Zeeland was ook aanwezig om Bisschop Liesen en Willy den
Boer te interviewen. Dit werd ‘s avonds
uitgezonden.
Op 2e kerstdag hebben enkele leden van
Con Amore gezongen. Het was fijn om
weer eens te kunnen genieten van onze
koren in deze bijzondere coronatijd.
Ik wens u een zalig nieuwjaar en hoop u
dit jaar weer tegen te komen, in de kerk of
in de stad.
Florien de Hond

80-plussers uit de parochie naar jaarlijkse
traditie een kerstkaart ontvangen. Hopelijk
kunnen we binnenkort weer gemakkelijker
bezoekjes plannen.

ELISABETH BEZOEKGROEP
Zoals ieder jaar heeft de Elisabethbezoekgroep weer kistjes fruit uitgedeeld
aan de bewoners van de verpleeghuizen
'Ter Weel' en 'Ter Valcke'. Ook hebben de

NIEUWJAARSTOESPRAAK
Zoals u gewoon bent aan het begin van
het jaar een terugblik.
Om maar gelijk met de minder fraaie zaken
te beginnen: het afgelopen jaar hebben
we met een tekort afgesloten.
Ondanks al uw steun, maar zoals een ieder
weet kost zo ’n mooie kerk veel geld.
Ook hebben we geen concerten kunnen
verzorgen, waar we inkomsten uit halen.
En het kerkbezoek is natuurlijk minimaal
geweest.
Maar velen hebben de weg naar
www.kerkdienstgemist.nl gevonden en zo
konden we toch met elkaar verbonden zijn.
Halverwege het jaar kreeg het pastoresteam versterking van Pater Thaddy, waar

Leden Elisabethbezoekgroep
K.V.G. NIEUWS
Graag begin ik met u allen een gezond,
gelukkig nieuwjaar te wensen namens het
hele bestuur. Ik hoop dat u allen mooie,
gezellige dagen hebt gehad.
Jammer dat we moesten vernemen dat er
toch twee leden ziek waren en in het ziekenhuis terecht kwamen. (geen corona)
Zoals u al begrijpt kunnen we u geen
nieuw programma aanbieden op dit
moment.
We proberen zoveel mogelijk contact
te houden met de leden en hebben voor
december enkele cadeautjes verzonden.
Zo kreeg ieder lid een kaart met bloemenbon voor Sinterklaas.
Of het niet genoeg was werden er rond
kerst prachtige kaarten met pen en een
heerlijke kerststol bezorgd bij iedereen.
Ook krijgen de leden korting voor het
nieuwe jaar.
Dat dit alles zeer gewaardeerd werd was
te merken aan de vele reacties.
Mailtjes en telefoontjes maar ook kaarten;
bedankt voor jullie reacties.
Ik hoop volgende keer beter nieuws te
hebben maar zolang we nog in lockdown
zitten kunnen we niets.
Ik wens u allen veel gezondheid en hoop u
terug te zien zodra het kan.
Mocht u vragen hebben bel naar Thea van
Dijk tel. 06 - 18751148. Ze kan u alles vertellen wat u wilt weten.
Kijk ook eens op de website
www.vrouwengildegoes.nl
Tot ziens Dien Janssen
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's-Heerenhoek
iedereen heel blij mee is. De pater gaat
in Middelburg wonen zodat de verdeling
boven de Schelde redelijk in evenwicht is.
Spijtig is dat onze pastoor Van Hees zich
volledig moest terugtrekken vanwege
zijn gezondheid. Wij wensen hem beterschap en hopen dat hij enigszins zijn oude
energie terug kan krijgen.
Ook hebben we afscheid genomen van
Harrie Buijssen als voorganger. Hopelijk kunnen wij nog blijven genieten van
zijn bijbelcursussen, want hij heeft een
scherpe hedendaagse kijk op de bijbel, die
zouden we niet willen missen.
Wij danken Harrie voor al zijn inzet en
ondersteuning van het pastoresteam en
hopen op een gepast afscheid.
Voor onze vrijwilligers was het ook een
raar jaar. Wat mag wel, wat mag niet.
Heel veel dank voor alle inzet.
Dit jaar zou voor de 10de keer het kerstdiner georganiseerd worden. Willy Martens en Ellen Kramer hadden aangegeven
dat dit de laatste keer voor hun zou zijn,
maar dit is niet doorgaan.
Heel veel dank voor jullie inzet in de afgelopen jaren en hopelijk wordt het door
enthousiaste mensen voortgezet.
Wegens privéomstandigheden stopt Piet
Dam met zijn kosterschap. Dank voor al je
inzet en we nemen nog op gepaste manier
afscheid van je.
Onze koren hebben ook een lastig jaar
gehad. Wel zingen/niet zingen, met een
paar mensen zingen, oude opnames
gebruiken, alle varianten zijn toegepast.
Het nieuwe jaar zal ons hopelijk meer
ruimte en verbondenheid brengen.
Gisteren bereikte ons het bericht dat Pater
Paul is overleden. Van 2006 tot 2013 is hij
in onze parochie pastoor geweest. Wij
gedenken hem in ons gebed.
Na dit alles mag ik u namens allen een
Zalig Nieuwjaar wensen.
Els Heijers, voorzitter
parochiekerncommissie Goes.
KERSTDINER OP 1STE KERSTDAG IN
GOES
Door de pandemie kon het kerstdiner dit
jaar geen doorgang vinden.
Het zou voor de 10de keer zijn.
Willy Martens en Ellen Kramer hadden al
aangegeven dat dit de laatste keer zou
zijn. Nu is de vraag, zijn er mensen binnen
onze kerkgemeenschap die dat door willen
zetten.
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Willy vertelde mij dat er van buiten onze
kerkgemeenschap wel mensen zijn die het
van hem over willen nemen, maar dan niet
onder de vlag van de katholieke kerk.
Heel fijn dat mensen dat willen doen, maar
jammer dat onze parochie dat dan niet
meer doet.
Dus hierbij de oproep: Wie, o wie zou het
van Willy en Ellen over willen nemen?
Hierbij wil ik hen en hun helpende handen
nogmaals danken voor hun inspiratie en
inzet van de afgelopen 10 jaar.
Els Heijers, voorzitter
parochiekerncommissie Goes.

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

LIEF EN LEED
Overleden:
20 december: Pater Paul Vanluffelen, 67
jaar. Zijn afscheid en uitvaart konden we
helaas niet persoonlijk meemaken doordat
hij gedurende zijn verblijf in Malaga/
Spanje overleed. Op 15 januari jl. werd
hij op het kerkhof van zijn medebroeders
salesianen te Sevilla begraven.
EEN KERST OM NOOIT TE VERGETEN
Zelden tot nooit hebben vrijwilligers zich
zo teleurgesteld gevoeld als de laatste
twee weken voor Kerstmis. ‘

In de aanloop naar het hoogfeest maakt
iedereen zich op om ervan te maken wat
ervan te maken valt. Koren, kerst-opbouwers, bloemengroep, kosters en zeker ook
de liturgische werkgroep zagen hun droom
in duigen vallen. Het hoogfeest werd
bijna een dieptepunt in uitvoering en even
werd overwogen om er een punt achter te
zetten.
Maar dan pakt men alle energie weer op:
men oefent in maximale zanggroep-aantallen een aangepast kerstrepertoire; men
poetst toch het zilver- en koperwerk; de
boom en kerstversiering zal stralen en teksten worden even zorgvuldig als anders
gezocht en geoefend. Uiteindelijk doe je
het niet voor jezelf, maar voor iedereen die
kerk & kerst in al zijn facetten een warm
hart toedraagt.
Men deed het niet voor niets: de vieringen
tussen 24 december en 3 januari werden
goed online bekeken en meer dan anders
nadrukkelijker persoonlijk gewaardeerd.
Ook voorgangers hadden de indruk dat ze
niet tegen lege banken stonden te praten.
Al met al een goede les voor volgende en
hopelijk meer vrolijke jaren. Dank aan al
die doorzetters en volhouders die de moed
erin hielden!
parochiekerncommissie
PAROCHIEKERNCOMMISSIE EN
PAROCHIEKERNGIDS 2021
De huidige kerncommissieleden zitten al
heel wat jaren op het
denkbeeldige pluche
van de stoelen aan
de vergadertafel.
Vergadermoeheid
treedt nog niet op,
maar het is goed, zo
niet, onmisbaar om ‘nieuw elan’ binnen de
gelederen te krijgen.
De kerncommissie is dan ook zeer blij met
de uitbreiding in de persoon van Hans
Westdorp. Na een korte kennismakingsperiode zei hij volmondig ‘ja’ en completeert hij de maximale bezetting van vijf
personen binnen onze bestuurslaag.
Hans zal zich de komende periode toeleggen op: gebouwen en onderhoud,

Heinkenszand
veiligheid, kerkhofzaken, personeel en vrijwilligerswerk.
In de parochiekerngids 2021 die op aanvraag beschikbaar is kunt u meer lezen
over contactadressen, taakomschrijvingen
en mogelijkheden om actief betrokken te
zijn bij ons kerkelijk werk.
De ‘tijdbon’ die iedere lezer van Parochienieuws in december ontving heeft een
bescheiden opbrengst opgeleverd, maar
wie het kleine gebaar niet eert….
2020 IN CIJFERS
Eind december 2020 had ’s-Heerenhoek
1972 inwoners. Hiervan waren 934 mensen
ingeschreven bij onze H. Pater Damiaanparochie.(47,36%), want men kan ook
kiezen om een andere parochiekern te
bezoeken.
Gemiddeld 412 adressen ontvingen Parochienieuws en van 198(48,05 %) ontvingen
we de afgelopen drie jaar jaarlijks een
donatie in de vorm van parochiebijdragen.
107 hiervan zullen begin 2021 nogmaals
een verzoek ontvangen om een donatie te
doen, als ‘Vrienden van Willibrord’. Deze
bijdrage is vastgesteld op tien euro en
dekt de kosten van het blad. Zij, die geen
bijdragen wensen over te maken zullen
vanaf maart persoonlijk geen blad meer
ontvangen.
In het eerste kwartaal van het jaar
bezochten gemiddeld 69 personen de
weekendviering; de lockdown zorgde
ervoor dat in maart dit gemiddelde terugzakte van 79 in januari naar 74 februari.
We hadden geen dopelingen, 7 kandidaat-communicanten (in combinatie met
Lewedorp), maar die viering ging niet door.
0 vormelingen, 0 kerkelijke huwelijken en
13 overledenen, waarvan 11 actief aangemeld en 9 kerkelijke betrokkenheid op prijs
stelden.
De parochiebijdragen zijn nog niet exact
bekend, maar zullen de prognose van
€ 58.000 benaderen. De parochiekerncommissie houdt rekening met een tekort
van enkele duizenden euro’s, maar dat zal
lager uitvallen dan in voorgaande jaren.
Opvallend punt: tijdens de lockdown-periode met minder tot geen kerkgangers
kregen we gemiddeld hogere bedragen
per persoon. Dank hiervoor! Ook de bijdragen voor Kerk-TV, gesteld op € 350.per jaar, werden behaald!

ACTIE KERKBALANS
2020 zal voor velen in de boeken komen als
een ‘rampjaar’. Menselijk leed is echter

vele malen groter en belangrijker dan de
materiële kant van de zaak. Toch spelen
baten en kosten een rol in het voortbestaan van alle parochiekernen en kerken
binnen de H. Pater Damiaanparochie.
Als inkomsten opdrogen en uitgaven
blijven, ontstaan er -zoals bij iedereeneen tekort. Kerken hebben soms nog
bezittingen (veelal daterend uit het Rijke
Roomsche Leven) maar die mogen niet
zomaar zonder toestemming van parochiebestuur en bisdom Breda worden aangewend om ‘gaten te vullen’.
In de afgelopen zeven jaar heeft onze
parochiekern binnen de totale parochie
geen goed voorbeeld van ‘florerend
bedrijf’ kunnen geven. Tekorten liepen op
tot tienduizenden euro’s per jaar en via
grote bezuiningen konden we het tij in
stukjes en beetjes keren.
Nu we, mede door verhuur van onze pastorie, beter uit de rode cijfers komen,
durven we weer positief naar de toekomst
te kijken. We willen op de kaart blijven als
dorp + geloofsgemeenschap ’s-Heerenhoek. U kunt als donateur een steentje
bijdragen en heeft dat in groten getale de
afgelopen jaren
ook gedaan. Het
liefst zouden we
voor iedere gift de
rode loper willen
uitleggen, maar
corona laat dat
voorlopig nog niet
toe!
Helpt u ons? In een
van de volgende nummers ontvangt u een
bijlage met het jaaroverzicht 2020 in verhouding met voorgaande jaren.
We rekenen op u, als wij rekeningen
moeten blijven betalen. Alvast dank!
parochiekerncommissie
OECUMENE EN GOEDE BUREN..
Wie een beetje
kennis heeft van de
’s-Heerenhoekse
kerkgeschiedenis
weet dat ons dorp
en zijn gelovige
inwoners niet altijd
de meest verdraagzamen waren. De
Roomse enclave
die het dorp vormde
binnen protestants-christelijk en gereformeerden maakte het niet eenvoudig om
open met elkaar om te gaan.
Die tijd van ‘Hoekse en Borsselse twisten
is gelukkig al langer voorbij. Sinds 2007

gaan we over en weer bij elkaar op
bezoek/ kerkend in de Bidweek voor de
Eenheid.
Nu PKN Borssele een samenwerking is
aangegaan met Nieuwdorp en ook Lewedorp en ’s-Arendskerke gaan toetreden
binnen ‘het Vierhuis’ (in oprichting) ligt
het voor de hand dat we onze bezoeken en
contacten met buren gaan uitbreiden en
verstevigen in goede harmonie.
Een eerste proeve van bekwaamheid
legden we samen af op zondag 17 januari
in onze kerk. De geplande bijeenkomst in
de kerk vann Nieuwdorp moest, mede vanwege beperkingen rondom corona en het
gemis van een online-verbinding worden
omgezet naar ’s-Heerenhoek.
In 2022 zullen we zeker deze bijeenkomsten intensiveren!
Richard Gielens, namens werkgroep
oecumene ’s-Heerenhoek

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

LIEF EN LEED
Overleden:
Op 2 november is overleden Felicia Imafidon, echtgenote van Martinus de Boer op
de leeftijd van 60 jaar. Op 4 december is zij
aansluitend aan de uitvaartdienst op ons
kerkhof begraven.

13

Heinkenszand
Op 24 november is overleden Petronella
Cornelia Rijk, geb. 8 april 1944, partner van
Anton Koens.

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

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

Op 17 december is overleden Jan de
Jonge, echtgenoot van Jannie Goense,
op de leeftijd van 85 jaar. Hij groeide op in
een gezin met 6 kinderen en trouwde in
1960 met Jannie, waarmee hij 4 kinderen
kreeg. Daarna volgden 5 kleinkinderen,
waar hij dol op was en met wie hij van alles
ondernam. Al vanaf jonge leeftijd werkte
hij aan het spoor, wat hij met veel inzet
en plezier deed. Na zijn pensioen bleef hij
actief met (ver)bouwen van huizen voor zijn
kinderen en met het kweken van groente
voor de hele familie. Hij deed ook dit met
veel enthousiasme. Daarnaast is Jan meer
dan 20 jaar vrijwilliger geweest voor de
kerk waarvoor hij allerlei werkzaamheden
verrichtte, zoals o.a. tuinieren en schilderen. Hij was onbaatzuchtig en hield van
een praatje; hij was een warm en liefdevol
mens. Dat hij moge rusten in vrede.
BLASIUSKERK OP DE TV

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

PASTORALE ZORG INZAKE
SACRAMENT DER ZIEKEN
EN OVERLIJDEN

06- 53637130
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Eind 2020 zijn er door Omroep Zeeland TV
opnames gemaakt van onze kerk en Lourdesgrot
Het is een indrukwekkende uitzending
geworden. De data en mogelijkheden om
de film te zien vindt u onderstaande.
Geniet van onze monumenten.
De aflevering van Trugkieke over bedevaartsoorden is op vrijdag 29 januari te
zien bij Omroep Zeeland op TV.
Voor het eerst na het nieuws om ca. 17.10
uur en daarna wordt het elk half uur herhaald. Op die dag wordt de aflevering blijvend op de website van Omroep Zeeland
gezet, te zien via www.omroepzeeland.nl/
trugkieke en de aflevering is nu al online
te bekijken op het You Tube Kanaal van
Trugkieke via www.youtube.com/watch?v=2om9saVDIyQ
OPKNAPBEURT
Om ons kerkgebouw met bijbehorende
gebouwen netjes in stand te houden is een
grote zorg, zowel materieel als financieel.
Dan hebben we het over kerk, pastorie,
ingangsweg met hekwerk en gemetselde

muur met kolommen waarop de bekende
leeuwentorso’s. Ook het mortuarium, de
Lourdesgrot en niet te vergeten de werkgebouwen achter in de tuin. Voor de kerk
kan er volgens een periodiek instandhoudingsplan subsidie verkregen worden
van de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed. Er kan 1 x per 6 jaar een aanvraag
ingediend worden om in aanmerking te
komen voor subsidie. Van de uitgevoerde
restauratiekosten wordt meestal ± 50%
uitgekeerd. Het resterende bedrag en
de BTW moet door de parochiekern zelf
betaald worden.. Onderhoudswerk aan
bijgebouwen komen niet voor subsidie in
aanmerking. Door teruglopend kerkbezoek
en collecte-opbrengsten wordt dit steeds
moeilijker.
Gelukkig zijn er binnen onze parochie een
aantal mensen met gouden en groene
handen voor onderhoud aan gebouwen
en tuin. Deze groep ondersteunt elkaar bij
bouw- en sjouwwerk en in de tuin en op
het kerkhof met spit- en maaiwerk. Er is
elke week wel iets te doen. Dus iedereen
die graag eens een keer wil helpen is van
harte welkom.
Binnenkort moet een ingrijpend werkje
uitgevoerd worden. De vloer in de keuken
van de pastorie moet nodig worden vervangen. De voorbereiding is in volle
gang en met de uitvoering hiervan moet
in februari begonnen worden. Dus alles
uit de (kast)keuken. Hiervoor wordt in de
gang een tijdelijke voorziening gemaakt.
Als de vloer is vervangen komt er een
nieuwe keukeninrichting.
Voor alle genoemde werkzaamheden moet
er nauwgezet overleg plaatsvinden met
de architect en econoom van het Bisdom.
Als er met hen een akkoord komt moet een
machtiging aangevraagd worden via ons
eigen Pater Damiaan-parochiebestuur.
Pas als deze machtiging is bekrachtigd
kan er met een werk worden begonnen.
Dit traject duurt vaak 2 tot 6 maanden. Dan
pas kunnen materiaal en inrichting worden
besteld zoals b.v. een keuken met een
levertijd van zo’n 3 maanden . . . . . .
Voor restauratiewerk aan de kerk is in

Kwadendamme
2016 een rapport opgesteld door architectenbureau Rothuizen voor een subsidielooptijd van 6 jaar. Dus tot en met
2022. Dan moet onderhoud ook uitgevoerd zijn vóór eind 2022. Op dit moment
wordt gewerkt aan een uitvoeringsplan
met Bisdom en aannemer(s). Volgens een
voorgenomen planning met betrokken partijen zal het werk half dit jaar (2021) uitgevoerd worden. U ziet dat er nogal wat
komt kijken voor met het nodige werk kan
worden begonnen.
Daarnaast zijn er de nodige kopzorgen om
alles financieel op de rit te krijgen en te
houden.
Ondertussen heeft u wellicht gemerkt dat
het buiten-schilderwerk van de pastorie
een grondige opknapbeurt heeft ondergaan met een prachtig, en technisch
uitstekend resultaat, mede door uw financiële bijdrage in het verleden. Hiervoor
hartelijk dank, want samen krijgen we het
voor elkaar.
Intussen is in overleg met de werkgroep
besloten om op maandag 25 januari te
beginnen met het vervangen van de
keukenvloer. De dames van de schoonmaak-werkgroep zullen dan in de voorliggende week keuken en kasten leegruimen.
Voorlopige voorzieningen hiervoor zullen
in de gang komen te staan. In de planning
is opgenomen om minimaal 2 dagen per
week hieraan te besteden. Als het werk
het aangeeft zal dit misschien meer dagen
per week in beslag nemen. We kunnen
eind februari de nieuwe inrichting van de
keuken plaatsen.
Wim Kok
COLLECTES.
eigen kerk:
kaarsen gelden
misintenties
overig eigen kerk
subtotaal eigen kerk
Caritas :
21-11
Nationale jongerencollecte
19-12:
Bisschoppelijke adventsactie
5-12 en 25-12 Caritas
subtotaal caritas

€ 445,05
€ 100,00
€ 316,95
€ 862,00

€ 29,00
€ 60,00
€ 82,00
€ 171,00

Na een welverdiend kopje koffie en een
stukje kerstkrans ging iedereen dan ook
weer voldaan naar huis.
Annelies de Vos
KERSTTIJD 2020

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

LIEF EN LEED
Gedoopt
Nick Christiaan, roepnaam Cody, zoon van
Nick Schaffer en Gerlinde Strooband;
Dave Johannes Hubertus, zoon van Dennis
Bek en Simone Geus;
Lieke Cornelia, dochter van Stefan
Boonman en Chantal Geus;
allen gedoopt op 29 november 2020.
OPTIMISTISCHE POETSBEURT
De kerk was
nodig aan een
poetsbeurt toe
en dit resulteerde in een
oproep om
mee te komen
poetsen. Met
zo´n twintig
man en vrouw
sterk werd dat
klusje op zaterdagochtend 12 december
geklaard; vele handen maken licht werk!
En het resultaat mag er zijn, een schone
kerk met een blinkende vloer, klaar voor
Kerstmis en de zondagen daarna.

Op zondagmorgen 13 december besloot
de kerncommissie, in overeenstemming
met de strengere maatregelen die door het
kabinet werden ingesteld, in ieder geval
tot 18 januari geen vieringen meer aan
te bieden. Gezondheid en toenemende
druk op de zorg liggen hieraan ten grondslag. Daarnaast vooral ook solidariteit en
het nemen van verantwoordelijkheid ten
opzichte van de samenleving.
Dit betekende dus dat we een heel ander
Kerstmis tegemoet gingen. En terugkijkend is dat ook zo ervaren. We misten de
samenkomst, de liederen, het elkaar Zalig
Kerstmis en Nieuwjaar wensen. Een groot
lichtpunt was dat de kerkdeuren tijdens
deze dagen wijd open stonden opdat ieder
die dat wilde toch even, op eigen gelegenheid, binnen kon lopen voor een kaarsje,
gebed en het luisteren naar kerstmuziek. Dit bleek een welkom aanbod. Ruim
150 mensen, verspreid over twee dagen
maakten hiervan gebruik. Daarom was en
is het ook zo fijn dat de kerk er zo sfeervol
uitziet. Dank aan de mensen die de buitenkerststal plaatsten, de kerststal binnen, de
mooie ster op de toren, de bloemversiering
en niet te vergeten de kerkwachten die
steeds een oogje in het zeil hielden.
Parochiekerncommissie
NIEUWJAARSWENS UIT BURKINA FASO
Beste vrienden, beste partners, en allen
die dit zullen lezen. Het spijt ons dat we
in dit jaar niet in staat waren om alle contacten goed te onderhouden. Dit werd
veroorzaakt door meerdere factoren, met
name de problemen rond het coronavirus,
de onzekerheid en onveiligheid vanwege
het terrorisme, en problemen in onze families. Wij wensen jullie allemaal een nieuw
jaar van vrede en gezondheid en voorspoed, en succes bij onze gezamenlijke
inspanningen voor een menselijke wereld.
Pater Jan Beekman
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Kwadendamme
NIEUWJAARSREDE
De coronaproblematiek heeft, kerkelijk gezien, gezorgd voor een teleurstellend jaar. Om besmettingsgevaar terug te
dringen moest kerkbezoek beperkt worden
of werd besloten tot kerksluiting, wetende
dat tekort werd gedaan aan geloofsuiting,
elkaar ontmoeten, betrokkenheid en het
gevoel van saamhorigheid. Alles stond
als het ware op een laag pitje. Gelukkig
bleef bij de vrijwilligers de geest in de
fles. Het onderhoud van zowel de kerkgebouwen, als de tuin en het kerkhof kreeg
onverminderde aandacht. In de zomerperiode hebben een aantal vrijwilligers
enkele gedeelten van de begraafplaats
vrijgemaakt voor nieuwe begravingen. Een
inspannend karwei, dat door veel enthousiasme tot een goed resultaat heeft geleid
en er in voorziet dat weer voor een lange
reeks van jaren begraafruimte beschikbaar is. Deze gelegenheid is ook benut
om in verval geraakte monumenten op te
knappen. Over de begraafadministratie
kan gesteld worden dat die inmiddels
goed ‘up-to-date’ is, een lastig en omvangrijk karwei. Het orgel krijgt binnenkort een
grote onderhoudsbeurt, verder is in voorbereiding de restauratie van het gehele
kerkgebouw. Dit alles vormt een verzameling van zaken die bij elkaar opgeteld naar
verwachting een uitgave vergt van ca.
€ 160.000,-. Het Rijk draagt daarin bij voor
de helft van de kosten.
Terugziend in jaren moet spijtig genoeg
vastgesteld worden dat het kerkbezoek,
het aantal vrijwilligers en de financiën
zich in een dalende lijn voortzetten, overigens met hetzelfde beeld elders. Het Pater
Damiaanbestuur is druk doende met de
uitwerking van het nieuwe parochieplan
en heeft in studie welke kerkgebouwen
in de nabije toekomst gesloten worden.
Uiteraard zal over e.e.a. uitvoerig gecommuniceerd worden. Hoewel de vooruitzichten nog niet bemoedigend zijn, spreek
ik de hoop uit dat het leven weer wordt
zoals het was, dus vóór de corona-uitbraak. Verwachtingsvol ben ik over het
resultaat van het inentingsprogramma.
Hoe mooi zou het zijn als wij het kerkelijk leven weer inhoud kunnen geven door
elkaar te ontmoeten en in gesprek te
blijven. Rest mij nog om u allen een goed
en gezond 2021 te wensen.
Sjaak Uitterhoeve, voorzitter
parochiekerncommissie
DRIEKONINGEN 2021
De drie koningen waren dit jaar wat verlaat, maar ze zijn wel nog gekomen. Niet
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op het feest van de Openbaring des Heren,
daarvoor waren ze te laat, maar de zondag
erna bleek de kerststal er gelukkig nog
te staan en konden ze nog juist op tijd
worden ontvangen. Volop in het licht van
het schitterende Christuskind vonden
de wijzen uit het oosten wat ze zochten:
het licht dat opgaat over alle mensen,
van arme herders tot rijke vorsten. Sinds
de middeleeuwen worden de wijzen (of
sterrenkundigen) dan ook uitgebeeld
als voorname koningen, de drie destijds
bekende werelddelen vertegenwoordigend. De koningen bogen en knielden voor
het Christuskind om het hun eerbied en
devotie te tonen, en brachten daarvoor
kostelijke geschenken mee: de Aziatische
koning Melchior bracht goud, de Europese
koning Caspar wierook en de Afrikaanse
koning Balthasar mirre. Althans, dat is wat
de legende ons vertelt. Maar dat kunnen
we natuurlijk niet letterlijk nemen, want
een Europese koning komt niet naar het
heilige land vanuit het oosten, evenmin
als een Afrikaanse vorst. Het gaat om de
diepere betekenis van dit verhaal, namelijk dat de pasgeboren Jezus machtiger is
dan alle vorsten ter aarde. Zo’n betekenis
zit ook in de tekst van het evangelie, die
niet verhaalt van drie koningen maar wel
van drie geschenken: goud, wierook en
mirre, welke respectievelijk symbool staan
voor wereldlijke macht, goddelijkheid
en reinheid of zalving. De belangrijkste
boodschap in het verhaal van de wijzen
uit het oosten is het inzicht dat Jezus het
licht van de wereld is, dat in deze donkere
tijden bij ons is gekomen als een lichtend
voorbeeld.
Hans de Vos
CARNAVAL 2021
Wat hadden we zin in 7 februari, de jaarlijkse carnavalsviering. We hadden echt
gedacht vanaf 24 januari weer te kunnen
starten met vieringen. De aansporingen
van het kabinet om zoveel mogelijk thuis
te blijven en niet in grotere groepen te
verkeren en de nieuwe mutaties van het
coronavirus hebben de kerncommissie

echter doen besluiten om niet over te
gaan tot de orde van het gewone leven.
Dit is geen ondoordacht besluit, naar
onze mening kunnen we niet anders
dan solidair zijn met al die anderen in
de samenleving die in hun onderneming hard getroffen worden, evenals het
onderwijs, de musea, de artiestenwereld
en ga zo maar door. Bovendien mag ook
onze gezondheid niet uit het oog worden
verloren. We wachten af, maar bieden
overigens wel de gelegenheid om op
zondagmorgen binnen te lopen voor een
kaarsje, muziek of verstilling.
Carnaval betekent saamhorigheid, er zijn
voor elkaar, en het leven even met een
knipoog beleven. We leven mee met de
wagenbouwers, de carnavalsverenigingen
en zovele carnavalsvierders die elkaar nu
niet mogen ontmoeten en ook niet kunnen
ontladen. Vorig jaar was het motto ‘Me
bluve d’r an trokke’ en dat motto is nog
springlevend. Lieve mensen: me bluve
d’r an trokke. Zodra het kan, plannen we
alsnog een carnavalsmisse, omdat het
gaat om saamhorigheid en die vieren we
in ons dorp maar al te graag, in de grote
carnavalstent, maar zeker ook in de kerk.

Marga van de Plasse
TARIEVEN BEGRAAFPLAATS
Alle regels en tarieven voor gebruik van
het kerkhof blijven in 2021 gelijk aan die in
2020. Het grafdelftarief van de gemeente
Borsele gaat echter omhoog.
Aan de voorzijde van het kerkhof wordt
lage beplanting aangebracht, langs het
pad aan de straatkant worden betonbandjes geplaatst, en ook worden er twee
bankjes geplaatst.
Tenslotte wijzen we u er nadrukkelijk
op dat het niet is toegestaan om zonder
toestemming grafstenen te verwijderen,
urnen op graven te plaatsen en as te verstrooien. Neemt u voor handelingen op
ons kerkhof altijd eerst contact op met Jan
Braat, tel. 0113-649747, e-mail
janbraat@zeelandnet.nl.
Parochiekerncommissie

Lewedorp

Parochiekern
LEWEDORP
Correspondentieadres:
Burgemeester Lewestraat 11
4456 AG Lewedorp (parochiezaal en secretariaat)
e-mail: eligiuslwd@zeelandnet.nl
telefoon: 0113-613164 / 0113-581577
Financiële gegevens:
RABO: NL63 RABO 0128502096		
Pater Damiaanparochie kern Lewedorp
Opgave misintenties bij Mevr. Riet Steenbakker
Sloestraat 13 4456 AN Lewedorp telefoon 0113613188 of per e-mail: psteentje@zeelandnet.nl
Doopcontactpersoon:
Marleen van Stee tel. 06-51119128
e-mail: marleen.vanstee@gmail.com
Kopijadres:
e-mail: bvklooster@gmail.com
Tilly van Klooster, Roompotstraat 44,
4456 BE Lewedorp, tel. 0113-613331
Ledenadministratie
en parochiebladbezorging/adressering:
Bianca Kloosterman
e-mail: klooster@zeelandnet.nl
tel. 0113-613904
Caritas pater Damiaanparochie kern Lewedorp
NL15 RABO 0128500050

SINTERKLAAS HEEFT OOK AAN DE KINDEREN VAN VLUCHTELINGEN IN LEWEDORP GEDACHT
Met dank aan
Reina Moncada
en een financiële bijdrage
van Caritas en
Diaconie van
beide kerken in
Lewedorp heeft Sinterklaas ook cadeautjes kunnen brengen bij de kinderen van
vluchtelingen in Lewedorp.
Hiermee hebben zij ook een fijne Sinterklaas kunnen vieren.
KERSTATTENTIE OUDEREN
Zaterdag 19 december zijn we weer op
pad gegaan met de kerstattentie voor de
ouderen/zieken in onze parochie

Uitvaartzorg
Van der Hooft

Gezien de Corona
regels konden we niet
bij de mensen naar
binnen voor een praa
tje maar de ouderen/
zieken waren blij ons
te zien en hebben
dankbaar hun kerststukje ontvangen.

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

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

Ervaren, vertrouwd
en betrokken

Blije gezichten daar
doen we het voor.
Werkgroep caritas
ONS ADOPTIEKIND

Al jarenlang heeft
de parochiekern
Lewedorp een
adoptiekind. Hij
woont in Cambodja.
Ieder jaar houdt de
Caritas in januari
een collecte daarvoor. In de Kersttijd
ontvingen wij post
van Kry Vichey, via het Don Bosco kinderfonds, en vernamen wij hoe het gaat in zijn
land. Wij helpen hem met financiële steun
bij zijn studie, zodat hij later in staat is om
voor zichzelf te zorgen en de mensen in
zijn omgeving kan aansturen om de situatie in hun land te verbeteren. Helaas
hebben de bewoners van Cambodja te
maken met fikse overstromingen bovenop
de huidige Covid 19 pandemie. Onze steun
voor hem is nog altijd hard nodig.
TERUGBLIK KINDERNEVENDIENST EN
CRÈCHE IN 2020
Helaas was er
in 2020 geen
gezinsviering. We
draaiden ook maar
twee kindernevendiensten en crèches. We wilden
dit rare jaar toch
graag met iets positiefs afsluiten.
De kinderen hebben een leuke lantaarn
met nep theelichtje thuis ontvangen (zie
foto). Daaraan zat een kerstboomhanger
(chocolade) en een kerstbal(kaartje) met
de volgende kerstgedachte/kerstgroet:
Alle lichtpuntjes groot en klein
moeten vast en zeker voor jou
aangestoken zijn.
We wensen je fijne feestdagen.
Volgend jaar hopen we je weer
bij de kindernevendienst
te ontmoeten.

Uitvaartzorg Peter Butler
Voor een p e r s o o n l i j k e begeleiding bij een uitvaart

Uitvaartzorg Peter Butler
Benonistraat 3,
4421 DN Kapelle
tel. 0113-340381
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
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Plantplannen?
Wij adviseren u graag.

GEEF VANDAAG VOOR DE KERK
VAN MORGEN
Dat is het thema dit
jaar voor de actie
kerkbalans. Bij de
uitgave van dit parochienieuws ontvangt
u ook de folder met
meer informatie. Dit
jaar hebben we voor
eerst geen acceptgiro’s meer toegevoegd. De meeste
mensen bankieren via internet en dan zijn
acceptgiro’s overbodig en het scheelt ons
een hoop werk. We zijn blij dat onze vrijwilligers er weer voor hebben gezorgd dat
deze folder, voorzien van een mooie tekst
en voorkant, wederom bij u in de bus ligt.
Iedereen bedankt daarvoor en we hopen
dat we de geldelijke bijdrage ook dit jaar
weer van u mogen ontvangen.

heeft over materieel en personeel.
Vooropgesteld willen we duidelijk stellen
dat de in het verleden gemaakte afspraken
over dubbele graven die middels grafaktes
zijn vastgelegd en waarvoor reeds betaald
is, zeker gerespecteerd zullen worden en
in de toekomst uitgevoerd zullen worden.
Ook blijft het mogelijk in de toekomst bij
overlijden een dubbel graf te reserveren,
echter wel onder voorwaarde dat de kerkhofbeheerder de plaatsen aanwijst waar
dit mogelijk is, er zal geen vrije keuze meer
zijn in plaatsbepaling.
Vanaf 1 januari 2021 zal ook voor de enkele
graven het niet meer mogelijk zijn een
vrije keuze van plaatsbepaling te laten
plaatsvinden. Vanaf deze datum zullen
de beschikbare plaatsen door de kerkhofbeheerder (t.w. de kerncommissie)
worden toegewezen. Herbegraven in reeds
bestaande graven van b.v. familieleden zal
dikwijls niet meer mogelijk zijn. Mochten er
onduidelijkheden zijn kunnen vragen hieromtrent gesteld worden aan de leden van
Kerncommissie. Daar dit in de toekomst bij
overlijden niet tot discussies gaat leiden
vragen wij u nadrukkelijk om, mocht dit zo
zijn, nu reeds hiermee te komen.
Namens de parochiekerncommissie.

Het parochiekernbestuur

Leo Rentmeester

Voorlopig zit een kindernevendienst/
crèche er nog niet in. Wanneer we weer
van start gaan, horen jullie dit van ons!
Kindernevendienstgroep
(Mieke, Mirjam, Petra en Jessica)

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

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

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

Daar naar we
verwachten, de
komende jaren
het nodige gaat
veranderen aan
mogelijkheden
tot onderhoud
kerkhof, graf
delven en mogelijk gebruik van
de kerk, denk aan
leeftijd vrijwillige kerkhofwerkers en aantal
kerkhofwerkers, de inzet van priesters,
pastoraal werkers en het sterk teruglopen
van het aantal kerkbezoekers, heeft de
kerncommissie gemeend daar vroegtijdig
op te moeten anticiperen
Daar het laatste deel van het nieuwste
gedeelte van het kerkhof bijna vol is zullen
we moeten overgaan tot begraven op
andere delen van het kerkhof waar open
plaatsen zijn.
We willen dit zoveel als mogelijk is gegroepeerd doen, rekening houdend met de
eventuele mogelijkheid dat we niet meer
handmatig een graf kunnen graven maar
dit machinaal moeten laten doen.
Afspraken hierover zijn reeds met de
gemeente gemaakt welke de beschikking

NIEUWJAARSTOESPRAAK
Beste medeparochianen.
Toen ik vorig jaar hier stond zei ik: 'Gelukkig
weten we niet wat de toekomst ons gaat
brengen'.
Wie had kunnen bedenken wat ons afgelopen jaar overkomen is.
Wie had kunnen voorspellen dat we afgelopen jaar enkele weken de kerk zouden
sluiten, dat er met Pasen geen kerkdiensten
zouden zijn; dat de Eerste Communievieringen geen doorgang konden vinden; dat er
maximaal 30 personen aanwezig mochten
zijn bij een viering en nog erger dat bij een
uitvaart dit ook gold, als een geliefde of
goede bekende overleden was, kon je niet
op gepaste wijze afscheid nemen. Er waren
zelfs mensen die afzagen van een kerkelijk
afscheid bij overlijden, omdat ze geen keuze
wilden maken wie daarbij aanwezig mocht
zijn. Ik zou zo nog wel even door kunnen
gaan, maar het lijkt mij dat het beter is om
maar te proberen positief vooruit te kijken.
Ik zal geen cijfers noemen over kerkbezoek
en andere zaken, omdat deze voor dit jaar
niet representatief zijn.
Gelukkig hebben de vrijwilligers zich weer
van hun beste kant laten zien, ook toen er
geen kerkdiensten waren, werd alles schoon
gehouden en gelucht. De kerkhofwerkers

Oost-Zuid Beveland
bleven ervoor zorgen dat alles op en om het
kerkhof er netjes en verzorgd bij lag. Enkele
vrijwilligers hebben de sacristie geschilderd
en voorzien van nieuwe vloerbedekking.
Voor enkele taken welke er door het coronabeleid nieuw bijkwamen zoals boekjes
neerleggen op 30 plaatsen, noteren wie er
aanwezig is in de kerkdiensten en er zorg
voor dragen dat er niet te veel bezoekers
aanwezig zijn in de diensten, dienden zich
spontaan mensen aan.
Ook de koren lieten zich van hun beste kant
zien. Er werd met een klein gedeelte van
het koor gezongen, omdat meer niet mocht;
voorwaar niet gemakkelijk, maar het werd
en wordt gedaan. Ook als op kort termijn
geregeld moest worden dat er vanaf een
andere plaats af gezongen moest worden,
werd dit geregeld. Koren en dirigente en
organist dank hiervoor.
Dit jaar werd ook een hele grote klus aangepakt en dat was het buitenschilderwerk.
Doordat er enkele jaren flink gespaard werd
was het gelukkig financieel mogelijk om
deze grote klus uit te laten voeren.
Al het buitenschilderwerk van pastorie en
kerk is uitgevoerd, tijdens de uitvoering
kwamen we aan pastorie en kerktoren
wat meer houtrot tegen dan waar we op
gerekend hadden maar ook dit hebben we
gelukkig volledig kunnen laten herstellen.
Dit alles bij elkaar heeft ervoor gezorgd
dat onze financiële reserves flink zijn
gekrompen. Willen we in de toekomst het
onderhoud zo laten uitvoeren, dan zullen we
weer flink moeten gaan sparen.
Binnenkort krijgt u weer een verzoek voor
de kerkbijdrage 2021. Mag ik u weer vragen
om dan met dit alles rekening te houden.
Vast dank hiervoor.
Afgelopen jaren heb ik u verteld over de
clustervorming met Heinkenszand en
‘s-Heerenhoek. De samenwerking verloopt uitstekend. Alleen hebben we door
het coronagebeuren het overleg op een
laag pitje moeten zetten maar ik ben ervan
overtuigd dat zodra de mogelijkheden er
weer zijn het weer opnieuw opgepakt gaat
worden en gekeken gaat worden hoe we
elkaar kunnen versterken.
Het kernbestuur heeft het besluit moeten
nemen dat vanaf 1 januari 2021 een vrije
keuzeplaats van begraven op ons kerkhof
niet meer mogelijk zal zijn. Alle in het verleden gemaakte afspraken welke vastgelegd zijn middels grafaktes zullen
vanzelfsprekend gerespecteerd worden.
Verdere uitleg zal gegeven worden in het
Parochienieuws van januari 2021.
Via het Pater Damiaan-parochiebestuur
hebben we vernomen dat het bisdom in
2021 een plan wil ontvangen over sluiting

van kerken binnen de Damiaanparochie.
Gedacht wordt aan uiteindelijk één kerk
open te houden binnen elk cluster. Voor alle
duidelijkheid, dit wil niet zeggen dat er volgend jaar gesloten moet worden, maar dat
er een plan moet liggen . Hoe dit eruit komt
te zien, de toekomst zal het ons leren en dit
jaar hebben we kunnen ervaren dat deze
moeilijk voorspelbaar is.
Tot slot wil ik u allen namens de kerncommissie een liefdevol, gezond, voorspoedig
Zalig Nieuwjaar toewensen.
VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN
1 februari 19.30 uur bespreking
jaarrekening

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

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

SLUITING
Tot nader order is de kerk gesloten. U
wordt geïnformeerd als er weer diensten
worden gehouden.
Zie ook de website
www.paterdamiaanparochie.nl.
John Jansen

Voor een zorgzame begeleiding

Dag en nacht bereikbaar op:

(0111) 45 07 17
www.uitvaartsd.nl

U I T VA A RT Z O R G

STEIJN
DE VLIEGER

U I T VA A RT Z O R G

STEIJNZEELAND
DE VLIEGER

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

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

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

DE VLIEGER

ZEELAND

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

DE VLIEGER

U I T VA A RT S E RV I C E
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Ovezande
MARIA UIT DE BEUK

schilders- en
afwerkingsbedrijf

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

Parochiekern
OVEZANDE

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

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

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

MISSIE EN VISIE
Afgelopen jaar heeft de parochiekerncommissie onze missie en visie vastgesteld.
Extra speerpunten voor onszelf vinden we
dat we een open, gastvrije kerk willen zijn
voor iedereen, voor jong en oud en alles er
tussen. Ook willen we midden in de Ovezandse samenleving staan, doen we ons
best voor mensen die het minder goed
hebben en willen we zorgvuldig met de
schepping omgaan. Met het bestuur van
de Pater Damiaanparochie hebben we een
drukkerij en
gesprek gehad over de vitaliteit en zelfdraontwerpstudio
gendheid van onze parochiekern. Het was
een goed gesprek. Binnen de parochie
doet onze kern het best goed.
Een veelzijdige drukker voor bedrijven, verenigingen
en voor onze geloofsgemeenSamen staan
particulieren. Als gedreven professionals met
een passie
schap:
dat moeten we in het nieuwe jaar
voor papier, drukwerk en ontwerp stellen wij
ons als doel Zowel in betrokkenheid naar
vasthouden.
om u zo goed mogelijk te helpen op het gebied
vanals
uw in samen de handen uit de
elkaar
drukwerk. Hierbij staat betrouwbaarheid, een goede begemouwen steken als het gaat om het werk
leiding, kwaliteit en scherpe prijs hoog in het vaandel!
dat gedaan moet worden. Belangrijk is ook
Ook bij een beperkt budget denken we graag met u mee!
dat een ieder wil bijdragen naar vermogen.

Een van de twee oude beuken van 1867
uit de kerktuin is gekapt. Dit omdat hij
een gevaar werd voor de veiligheid. Dat
bleek bij de kap nog eens overduidelijk. De
hoofdstam was binnenin al flink vermolmd.
Gelukkig was er nog een stuk van 2,5 meter
beschikbaar waar we een Mariabeeld uit
kunnen laten carven.
Verder hebben we een flink aantal stukken
van de zijtakken van de beuk apart
gehouden. Deze liggen momenteel te
drogen. Sowieso willen we hier iets mee
doen voor de mensen die minimaal 100
euro hebben bijgedragen aan de actie.
Zoals beloofd. Wellicht komen er nog
andere toepassingen op ons pad.
De actie om het geld bijeen te brengen
is een succes gebleken. Maar liefst 63
mensen hebben aan de actie meegedaan.
Variërend van een kleine bedrag tot een
enkele hele forse bijdrage. We zijn blij dat
zoveel mensen dit project 'Maria uit de
beuk' steunen. Intussen is carver Peter
Verlaan aan de slag gegaan om vanuit het
kolossale stuk beuk een mooi Mariabeeld
te maken. We houden er rekening mee
dat we begin mei Maria in haar prieeltje
kunnen onthullen. Uiteraard worden de 63
sponsoren persoonlijk uitgenodigd.
Meedoen is nog steeds mogelijk.

1000

A4 flyers*

voor maar

drukkerijdriedijk.nl
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Noordland 3
4451 RP Heinkenszand

t 0113 56 19 42
e info@drukkerijdriedijk.nl

Parochiekerncommissie
Ad Schenk

* Full colour, dubbelzijdig, exclusief ontwerp kosten

95 euro

Wordt vervolgd

HERINRICHTING KERKTUIN
Na de noodzakelijke kap van de oude
bruine beuk en de drie essen heeft de
gemeente als huurder en beheerder van
de kerktuin opnieuw ingeplant. Het herinrichtingsplan was tevoren besproken met
het kleine werkgroepje waarin de kerk, de
dorpsraad en de werkgroep 'Biodiversiteit'

zitting hebben. Er zijn twee grote platanen
terug geplant. Een in de buurt van de oude
beuk maar meer richting grasveld, en de
andere schuin achter de pastorie. Platanen
zijn veel minder gevoelig voor schimmels.
Een plataan heeft dezelfde religieuze betekenis als de beuk. Beide staan symbolisch
voor de Almachtige.
Ad Schenk
BRILLENACTIE
In november en december hebben we
“gebruikte” brillen ingezameld ten bate
van de stichting Sawasdee. Een mooi
aantal brillen hebben we mogen aan hen
overhandigen. Hierdoor kunnen een aantal
mensen weer een beter en aangenamer
leven leiden in Cambodja.
VOEDSELBANK
Voor de voedselbank hebben we ook
ingezameld. Er zijn drie volle dozen met
allerlei huishoudelijke producten en lang
houdbaar voedsel afgeleverd. Meerdere
gezinnen zullen hierdoor het toch weer
even wat aangenamer hebben.
We danken u weer voor u gaven, en hopen
dat we het komende jaar ook weer op u
mogen rekenen.
Namens de Caritas kern Ovezande
William Harthoorn
KERSTATTENTIE

Eind december hebben we met de bezoekgroep en andere vrijwilligers een bezoek
gebracht aan de zieken en ouderen binnen
de kern. Dit jaar was dit een mooi kerststukje gemaakt door bloemencentrum
Hoondert (Ovezande). Ook waren we als
bezorgers van de pakketjes gebonden aan
de Corona regels. Dit jaar geen gezellig
koffiepraatje, maar een kort praatje op 1,5
meter aan de deur. Het bezoekje en pakketje werden met waardering en dankbaarheid in ontvangst genomen. We hopen
dat we het eind dit jaar weer op de gebruikelijk manier kan. Namens de bezoekgroep,
Betsy Rentmeester

TERUGBLIK OP 2020
In onze parochiekern is er veel niet door
kunnen gaan. Toch hebben we met zijn
allen ook niet stil gezeten:
• Er zijn 2 kinderen gedoopt, nog voor de
corona uitbraak.
• 4 parochianen zijn overleden met een
viering in de kerk waarvan 1 met begrafenis en 3 met crematie, allen in coronatijd waarbij we aan een maximum aantal
mensen in de kerk gebonden waren.
• 4 kinderen zouden hun Eerste Heilige
Communie doen, dat houden we nog
tegoed. Bij de terugkomviering op 20
september waren ze allen van de partij.
• De klussen dag met NL Doet en de
vastenmaaltijd was de eerste afgelaste
activiteit.
• We hebben zo goed mogelijk proberen te
communiceren in de coronatijd, via een
paaswens voor het hele dorp, regelmatig
tekst en uitleg over de laatste stand van
zaken, een lichtje voor iedereen met
Pinksteren. Er waren dit jaar veel extra
bezorgrondjes langs de 380 parochieadressen.
• De viering voor onze patrones was weer
een succes. Velen gingen corona-proof
mee naar de kapel.
• Onze mooie mobiele kapel is ingezegend
tijdens de dierendagviering. De kapel
inzetten bij activiteiten zat er nog niet in,
maar het bezoek aan NieuwSande was
een groot succes.
• De lokale Damiaanviering stond in het
teken van de actie van Niels Harthoorn
voor het longfonds; ook waren er de brillenactie en de actie voor de voedselbank.
• De actie Tijdcollecte leverde een tiental
extra vrijwilligers op. We hebben nu zo’n
110 vrijwilligers.
• Een van de twee oude beuken van 1867
uit de kerktuin is gekapt.
• Met onze buurman Zeeuwse Gronden
zijn we overeengekomen dat zij de pastorie drie dagen per week gaan huren
en gebruiken als theehuis 'De Pastorie'. Intussen is een groep vrijwilligers
bezig om de pastorie te verbouwen. Vier
fondsen betalen de helft van het benodigde geld.
• En als laatste hadden we een mooie viering over Maria, die de knopen ontwart.

Voor een zorgzame begeleiding

(Uit de nieuwjaarstoespraak van 2 januari)

Uitvaarten in geheel Midden-Zeeland

Ad Schenk
THEEHUIS 'DE PASTORIE'
Zoals u weet zijn wij als gebouwencommissie bezig om de pastorie te verbouwen
tot theehuis. Dat gaat gebruikt worden

Striepseweg 4,4435 RL Baarland

Verzorgt de gehele uitvaart
met Zorg en Respect...

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

Uitvaartverzorging

‛DE BEVELANDEN’
Johan Hoekman

Eigen rouwcentrum met aula
en kofﬁekamer

Geldeloozepad 20, 4463 AJ Goes

(0113) 311 444
www.uitvaartzorgcentrum.nl
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Schouwen-Duiveland
door cliënten van Zeeuwse Gronden als
dagbesteding. U kunt dan hier een kopje
koffie of thee drinken met wat lekkers
erbij.
Om dit alles mogelijk te maken moet er
echter flink worden verbouwd. Ik neem u
graag mee in een update van de stand van
zaken van de verbouwing van onze pastorie. Als eerste is er ruimte vrijgemaakt
voor onze bloemendames welke nu een
mooie plek hebben voor opslag van al hun
spulletjes. Er staat tevens een werktafel,
en er is een wastafel aanwezig. Vervolgens is de bijkeuken aangepakt, de muren,
kozijnen en deuren zijn geschilderd. Er
is vloerbedekking gelegd en er zijn extra
stroomgroepen geplaatst voor een koel/
vries combinatie.
De deur van het toilet
is verplaatst naar
de gang en alles is
verwijderd waarna
er een nieuw hangtoilet is geplaatst.
Dit alles moet nog
worden afgewerkt
waardoor we tijdelijk op de badkamer
boven naar het toilet kunnen. Dan is de
oude keuken volledig verwijderd en zijn
we momenteel bezig om alles klaar te
maken voor het stucwerk. Eind januari zal
dit plaatsvinden en vanaf dan kunnen we
weer beginnen om een en ander terug op
te bouwen.
We hebben vier fondsen zo enthousiast
weten te maken voor dit project dat ze
mee gaan betalen voor de verbouwing
tot theehuis. Vooral het Kansfonds, wat
mensen helpt omzien naar de kwetsbaarsten in onze samenleving, en het Pater van
Ruthfonds doen een serieuze duit in het
zakje. Zo komt de helft van het benodigde
geld al binnen. Daarmee is er al snel een
oplossing voor de onrendabele top van de
verbouwing.
Namens de gebouwencommissie,
Bas Goense
VIERING BIDWEEK VAN DE EENHEID
De gezamenlijke viering met de PKN-kerk
in Driewegen in het kader van de Bidweek
voor de Eenheid heeft niet plaatsgevonden
op zondag 17 januari. In goed overleg met
de kerkenraad hebben we als parochiekern besloten om deze nu niet te houden.
De kerk in Driewegen had alle vieringen
tot 19 januari opgeschort. We hebben
afgesproken om als de mogelijkheid zich
voordoet. verderop in het jaar alsnog een
gezamenlijke viering te houden.
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levenspad hebben gekruist. Mag hij nu
in vrede rusten bij God. En wij vragen de
hemelse Vader dat hij troost en bemoediging mag geven aan al zijn dierbaren.
NIEUWJAARSWOORDJE
3 JANUARI 2021

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

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

IN MEMORIAM BART LEIJDEKKER
Op de leeftijd van 77 jaar is op 10 januari
2021 in Borrendamme Bartholomeus
Johannes Maria (Bart) Leijdekker, echtgenoot van Anneke Leijdekker-Hoogerwerf,
overleden. Op 7 januari heeft hij nog de
ziekenzegening ontvangen.
Bescheiden en tevreden met kleine dingen
was hij een man met een sterke sociale
instelling. Behalve de zorg en de liefde
voor zijn gezin gaf hij ook veel aandacht
aan de vrijwillige brandweer, aan de
katholieke vakbond, aan de parochiële
Caritas en aan het bestuur van de basisschool St. Willibrordus. Ook was hij lid van
de gemeenteraad namens (toen nog) de
KVP. Dat zijn inzet niet onopgemerkt bleef
blijkt uit het gegeven dat hij niet alleen een
koninklijke onderscheiding kreeg, maar
ook de Pro Ecclesia.
Wij zullen hem met dankbaarheid in onze
herinnering bewaren als een aimabele,
hulpvaardige man, die zijn talenten heeft
ingezet om zijn leven inhoud en kleur te
geven, ten bate van veel mensen die zijn

Beste mensen,
2020 was een jaar dat we niet snel zullen
vergeten. Voor velen van ons was het
geen gelukkig jaar. Mensen zijn ziek
geworden en sommigen hebben zelfs
afscheid moeten nemen van dierbare
mensen om hen heen. Bovenop alle
Coronaperikelen werd ook nog onze
pastoor Fons van Hees ernstig ziek. Wij
wensen hem beterschap toe.
Doordat veel vieringen niet door mochten
gaan of maar door 30 personen bijgewoond mochten worden, stevenden we
af op een negatief resultaat van maar liefs
€ 19.000,--, door gebrek aan inkomsten
van collectes. De maatregelen rondom
Covid-19 brengen daarbij ook de nodige
kosten met zich mee.
Wij hebben u daarom verzocht, passend
binnen uw mogelijkheden, naast uw
jaarlijkse parochiebijdrage een extra
parochiële bijdrage te doen. Velen van u
hebben dit gelukkig gedaan. Mocht u dit
nog niet gedaan hebben en u bent in staat
dit alsnog te doen dan kunt deze extra
bijdrage storten op
NL 25 RABO 0375 1024 85 ten name van
de Pater Damiaanparochie, kern
Schouwen-Duiveland, onder vermelding
van: incidentele bijdrage parochiefonds.
Wij zijn u hier heel dankbaar voor.
Dankbaar mogen we ook zijn voor de vele
parochianen en vrijwilligers die ondanks
Corona toch onvermoeibaar hun steun en
inzet hebben gegeven. Dankzij hen kunnen
we de dingen blijven doen, die we mogen
doen en waardoor we, ondanks alle
beperkingen, toch een vitale parochiekern
blijven.
Alle werkgroepen hebben dit jaar hun
uiterste best gedaan de activiteiten door
te laten gaan, soms met aanpassingen,
soms uitgesteld en soms op een heel
andere manier, zoals een livestream van
de gezinsviering vanuit onze kerk.
Al deze mensen zorgen ervoor dat wij als
katholieke gemeenschap hier op
Schouwen-Duiveland een sterke gemeenschap blijven.
Wij, als parochiekerncommissie, zijn dan
ook erg trots op hen.

Voor het komend jaar hebben we nog
weinig nieuwe plannen gemaakt. We
willen eerst die van 2020 nog realiseren,
want er is veel blijven liggen. We willen
aankomend jaar onze band met elkaar nog
meer of weer versterken, want sommige
van u konden wij niet ontmoeten.
Wij hopen u dit jaar weer ons parochiecentrum te kunnen zien in een gezellige en
informele sfeer en waarbij we met elkaar
het glas kunnen heffen en u bedanken
voor uw inzet en/of uw betrokkenheid bij
onze geloofsgemeenschap.
Laat ons bidden voor een gezond en
gelukkig 2021
Namens de parochiekerncommissie
Erik Steegmans
R. K. ONZE LIEVE VROUWE OP ZEE
KERK HAAMSTEDE
Wat een mooie viering op eerste kerstdag
25 december.
Dank u wel pater Ton Bun.
Hierbij een klein bericht van onze trouwe
toerist Hans:

Bijgaand voor het altaar een foto van een
gobelin van de Heilige Familie. Dit gobelin
was een onderdeel van een groot vaandel
van de Mariacongregatie. Het heeft meer
dan 100 jaar gehangen in de R. K. parochiekerk O. L. V. Onbevlekt Ontvangen te
Amsterdam.
Zoals de H. Familie van Egypte naar het
H. Land verhuisde, zo verhuisde deze
familie van Amsterdam naar Haamstede.
CARITAS
Omdat het niet mogelijk was de ouderenviering met kerstmaaltijd te organiseren
-door Corona-, hebben wij voor een
alternatief gezorgd en de ouderen een
bezoekje gebracht met een kleine kerstattentie. “Een lichtje in de donkere tijd”.
Wij zijn door iedereen allerhartelijkst ontvangen.
En de ouderen van Schouwen Duiveland
waren aangenaam verrast.

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

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

Loodgieterswerk, CV-installaties,
Mechanische ventilatie –Duurzame
energie – Dakbedekkingen – Onderhoud
& Service

“Zoals u weet ben ik een parochiaan
van de parochie De Goede Herder in
Schiedam. Toch wil ik graag mijn waardering uitspreken. Ik wil het hele team
bedanken voor de mooie verzorgde dienst
met een mooi versierde kerk, een mooie
kerststal en een heel mooie liturgie en
ook nog een attente kerstwens aan het
einde van de viering”
Een dergelijk compliment spreekt voor
zich.
Daarom waren we ook op zondag 27
december open en hebben we het feest
van de Heilige Familie gevierd
Voorganger, pastor Rens Stobbelaar vroeg
de gelovigen om in deze tijd meer aandacht te besteden aan de wijsheid van de
ouderen.

Specialist in PVC vloeren

RUBEN DE JONGE

Heerenstraat 9
0113 351311
Www.totaalwonendejonge.nl

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

WWW.PAREE.NL
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colofon
PASTORAAL CENTRUM
Secretariaat/teamassistentie:
Plonie Paree
Zusterstraat 4, 4461 JA Goes
tel. 0113-218610
pastor team@zeelandnet.nl
Openingstijden Pastoraal Centrum:
van di t/m vrij van 10.00 tot 12.00 uur
PASTORAAL TEAM
- 	 Fons van Hees, pastoor
tel. 06-1328 1235
avanhees@zeelandnet.nl
- Thaddy de Deckere, parochievicaris
T: 06-26276050
E: thaddeusmhm@gmail.com
- Alida van Veldhoven, pastoraal werker,
teamleider
T: 06-29 373 102
E: alidavanveldhoven@gmail.com
- 	Wiel Hacking, pastoraal werker,
tel. 06-17598152
wielhacking@gmail.com
- 	 Ria Mangnus, pastoraal werkster
tel. 06-42360493
r.mangnus@rkwalcheren.nl
-	Paul Verbeek, wnd. pastoor
Tel: 06-83215322
pverbeek@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
- Drukkerij Driedijk
Noordland 3, 4451 RP Heinkenszand
tel. 0113-561942
info@drukkerijdriedijk.nl
www.drukkerijdriedijk.nl
Nummer 2 van Parochienieuws verschijnt op
18 maart (ruim voor Pasen)
Uw bijdrage verwachten wij voor zondag 7
maart via de lokale redactie- als het om uw
eigen parochiekern gaat.
Voor algemeen parochienieuws zendt u de
kopij naar parochienieuws@zeelandnet.nl of
neemt u contact op met de hoofdredacteur.

HOOP als bewuste keuze (8)
We leven in een verwarrende tijd - niet
enkel als kerkgemeenschap - maar zeker
ook daarbuiten. Het sociale leven is al bijna
een jaar ontregeld door het corona-virus.
De economie, handel en dienstverlening
ligt stil. Ondernemers vechten voor hun
bestaan. In en vanuit de kerk kan er maar
weinig worden ondernomen. Hebben wij als
gelovigen hierop een antwoord? De onderlinge contacten zijn minimaal en voor initiatieven is geen ruimte.
Ongewild een tijd voor bezinning?
Bij elke volgende maatregel is de oppositie
tegen het overheidsbeleid meer voelbaar.
Een recordaantal van 89 partijen heeft zich
ingeschreven voor de Tweede Kamer verkiezingen in maart. In de VS leidt een politieke tweedeling tot een
dreigende burgeroorlog. En, wie maakt zich
druk om de corona-vaccinatie in
derdewereldlanden? Hoe moet het verder
met de stroom migranten uit oorlogsgebieden en arme landen? Wat zijn de
gevolgen van onze ongelimiteerde en eenzijdige groei, het uitputten van onze planeet
en de verstoring van het klimaat? En tot
slot: wat voor samenleving krijgen we bij
een alsmaar uitdijend- en meer rechtlijnig
rechtssysteem waarbij de menselijke maat
verloren dreigt te gaan?
Het is gewenst dat we ons als kerkgemeenschap bewust worden van wat er om
ons heen gebeurt en samen antwoorden
zoeken op talloze vragen. Komen we nog
wel toe aan het idee om van onze kerk een
missionaire gemeenschap te maken en de
tanende betrokkenheid van parochianen
te stuiten? Wat is er nodig om tot concrete
plannen en tot actie te komen? En, kunnen
we het ene - een wereld van vrede en
gerechtigheid - los zien van het andere: een
missionaire vitale gemeenschap vormen en
leerling van Jezus zijn?
Door onze doop – en de regelmatige vernieuwing van onze doopbelofte - zijn we
allen geroepen om Jezus blijde boodschap uit te dragen en daarmee helpen
Gods schepping te vervolmaken zodat er
een menswaardig bestaan, brood, vrede
en gerechtigheid is voor iedereen. We
moeten bij onszelf beginnen, maar wanneer
we in vertrouwen en eensgezind - samen
met anderen - hieraan werken is er veel te
bereiken. Met ons geloof kunnen we bergen
verzetten (Mc 11:20 en Mt 21:18). Geloven
is dan een werkwoord! Laten we daarom
vooral de hoop koesteren dat mensen - ook
in de politiek - meer bereid zijn tot samenwerken en minder tot polariseren. Dat we
samen streven naar een betere verdeling
van de aardse goederen over alle mensen

en volkeren en ons eensgezind
blijven inzetten voor meer vrede en
rechtvaardigheid.
Daarbij kunnen we ons laten inspireren
door het onderstaande gebed dat
Franciscus van Assisi aan het begin van de
dertiende eeuw heeft nagelaten:
Heer,
maak mij een instrument van Uw vrede.
Laat mij liefde brengen waar haat heerst,
laat mij vergeven wie mij beledigde,
laat mij verzoenen wie in onmin leven,
laat mij geloof brengen aan wie twijfelt,
laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt,
laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt,
laat mij licht brengen aan wie in duisternis is,
laat mij vreugde brengen,
aan wie bedroefd zijn.
Laat mij niet zoeken getroost te worden,
maar te troosten, niet begrepen te worden,
maar te begrijpen, niet bemind te worden,
maar te beminnen.
Want het is toch door te geven,
dat men ontvangt, door te verliezen,
dat men vindt, door te vergeven,
dat men vergiffenis ervaart, door te sterven,
dat men verrijst tot het eeuwige leven.
Amen.
Dit gebed refereert aan de
Bergrede van
Jezus in Galilea
(Mt 5 en L.c.
6:17) waarover
in nummer 6
van deze serie
is geschreven.
Franciscus richtte
zijn leven - en dat
van zijn broeders
en zusters - volledig in naar de
Bergrede. Zijn gebed is bij uitstek een bron
van inspiratie voor een levenshouding van
geloof, hoop en liefde. Het vormt ons tot
een instrument in de handen van God. Als
partner zijn we geroepen zijn schepping
mee te vervolmaken (Gn 1:27-31). Als gelovigen leven we niet buiten de wereld, maar
in de wereld. In ons doen en laten kunnen
we ons als Christenen onderscheiden door:
een kritische levenshouding, de manier van
omgaan met elkaar, met anderen, met respect voor plant, dier en milieu en door onze
gerichtheid op het geestelijke, meer dan op
het materiële.
Han Bleyenbergh
Foto: H. Franciscus van Assisi, Funchal
(Madeira)

