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FUNCTIEVERLIES-1
Covid-19 heeft er de afgelopen periode een zootje van gemaakt. 
Alleen winkels voor ‘eerste levensbehoeften’ mochten open-
blijven. De rest ging vanaf medio december 2020 op slot. 
Plotsklaps werden we met onze neus op de feiten gedrukt: 
supermarkten ja! Kleding- en schoenenzaken nee!

MAXI- OF MINIMALISEREN? 
Wie met kerst nog in een nieuwe outfit 
wilde, had pech. Slimme handelaren 
zagen hun kansen en gooiden de  
internet-bestelwinkels wagenwijd 
open. Post NL en pakketbezorgdien-
sten beleefden toptijden. Nog nooit zag 
ik zoveel verschillende bestelbusjes op 
één dag in mijn wijk rondtoeren. De een 

zijn dood was de ander zijn brood-winning. Modeketens vielen 
om door omzetverlies, want hun kledingrekken puilden uit met 
onverkoopbaar goed: foute kersttruien draag je immers alleen 
met kerst en glitter hoort enkel tussen 24 december en 1 januari 
gedragen te worden. Toch?

RUIMTE MAKEN OF ONTSPULLEN?
Wie veel ruimte heeft, kan makkelijk iets langer bewaren. Een 
logeerkamer wordt makkelijk een rommelkamertje, als zelfstandig 
wonende gezinsleden, familie of vrienden niet meer komen 
slapen. De oude bakelieten wandtelefoon komt na een verhuizing 
weer uit een vergeelde en vergeten doos en wordt gepromoveerd 
naar een kringloopwinkel/collectors-item of gedegradeerd naar 
de kliko-divisie. Waardevol of waardeloos: Zegt u het maar? 
Commercie en liefdadigheid spelen handig in op mensen die van 
hun spullen af willen: de Vinted of Whoppah zijn goudmijntjes (en 
niet alleen voor verkopers van kleding of meubels, maar ook voor 
de app-bedenkers). Leger des Heils- kledingcontainers puilden 
uit en milieustraten hadden filemeldingen, want als je niks  
buitenshuis kunt doen, ga je binnen aan de slag. Toch?

KONMARI OF TINY HOUSE?
De Japanse Marie Kondo ontwikkelde een opruimmethode waar 
je blij van wordt: als een item in je leven een positief effect op je 
heeft, mag je het houden. Heeft dat het niet, dan moet je het weg-
doen. Maar let op: eerst moet je het item wel bedanken, want dat 
is goed voor je emotionele waardebesef.
Anderen grijpen kansen aan om minimalistisch te gaan wonen: 
het ‘tiny house’ (wat geen relatie heeft met dat kleine huisje op de 
prairie van Laura Ingalls Wilder). ‘Klein wonen’ kent iedere stu-
dent met een smalle studiebeurs, maar bewust klein gaan wonen 
is een trend. Ook hier schijn je blij van te worden, omdat je traint 
om keuzes te maken. Je gaat op een andere manier leven, wonen 
en kopen. 

PROGRESSIE IS HET SLEUTELWOORD
Opruimen heeft ook effect in je hoofd; je pakt sneller iets op. Het 
is net als sporten: als het je goed lukt, is de kans groter dat je ook 
gezonder gaat leven: je eet minder, je drinkt bewust minder of iets 
anders of…niets.
Je schuldgevoel moet overboord gezet worden: opruimen geeft 
echt rust in je hoofd.

FEIT OF MENING?
Bovenstaande is gebaseerd op serieuze 
studies. Hoogleraren zijn erop gepro-
moveerd, maar anderen waarschuwen. 
Bij die laatste groep hoor ik, helaas… 
Meestal houd ik een schuldgevoel over 
als ik iets te vroeg heb weggegooid!
Maar jezelf leegmaken is ook wel eens 
goed….Als je hoofd een archiefkast is, 

kunnen daar zeker dossiers weg. Bij mij gaat dan al een beetje 
vanzelf, want de grijze cellen geven soms aan ‘vol’ te zijn. Er zal 
zeker ook een hersenkwab zijn dat fungeert als rommelhok, want 
men fluistert mij wel eens in ‘verward’ over te komen…

De vastentrommel van vroeger bleef nooit vol tot Pasen en na 
Pasen was deze in een mum van tijd leeg. Versoberen- vasten en 
onthouding- onthaasten- minimaliseren-zelfonderzoek…Heerlijk 
dat je op zoveel manieren meer dan 40-dagen keuzes kunt maken.

Inleidend woord van de hoofdredacteur…

Het voorjaar stond vroeger gelijk aan lenteschoonmaak: huis en haard werden grondig gereinigd en 
overtollig spul ging (misschien nog even naar de vliering) of gefaseerd richting ‘afval’.  Afdankertjes 
vonden vaak nog een tweede of derde leven bij familie, vrienden of derdewereldland.
Hoe is dat nu geregeld?
In dit min of meer themanummer gaan we dieper in op vormen van functieverlies: goederen,  
gebouwen, taken, personen. Alles komt in dit nummer voorbij.

EXTRA VASTENTIP
Kijk eens op de website www.40verhalen.nl. Zeven  
Nederlandse vertellers bundelen hun krachten en  
presenteren tijdens de veertigdagentijd 
elke dag op video een nieuw verhaal, 
met op zondag een kookvideo.
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UIT ONS CONCEPT CARITASPLAN:
INLEIDING

Diaconie is de hulp die 
christenen geven aan 
mensen in noodsituaties 
en hun inzet voor een 
rechtvaardigere wereld. 
Op lokaal niveau krijgt 
de diaconie vorm in de 

H. Pater Damiaanparochie, door de Paro-
chiële Caritas Instelling Pater Damiaan 
(PCI Pater Damiaan) en komt in iedere 
parochiekern tot uiting in een diaconale 
werkgroep (Caritas werkgroepen). Het 

werkgebied van de PCI Pater Damiaan is 
gelijk aan de parochiegrenzen.

DOEL
De PCI (Parochiële Caritas Instelling) pro-
beert mensen met (financiële) problemen 
en noden op weg te helpen naar zelfred-
zaamheid of naar professionele hulp. De 
PCI wil laagdrempelig te benaderen zijn 
voor zowel de hulpvrager zelf als voor 
vrijwilligers uit de eigen geloofsgemeen-
schap. Hiervoor werkt de PCI samen met 
wijkcontactpersonen, het pastoraal team, 

het parochiebestuur en met interkerke-
lijke en maatschappelijke organisaties. 
De PCI streeft naar meer herkenbaarheid 
binnen de leefgemeenschap, waarvan ook 
de eigen parochiegemeenschap deel uit-
maakt. Door samenwerking met vrijwilli-
gers en professionals binnen en buiten de 
parochie kan enerzijds meer werk worden 
verzet en anderzijds gewerkt worden aan 
een bredere verankering van “Caritas” in 
onze samenleving.
Voor reacties of vragen: 
caritaspaterdamiaan@gmail.com

DENK AAN DE VASTENACTIE 2021!
Goed onderwijs biedt toekomstperspectief
De campagne van Vastenactie 2021 staat 
opnieuw in het teken van beroepson-
derwijs en ondernemerschap. Met een 
gedegen opleiding zijn mensen namelijk 
beter in staat een redelijk inkomen te ver-
dienen. In 2021 zet Vastenactie zich in voor 
projecten, die verschillende vormen van 
beroepsonderwijs beschikbaar en toegan-
kelijk maken voor mensen in ontwikke-
lingslanden. Ook ondersteunt Vastenactie 
mensen bij het opzetten van een eigen 
onderneming. Er is speciale aandacht 
voor mensen met een beperking. Dankzij 
de hulp verdienen al deze mensen straks 
genoeg om zichzelf en hun gezin te onder-
houden. Ook zijn ze dan beter in staat om 
bij te dragen aan hun gemeenschap.

Geef steun aan deze mensen via de  
Vastenactie:
NL21 INGB 0000 0058 50 
TNV VASTENACTIE, DEN HAAG

Dit is Zewelanji Namutanda. Zij woont in 
Maroundi in Zambia en volgt een opleiding 
tot kleermaker op kosten van Vastenactie. 
Zo kan zij haar gezin ondersteunen!

Ook het parochiebestuur heeft te maken 
met de voorschriften inzake overleg en bij-
eenkomsten en daarom werd op dinsdag 2 
februari een digitaal overleg gehouden.
De volgende punten kwamen ter sprake:

•  Waarneming door pastoor Paul Verbeek; 
hij zal voorlopig het voorzitterschap van de 
beide parochiebesturen (H. Mariaparochie 
Walcheren en H. pater Damiaanparochie) 
overnemen van pastoor Fons van Hees, 
die met ziekteverlof is. Zo kunnen toch 
beleidszaken worden voortgezet, omdat 
kerkrechtelijk een pastoor deel moet uit-
maken van het parochiebestuur.

•  Voorstel benoeming teamassistentes 
wegens vertrek van Plonie Paree- 
Oosthoek. Per 1 maart zullen mevrouw 

Lenie Rijk uit Heinkenszand en Ria 
Boonman uit ’s-Heerenhoek zich laten 
inwerken door Plonie, die per 1 april haar 
taken beëindigd. Beiden zullen op toer-
beurt samen 20 uur per week op kantoor 
werkzaam zijn. Ria Boonman op dinsdag 
en vrijdag en Lenie Rijk op woensdag en 
donderdag. 

•  Heroriëntatie kerkgebouwen. In de nabije 
toekomst zullen niet alle kerkgebouwen in 
onze parochie hun functie kunnen blijven 
behouden. Zo’n aanpak vereist een gron-
dige voorbereiding in nauw overleg met 
alle parochiekerncommissies en parochi-
anen. Een tijdsplanning inzake mogelijke 
sluiting en/of herbestemming  zal hiervoor 
nog dit jaar worden opgesteld in afstem-
ming met het bisdom.

•  Rooster van aftreden bestuursleden: 
sommige bestuursleden hebben hun 
maximale zittingsduur bereikt en moeten 
aftreden. In sommige -urgente- gevallen 
is herbenoeming mogelijk, maar de 
bisschop beslist hier uiteindelijk over. 
Mogelijk nieuwe kandidaten worden 
benaderd, ten einde een verantwoorde 
afvaardiging te behouden uit zoveel 
mogelijk parochiekernen .

•  Afspraken aangaande beleid afgelasten 
kerkdiensten: het bestuur is van mening 
dat parochiekerncommissies niet zelf-
standig kunnen besluiten kerkdiensten 
af te gelasten in de huidige Coronatijd. 
Men komt overeen hierin eerder bestuur/
pastoor en bisdom te betrekken, alvorens 
met tot een dergelijk oordeel komt.

Katern bestuurzaken
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VRIJDAG 19 MAART
19.00 uur Goes
 Liturgiegroep-Kruiswegviering
 
Zaterdag 20 maart 
19.00 uur  Heinkenszand
 R. Stobbelaar-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
 P. Verbeek-Eucharistieviering
 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
 Con Dios
11.00 uur  Kwadendamme
 T. Brooijmans-Eucharistieviering
11.00 uur  Goes
 P. Verbeek-Eucharistieviering
 L’ Esprit 

Dinsdag 23 maart
09.30 uur  Goes
 Th. de Deckere-Eucharistieviering

Donderdag 25 maart
9.30 uur  Haamstede
  Liturgiegroep: Lauden 
 na de lauden eredienst

Vrijdag 26 maart
19.00 uur  Goes
 Liturgiegroep-Kruiswegviering

Zaterdag 27 maart
19.00 uur  ‘s-Heerenhoek
 Th. de Deckere-Eucharistieviering
  Presentatieviering, Eerste Heilige 

Communie, Missicanto (ged)
 
Zondag 28 maart
Palmzondag
09.00 uur  Heinkenszand
 R. Stobbelaar-Viering van W&C
 Herenkoor
09.30 uur  Ovezande
 Th. de Deckere-Eucharistieviering
 Pius X
09.30 uur  Hansweert
 W. Hacking-Viering van W&C
10.00 uur  Zierikzee
 Liturgie Groep-Gezinsviering
10.45 uur  Lewedorp
 T. Brooijmans-Eucharistieviering
 Eligiuskoor
11.00 uur  Kwadendamme
 W. Hacking-Viering van W&C
 St. Caecilia
11.00 uur  Haamstede
 J. Heezemans-Viering van W&C
11.00 uur  Goes
 Th. de Deckere-Eucharistieviering 
 Luscinia

Maandag 29 maart
19.00 uur  Goes
 Th. de Deckere-Boeteviering

Dinsdag 30 maart
09.30 uur  Goes
 R. Mangnus-Viering van W&C
 
Donderdag 1 april 
Witte Donderdag
08.30 uur  Zierikzee
 Bidden van de Lauden
 In het Parochiecentrum
9.30 uur  Haamstede
 Liturgiegroep: Lauden 
 na de lauden eredienst
19.00 uur  Goes
 Th. de Deckere/W. Hacking
 Eucharistieviering
 Herenkoor 
19.00 uur  Ovezande
 N. Schnell/A. v. Veldhoven
 Eucharistieviering, Heren
21.00 uur  Goes
 Nocturne Luscinia

Vrijdag 2 april 
Goede Vrijdag
08.30 uur  Zierikzee
 Bidden van de Lauden
 in het Parochiecentrum
15.00 uur  Goes
 Liturgie Groep-Kruiswegviering
 Con Amore
15.00 uur  Heinkenszand
 Liturgie Groep-Kruiswegviering
15.00 uur  ’s-Heerenhoek
 Liturgie Groep-Kruiswegviering
15.00 uur  Hansweert
 Liturgie Groep-Kruiswegviering
15.00 uur  Kwadendamme
 Liturgie Groep-Kruiswegviering
15.00 uur  Zierikzee
 Liturgie Groep-Kruiswegviering
15.00 uur  Ovezande
 Kerk open
19.00 uur  Goes
 Th. de Deckere/W. Hacking
 Viering van W&G, Missicanto (ged)
19.00 uur  Ovezande
 N. Schnell/A. v. Veldhoven
 Viering van W&C, Oal In

Zaterdag 3 april
Paaswake
08.30 uur  Zierikzee
 Bidden van de Lauden
 In het Parochiecentrum
17.00 uur  Goes
 Th. de Deckere-kinderviering
 Jeugd project koor Goes
 o.l.v. Janny Dieleman
21.00 uur  Goes 
 Th. de Deckere/W. Hacking
  Eucharistieviering, Capella Maria 

Magdalena
21.00 uur  Ovezande
 N. Schnell/A. v. Veldhoven
 Eucharistieviering
 Pius X

Zondag 4 april Pasen
09.00 uur  ’s-Heerenhoek
  N. Schnell-Eucharistieviering
 Missicanto (ged)
09.00 uur  Heinkenszand
  A. v. Veldhoven-Viering van W&C
 Free Spirit
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
 Th. de Deckere-Eucharistieviering
10.45 uur  Lewedorp
 T. Brooijmans-Eucharistieviering
 Con Dios
11.00 uur  Kwadendamme
 W. Hacking-Viering van W &C
 Singing Voices
11.00 uur  Haamstede
 T. Bun-Echaristievering
11.00 uur  Goes
 N. Schnell-Eucharistieviering
 Capella  Maria Magdalena

Maandag 5 april
2e Paasdag
10.00 uur  Goes
 Th. de Deckere-Eucharistieviering
 Con Amore

Dinsdag 6 april
09.30 uur  Goes
 W. Hacking-Viering van W&C

Donderdag 8 april
9.30 uur  Haamstede
 Liturgiegroep: Lauden 
 na de lauden eredienst

Zaterdag 10 april
19.00 uur  Lewedorp
 Th. de Deckere-Eucharistieviering
  Presentatieviering, Eerste Heilige 

Communie, Eligiuskoor
19.00 uur  Ovezande
 W. Hacking-Viering van W&C
 Pius X

Zondag 11 april
2e zondag van Pasen
09.00 uur  Heinkenszand
 W. Hacking-Viering van W&C
 Dameskoor
09.15 uur  Zierikzee
 Th. de Deckere-Eucharistieviering
 W.Boer en Cantors
09.30 uur  Hansweert
 Liturgie Groep-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
 Orgelspel
11.00 uur  Haamstede
 Aalmoezenier Heinrichs
 Viering van W&C
11.00 uur  Goes
 Th. de Deckere-Eucharistieviering
 Con Amore

Dinsdag 13 april
09.30 uur  Goes 
 A.van Veldhoven-Viering van W&C

Donderdag 15 april
9.30 uur Haamstede
 Liturgiegroep: Lauden 
 na de lauden eredienst

Zaterdag 17 april
19.00 uur  Heinkenszand
 Th. de Deckere-Eucharistieviering
 Dameskoor

Zondag 18 april
3e zondag van Pasen
09.00 uur  ’s-Heerenhoek 
 Liturgie Groep-Viering van W&C
 Orgelspel en Cantor

Hieronder het rooster van de vieringen. I.v.m. Corona kan hierin nog verandering in komen. Als er veranderin-
gen 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/
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Kerkdiensten

09.15 uur Zierikzee
 R. Stobbelaar-Viering van W&C
 W. Boer en Cantors
09.30 uur  Ovezande
 A.van Veldhoven-Viering van W&C
 Pius X
09.30 uur  Hansweert
 G. Kok-Viering van W&C
10.45 uur  Lewedorp
 Liturgie Groep-Viering van W&C
 Con Dios
11.00 uur  Kwadendamme
 G. Kok-Viering van W&C
 St. Caecilia
11.00 uur Haamstede
 R. Stobbelaar-Viering van W&C
11.00 uur  Goes
 A. v. Veldhoven-Viering van W&C
 L’ Esprit

Dinsdag 20 april
09.30 uur  Goes
 W. Hacking-Eucharistieviering

Donderdag 22 april
9.30 uur  Haamstede
 Liturgiegroep: Lauden 
 na de lauden eredienst

Zaterdag 24 april
19.00 uur  ’s-Heerenhoek
 Th. de Deckere-Eucharistieviering
 Orgelspel 

Zondag 25 april
4e zondag van Pasen
09.00 uur Heinkenszand
 W. Hacking-Viering van W&C
 Herenkoor
09.15 uur  Zierikzee
 R. Mangnus-Viering van W&C
 W. Boer en Cantors
09.30 uur  Ovezande
 Th. de Deckere-Eucharistieviering
 Pius X
09.30 uur  Hansweert
 R. Stobbelaar-Viering van W&C
10.45 uur  Lewedorp
 T. Brooijmans-Eucharistieviering
 Eligiuskoor
11.00 uur  Kwadendamme
 R. Stobbelaar-Viering van W&C
 St. Caecilia
11.00 uur  Haamstede
 R. Mangnus-Viering van W & C
11.00 uur  Goes
 W. Hacking-Viering van W&C
 Herenkoor
14.00 uur  Ovezande
 P. Verbeek-Eucharistieviering
 Eerste Heilige Communie

Dinsdag 27 april
09.30 uur  Goes
 Th. de Deckere-Eucharistieviering

Donderdag 29 april
9.30 uur  Haamstede
 Liturgiegroep: Lauden 
 na de lauden eredienst

Zaterdag 1 mei
19.00 uur  Heinkenszand
 Th. de Deckere-Eucharistieviering
 Free Spirit
19.00 uur  Ovezande
 P. Verbeek, Jongerenviering
 Oal In 

Zondag 2 mei
5e zondag van Pasen
09.00 uur  ’s-Heerenhoek
 R. Stobbelaar-Viering van W&C
 Orgelspel en Cantor
09.15 uur  Zierikzee
 G. Kok-Viering van W&C
 W. Boer en Cantors
09.30 uur  Hansweert
 Th. de Deckere-Eucharistieviering
10.45 uur  Lewedorp
 R. Stobbelaar-Viering van W&C
 Con Dios
11.00 uur  Kwadendamme
 G. Kok-Viering van W&C
 Singing Voices
11.00 uur  Haamstede
 N. Polet-Viering van W&C
11.00 uur  Goes
 Th. de Deckere-Eucharistieviering
 Con Amore

Dinsdag 4 mei
09.30 uur  Goes
 R. Mangnus-Viering van W&C

Donderdag 6 mei
9.30 uur  Haamstede
 Liturgiegroep: Lauden 
 na de lauden eredienst

Zaterdag 8 mei
19.00 uur  Lewedorp
 T. Brooijmans-Eucharistieviering
 Eligius koor
19.00 uur  Ovezande
 Th. de Deckere-Eucharistieviering
 Pius X

Zondag 9 mei
6e zondag van Pasen/Moederdag
09.00 uur  Heinkenszand
 W. Hacking-Viering van W&C
 Dameskoor
09.15 uur  Zierikzee
 R. Mangnus-Viering van W&C
 W. Boer en Cantors
09.30 uur  Hansweert
 Liturgie Groep-Viering van W&C
10.45 uur  ’s-Heerenhoek
 W. Hacking-Viering van W&C
 Orgelspel en Cantor
11.00 uur  Kwadendamme
 Liturgie Groep-Viering van W&C
11.00 uur  Haamstede
 R. Mangnus-Viering van W&C
11.00 uur  Goes
 T. Brooijmans-Eucharistieviering
 Con Amore

Dinsdag 11 mei
09.30 uur  Goes
 W. Hacking-Viering van W&C

Donderdag 13 mei
Hemelvaartsdag
10.00 uur  Heinkenszand-Dorpskerk
 A. van Veldhoven- ds. E.  
 Barendregt, oecumenische viering
9.30 uur  Haamstede
 Liturgiegroep: Lauden 
 na de lauden eredienst
10.00 uur  Goes
 Th. de Deckere-Eucharistieviering
 Con Amore

Zaterdag 15 mei
19.00 uur  Heinkenszand
 A. v. Veldhoven-Viering van W&C 
 Dameskoor

Zondag 16 mei
7e zondag van Pasen
09.00 uur  ’s-Heerenhoek 
 R. Stobbelaar-Viering van W&C
 Orgelspel en Cantor
 09.15 uur Zierikzee
 Th. de Deckere-Eucharistieviering
 W. Boer en Cantors
09.30 uur  Ovezande
 Liturgie Groep-Viering van W&C
 Pius X
09.30 uur  Hansweert
 A.van Veldhoven-Viering van W&C
10.45 uur  Lewedorp
 R. Stobbelaar-Viering van W&C
 Con Dios
11.00 uur  Kwadendamme
 A.van Veldhoven-Viering van W&C
 St. Caecilia
11.00  uur Haamstede
 Liturgie Groep-Viering van W&C
11.00 uur  Goes
 TH. de Deckere-Eucharistieviering
 L’ Esprit

Dinsdag 18 mei
09.30 uur  Goes
 A.van Veldhoven-Viering van W&C

Donderdag 20 mei
9.30 uur  Haamstede
 Liturgiegroep: Lauden 
 na de lauden eredienst

Zaterdag 22 mei
19.00 uur  ’s-Heerenhoek
 Th. de Deckere-Eucharistieviering
 Orgelspel en Cantor

Zondag 23 mei
Pinksteren
09.00 uur  Heinkenszand
 Th. de Deckere-Eucharistieviering
 Orgelspel en Cantor
09.15 uur  Zierikzee
 W. Hacking-Viering van W&C
 W. Boer en Cantors
09.30 uur  Ovezande
 R. Mangnus-Viering van W&C
 Pius X
09.30 uur  Hansweert
 Bisschop J.Liesen- 
 Eucharistieviering
10.45 uur Lewedorp
 Th. de Deckere-Eucharistieviering
 Eligiuskoor
11.00 uur  Kwadendamme
 W. Hacking-Viering van W&C
 St. Caecilia
11.00 uur  Haamstede
 R. Stobbelaar-Viering van W&C
11.00 uur  Goes
 Bisschop J.Liesen- 
 Eucharistieviering, Herenkoor

Maandag 24 mei
2e Pinksterdag
10.00 uur  Goes
 Th. de Deckere-Eucharistieviering
 Con Amore
12.00 uur  ’s-Heerenhoek
 Th. de Deckere-Eucharistieviering
 Eerste H. Communie viering
 Missicanto

Dinsdag 25 mei
09.30 uur  Goes
 Th. de Deckere-Eucharistieviering
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VROOM VOLHOUDEN
We kunnen er niet om heen. Het corona-
virus en de maatregelen die nodig zijn 
om de verspreiding tegen te gaan houden 
ons bezig. Al veel langer dan ons lief is. 
Misschien – terwijl u deze regels leest – 
denkt u: moet het nu ook al in Parochie- 
nieuws hierover gaan? Heb het toch eens 
over iets anders! Het zou mij een lief ding 
waard zijn, als ik aan dit verlangen kon 
voldoen. Maar we kunnen niet anders dan 
taai volhouden.
 Het liefst zou ik schrijven: 'vroom' vol-
houden. Vaak associëren we het woord 
vroom met een houding die enigszins 
buiten de werkelijkheid staat. Devoot, god-
vruchtig en kwezelig zijn tamelijk gebrui-
kelijke synoniemen voor vroom. Maar 
in oorsprong heeft het woord te maken 
met: krachtig zijn, sterk staan. Het woord 
heeft verwantschap met een van de zeven 
sacramenten: het vormsel. Wie gevormd 
wordt, mag zich gesterkt weten door de 
gave van de heilige Geest. De Geest die 
je inspireert en verwarmt. De Geest die 
soepel maakt wat is verstard. De Geest 
die in je doordringt ook al is dat aan je bui-
tenkant niet op voorhand zichtbaar. Zoals 
olie doordringt in je huid: niet of nauwelijks 
zichtbaar, maar wel werkzaam. Precies die 
olie (heilige olie!) wordt op je voorhoofd 
getekend als je wordt gevormd. Als teken 

dat de heilige Geest jou wil begeleiden bij 
wat je doet en zegt, bij wat jou overkomt en 
toevalt.
 Vroom volhouden dus. Gesterkt als wij, 
katholieke gelovigen, allemaal zijn doordat 
we het sacrament van het vormsel hebben 
ontvangen.
 Volhouden, dat is ook wat wij proberen 
als we ons voornemen om deze Veertigda-
gentijd toegewijd te beleven. Met de ver-
sobering van onze leefgewoonten, met 
bezinning en gebed, met financiële steun 
aan Vastenactie of aan andere goede 
doelen. Veertig dagen om de gewone gang 
van zaken in ons leven opzij te zetten. Met 
de bedoeling dat we dichter bij de kern 

van ons bestaan, dichter bij de essentie 
van ons geloof te komen. En uiteindelijk 
dus dichter bij het feest van de opstanding: 
Pasen. Dat Jezus tot nieuw leven komt – 
na het afgrijselijke debacle van de dood 
aan het kruis – geeft ons de hoop op een 
leven voorbij vernedering, doodsangst en 
onmenselijke pijn die hij moest ondergaan.
 Zo mogen we ook hopen aan een 
leven voorbij corona. Maar de pijn die we 
nu beleven aan deze pandemie zal ons – 
als het goed is – anders uit de crisis laten 
komen dan we erin gingen. Na de pan-
demie kunnen we niet doen alsof er niets 
gebeurd is. We zullen hopelijk leren van 
de crisis, dat we anders met onze aarde, 
met elkaar en met onszelf moeten omgaan. 
Meer oog (en waardering!) krijgen voor 
de sociale contacten die we zo gemist 
hebben. Meer aandacht geven aan recht-
vaardige verhoudingen tussen wie heeft 
en wie niet heeft. Betere gevoeligheid 
voor hoe wij omgaan met ons leefmilieu. 
Sterker benadrukken wat ons verbindt dan 
wat tussen ons in staat. En bidden dat ons 
geloof in God ons daarbij sterkt. En vroom 
maakt.
 Vroom volhouden dus. Dan kan het 
Pasen worden.

Wiel Hacking, pastoraal werker

Pastoraal Katern

HOE HET MET DE PASTOOR IS … (2) 
In mijn vorig bericht (Paro-
chienieuws jaargang 22-nr. 
8) heb ik verteld dat ik de lon-
grevalidatie zou ondergaan 

vanwege de COPD die ik onder de leden 
heb. Tien sessies van een dagdeel. Het 
was een hele inspanning. Met drie andere 
lotgenoten heb ik in ‘Revant’ in Goes met 
een bal gespeeld, met fitnesstoestellen 
mijn spieren gerekt en gezwommen. Maar 
helaas, ik ben niet verder gekomen dan 
de zevende sessie. De begeleiding en de 
arts adviseerden mij er maar mee op te 
houden: ik was te zwak. Dat kwam omdat 
ik ondertussen ook nog andere klachten 
erbij gekregen had. Die gaven aanleiding 
om een MRI-scan en een Pat-scan te laten 
maken. Er werd ook nog weefsel wegge-
nomen. Na bestuderen van een en ander 
kwam de arts tot de vaststelling dat ik leed 
aan een zeldzame vorm van non-Hodg-
kin-lymfeklierkanker. Dat was natuurlijk 
wel even schrikken. Maar de dokter kon 
die schrik wegnemen door te zeggen dat 
er een goede chemotherapie voor was die 

uitzicht op genezing gaf. Zes tot acht che-
mokuren, telkens met een pauze van drie 
weken. Als ik die allemaal onderga, ben ik 
ten laatste klaar medio juli. Ik sta nu voor 
de derde kuur. Ik verdraag het gelukkig 
goed, ik heb er nauwelijks last van of het 
moet die voortdurende vermoeidheid zijn. 
Ondertussen zijn wel al mijn haren uit-
gevallen. Maar dat stoort niet. Een paro-
chiane vond mij zonder haar knapper dan 
met haar. Dus dat kan ik mooi meenemen.  

Het medeleven dat ik ondervind vind ik 
indrukwekkend en hartverwarmend. De 
begeleiding naar de artsen door Victor 
Slenter, mijn dagelijkse verzorging door 
zuster Noëla Polet, zuster Jannie Wolvers 
en Branca, mijn huishoudelijke hulp. Het 
pastorale team dat nu de ondersteuning 
krijgt van Geerten Kok van het bisdom 
en vicaris Paul Verbeek en de besturen 
van de H. Pater Damiaanparochie en 
de H. Mariaparochie-Walcheren En ook 
daarbij de opbeurende bejegening wan-
neer ik parochianen ontmoet, de kaarten 

en brieven die ik ontvang, de telefoontjes 
en wat heel fijn is: de gebeden die gedaan 
worden. Ik snap niet hoe dat vooroordeel 
in de wereld is gekomen dat Zeeuwen in 
hun omgang ‘stroef’ zouden zijn. Ik heb 
dat nooit ondervonden. En nu in deze tijd 
al helemaal niet. Het tegendeel is waar. Ik 
dank u allen heel hartelijk voor de steun 
die ik zo mag ontvangen.

Fons van Hees, pastoor
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DAMIAANTJE

GEZINSVIERING OP 
STILLE ZATERDAG

In de RK Maria Magdalenakerk  
te Goes is er op zaterdag 3 april 
om 17.00 uur een Gezinsviering. 

De liederen in de viering zullen worden 
gezongen door het Jeugdprojectkoor 
Goes o.l.v. Janny Dieleman.  De voor-
ganger is pater Thaddy de Deckere
In principe is een ieder welkom maar we 
moeten ons wel aan aantallen houden.
Er mogen 30 volwassenen bij de viering 
aanwezig zijn. Het aantal voor kinderen 
tot 13 jaar is vrij. Wel dient ervan tevoren 
aangemeld te worden, zowel door de vol-
wassenen als de kinderen. Dit kan via 
de telefoon 0113-216754 (kantoor van de 
parochiekern Goes) op dinsdag en don-
derdag telkens van 09.30 uur tot 12.00 uur. 
Of via de mail: rkmagdalena@hotmail.com

COMMUNIEVOORBEREIDING WEER GESTART IN 
DE DAMIAANPAROCHIE

De communievieringen  zullen dit jaar kleinschalig 
georganiseerd worden als aparte vieringen naast 
de reguliere weekendvieringen. We gaan uit van 
maximaal 5 communicanten per viering. Een aantal 
parochiekernen zijn al gestart met de voorbereiding. 
Omdat de 1e communie vorig jaar niet door kon 
gaan, hebben we dit jaar kinderen uit groep 4 en 
groep 5. De voorbereiding gebeurt op maat al naar-
gelang de mogelijkheden in de parochie. 
Zo komen de communicanten in Ovezande (zie foto) 
bij elkaar in de kerk.  In Heinkenszand worden de 
kinderen van school opgehaald en gaan naar de 
pastorie. In ’s-Heerenhoek en Lewedorp krijgen 
de kinderen (in noodgevallen) ook online les. Een 
aantal parochiekernen start later in het schooljaar, 
omdat de communievieringen daar ook later zijn 

gepland. Er is geen gezamenlijke ouderavond dit jaar. Ouders krijgen de praktische infor-
matie over de hele gang van zaken van de plaatselijke communiewerkgroepen. De com-
muniewerkgroepen worden ondersteund door pastoraal werkster Alida van Veldhoven. 
Uiteraard staat de veiligheid en de gezondheid voorop en houden we rekening met de 
coronarichtlijnen van de RIVM en de adviezen van de bisschoppen. We houden u op de 
hoogte als er ontwikkelingen zijn die invloed hebben op de communie voorbereiding en 
wensen alle kinderen een mooie tijd toe in de voorbereiding op de 1e communie. 

Alida van Veldhoven, pastoraal werkster

COMMUNIEDATA H. PATER DAMIAANPAROCHIE
Ovezande  Zondag  25 april  14.00 uur
’s Heerenhoek 2e Pinksterdag 24 mei 12.00 uur
Lewedorp Zondag 6 juni 14.00 uur
Kwadendamme Zondag 13  juni 14.00 uur
Heinkenszand Zaterdag 19  juni 11.00 uur en 14.00 uur.
Goes  Zaterdag 26 juni 11.00 uur en 14.00 uur.
  Zondag 27 juni 14.00 uur
Zierikzee  Zondag 11 juli 14.00 uur 

Bij het drukken van Parochienieuws zijn de aanvangstijden voor Zierikzee nog onder 
voorbehoud. 

ONLINE KRINGVIERINGEN MET 
DAMIAANTJE EN MARIEKE

De kringvieringen 
starten weer. Kijk 
je mee? Dami-
aantje en Marieke 
ontdekken schat-
kistverhalen. De 
eerste viering is 
op Palmzondag 
om half 10 en op 
1e Paasdag is 

er ook een viering. Dan beginnen we ook 
om half 10. Je kunt meekijken via Kerk-
dienstgemist.nl kies Goes en dan H. Maria 
Magdalenakerk. Meer informatie volgt via 
Facebook en de website van de H. Pater 
Damiaanparochie. 

Pasen is, net als Kerstmis een belang-
rijk feest voor gelovige mensen. De tijd 
naar Pasen, tellend van Aswoensdag, 
heet ’40-dagentijd’. De laatste/zesde week 
noemen we de Goede Week of Lijdensweek, 
omdat Jezus toen, na zijn feestelijke tocht 
op het ezeltje door Jeruzalem na een paar 
dagen als een ‘boef’ werd veroordeeld en 
zelfs gedood (Goede Vrijdag).
Op televisie kun je op Witte Donderdag/ 
1 april dit verhaal volgen in ‘the Passion’. 
Bekende Nederlandse zangers en tv-pre-
sentatoren doen eraan mee.
Er zijn ook heel veel Bijbelse prentenboeken 
die dit lijdensverhaal (van Palmzondag tot 

Pasen) op een bijzondere manier vertellen. 
Misschien ken je ze, of kun je ze binnenkort 
via de website van de H. pater Damiaanpa-
rochie bekijken. 
• ‘Het paasverhaal’ van Brian Wildsmith is 
bijzonder omdat het heel mooi is getekend 
en het ezeltje dat op Palmzondag mag mee-
rijden in de eretocht blijft het hele verhaal 
in beeld.
• ‘Pasen stap voor stap’; de kruisweg van 
Jezus verteld aan kinderen; Jack Visser en 
Els van Egeraat leggen aan de hand van vijf-
tien platen/kruisweg-staties uit wat er met 
Jezus gebeurt. In het boek zit een cd-rom.
• ‘Jezus leeft’ van Marijke ten Cate, vertelt 

het bijbelverhaal van Marcus en Lucas. De 
tekeningen zijn schitterend en ondersteunen 
het droevige en uiteindelijke blijde einde.
Kerstmis vieren we eigenlijk vanaf het begin 
van de avond voor kerst tot de twee dagen 
erna. Kerst wordt heel groots gevierd met 
veel eten op verschillende tijden. Pasen 
begint ook in de avond/ als het paas-
licht wordt aangestoken, maar de meeste 
mensen eten feestelijk tijdens het ontbijt 
of de brunch ( tussen 9-14 uur, als je laat 
wakker bent). De paasmorgen was de tijd 
dat Jezus uit zijn graf verdwenen was en de 
vrienden hoorden dat Hij dus leefde: was 
opgestaan!
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Pastoraal katernAlgemeen

FUNCTIEVERLIES- 2 : EEN BOEKRECENSIE

In het eerste artikel ging ik vooral in op 
voorwerpen; dingen uit het dagelijks 
leven die we feitelijk kunnen missen. Ze 
zijn overdadig, over de datum, ouderwets, 
overbodig of onnodig. Maar hoe zit dat nu 
met gebouwen?
Op mijn verlanglijst stond het boek: ‘Kerk-
gebouwen, 88 inspirerende voorbeelden 
van nieuw gebruik- van appartement tot 
zorgcomplex’ een 400 pagina’s tellend 
boek over de verandering van kerkgebouw 
naar een andere/betere/passende oplos-
sing. De Rijksdienst voor het Cultureel Erf-
goed, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap en de auteurs Albert Reinstra 
en Frank Strolenberg stonden er – met 
veel steun van kerkgenootschappen, rijks-
overheid, provincies, gemeenten en ver-
schillende erfgoedorganisaties borg voor. 
Uitgeverij Blauwdruk gaf het eind 2020 uit.
De betekenis van een gebouw- in dit 
geval een kerkgebouw- kan in de loop der 
tijden veranderen. De waardering van het 
gebouw blijft vaak, want kerkgebouwen 
zijn meer dan de buiten-en binnenkant ons 
laat zien; zij tillen de mensheid op. Onge-
acht de geloofsovertuiging die men mag 
aanhangen; veel mensen zijn overtuigd 
van de kracht en de betekenis van deze 
gebouwen.
Meer dan 7100 gebedshuizen staan er in 
Nederland; kerken, synagogen, moskeeën 
en tempels. Nederland is niet alleen een 
dichtbevolkt land, maar ook een van de 
hoogste kerkdichtheden van Europa. 1530 
gebedshuizen hebben de afgelopen jaren 
een functiewisseling ondergaan. Andere 
worden nu meervoudig gebruikt. Het is van 
groot belang dat – naar de toekomst toe- 
creatieve oplossingen worden gezocht om 

dit erfgoed ( al of niet als rijks- of gemeen-
telijk monument bestempeld)  
te behouden. Gelovigen en betrokken 
omwonenden hebben er recht op.
Het boek maakt in mijn ogen volledig 
waar, waarvoor het gemaakt is. In 88 voor-
beelden laat men zien wat kan en mag. 
Discussies worden niet uit de weg gegaan, 
want er zijn goede en minder goede voor-
beelden volledig en fotogeniek uitgewerkt.  
Verschillende invalshoeken worden bena-
derd en zelfs vanuit de buurlanden (België, 
Duitsland, Denemarken, Zweden en Enge-
land) laat men kritiek toe: van wenkbrauw 
fronsend tot stille bewondering.

Een brede groep Nederlanders gaat de 
toekomst van het religieus erfgoed aan 
het hart. Oud, jong, gelovig en onge-
lovig. Zij delen de wens om kerkge-
bouwen te behouden: in de wijken van 
onze steden en in de dorpen op ons 
platteland. Het gesprek over de praktijk 
van het gebruik en het hergebruik van 
kerkgebouwen moeten we (blijven of 
gaan) voeren. Niet alleen voor onszelf, 
maar vooral voor volgende generaties. 

In onze regio de Bevelanden/Schouwen- 
Duiveland is het nog betrekkelijk rustig. Is 
het stilte voor de storm, of gaan we ons 
inzetten om in dialoog een acceptabel 
aanbod te ontwikkelen?  Alleen zij die hun 
ogen blijven sluiten en ‘de noodklok om 
behoud’ niet willen horen zullen aan dit 
boek niets hebben. 

DROOM EN DRAAGVLAK- AFSCHEID EN 
ROUW LIGGEN OP DE LOER. 
Gelukkig hebben we ook in onze parochies 
veel vrijwilligers die HUN kerk overeind 
willen houden en willen doorgeven aan 
volgende generaties. Helpen met religi-
euze vieringen, praten na afloop van de 
dienst, sociale netwerken in stand houden: 
het zijn de mensen die in besturen, raden 
en commissies zitten en hun tijd en 
energie steken in onderhoud van gebouw, 
inventaris, tuin, pastorie of kerkhof. We 
vergeten nadrukkelijk niet de mensen die 
(hopelijk binnenkort weer)  samen zingen, 
bidden en zorgen voor de medemens.
Kortom: dit boek gaat  niet alleen over 
stenen; geen kerk zonder mensen en wij/u 
kunnen ervoor zorgen dat we over 10-50 
jaar kunnen blijven zeggen: het leek ‘game 
over’ maar we zitten nu nog steeds in of 
met ons kerkgebouw (niet in de maag). 
De Maria-Hemelvaartkerk in Graauw en 

de Maria-Hemelvaartkerk in Sas van Gent 
staan uitgebreid beschreven; die van 
Graauw (bouwjaar 1855-1856) werd in 2016 
buiten gebruik gesteld; een rijksmonument 
dat op het punt staat te verpieteren, omdat 
niemand er een geschikte functie voor 
ziet. De gelijknamige in Sas (1892/buiten 
gebruik gesteld in 2017) werd in 2018-2019 
wel succesvol herbestemd en kreeg de 
nieuwe functie als overdekte markt,  
kantorencentrum, horeca en evenemen-
tenlocatie.
Sloop is het laatste wat we willen en de 
komende tijd zullen we vaker – ook in dit 
blad- kunnen lezen welke kant parochi-
anen, parochiekerncommissies, besturen 
en bisdom op willen.

Richard Gielens.

PASEN VIEREN IN VERBONDENHEID
Pasen is een 
lentefeest. 
Na de koude 
winter waarin 
alle voedsel 

van het vorige jaar is opgegeten gaat de 
natuur opnieuw beginnen. Dieren krijgen 
jongen, bomen en bloemen gaan bloeien, 
kuikens komen uit hun ei. Het ei is een 
symbool van nieuw leven. Overal in de 
winkels zie je lentekuikentjes en paasei-
eren, echte, van papier of van chocola. 
De mensen lopen er ook paasbest bij in 
hun frisse nieuwe kleren.
Laten wij hopen dat het paasfeest van 
dit jaar een nieuwe periode gaat inluiden 
van meer vrijheden. Stapje voor stapje 
worden er meer mensen gevaccineerd 
en krijgen wij beetje bij beetje onze vrij-
heden terug. 
Dit jaar zal het Paastriduüm zowel in 
de parochiekerk te Goes als in onze 
parochiekerk worden gevierd. Pastoor 
Norbert Schnell en pastor Alida van 
Veldhoven zullen de vieringen te Ove-
zande voorgaan. Voor tijden en bijzon-
derheden met betrekking tot de vieringen 
verwijzen wij naar de kerkdiensten 
voorin dit blad of naar de website van de 
H. Pater Damiaanparochie. 
Wij nodigen u vanaf deze plaats uit 
om samen met ons uiting te geven aan 
Pasen Vieren in verbondenheid 
(vooraf reserveren via
rk.ovezande@zeelandnet.nl).

Ineke Priem
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Algemeen

FUNCTIEVERLIES-3

Medio december 2020 legde Harrie 
Buijssen (92) zijn taak als voorganger in 
een eucharistieviering met tegenzin neer. 
In de weken voorafgaand aan zijn laatste 
viering legde hij in alle parochiekernen van 
onze H. Pater Damiaanparochie een eigen 
verklaring af inzake zijn terugtreden.
De weken na zijn stille vertrek kwamen veel 
reacties los en menig parochiaan schreef 
hem een reactie, die hem zichtbaar goed 
deed hem zelfs aan het denken zette.
Als eindredacteur van Parochienieuws 
zocht ik Harrie Buijssen in de afgelopen 
maanden op. Zijn kennis en inzichten over 
geloof, theologie, filosofie en alles wat 
daar tussen mag zitten, wilde ik niet ver-
loren laten gaan. Pastor Buijssen gaf zelf 
ruiterlijk toe dat hij de verkondiging van 
het Woord  (in volkstermen: de preek) het 
meest aan het hart ging.
Als geestelijk vader van Parochienieuws 
(Harrie stond aan de wieg van de geboorte 
van Parochienieuws in maart 2000) wil ik 
hem de mogelijkheid blijven bieden zijn 
‘kijk’ op al datgene tussen hemel en aarde 
dat ons bezig houdt, te leveren.
We spraken af dat we een aantal malen 
samen een boek, artikel of onderwerp 
zouden bestuderen. Ieder van ons mag 
dan in eigen bewoordingen, maar in 
beperkte hoeveelheid zinnen, zijn visie 
erop loslaten.

De eerste proeve is het boek: ‘Heeft de 
kerk zichzelf overleefd?’ beschouwingen 
over de rol van de kerk in de moderne 
samenleving. Geschreven door Gerard 
Dekker in 2010, maar zeker nog actueel. 
Met onze hedendaagse eigen bril geven 
we blijk van onze persoonlijke betrokken-
heid bij dit onderwerp. Harrie Buijssen gaf 
aan dit boek in 2010 gelezen te hebben. 
Hij had er toen zelfs een artikel over 
geschreven, maar heeft zijn manuscript 
weer herlezen en aangepast naar de hui-
dige tijd.

VERDWIJNT HET CHRISTENDOM IN 
WEST EUROPA?
Bij de voorbereiding van het 2e Vaticaans 
Concilie (1962 – 1965) zei de toenmalige 
paus Johannes XXIII; we moeten de kerk 
weer bij de tijd brengen. Daarin zijn ze 
aardig geslaagd. Vooral Nederland was 
enthousiast. Er in ons land nog een pas-
toraal concilie aan toegevoegd. Maar na 
ongeveer 10 jaar werden de kardinalen 
en “theologen” in Rome ongerust. Vooral 
in Nederland was men te ver gegaan. Er 

werden nieuwe bisschoppen benoemd, 
de bisschoppen Gijsen en Simonis. Maar 
intussen waren de zuilen (katholiek en 
protestant) gevallen en de leegloop van de 
kerken was begonnen en duurt nog steeds 
voort. Momenteel worden er in Neder-
land ongeveer honderd kerken per jaar 
gesloten.
Paus Franciscus zei: ‘de kerkelijke taal 
wordt niet meer begrepen’. Onder de 50 
jaar zie je niet veel katholieken meer in 
de kerk. De jongeren maken zelf wel uit 
wat ze willen geloven! Maar rond 1980 
werd een onderzoek gedaan naar katho-
lieken die toen nog volop op zondag in de 
kerk waren. Er werd toen vast gesteld dat 
daarvan 14% ongelovig was! Ging men op 
zondag naar de kerk omdat het nu een-
maal gewoonte was, een gelegenheid om 
elkaar te ontmoeten?
Gerard Dekker, socioloog, schrijft dat in 
1900 slechts 2% geen band had met de 
kerk (katholiek en protestant). In 2000 
was dat 60%. Nederland is daarmee geen 
christelijk land meer, nog wel christe-
lijke gemeenschappen. Dekker zegt: het 
West-Europese christendom heeft zich 
ontwikkeld van een godsdienst, gericht 
op God, naar een religie op de medemens 
en eindigde met de komst van een spiritu-
aliteit die gericht is op jezelf”. Het is wel 
goed om te weten dat in de preambule 
van de Europese wetgeving niet mocht 
worden opgenomen dat Europa door het 
christendom gevormd is! Veel functies 
van de kerk in het verleden zijn in onze tijd 
door de staat overgenomen, denk b.v. aan 
de armoede bestrijding door de algemene 
bijstandswet (1963).

De kerk moet een geloofsgemeenschap 
zijn waarin het Woord van God verkon-
digd wordt en een gemeenschap die 
Gods bedoelingen met het leven wil 
leren kennen. En verder: het spreken en 
optreden van de kerk is bedoeld het waar-
devolle in de samenleving te bevorderen 
en tevens tegemoet te komen aan de 
sociale en morele ondersteuning. De kerk 
kan daarnaast helpen het cultureel chris-
tendom in stand te houden maar hoeft niet 
altijd aan de wensen van randkerkelijken 
tegemoet te komen! Dekker maakt een dui-
delijk onderscheid: godsdienst en religie 
zijn identiek, spiritualiteit is een geestelijke 
levenshouding of gesteldheid die over-
eenkomt met de eigen ervaring en gericht 
staat op eigen leven. Maar iedereen heeft 
daar inmiddels zijn eigen opvatting over! 

Harry Mulisch, bekend Nederlands 
schrijver, had een poëtische formule-
ring: telkens als er een nieuwe auto 
op de weg komt, moet God een stapje 
terug doen!  

Onlangs schreef Jos Moons, Jezuïet  
onderzoeker aan de Faculteit Katholieke 
Theologie van de universiteit Tilburg: ”Om 
te beginnen moeten we maar gewoon 
aanvaarden dat de kerken leeglopen. Ik 
denk dat het de taak van de kerk is om tijd-
genoten te gunnen hun eigen weg te gaan. 
Dat is een vorm van genade. Als we echt 
geloven in genade, moeten we accepteren 
dat God ook buiten de kerk een weg met 
mensen gaat. Ook als de weg niet via de 
kerk loopt”. 
Mensen zijn en blijven altijd ingebed 
in een cultuur, tijdperk en in een con-
crete situatie die waarden en normen 
ziet veranderen. Ook onze paus is ervan 
overtuigd dat het persoonlijk geweten 
uiteindelijk de laatste hoeksteen is voor 
goed en kwaad.
Persoonlijk denk ik niet dat de kerk uit 
West-Europa verdwijnt, maar als we  
na een eeuw terug zouden kunnen  
komen, denk ik dat we verbaasd zouden 
staan over de geloofsbeleving van de 
mensen dan!

Harrie Buijssen

‘Dit soort boeken lees ik niet dage-
lijks’, was mijn eerste reactie aan Harrie 
Buijssen toen ik het boek – na twee weken 
moeizaam ploeterend lezen- neerlegde. 
Harrie had het immers al binnen een week 
uit…
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Het is duidelijk dat dit boek is geschreven 
door een socioloog die voor mij/ zijn lezer 
graag de kernbegrippen van zijn vak uit-
eenzet. Vooral de eerste hoofdstukken 
zijn leerzaam en beschrijvend, maar- voor 
mij- taaie kost. Dat is ook deel van zijn 
strategie; om onweerlegbaar te laten zien 
dat uit heel de geschiedenis en allerlei 
onderzoeken is gebleken dat de pogingen 
van de PKN (of welke kerk dan ook) om 
maatschappelijk relevant te zijn uiteinde-
lijk doodlopende wegen bleken te zijn.

Wellicht is de strategie om vanuit ons 
bisdom ons meer te richten op de  
missionaire parochie en het boek ‘Als God 
renoveert’van Father James Mallon als  
leidraad hiervoor te gebruiken, zo’n 
slechte gedachte nog niet.

Richard Gielens.

FUNCTIEVERLIES- 4: 

Plonie Paree stopt als teamassistente  
op pastoraal centrum
In het najaar van 2019 werd Plonie  
Paree- Oosthoek 64 jaar en dat zette haar 
aan het denken: hoe lang wil ik nog door-
gaan? Wat ga ik dan doen? Ze gaf aan 
beide besturen (H. Mariaparochie Wal-
cheren en H. Pater Damiaan- 
parochie- samenwerkingsverband ‘Boven 
de Schelde’) aan in het voorjaar van 2021 
te willen stoppen. Tot Pasen zal ze nog 
bijna dagelijks (dinsdag tot en met vrij-
dagochtend) op het Pastoraal Centrum 
te vinden zijn. Daarna neemt ze vakan-
tiedagen op, zodat ze wat eerder kan 
stoppen.
We spraken haar, na ruim twintig jaar 
deze functie vervuld te hebben.

WAAROM TROK JE DIT WERK ZO AAN?
In september 1999 gingen Ineke Priem en 
ik – na een informeel sollicitatiegesprek 
met het toenmalige voltallige pastores-
team aan de slag op het PAC: Pastoraal 
Administratief Centrum, de voormalige 
pastorie van Goes in de Zusterstraat. Ik 
had, na de geboorte en opvoeding van 
mijn beide kinderen zestien jaar geen 
betaald werk meer gedaan.  
Daarvoor was ik twaalf jaar medewerk-
ster/assistente op een notariskantoor in 
Heinkenszand. Ik wou wat anders dan 

alleen maar ‘thuis zitten’.  
Toen Lilian Hoogesteger-Voet aangaf dat 
zij ging stoppen en men invulling zocht,  
greep ik die kans met beide handen aan. 
Ineke en ik hadden eigen taken. Ineke 
werkte vooral vanuit huis, omdat ze nog 
jonge kinderen had. 
Het feit dat het om een parttime baan ging, 
waarvan ik de uren zelf mee kon indelen, 
was aantrekkelijk. Ik ben begonnen met 
negen uur per week, verdeeld over drie 
dagen.
Samen met Ineke hadden we tijd voor het 
notuleren van teambesprekingen, lijsten 
met weekendvieringen opstellen, tele-
foontjes over huwelijk, doop en overlij-
densberichten tussendoor, contacten met 

de verschillende parochies en andere 
kerkgemeenschappen. Ook stelden we 
samen berichten op voor het pas ontstane 
‘Parochienieuws’. De agenda voor de ver-
schillende pastores moesten we mede 
bewaken en natuurlijk allerlei correspon-
dentie afhandelen. Na een jaar actieve 
dienst op het PAC stopte Adrie (mij over-
leden echtgenoot) met werk bij zijn bedrijf 
Paree in ’s-Heerenhoek. Hij wilde dat ik 
ook zou stoppen, maar dat wilde ik niet…
Ik wilde wat doen, want het huishouden 
had ik wel gezien. 

WAT VIND JE NOG STEEDS HET LEUK-
STE OM TE DOEN BINNEN JE WERK?
De omgang met mensen; mensen helpen. 
Belangstelling tonen; liefst in een gezel-
lige sfeer. Je hebt veel vrijheid binnen de 
uren die je kunt besteden. Soms zijn er 
uitdagingen bij: een boekje maken, een 
speciale poster of een kaart. Dat creatieve 
ligt me wel. De deur van mijn kantoor staat 
meestal open.

WAT VIND JE MOEILIJK BINNEN JE 
WERK?
Moeilijk is niet het goede woord. Je moet 
begripvol zijn en een goede luisterhouding 
hebben, ook al zit je tot over je oren in je 

Het vormsel wordt verplaatst naar november
Het afgelopen jaar 
zijn we niet kunnen 
starten met de vorm-
selvoorbereiding van-
wege de 1e Corona 
Lockdown. De lock-
downs en de corona-
maatregelen hebben 
een grote invloed op 

het parochieleven. Het jaarritme dat we 
gewend zijn te volgen staat voortdurend 
onder druk. Ook voor activiteiten en vie-
ringen die wel door kunnen gaan ligt er 
een voortdurende druk om de organisatie. 
Improviseren, bijstellen en aanpassen zijn 
een constante geworden. Gelukkig zijn 
we daar heel creatief in. De inzet om het 
parochieleven door te laten gaan is bij 
iedereen ontzettend groot, maar het is ook 

een kunst om realistisch te blijven in onze 
mogelijkheden. 
Het pastoresteam heeft de afgelopen 
periode voortdurend gewerkt vanuit een 
onderbezetting. Dit komt onder andere 
door ziekte van collega’s. Ook in de werk-
groepen van het Vormsel is er een verloop 
en voor veel vrijwilligers geldt dat zij ook 
in andere werkgroepen actief zijn. Enkele 
van onze kernvrijwilligers ondersteunen 
bijvoorbeeld zowel de communievoorbe-
reiding als de vormselvoorbereiding. Dat 
geldt ook voor pastoraal werkster Alida 
van Veldhoven. Daarom hebben we in 
overleg met het Bisdom besloten om het 
Vormsel in de Damiaanparochie te ver-
plaatsen naar november 2021. 

Alida van Veldhoven, teamleider 
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werk. ‘Nood breekt wet’ vooral bij Caritas. 
Berichten van overlijden zijn soms moeilijk 
als de familie zelf belt en je ze persoonlijk 
ook kent. De laatste jaren belt voorname-
lijk de uitvaartondernemer en dan wordt 
het minder emotioneel doorgenomen, 
maar in het begin liepen afspraken direct 
via de pastores. Zo’n elf jaar geleden is 
de ‘uitvaarttelefoon’ gestart en zo krijg ik 
onverwachts berichten binnen. Geleidelijk 
aan is een team van vrijwilligers eromheen 
gevormd en ben ik wel eens vrijgesteld.  

KUN JE PRIVÉ EN WERK GOED  
SCHEIDEN?
In het begin was de afspraak dat vanaf 
dinsdag tot en met vrijdag het kantoor 
telefonisch bereikbaar moest zijn van  
10.00 uur tot 12.00 uur. Ik ging van dinsdag 
tot en met donderdag; Ineke ging op 
vrijdag. De overige uren en taken mocht 
ik thuis doen. Bij vrije dagen of vakan-
ties werkten we voor elkaar. We waren er 
nooit tegelijk. Het deel van het kantoor wat 
bij mijn deel van het werk hoorde, zit in 
mijn rolkoffer en gaat altijd met me mij.
Ik ben me ervan bewust dat ik geen echte 
secretaresseopleiding heb gehad. Ineke 
had dat wel, dus die werkte anders. Toen 
Adrie overleed ben ik eigenlijk te snel 
weer gaan werken. Het was in de maand 
december en dan is het drukker dan 
normaal voor kerst: boekjes maken en 
afdrukken en zo. Het toenmalige bestuur 
wees me er wel op dat ik mijn tijd van 
rouwen moest opnemen, maar ik heb daar 
niet echt naar geluisterd.
Als je alleen woont, kun je zelf je tijd 
indelen en dat vind ik nog steeds prettig. 
Met anderen praten over persoonlijke 
zaken kan ik goed scheiden van mijn 
werktaken. Ik heb graag mensen om heen.

WELKE ONTWIKKELINGEN/ VERANDE-
RINGEN ZAG JE DE AFGELOPEN JAREN 
VOORBIJ KOMEN?
In de beginjaren waren alle parochies 
nog zelfstandig (dat veranderde pas na 
de fusie in 2013). Er was wel bereidheid 
tot meer samenwerking, maar dat ging in 
kleine stapjes. Teamleider Tom Brooijmans 
maakte zelf nog de dienstenroosters, maar 
gaf dat toen aan ons over.  Je was nog 
veel ‘op pad’, want mailen werd nog niet 
zoveel gedaan. Zo ging ik van het deke-
naatskantoor ook naar de diverse paro-
chies en pastores om stukken te bezorgen, 
of zaken af te handelen. Dat kostte relatief 
veel tijd als je het nu bekijkt. 
Johan Grouwels en Ria Ombelets waren 
bijna altijd op het PAC en daar had je veel 
direct contact mee. Het was een komen 

en gaan via de voordeur: kosters, koor-
leden, afspraken met pastores; ook pauzes 
werden in de centrale ruimte gedeeld 
en dan werden ook persoonlijke onder-
werpen uitgewisseld. Dat verdween gelei-
delijk aan. Gezelligheid maakte steeds 
meer plaats voor zakelijk overleg en dat 
was wennen. Tom Brooijmans was  
teamleider, maar liet de werkinhoud aan 
me over. 
Ria en Johan zaten in dezelfde werkruimte 
(waar ik nog steeds zit) en deelden hun 
werktaken met me. Alle wekelijkse team-
vergaderingen werden door mij genotu-
leerd, dus je zag elkaar best regelmatig. 
Stapje voor stapje nam de werkdruk toe; 
er moest steeds meer verwerkt worden, 
maar liefst binnen de kantoortijd. Er 
kwamen steeds meer taken bij het team  
en teamassistentes te liggen.
‘Mensen aan de deur’ kwam er als taak 
ook nog bij, na het overlijden van pastor 
Kempers. Zij vroegen om een geldelijk 
bijdrage en daar moest je ook tijd voor 
inruimen, of dat nu gepland was of niet. 
Riet Hopmans kwam begin 2014 als vrijwil-
liger op vrijdag  op kantoor erbij. Jeanine 
Heezemans en Els Heijers vroegen of ze 
– na haar pensionering bij de gemeente 
Goes- met Ineke Priem wilde samen-
werken. Toen Ineke in 2017 stopte, kwam 
ik in haar plaats, en kreeg ik een kleine 
urenuitbreiding tot twintig uur per week.

HOEVEEL PASTORAAL WERKERS HEB 
JE GEKEND? HEB JE NOG CONTACT 
MET HEN?
Met Tom Brooijmans en Paul de Maat 
heb ik natuurlijk nog contact als emeri-
ti-pastores; zij gaan nog voor in diensten. 
Johan en Ria zijn al geruime tijd geleden 
verhuisd naar België, maar met hen heb ik 
nog geregeld contact, evenals met Harrie 
Buijssen (nu niet meer actief voorganger) 
en Jeanine Heezemans en Ineke v.d. Par 
(gestopt, maar incidenteel inzetbaar) Paul 
Verbeek (toen en nu als pastoor). Pater 
Paul, Kempers, Boekelman, Verdaasdonk 
en Van Lamoen zijn inmiddels overleden. 
Van Bronswijk , Grotaers, Van Brakel 
verhuisden naar een andere regio. Nu 
heb je nog het team voor de beide paro-
chies: Alida, Wiel, Ria, Fons en  pater 
Thaddy.  Katrien van de Wiele heeft ook 
nog een poosje meegewerkt. Niet te ver-
geten: Rens Stobbelaar die mij vaak een 
luisterend oor biedt en het team werk uit 
handen neemt . 
Daarnaast is er een heel scala van vrijwil-
ligers en contacten ontstaan, dat stukje 
bij beetje wisselt. En niet te vergeten 
alle contacten vanuit het bisdom, die 

betrokken waren bij onze regio, voor wat 
betreft vormsel en dergelijke. Tevens werd 
er ieder jaar vanuit het bisdom een  
secretaresse/teamassistente-dag  
georganiseerd. Dan reden Ineke en ik vaak 
met collega’s van Zeeuws-Vlaanderen en 
dekenaat Zeeland richting Breda om onze 
andere collega’s van ons bisdom te ont-
moeten. Die dag stond in het teken van 
ontmoeting en uitwisseling van ervaringen 
rondom een bepaald thema.

WELKE TIP ZOU JE JE OPVOLGERS  
(Ria Boonman en Lenie Rijk)  
WILLEN MEEGEVEN?
Ria Boonman en Lenie Rijk: Bewaak 
werkuren op kantoor en je thuissituatie. 
Ikzelf heb dat nooit als probleem ervaren, 
omdat ik vrij was om die uren deels thuis 
te besteden. Nu ligt er vanuit de besturen 
een duidelijke wens om alles op kantoor 
te doen binnen die twintig uur. Dat kan 
best moeilijk zijn, om alles binnen die tijd 
samen voltooid te krijgen. 
Wat zijn je plannen voor de toekomst?
Meer oma zijn voor mijn beide kleinkin-
deren, die niet vlakbij wonen. Ik kan er dan 
makkelijker naar toe. Er komt zeker meer 
tijd om te gaan fietsen; de folder van een 
elektrische fiets ligt binnen handbereik.  
Voorlopig even niks erbij nemen. Schil-
deren, naaien en tuinieren.  
Parochienieuws blijf ik voorlopig nog 
doen, maar de tijd zal leren hoe lang dat 
nog duurt.

Richard Gielens.

Mede door de huidige maatregelen 
is een receptie niet mogelijk. Plonie 
heeft ook aangegeven dat zij een 
groots afscheid niet passend vindt 
en liefst in besloten kring van colle-
ga’s van met pastoraal centrum haar 
laatste werkweek wil afsluiten.
Wilt u Plonie op eigen wijze een 
bedankje sturen?

Dat kan natuurlijk: 
Plonie Paree-Oosthoek, 
Deken Tomaslaan 42, 
4453 AL ’s-Heerenhoek

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

Parochiekern 
GOES

N ieuws van 

uit de kernen 

CARITASCOLLECTES
31 oktober - 1 november 2020: € 37,20
Regionaal project: 
Stichting Vrienden Cliënten van Emergis  
5 – 6 december 2020: € 83,45
Sint Nicolaas / Kerstactie
12 – 13 december 2020:  € 65,30  
Bisschoppelijke Adventsactie
4 januari 2021: € 42,30
Bijzondere noden parochianen
7 februari 2021
Cordaid Memisa: € 37,50
Hartelijk dank voor uw gaven.

Caritaskern Goes 

RESTAURATIE HEILIGE MARIA  
MAGDALENAKERK
Wat is er de afgelopen jaren is de kerk aan 
onderhoud uitgevoerd: 
In het verleden zijn geen grote verbetering 
aan/in onze kerk uitgevoerd. In de jaren 
80 van de vorige eeuw heeft pastoor Kem-
pers gevraagd of ik de bouwkundige zaken 
voor onze parochiekerk zou willen bege-
leiden. Hierdoor moesten wij als kerkbe-
stuur vanaf deze periode groot onderhoud 
aan ons kerkgebouw gaan uitvoeren. 
Als kerk hebben wij bij restauraties recht 
op subsidiebijdrage van het Rijk en/of de 
Rijksdienst voor de Monumentenzorg. De 
subsidietoezegging van het Rijk is 50% van 
de goedgekeurde begroting. 
Doordat er de afgelopen jaren gespaard 
is door de parochie  en er extra giften van 
parochianen zijn ontvangen hebben we de 
afgelopen 15 jaar een groot aantal verbe-
teringen aan onze kerk uitgevoerd.
Koor:
De restauratie van de eerste fase het 
koor heeft voornamelijk aan de buitenkant 
plaatsgevonden. Zo is de leiendakbedek-
king en alle goten van het koor vernieuwd. 
De glas-in-loodramen zijn opnieuw gezet 
en een grote hoeveelheid metsel- en 
voegwerk is hersteld.  Voor de aanwezige 
trekankers in het metselwerk is een katho-
dische bescherming aangebracht. Dit is 
een computergestuurde elektrische instal-
latie die deze stalen ankers niet verder 
laat roesten.
Uiteraard heeft er een lange periode een 
steiger in de kerk gestaan. Aan de bin-
nenkant is te zien dat alle scheuren zijn 
hersteld maar ook het stucwerk (met de 
schilderingen) is chemisch vastgezet. Ook 
het nodige (witte) schilderwerk is opnieuw 
geschilderd.
Vieringkoepel: 
Het tweede grote restauratieplan was 
de restauratie van de vieringkoepel. 
Wederom aan de buitenkant het nodige 

GIVT BIEDT DÉ OPLOSSING VOOR HET 
MEEDOEN AAN DE COLLECTE ZONDER 
CONTANT GELD 

Steeds minder mensen 
hebben contant geld 
op zak. Dat is logisch, 
want bijna overal kan 
je elektronisch betalen 
en er zijn zelfs plekken 
waar je helemaal niet 
meer met contant 

geld terecht kan. Deze ontwikkeling is niet 
tegen te houden, maar heeft wel als nadeel 
dat collectes steeds minder opbrengen. 
Mensen willen wel geven, maar hebben 
minder contant geld bij zich waardoor onze 
kerk een deel van haar inkomsten misloopt. 
Wij hebben als RK Maria Magdalenakerk 
besloten om de digitale oplossing die het 
bedrijf GiVT biedt te gaan gebruiken om 
onze digitale gevers tegemoet te komen. 
Wat betekent het voor u als kerkbezoeker 
die digitaal wil geven?
U dient de app GiVT te downloaden. Zowel 
op uw apple, samsung of andere telefoon 
kan dat. Het downloaden werkt net zo als 
bij andere toepassingen. Is de app geïn-
stalleerd volgt u de instructies die gegeven 
worden. Zo moet u zich aanmelden door 
een zgn. account te maken. Eenmaal gere-
gistreerd kunt u een bedrag aangeven dat 
u wilt geven aan de kerk. Uw locatie en 
bluetooth moet u aanzetten, maar u heeft 
geen internet of 4G/5G verbinding nodig, De 
mogelijkheden zijn:
1.  De collecte. In de collecteschaal is een 

ontvanger geplaatst. U houdt uw smart 
phone bij de schaal. 

2.  De QR-code scannen. Op offerblokken is 
onze QR-code bevestigd.

3.  U zoekt in de app onze kerk op in de lijst 
van kerken die meedoen met dit systeem.

4.  U zit thuis te kijken naar ‘kerkdienstge-
mist.nl. In het beeld ziet u een QR code, 
die u kunt scannen.

Het voert te ver om in dit artikeltje de vol-
ledige handleiding te vermelden. De folder 
ligt achter in de kerk.
Op deze manier kunnen we kerkgangers 
of andere (toeristische) bezoekers van ons 
kerkgebouw de mogelijkheid bieden om 
digitaal te betalen. Contant kan natuurlijk 
nog steeds. Als u contant wilt betalen heeft 
dat natuurlijk onze voorkeur. Immers voor 
iedere digitale betaler die ons een euro 
geeft, krijgt de kerk na aftrek van kosten  
€ 0,90. Maar voor iedere digitale betaler die 
anders niet betaalt, missen we € 0,90! Van-
daar deze vernieuwing, de kerk moet ten-
slotte ook met de digitale tijd mee.

Theo Snel, Kasbeheerder Kern Goes

LIEF EN LEED

Overleden:
Anna Cornelia Joosen, 99 jaar, overleden 
op 15 februari, weduwe van J. Oosthoek.
De uitvaartdienst en crematie vonden 
plaats op 23 februari.
Maria Apolonia Verbeem, 89 jaar,  
overleden op 18 februari, weduwe van J.C. 
Westdorp.
De uitvaartdienst en crematie vonden 
plaats op 26 februari.
Frans van Peer, 90 jaar, overleden op 
21 februari, echtgenoot van M.D.C. van 
Peer-Dubois.
De uitvaartdienst en begrafenis vonden 
plaats op 26 februari.
Anthonius Adrianus Jozef Vermin, 88 jaar, 
overleden op 25 februari, echtgenoot van 
N. Vermin-van Ettinger. De uitvaartdienst 
en begrafenis vonden plaats op 3 maart.
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's-Heerenhoek

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

Parochiekern 
‘S-HEERENHOEK

OPEN KERK OF KERK OPEN?
Het kerkgebouw 
van ’s-Heeren-
hoek staat bijna 
letterlijk midden 
in het dorp en 
heeft dus een cen-
trale ligging. In de 
vorige eeuw was 
het bijna onmo-
gelijk om de kerk 
te passeren; op 
bijgaande foto is 

zichtbaar dat je de kerk wel ín moest…
De huidige Deken Holtkampstraat doet met 
zijn bestrating en ingeperkte brandvijver 
wat ‘killer’ aan dan deze foto uit de vijfti-
gerjaren 20e eeuw.
Nu laten betrekkelijk veel mensen de 
kerk links of rechts liggen en dat is deels 
begrijpelijk. Angst voor virussen en alle 
maatregelen die het voorkomen van 
infectie en overdragen met zich mee-
brengen, maken een kerkgang op zondag 
niet vanzelfsprekend.
Toch proberen we – op weg naar Pasen- 
de kerkdeur wat verder open te zetten dan 
in de afgelopen (winter-)periode.
U hoeft zich niet meer te laten registreren 
als u minimaal 20 uur van tevoren zich 
per mail of telefoon aanmeldt. Een briefje 
in de bus van het parochiecentrum kan 
ook, maar zet er dan duidelijk uw naam en 

dakwerk uitge-
voerd. Ook het 
houtwerk van de 
koepel was volledig 
verrot en nodig aan 
vernieuwing toe. 

Het “gouden” kruis (groot 1 meter) op de 
koepel is vernieuwd. 
De eerste periode, 1907 tot 1947, is de 
koepel vanuit de kerk zichtbaar geweest. 
Overlast van dode vliegen is de reden 
geweest om de koepel af te sluiten. Na 
het aanbrengen van het plafond is de bin-
nenbetimmering op de zolder gedeelte-
lijk gesloopt en zijn er diverse leidingen 
over het plafond aangebracht. Bij de res-
tauratie is ervoor gekozen om de koepel 
weer zichtbaar te maken. Mede omdat het 
altaar naar het midden onder de koepel 
is verplaatst. Hiervoor is ook een podium 
gebouwd. De banken in het transept zijn 
hiervoor een kwartslag gedraaid.
Verbetering platte dak boven zijpaden:
Het volgende onderdeel wat er is aange-
pakt is de platte dakconstructie  boven 
de zijpaden. De mastiekdakbedekking 
was slecht en bij veel regen liep het 
regenwater de kerk in. De onderliggende 
balklaag bleek niet verankerd te zijn waar-
door de onderliggende gewelven gingen 
wijken. Dit is constructief opgelost. Ook de 
beglazing van de kleine rozetramen boven 
de zijpaden zijn opnieuw in het lood gezet. 
Al met al een grote ingreep aan de buiten-
kant. Aan de binnenkant zijn de gewelven 
in de oude sjabloonbeschildering hersteld. 
Dit soort werk is ook in de doopkapel uit-
gevoerd.
Ook zijn de kerkdeuren in de voorgevel 
grondig verbeterd en opnieuw afge-
hangen.
Uitzendingen:
Omdat er behoefte was om de kerkdien-
sten thuis te kunnen volgen heeft het 
kerkbestuur enkele jaren terug besloten 
om onze kerkdiensten via een camera en 
internet elke zondag uit te zenden. In de 
Corona-periode wordt er door vele paro-
chianen gebruik van gemaakt. Hiervoor is 
weliswaar geen subsidie van het Rijk ont-
vangen maar is deze installatie een waar-
devolle toevoeging voor alle parochianen.
Kosten:
Bovenstaande opsomming van restaura-
tiewerkzaamheden heeft ruim €1.700.000,= 
gekost.
Het rijk heeft ongeveer de helft betaald 
maar onze parochie heeft ook ruim  800.000 
euro bijgedragen.
Wat staat er op de rol:
Het valt misschien niet op maar het grote 
rozetraam in de voorgevel is opgebouwd 

uit natuursteen met daarin glas-in-lood. 
Ook lopen er nog stalen trekstangen 
door die zijn gaan roesten. Het overgrote 
deel van het natuursteen is daardoor 
gescheurd.  
Het metselwerk in de voorgevel en de 
harststenen afdekranden op de topgevel 
vragen het nodige onderhoud. Enkele balk-
koppen van de gordingen zijn verrot. Ook 
willen wij nog werkzaamheden aan de 
toren meenemen. Hiervoor is een subsidie-
verzoek door de rijksdienst gehonoreerd. 
Afgerond kunnen we een bijdrage max 
250.000 euro verwachten. Wel moeten wij 
als parochie ook 250.000 euro bijdragen.
Voor dit grote bedrag doen wij een drin-
gend beroep op jullie parochianen. Denk 
aan de maandelijkse collecte die speciaal 
bestemd is voor het restauratiefonds. Elke 
extra gift is van harte welkom.
Denk maar zo elke euro die wij als kerk 
voor de restauratie kunnen besteden ver-
dubbelt het Rijk!

Cees Pieters, bouwkundige kerk

TOEGANKELIJKHEID PAASTRIDUÜM 
GOES
Vanwege de coronamaatregelen is het 
aantal kerkgangers beperkt tot maximaal 
30, liturgische medewerkers niet meege-
rekend. Omdat het Paastriduüm in de H. 
Maria Magdalenakerk is bedoeld voor de 
parochiekernen Goes, Zierikzee,'s-Heeren-
hoek, Heinkenszand en Lewedorp is ervoor 
gekozen dat ieder van deze kernen maxi-
maal vijf parochianen kan afvaardigen op 
elk van de drie dagen van het Triduüm.
Om dit in goede banen te leiden wordt 
aan de secretariaten van de parochie-
kernen gevraagd uiterlijk op Palmzondag 
vijf namen door te geven van parochi-
anen die willen deelnemen op Witte Don-
derdag, vijf op Goede Vrijdag en vijf tijdens 
de Paaswake. Men kan tijdens de regu-
liere vieringen een uitnodiging doen aan 
de kerkgangers om zich hiervoor aan te 
melden. De namen van de gelovigen die 
zich opgeven dienen gemeld te worden 
aan het secretariaat van de parochiekern 
te Goes. Het secretariaat is geopend op 
dinsdag- en donderdagmorgen van 09.30 
tot 12.00 uur. Telefonisch te bereiken  
0113-216754 en per e-mail:  
rkmagdalena@hotmail.com. 
Indien er beschikbare plaatsen niet benut 
worden, dan kan het secretariaat van Goes 
aangeven aan de overige kernen, dat er 
meer ruimte is, zodat andere gelovigen in 
de gelegenheid zijn alsnog aan een van de 
Triduümvieringen deel te nemen.
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Kerkeboomgaardstraat 30 Kwadendamme  
(0113) 644 398 

www.rplusmakelaardij.nl 

 

Dorpsstraat 51b Heinkenszand  
(0113) 644 398 

www.rplusmakelaardij.nl 

PASTORALE ZORG INZAKE 
SACRAMENT DER ZIEKEN 

EN OVERLIJDEN

06- 53637130

Hulp nodig bij het 
onderhoud van uw tuin?

Kiem Tuinonderhoud

• • • • •
06 44 91 52 78

jochemgielens@icloud.com
Kapelaan Koningstraat 26

4453 BK 's-Heerenhoek

KBO-PCOB afd.Goes
een ‘kei’ van een  

seniorenorganisatie

55+?
vanaf € 24,00 per jaar  

bent u al lid 
Info:

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

weer teruggehangen in onze kerk. Tijdens 
normale kerkdiensten is het vreemd zo niet 
ongepast om al die staties in eigen tempo 
te bezichtigen. Zo’n kruiswegoefening is 
wel een passend moment.

Voor kijkers van Kerk-TV ’s-Heerenhoek, 
maar ook voor bezoekers van onze kerk 
is er een nieuw kruiswegstatieboekje in 
de maak.  Tussen 1897- 1900 werden deze 
veertien olieverfschilderijen vervaardigd 
door H. Scheen; kerkschilder in dienst van 
de beroemde kerkschilder en architect 
Pierre Cuypers uit Roermond.  
Een anekdote van hem is, dat hij na twee 
jaar vertoeven en dagelijks werk bleef 
‘plakken’ aan een parochiane genaamd 
Jozina van Eijkeren.  
Op 26 september 1900 traden ze in het 
huwelijk, uiteraard in onze kerk.
Wilt u ook eens langer stilstaan bij de 
kruiswegstaties? Kom dan op vrijdag 2 
april om 15 uur naar onze kerk, of stem af 
via kerkdienstgemist.nl

LANG LEVE(N MET) GOD!
Vorig jaar moesten we na drie bijeenkom-
sten de voorbereiding afbreken. Werk-
boeken werden opgeborgen en de eerste 
communieviering kwam niet meer in de 
planning van 2020 voor. 
Nu, maart 2021 hebben we bewust wel 
gekozen om door te gaan: Blijf dit doen- 
letterlijk! 
Vier kinderen (klavertje vier) gaan 

opnieuw proberen alles van 
het leven van God/Jezus te 
begrijpen. Niet alle lessen 
kunnen we bijeenkomen, 

maar gelukkig kan de laptop/online lessen 
ons altijd helpen.
Op Pinkstermaandag 24 mei zullen we 
hopelijk met zijn vieren kunnen vieren.
Britt Rentmeester-Julia Kaca- Eloise 
Sinac-Esmee van de Kreeke staan daar 
garant voor en hun ouders hebben alle 
medewerking toegezegd.

ACTIE KERKBALANS 2021
In het vorige nummer meldden we reeds 
dat we alle parochianen via een bijsluiter 

telefoonnummer op + het aantal gewenste 
plaatsen op de gewenste datum.
De  parochiekerncommissie staat ook 
open voor meervoudig gebruik van het 
gebouw, mits dat in overeenstemming is 
met het karakter van ons kerkgebouw. 
Vandaar dat we verzoeken van de huis-
artsenpost ‘Zorg op Zak’ met plezier inwil-
ligden om de vaccinatie in de kerk te laten 
plaatsvinden op verschillende data. Zo kan 
een kerk ook dienend zijn en lichaam en 
geest helen.

FUNCTIEVERLIES
Nu we een jaar te kampen hebben met de 
ongemakken en strenge voorschriften van 
corona liggen diverse werkgroepen al die 
tijd stil. Dames- en herenkoor, misdienaars 
en gemengd koor Missicanto hebben in 
volle bezetting nooit meer actie kunnen 
tonen en dat is jammer, maar ook zorg-
wekkend.
Niet alleen het plezier van zang en repe-
titie verdween, ook de sociale banden 
werden minder hecht en dat leidt tot ont-
hechting. We vrezen soms voor afhaken, 
om van leegloop maar niet te hoeven 
spreken.
John Vermue, een van de vier kosters, 
heeft aangegeven te willen stoppen met 
het verzorgen van deze belangrijke taak. 
Wij respecteren zijn besluit, maar missen 
wel een persoon die voor zijn taak & zaak 
stond. We zullen op zoek moeten naar een 
vierde persoon, die zo een maandrooster 
kan vervolmaken.
Leden van Missicanto hebben in afge-
slankte vorm met Kerstmis nog vieringen 
kunnen verzorgen en ook met Pasen pro-
beren we dat – mede op verzoek van leden 
zelf- te doen.

De kerkklokken hebben we al meer dan 
driekwart jaar bewust niet laten luiden 
voor een dienst of viering. Met Pasen 
willen we dat stilzwijgen doorbreken 
en zal het gebeier hopelijk tot ver in de 
omstreken te horen zijn. We doorbreken 
dan de stilte om onze paasjubel te kunnen 
laten horen.

KRUISWEG OP GOEDE VRIJDAG
In 1984-1985 werden de staties van de 
kruisweg, na een grondige schoonmaak/
restauratie, voorzien van nieuwe omlijsting 
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Heinkenszand

gebleven en wilde eigenlijk het klooster 
in waarvoor ze werd afgekeurd van-
wege haar slechte ogen. Al vroeg werd 
ze geconfronteerd met de dood van haar 
zusje van 7 jaar, haar enige broer en haar 
oudste zus. Dat waren moeilijke jaren voor 
haar. Ze werkte als huishoudster voor de 
pastoors en kapelaans in Goes en later in 
het St. Joannaziekenhuis. Dat deed ze met 
veel plezier. Mien was erg gelovig en ging 
altijd trouw naar de kerk. Ze zorgde altijd 
voor haar ouders totdat die overleden en 
daarna heeft ze altijd alleen gewoond. 
Ze was altijd tevreden en goed van zin. 
Vanaf 2020 werd haar gezondheid steeds 
slechter. Dat zij moge rusten in vrede. 

CORONATIJD
In deze coronatijd ging ik samen met mijn 
man en zijn familie naar de kerk in Nispen 
voor een viering voor mijn schoonouders, 
daar kreeg ik een 40-dagen kalender. Ik 
bladerde die eens door en vond daarin 
vele recepten voor soep met daarnaast 
de reden waarom die soep voor die dag 
of week was gekozen. Omdat dit een tijd 
is waarin we elkaar veel minder zien in of 
buiten de kerk dacht ik dat het misschien 
wel leuk was om een van die recepten met 
de bijbehorende teksten in het parochie-
blad te zetten. Dit is het recept voor Palm-
zondag.

Palmzondag is de dag waarop de intocht 
van Jezus in Jeruzalem centraal staat. Zijn 
intocht wordt ondersteund door juichende 
mensen met groene palmtakken. Het 
groen is een verwijzing naar leven, naar 
het nieuwe leven.

LEVEN
Leven als een boom 
van een mens,
met groene takken
als armen naar de 
hemel, 
reikend naar licht. 
Met voeten in de aarde, 
reikend naar water.
Mensen zoeken 
tot in het hart 
van de stad.
Vrede delen, 
vrede zijn.

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

Parochiekern 
HEINKENSZAND

LIEF EN LEED 

Overleden:
Op  14 januari is overleden Sandra  
Rombouts, echtgenote van Wilfred  
Nooteboom, op de leeftijd van 52 jaar.

Op 22 januari is overleden Jan Boonman, 
echtgenoot van Sebien Traas, op de leef-
tijd van 82 jaar. Jan kwam uit een gezin 
van 6 kinderen, met wie hij altijd een 
goede band heeft onderhouden. Samen 
met Sebien kreeg hij 2 kinderen en 4 klein-
kinderen. Nadat hij om gezondheidsre-
denen was gestopt met werken heeft hij 
zich enorm ingezet voor de werkgroep 
Roemenië, waasr hij vele malen naar toe 
is geweest. Hij was een dankbaar mens 
met veel liefde voor zijn vrouw en gezin. 
De laatste weken ging zijn gezondheid 
hard achteruit; hij was moegestreden. Hij 
overleed, omringd door zijn dierbaren.

Op 30 januari is overleden Richard de 
Groene, echtgenoot van Willie Mallekoote, 
op de leeftijd van 85 jaar.

Op 7 februari is overleden Dolf Utermark, 
echtgenoot van Ellen de Koning, op de 
leeftijd van 72 jaar.

Op 6 februari is overleden Mien Capello op 
de leeftijd van 98 jaar. Mien is ongetrouwd 

informeerden over hun beta-
lingen in de afgelopen jaren. 
Veel reacties kwamen hierop 
los en dat stemde tot tevre-

denheid. Naast excuses van parochianen 
trokken wij in een aantal gevallen ook het 
boetekleed aan: onterecht aangeschreven 
worden is niet correct en dus een welge-
meend ‘sorry’ van onze kant.
Het resultaat is wel dat we een beter 
inzicht hebben gekregen in het aantal 
donateurs/parochiebijdragen en de 
vrienden van Willibrord. Deze laatste 
groep betaalt € 10.- als bijdrage in de 
kosten voor het Parochienieuws. Zij die 
geen betrokkenheid tonen zullen (helaas) 
uit ons donatiebestand worden gehaald. 
We blijven openstaan voor contacten, bij-
dragen of reacties in welke vorm dan ook. 
Ook in dit opzicht willen we openstaan 
voor iedereen die ’s-Heerenhoek/de kerk 
of het gebouw een warm hart toedraagt.
Als alle boeken over 2020 gesloten kunnen 
worden, wellicht eind april a.s. kunnen 
we de eindbalans opmaken en ontvangen 
alle lezers van Parochienieuws een infor-
matieve bijsluiter met inkomsten en uit-
gavenoverzicht en verantwoording. Ook 
hierin zijn we open!

ACTIEPUNTEN VOOR DE KOMENDE 
PERIODE: ‘VOOR ELK WAT WILS’
Soms geven mensen aan dat ze finan-
cieel niet veel kunnen bijdragen, maar wel 
anderszins handen uit de mouwen willen 
steken. Dat kan! Graag zelfs! Voor jong 
en ouder zijn er voldoende aanknopings-
punten. 

•  Klein onderhoud aan kerkgebouw en 
parochiezaal. Voor grote posten is voor-
lopig geen geld beschikbaar.

•  Onderhoud kerkhof/ vanaf eind maart 
wekelijks op woensdagochtend, de 
kerkhofploeg bestaat uit ongeveer zes 
mannen die het kerkhof als hun ‘tuin’ 
zien. Een compliment voor hun inzet is  
op zijn plaats!

•  Opvullen vacature kosterschap voor 1x 
per maand. Wie wil er gastvrouw of gast-
heer zijn voor gemiddeld twee uur per 
maand?

•  Extra hulp  werven voor bediening 
Kerk-TV camera (nu hebben we een zeer 
beperkt groepje van 2 personen, die alle 
diensten regisseren.

•  Vrijwilliger voor onderhoud website 
parochiekern. (nu helaas niet actueel).
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SOEP VAN LENTEGROEN
Ingrediënten

6 dl. Bouillon
500 g vers lente-
groen (spinazie, 
rucola, kervel)

1 ui, 2 aardappelen, 1 prei
50 g boter

Bereiding
Snipper de ui, snijd de aardappelen in 
dobbelstenen, de prei in ringetjes en 
fruit in boter. Voeg de bouillon toe en laat 
het geheel in 20 minuten gaar sudderen. 
Pureer de massa. Blancheer het verse 
lentegroen 2 minuten in kokend water 
en pureer het daarna. Roer beide purees 
door elkaar en maak op smaak af met zout 
en peper. Je kunt de soep eventueel ver-
dunnen met melk. Breng even aan de kook 
voor het serveren.

Smakelijk eten.

BIJZONDERE VIERINGEN
Op donderdag 13 mei/ Hemelvaartsdag is 
er om 10 uur een oecumenische viering in 
de Dorpskerk in Heinkenszand.

Dit jaar zijn er 2 communievieringen in 
Heinkenszand nl. op zaterdag 19 juni. 
Dit vanwege het aantal kinderen dat we 
vanwege de voorschriften niet allemaal 
tegelijk met familie en vrienden in de kerk 
kunnen toelaten.

BOEKJE “VAN MARIA LICHTMIS TOT 
PINKSTEREN.”
Ook in onze parochiekern krijgen alle vrij-
willigers het boekje “Van Maria Lichtmis 
tot Pinksteren.” Dat zijn ongeveer 200 
mensen. Mocht u ook vrijwilliger zijn en 
niets ontvangen hebben neem dan contact 
op met Addie Nelen. Dat kan telefonisch 
(06 15159919) of via de app, maar het kan 
ook via email a_nelen@outlook.com.

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.

Parochiekern 
KWADENDAMME

woonden er 
zeker. Deze 
beestjes bleken 
toegang te 
hebben via een 
opening onder 
het achterste, 
smalle raampje 
boven het koor. 
De opening 
daar is echter 

niet groot genoeg voor een uil. Ook langs 
de vieringtoren was er geen toegang tot 
de zolder, zodat de aanwezigheid van 
een grote uil meteen al een stuk onwaar-
schijnlijker werd. Eigenlijk bleken er hele-
maal geen grotere openingen van buiten 
naar de zolder te zijn en werden er ook 
geen uilenballen aangetroffen. De con-
clusie was dan ook dat er op onze kerk-
zolder geen uil huist. Maar ook geen duif, 
gelukkig.
Een duif is later wel gesignaleerd in de 
holtes van het grote roosvenster in de 
genoemde kruisbeuk, meteen naast de 
grote boom die daar buiten staat. Het zou 
hier gaan om een holenduif, een vogel die 
graag nestelt in een holte in plaats van op 
een tak. Voor de onderhoudsstaat van het 
roosvenster is het daarom wellicht beter 
om de bovenste holtes binnenkort te voor-
zien van plastic duivenpinnen. 

Tekst Hans de Vos,  
foto Monique van Kootwijk.

GEEN CARNAVALSMIS

Één van de vele jaarlijkse evenementen 
die in het jaar 2021 niet doorgingen was 
de carnavalsmis. In 2020 was er nog een 
zeer geslaagde viering met Alida van 
Veldhoven , maar dit jaar bleef het stil 
in de kerk. Wel waren er enkele versie-
ringen aangebracht, maar dat was het 
dan, onder het motto ‘Me wille wè, mae 
me kunne nie.’ Of wellicht beter geformu-
leerd: ‘me magge nie’. Vorig jaar was er 
geen optocht omdat we bang waren voor 
de wind, dit jaar geen mis omdat we bang 
waren voor besmettingen, en wie weet 
hoe we er volgend jaar in zullen staan. 
Maar gelukkig mochten we op de dag van 
de geplande carnavalsmis wel even de 

LIEF EN LEED

Overleden
Kees Rijk, echtgenoot van Joke Buijs-
rogge, geboren 9 december 1932, over-
leden 24 januari 2021.

UIL OF DUIF
Rond de jaarwisseling werd door verschil-
lende personen in onze kerk een uil- of 
duifachtige vogelroep waargenomen. Het 
leek alsof de roep afkomstig was van de 
kerkzolder boven de kruisbeuk met het 
Maria-altaar, en bij een vogel op de zolder 
van een kerk denkt men nu eenmaal snel 
aan een kerkuil. Dit leek niet onwaar-
schijnlijk, want rondom het dorp huizen al 
verschillende van dergelijke vogels. Maar 
voor alle zekerheid werd eerst contact 
opgenomen met dorpsgenoot en uilen-
kenner Peter Boelee.
Op dinsdag 19 januari gingen we met 
een select gezelschap de kerkzolder op, 
met Peter zelf, vogelkenner Jaap van de 
Velde, vleermuisdeskundige Nanning-Jan 
Honingh, en ondergetekende. Wat we 
vrijwel meteen aantroffen, waren verse 
uitwerpselen van vleermuizen, dus die 
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Uitvaartzorg Peter Butler
Voor een ppeerrssoooonnlliijjkkeebegeleiding bij een uitvaart

Uitvaartzorg Peter Butler
Benonistraat 3,

4421 DN Kapelle
tel. 0113-340381

Stiltehuis
Kitskinderscheweg 1 

4421 PJ Kapelle
info@uitvaartpeterbutler.nl

www.peterbutler.nl

Afscheid 
nemen doen 
we samen.

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

Richard Ensing

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

drukkerij  en 
ontwerpstudio

1000 
A4 flyers*
voor maar
95 euro

Een veelzijdige drukker voor bedrijven, verenigingen en 
particulieren. Als gedreven professionals met een passie 
voor papier, drukwerk en ontwerp stellen wij ons als doel 
om u zo goed mogelijk te helpen op het gebied van uw 
drukwerk. Hierbij staat betrouwbaarheid, een goede bege-
leiding, kwaliteit en scherpe prijs hoog in het vaandel! 
Ook bij een beperkt budget denken we graag met u mee!
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kerk in, om een kaarsje op te steken, te 
bidden, even in de bijbel te lezen, mee te 
denken met paus Franciscus, en stiekum 
toch nog enkele mensen te ontmoeten.

Tekst Hans de Vos, foto Jan Strooband

ZINGEN IS TWEE MAAL BIDDEN
De bovenstaande zin kennen we allemaal. 
Daarnaast brengt zingen vreugde, saam-
horigheid, is goed voor lijf en leden en niet 
te vergeten voor ons brein. Eigenlijk zou je 
kunnen zeggen dat zingen een waar medi-
cijn voor ons zou kunnen zijn in Coronatijd, 
precies wat we nodig hebben. Maar ja, 
de geleerde heren vinden dat zingen veel 
risico met zich meebrengt: er is dan extra 
besmettingsgevaar.
Hoe jammer is dat, en wat missen we het 
(mee-)zingen.
Maar goed, we moeten het ermee doen en 
we wachten ook wat dat betreft op betere 
tijden. In de tussentijd passen de koren 
zich netjes aan en zorgen op gepaste wijze 
toch voor muzikale ondersteuning. St. 
Ceacilia, Singing Voices en ‘De Mannen’ 
zingen beurtelings, steeds in een groepje 
van vier zangers. In het begin bestond 
nog enige schroom en twijfel of dit wel 
goed over zou komen in de kerk, maar de 
zangers hebben dit gevoel van zich afge-
schud en nu wordt er vanaf het koor uit 
volle borst gezongen. En mede dankzij de 
ondersteuning van Jolanda Nagelkerke, 
Suus Peeters, Jurgen Franse en Wolfgang 
Nijholt, klinkt het verrassend goed. Dat 
merken de zangers zelf, maar valt ook op 
te maken uit de dankbare en respectvolle 
reacties na afloop van de vieringen.
Natuurlijk zien we allen uit naar betere 
tijden, naar de gezamenlijke repetities, 
naar zingen met de volledige koren, maar 
als het nodig is, houden we het zo nog wel 
even vol.

Rita Audenaerd

HET BEGINT STEEDS MEER TE  
SCHEMEREN IN DE KERK.
En dat is niet omdat de dienstdoend koster 
dan vergeten is alle lampen aan te zetten. 
Het komt omdat de starters van een aantal 
lampen in toenemende mate herrie maken 
dat de aandacht op den duur meer naar 
het gezoem dreigt uit te gaan dan naar de 
preek van de pastoor.  Een beetje gechar-
geerd uiteraard maar er is wel degelijk 
een probleem. De lampen zijn na zo’n 60 
jaar hun licht te hebben gestraald aan  
vervanging toe.
In de lichte maanden van het jaar uiter-
aard een minder urgent probleem maar in 

de donkere maanden maar hoe dan ook 
missen we lichtvolume.
Dit euvel heeft de kerncommissie doen 
besluiten om dan, in een tijd van verduur-
zaming, de stap naar ledverlichting te 
maken. Er is inmiddels een grove bereke-
ning gemaakt van wat deze vervanging bij 
benadering zou kosten en gedacht moet 
worden aan een bedrag om en nabij de 
4500 euro.
Gezien de lage collecteopbrengsten van 
de afgelopen maanden doen we een 
beroep op onze leden, op u  om een kleine 
‘licht annex lampbijdrage’ te overwegen. 
In het komend licht van Pasen wellicht 
een suggestie van onze kant om naast 
het immateriële ook een donatie t.b.v. het 
materiële te doen. Het zou mooi zijn dat 
we samen een stap in de goede verlich-
ting kunnen doen. 
Bijdrage graag overmaken op het reke-
ningnummer van onze kerk, zie hiervoor 
het nummer in de colofon van deze katern,  
onder vermelding van ‘verlichting kerk’.

Parochiekerncommissie

VASTENACTIE 2021, WERKEN AAN  
JE TOEKOMST
Evenals in voorgaande jaren vagen we 
uw aandacht voor de Vastenactie; dit jaar 
sluiten we als cluster Zuid aan bij het lan-
delijk project ‘Werken aan je toekomst’. 
In 2021 vraagt Vastenactie aandacht voor 
beroepsonderwijs en ondernemerschap in 
ontwikkelingslanden. Een gedegen oplei-
ding stelt mensen namelijk in staat om een 
redelijk inkomen te verdienen en even-
tueel een eigen bedrijf op te zetten.
In Nederland vinden we het vanzelfspre-
kend dat alle kinderen naar school gaan, 
studeren of een beroep leren. Een goede 
opleiding heb je immers nodig om een 
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Personeelsuitje of excursie? Bij ons 
geven wij u tijdens een rondleiding 

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

zullen u verassen. 
 

OOookk  HHEETT  aaddrreess  vvoooorr  ggrrootteerree  
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ssiieerrbboommeenn,,   bbooss--  eenn  
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KKwweekkeerrii jj   WWeesstthhooff  

WWeesstthhooffsseezzaannddwweegg  33  
44444444  SSMM  ’’ss--HHeeeerr  AAbbttsskkeerrkkee  
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tteell ::   00111133--556611221199      ffaaxx::   
00111133--556633339999  
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wweesstthhooff@@wwaallnnootteenn..nnll  

Uw adres voor laan- en parkbomen
tevens volop tuinplanten

van november tot mei
Specialiteit: Veredelde noten

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

schilders- en

afwerkingsbedrijf

FRANSE BV
meer dan ‘een kleurtje’

Johan Frisostraat 26
4434 AC Kwadendamme
Telefoon 0113-649361

baan te vinden en je eigen geld te ver-
dienen. Hoewel tegenwoordig meer dan 
negentig procent van alle kinderen basis-
onderwijs volgt, krijgen veel jongeren 
daarna niet de kans om verder te leren. 
Ze zijn dan aangewezen op ongeschoold 
en dus slecht betaald werk. Met hulp van 
Vastenactie volgden meer dan vierdui-
zend mensen de afgelopen drie jaar een 
beroepsopleiding en kregen meer dan 
tienduizend jongeren voortgezet onder-
wijs. Met de vastenactiecampagne 2021 
willen we nog veel meer mensen een 
steuntje in de rug geven om hen te helpen 
op eigen benen te staan, voor zichzelf en 
hun familie te zorgen én een rol te spelen 
in hun eigen gemeenschap. 
In 2021 steunt Vastenactie projecten 
die beroepsonderwijs aanbieden, onder 
andere in Bangladesh, Zambia en Sierra 
Leone. Voor veel (jonge) mensen zijn vak-
scholen te ver weg. Anderen, die wel een 
opleiding hebben gevolgd, vinden op het 
platteland waar ze wonen geen werk. Met 
deze projecten krijgen zij steun bij het 
opstarten van een eigen onderneming en 
stellen wij mensen in staat om te werken 
aan een betere toekomst.

Vastentijd is een tijd voor bezinning en 
bewuster leven. Laten we hen die in nood 
verkeren in deze voorbereidingtijd naar 
Pasen niet vergeten. Hopelijk mogen we 
ook dit jaar weer rekenen op uw gaven. 
Vanwege de geldende Coronamaatregelen 
is het helaas niet mogelijk de vastenzakjes 
bij u op te komen halen. Bijgevoegd in dit 
Parochienieuws is uw zakje met daarop 
een sticker voorzien van het benodigde 
bankrekeningnummer.

Namens Caritas Cluster Zuid,  
Theo Audenaerd

VASTENMAALTIJD OPHALEN OF  
LATEN BEZORGEN
Al verscheidene jaren organiseert onze 
kerk op Witte Donderdag een vasten-
maaltijd. Het menu bestaat dan veelal 
uit diverse soorten maaltijdsoep met 
vers brood en kruidenboter. Het geheel 

geserveerd met een glaasje wijn bracht 
ieder jaar opnieuw gezelligheid en saam-
horigheid. We kijken er met plezier op 
terug.  
De bijdrage die door de ‘mede-eters’ werd 
ingelegd was steeds een mooi extraatje 
voor het goede doel van de vastenactie. 
Zoals het er nu naar uitziet zal het op 1 
april aanstaande nog niet mogelijk zijn 
om met een groot aantal mensen samen 
deze maaltijd te gebruiken. Voor 1,5 meter 
afstand is de grote kamer van het paro-
chiehuis toch te krap bemeten. Terwijl 
we ons afvroegen of er alternatieven te 
bedenken zouden zijn, kwamen we op het 
idee van een afhaalmaaltijd.
Het idee is: het afhalen van een vastenmaal-
tijd op Witte Donderdag 1 april, uiteraard 
voorzien van een lekker broodje en drankje 
voor een bedrag van € 5,-. Vanaf 17.30 uur 
bent u dan in de gelegenheid uw bestel-
ling op te halen aan het Bonifaciuspleintje 
achter de pastorie. Maar hebt u de bestel-
ling liever thuisbezorgd, dan behoort ook die 
service tot de mogelijkheden. Laat gerust 
weten waar uw voorkeur naar uitgaat.
We vinden het leuk om de traditie op deze 
alternatieve wijze door te laten gaan, in 
de hoop volgend jaar weer gewoon met 
elkaar aan tafel te kunnen. Voor nu hopen 
we van harte dat royaal gebruik wordt 
gemaakt van deze alternatieve vasten-
maaltijd. We plezieren daarmee onszelf, 
zetten een kleine traditie voort en dragen 
een extraatje bij aan de vastenactie.

BELANGRIJKE VACATURE
Een aanstaande vacature is die van 
secretaris van de kerncommissie, 
degene die schrijft, notuleert, mee-
praat en meedenkt. Tot nu toe is Jan 
Zuidhof de man die deze functie ver-
vult. Met een kleine onderbreking in 
de tijd, doet Jan dit al heel veel jaren. 
Hij blijft overigens en gelukkig wel 
actief als lector en bij voorkomende 
incidentele werkzaamheden. 

De post van secretaris is uiter-
aard een belangrijke en onmisbare 
functie. Een goede bemensing heeft 
alles te maken met robuust besturen 
en goede voortgang van de werk-
zaamheden. Onder het motto ‘Samen 
de schouders eronder’ zien we ook 
deze functie graag opnieuw ingevuld 
worden.

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

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

ZEELAND
UITVAARTSERVICE

ZEELAND
UITVAARTSERVICE

DE VLIEGER
UITVAARTSERVICE

DE VLIEGER
UITVAARTSERVICE

STEIJN
DE VLIEGER

UITVAARTZORG

ZEELAND
UITVAARTSERVICE

ZEELAND
UITVAARTSERVICE

DE VLIEGER
UITVAARTSERVICE

DE VLIEGER
UITVAARTSERVICE

STEIJN
DE VLIEGER

UITVAARTZORG

Schouwen-Duiveland
Wilgenstraat 12 Oosterland

0111 40 2000
(dag en nacht)  

info@uitvaartdevlieger.nl 
www.uitvaartdevlieger.nl

Dag en nacht bereikbaar op:

(0111) 45 07 17
www.uitvaartsd.nl

Voor een zorgzame begeleiding 

LIEF EN LEED

Dopen 
Op 7 maart is Bram Walraven gedoopt. Hij 
is de zoon van Els Walraven-de Winter en 
Eelco Walraven uit ’s-Gravenpolder.

Overleden
Op 29 januari is mevrouw Klazina Louisa 
Maria Buise-de Jonge overleden.
De uitvaartdienst was 3 februari waarna 
de begrafenis plaatsvond op ons kerkhof.
 
Op 1 maart is mevrouw Corrie  
Vermue-Smits overleden. Zij is op 6 maart 
gecremeerd.

WIE HEEFT ER INTERESSE?

Via een kennis kregen we een flinke doos 
met mooie kruisbeelden en afbeeldingen. 
Zijn ouders hadden vroeger in Duitsland 
een winkel en hij heeft deze altijd bewaard 
omdat het ‘zonde’ was om ze weg te doen. 
Ze zaten nog verpakt in een krant uit 
december 1958! Wie heeft er interesse? 
We hebben wat foto’s gemaakt om u een 
idee te geven. Er zijn wat grotere (40x24 
cm) en kleinere (18x30 cm en 20x12 cm) 
kruisbeelden.  

Mail of bel: bvklooster@gmail.com  
of 06-24785568

WE ZIJN WEER BEGONNEN!
Vorig jaar zijn we 
helaas moeten 
stoppen van-
wege de corona 
maar op zondag 

7 maart zijn de eerste voorbereidingen 
weer gestart. Voor Lewedorp zijn er 5 kin-
deren die hun communie gaan doen. 
Het zijn: Damian Rooze, Lars Boonman, 
Nick Geelhoed, Andrea Snoep en Eefke 
van Stee. Op zaterdag 10 april presen-
teren zij zich eerst aan Pater Thaddy en 
onze kern. 
We wensen de kinderen hun ouders en 
Richard Gielens de begeleider veel ple-
zier met de voorbereidingen en hopen op 
zondag 6 juni om 14.00 uur op een mooie 
viering.  

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN:
29 maart parochiekernvergadering 19.30 uur 

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

Parochiekern 
LEWEDORP

Lewedorp
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Ovezande

schermpje. Anderzijds hebben we wel 
elkaar goed kunnen informeren over de 
stand van zaken van de diverse onderdelen 
van onze kerk en geloofsgemeenschap.
Tot nu toe werkt het systeem van maximaal 
dertig bezoekers bij een viering, exclu-
sief personeel, keurig. Mensen die verze-
kerd willen zijn van een plekje, reserveren 
keurig via rk.ovezande@zeelandnet.nl of 
via een briefje in de brievenbus. Voor het 
naderende Paastriduüm zal dat ook weer 
spelen, temeer omdat het een regionaal 
triduüm is. Elders in het  blad vindt u onge-
twijfeld meer informatie. Zeker voor uw 
aanwezigheid bij de Paaswake en Eerste 
Paasdag is tijdig reserveren noodzakelijk.

Ad Schenk

KERKELIJK ARCHIEF

De verbouwing van de pastorie tot ‘Thee-
huis De Pastorie’ vergt dat veel spulletjes 
een andere plek krijgen. De voor- en ach-
terkamer zijn helemaal ontruimd, zodat 
Zeeuwse Gronden aan de slag kan met de 
nieuwe inrichting. Daar staan zij voor aan 
de lat. Als je zo opruimt, kom je pas tot de 
ontdekking hoeveel er in de voor- en ach-
terkamer stond.
Om ruimte te creëren hebben we besloten 
om ons kerkelijk archief op te schonen. 
Het lag vooral op de eerste etage in kasten 
en in dozen. Ook op zolder stond nog een 
volle kast, voornamelijk over de katho-
lieke basisschool. Met zijn tweeën hebben 
Kees Boonman en ik alles doorgenomen. 
Dat heeft vele uurtjes in beslag genomen. 
Anderzijds is het ook heel leuk om zo terug 
in de tijd te gaan. Het varieerde van his-
torisch heel interessante stukken over de 

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

Parochiekern 
OVEZANDE

KERK ZIJN TIJDENS CORONA
Na bijna een jaar raken we al goed 
gewend aan de maatregelen rond corona. 
Als vanzelf dragen mensen in de kerk 
een masker als ze lopen, handen worden 
‘gegeld’,  eenrichtings-verkeer bij binnen-
komst, bij het ter communie gaan en bij het 
uitgaan. Ook de gemarkeerde plaatsen, de 
kerkboekjes die klaar liggen, masker af als 
je op je plaats zit; niemand kijkt er nog van 
op. Het is strak en coronaproof geregeld.
Ook de muzikale ondersteuning, zij het met 
een klein groepje, is prima. Onze organist 
Tuur speelt intussen weer. Ook de proef 
met één cantor (Kees Boonman) was 
geslaagd. Het vergde wel dat de voor-
ganger (Paul Verbeek)  een gedeelte voor 
zijn rekening nam. Het klonk prima en was 
zeker voor herhaling vatbaar. Oal-In heeft 
er tijdelijk voor gekozen om af te zien van 
hun maandelijkse muzikale ondersteuning.
Ook op andere plaatsen hebben de maat-
regelen hun gevolgen. Zo was de laatste  
vergadering van de parochiekerncom-
missie online via ZOOM. Toch wel even 
wennen met veertien mensen op een 

LIEF EN LEED
Op 7 februari 2021 is Afra Cecilia Rood, 
sinds 29 augustus 2005 weduwe van Lau-
rentius Gerardus Nagelkerke, op 92-jarige 
leeftijd te Goes overleden. Ze was vanaf 
het begin jarenlang een trouw lid van het 
Gemengd Koor. De laatste paar jaar bracht 
ze door in St-Maarten in de Groe in Goes. 
Na de besloten uitvaartdienst in onze kerk 
is ze begraven op het R.K.-gedeelte van de 
Algemene Begraafplaats te Hansweert.

KRUISWEGVIERING
Op Goede Vrijdag zal ’s middags 
om 15.00 uur, op gepaste wijze, 
de Kruiswegviering worden 
gehouden in onze kerk te Hans-
weert.

RESERVERING KERKBEZOEK 1E PAASDAG
We weten nog niet hoe de corona- 
maatregelen er met Pasen uit zullen zien. 
We dienen ons te schikken naar wat de 
overheid en het Bisdom bepaalt over het 
maximale aantal kerkbezoekers en het 
gewenste gedrag in de kerk. Vandaar dat 
er voor de viering op 1e Paasdag gevraagd 
wordt om van tevoren te reserveren.
Dat kan door te bellen of te mailen naar 
Tiny de Kort. Telefoonnummer: 0113-
382103. Email: tinydekort@zeelandnet.nl.  
U kunt ook een briefje door de brievenbus 
bij de kerk doen.

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

Parochiekern 
OOST-ZUID BEVELAND

Oost-Zuid Beveland
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bouw van de kerk, de oprichting van onze 
parochie, stukken over de bedeling tot 
hele dozen vol met bankafschriften.
De historisch interessante stukken, 
brieven en documenten hebben we aan-
geboden om op te slaan in het archief 
van de gemeente Borsele. Daar wordt het 
onder optimale omstandigheden vanuit het 
oogpunt van luchtvochtigheid en tempera-
tuur bewaard. We hebben daarbij het prin-
cipe gehanteerd dat we het bij twijfel ook 
hebben meegenomen naar de gemeente. 
Alles is door onze handen gegaan en zorg-
vuldig bekeken: Kan dit weg? Bewaren 
we dit zelf? Is dit iets voor opslag bij de 
gemeente?
Onlangs zijn de meeste waardevolle 
spullen naar de gemeente gebracht, 
toch wel 3 à 4 meter aan materiaal. De 
gemeente bekijkt komende tijd wat ze wel 
en niet aldaar willen bewaren. Wat daar 
niet kan, nemen we mee terug voor ons 
eigen archief. We hebben op zolder de 
twee kamers helemaal opgeschoond, één 
kamer voor de kindernevendienst en één 
kamer gedeeld voor de gebouwencom-
missie en voor het archief.
Het archief blijft, ook bij de gemeente, 
eigendom van de parochiekern en kan te 
zijner tijd door iedereen worden geraad-
pleegd.

Ad Schenk

MARIA UIT DE BEUK
De actie om de oude beuk van 1867 een 
tweede leven te geven via een groot Mari-
abeeld was en is een groot succes. Met 
de bijdrage van ruim 60 mensen kunnen 
we dit gaan realiseren. Het wordt onge-
twijfeld een kunstwerkje, een element 
dat de voormalige kerktuin extra cachet 
zal geven. Carver Peter Verlaan zorgt er 
voor dat ons meer dan levensgrote Maria-
beeld eind april gereed is. Intussen is met 
een paar mensen gekeken naar de meest 
ideale plaats voor het prieeltje voor Maria. 
Daar is ook met de gemeente contact over 
geweest. De dorpsbouwmeester heeft 
intussen een positief advies over de plaats 
en over de bouwtekening  van het prieeltje 
uitgebracht. De plaats is rechts naast de 
kerk, voor de pastorie en wel halverwege 
de beukentuin. We zetten er op in om de 
onthulling en inzegening van 'Maria uit 
de Beuk' in de meimaand te kunnen doen. 
Dat betekent dat we in april het prieeltje 
moeten bouwen.
Alle sponsoren worden tijdig persoonlijk 
uitgenodigd voor de opening. En … uiter-
aard is iedereen van harte welkom. Een en 
ander hangt natuurlijk wel af van de dan 
geldende coronamaatregelen.

Uitvaartverzorging

‛DE BEVELANDEN’
Johan Hoekman

Geldeloozepad 20, 4463 AJ Goes 

(0113) 311 444 
www.uitvaartzorgcentrum.nl

Voor een zorgzame  begeleiding

Uitvaarten in geheel Midden-Zeeland

Eigen rouwcentrum met aula 
en koffi ekamer

Striepseweg 4,4435 RL  Baarland

Verzorgt de gehele uitvaart 
met Zorg en Respect...

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

0113-639108 
06-40484076

LEVENSWEG 40 DAGEN TOT PASEN
De werkgroep kindernevendienst en eerste 
communie misten de activiteiten met de 
kinderen. Dus hebben zij iets bedacht om 
betrokken te blijven met elkaar en met de 
kerk. Twaalf jonge gezinnen hebben vlak 
voor Aswoensdag een boekje ontvangen, 
met daarin de verhalen van de zondag, 
opdrachtjes, spelletjes en knutselwerkjes. 
Achterin de kerk zijn de verhalen en de 
veertig dagen levensweg op grote posters 
te zien, zodat ook de parochianen kunnen 
volgen waar de kinderen en hun gezinnen 
mee bezig zijn.
Via en Facebook en WhatsApp laten de 
kinderen zien en horen hoe de opdrachtjes 
gemaakt worden. En voelen we ons op die 
manier weer verbonden met elkaar!

Werkgroepsleden: Annemieke,  
Saskia, Ania, Charlotte

WE GAAN WEER VAN START

Zes kinderen uit onze parochiekerk zijn 
woensdag 3 maart gestart met de voor-
bereidingen op hun Eerste Heilige Com-
munie. Vier kinderen waarvoor het feest 
vorig jaar niet doorging, en twee kinderen 
die er in dit nieuwe jaar bij aansluiten. 
We hebben met elkaar nagedacht hoe 
we de voorbereidingen dit jaar (binnen 
alle maatregelen) vorm kunnen geven. 
Achterin de kerk hebben we een lekker 
ruim, communie-klaslokaaltje ingericht. 
Hier zullen we de verhalen over Jezus 
vertellen, samen bidden en opdrachten 
maken. Daarnaast vragen we de ouders 
om ook iedere week samen met hun kind 
een thuisopdracht te maken, en zo gaan 
we met elkaar op weg. Eerst naar de pre-
sentatieviering op zaterdag 13 maart om 
19.00 uur en dan naar de communie vie-
ring op zondag 25 april om 14.00 uur!

Werkgroep Eerste Communie
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IN MEMORIAM ELEONORA MARIA  
 VAN DE VELDE-DASZEK
Ella van de Velde-Daszek werd geboren 
op donderdag 12 november 1964 in Ked-
zieryn-Kozle (Polen). Ze overleed op don-
derdag 4 februari 2021 te Zierikzee na een 
ziekbed dat zich vijfenhalf jaar geleden 
aankondigde. We zullen haar in onze her-
innering bewaren als een sterke, spor-
tieve en gelovige vrouw, die we kennen 
als iemand met een eigen mening en met 
een groot doorzettingsvermogen. Na de 
rouwdienst op woensdag 10 februari 2021 
in de H. Willibrorduskerk is haar lichaam 
te rusten gelegd op de RK begraafplaats 
St. Barbara. Mag zij nu in vrede rusten bij 
de hemelse Vader. En wij vragen dat God 
troost en bemoediging mag geven aan al 
haar dierbaren.

GEZINSVIERING 
Op zondag 28 maart om 10.00 u, Palm-
zondag, is er een gezinsviering in de Wil-
librorduskerk van Zierikzee. Het thema 
voor deze viering is: van intocht tot kruis-
tocht. U bent van harte uitgenodigd om 
deze zondag mee te vieren. Dat kan in de 
kerk (via opgave op tel nr (0111) 413 931) 
, we hebben volgens de geldende richt-
lijnen plaats voor maximaal  30 personen. 
Gelukkig is Ton den Breejen weer bereid 
om deze viering ook via een livestream 
bij u in de huiskamer te brengen. U kunt 
dus gewoon vanaf uw eigen bank de vie-
ring meebeleven of naderhand een keer 
(terug) kijken. De link voor de livestream 
is: gezinsviering.eventview.info Graag tot 
ziens op 28 maart.

EXTRA OPENSTELLING  
KERK IN ZIERIKZEE
Zoals jullie inmiddels misschien al weten 
is het Paastriduüm in Goes, Ovezande en 
Middelburg.
Bij ons is er op Goede Vrijdag om 15:00 uur 
de Kruiswegviering (Werkgroep W&C) en 
op Eerste Paasdag is er om 09:15 een vie-
ring m.m.v. Ria Mangus.
Op Witte Donderdag en Paaszaterdag zal 
onze kerk tussen 19:00 en 20:00 uur open 
zijn  voor persoonlijk gebed

HAAMSTEDE   
TERUGBLIK OP 2020
Terugkijkend op 2020 in onze O. L. Vrouwe 
op Zee kerk hierbij het volgende:
Vanwege het corona protocol  mochten 
we in het begin maar 30 kerkgangers ont-
vangen. We zijn gestart de zondag na 
Pinksteren en hebben elke zondag een 
viering gehad. 19 Vieringen waarvan:
• 8 x Eucharistie

LIEF EN LEED
Verjaardag: mevrouw Van de Waart is op  
2 maart 106 jaar geworden. 
Overleden op 17 december Coby  
Jonker – van Aken, 67 jaar.
Overleden op 11 januari Elly van Veldhuizen- 
Zuidervliet, uit Oosterland, 74 jaar.
Overleden op 21 januari Martinus Deltenre 
uit Haamstede, 87 jaar.
Overleden op 4 februari Eleonora v.d. 
Velde-Daszek uit Zierikzee, 56 jaar.
Overleden op 19 februari Wiola Szuic uit 
Colijnsplaat, 47 jaar. 

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

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

Parochiekern 
SCHOUWEN-DUIVELAND

Schouwen-Duiveland

PAROCHIEBIJDRAGE
Was u in het verleden een trouwe deel-
nemer aan onze parochiebijdrage, maar 
was u het in 2020 misschien vergeten? 
Dan ontvangt u bij deze uitgave van 'Paro-
chienieuws' een herinnering. Hopelijk wilt 
u ons blijven steunen! Mocht deze herin-
nering niet kloppen met uw gegevens, wilt 
u dit dan laten weten?

Kees Boonman

THEEHUIS DE PASTORIE

Zoals u inmiddels gewend bent, hier weer 
een stukje over de voortgang van de ver-
bouwing van de pastorie tot Theehuis de 
Pastorie. De stukadoor Edwin is inmiddels 
geweest en heeft de muren van de keuken, 
het tussenhalletje en het nieuwe toilet 
gestukadoord. Het ziet er allemaal weer 
strak uit, dus hier zijn we zeer tevreden 
over. Vervolgens moest het stucwerk goed 
drogen, wat toch wel ongeveer drie weken 
nodig had met een ontvochtiger in de 
keuken.
Toen de muren voldoende droog waren, is 
de tegelzetter aan het werk gegaan. Ton 
heeft in een dag alle tegels erin gezet met 
vader Herman aan zijn zijde. Nu kun je het 
echt vorm zien krijgen. Het knapt al enorm 
op. Nadat Ton de voegen heeft ingewassen, 
kan de keuken worden geplaatst. Tom en 
Rogier zullen zich hier over gaan ontfermen 
in de komende tijd.
Financieel verloopt de verbouwing tot Thee-
huis De Pastorie netjes volgens de begro-
ting. Dat is vooral te danken aan de enorme 
inzet van meerdere vrijwilligers. Anders zou 
het een hele dure verbouwing geworden 
zijn. Ook zijn we veel dank verschuldigd 
aan het Kansfonds. Een landelijk fonds dat 
mensen helpt om ondersteuning te bieden 

aan de meest kwetsbaren in onze samen-
leving, zodat niemand buitengesloten raakt. 
Het Kansfonds neemt samen met het Pater 
van Ruthfonds de onrendabele top van de 
verbouwing tot Theehuis voor hun rekening.  
Het Theehuis biedt via de dagbesteding 
voor mensen van Zeeuwse Gronden de 
kans tot zinvol werk.

Bas Goense, namens  
de gebouwencommissie
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VASTENACTIE 2021

Zoals u jaarlijks van de Caritas werkgroep 
Schouwen-Duiveland gewend bent om 
de vastenzakjes thuis bezorgd te krijgen 
waarna ze na een week weer opgehaald 
werden, zult u begrijpen dat het dit jaar 
niet op deze wijze mogelijk is. Gezien de 
jaarlijkse opbrengsten op ons eiland van 
de Vastenaktie, weten we dat u de vas-
tenactie een warm hart toedraagt. Graag 
willen wij u dan ook attent maken op de 
mogelijkheid uw bijdrage rechtstreeks 
over te maken naar; 
NL 21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenaktie 
Den Haag. Uw bijdrage gaat dit jaar o.a. 
naar projecten in Bangladesh, Zambia en 
Sierra Leone. Mocht u uw bijdrage toch 
liever contant doneren dan staat er tot 
Pasen een box achter in de kerk waarin u 
uw bijdrage kunt deponeren.  Graag zelf 
geld doneren naar dit doel, dit jaar worden 
geen zakjes opgehaald!

Namens Caritas werkgroep Schouwen 
Duiveland alvast hartelijk dank voor uw 
bijdrage.

KBO SCHOUWEN DUIVELAND 
Jammer genoeg hebben wij van het 
KBO front weinig nieuws te vermelden. 
Hoewel er nog steeds niets georganiseerd 
kan worden, houdt het bestuur wel haar 
maandelijkse vergaderingen zodat, wan-
neer het mogelijk is, wij weer snel actie 
kunnen ondernemen. Wij hopen met u dat 
dat spoedig weer tot de mogelijkheden 
behoort.

Jammer genoeg hebben wij van het 
KBO front weinig nieuws te vermelden. 
Hoewel er nog steeds niets georganiseerd 
kan worden, houdt het bestuur wel haar 
maandelijkse vergaderingen zodat, wan-
neer het mogelijk is, wij weer snel actie 
kunnen ondernemen. Wij hopen met u dat 
dat spoedig weer tot de mogelijkheden 
behoort. Graag willen u nog het volgende 
vragen: als u in uw omgeving hoort of ziet 
dat dat mensen behoefte hebben aan aan-
dacht of een praatje, of wanneer mensen 
ziek zijn, laat het ons dan weten zodat wij 
hier aandacht aan kunnen schenken . Blijf 
gezond, blijf een beetje bewegen en hope-
lijk zien we elkaar snel. 

RUBEN DE JONGE  

Heerenstraat 9  
0113 351311 

Www.totaalwonendejonge.nl 

Specialist in PVC vloeren 

WWW.PAREE.NL

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

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

 

Zonnebloemstraat 57 / 4461 PK Goes
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Heerenstraat 27, 4453 AA ’s-Heerenhoek 
Tel: 0113-351400 

www.gebrdehond.nl 

 
Loodgieterswerk, CV-installaties, 

Mechanische ventilatie –Duurzame 
energie – Dakbedekkingen – Onderhoud 

& Service 

•  11 x Woord & Communieviering Er waren 
wisselende voorgangers: Pastoor Fons 
van Hees, parochievicaris Thaddy de 
Deckere, emeritus pastor Ton Bun,  
emeritus pastor Peter de Rooy, emeritus 
pastor Harry Buijssen; daarnaast ook: 
Noëla Polet, Jeanine Heezemans, Gemma 
Verlijsdonk, Ed Visser, Ineke van de Par, 
Alida van Velthoven

•  We mochten bijna wekelijks een organist 
of een muzikale begeleider ontvangen: 
Paul van Nieuwenhuyze, Elvira Vos- 
Simons, Peter Wels, Marinus Vreeke, 
Kees van de Wouw, Pauline en Ed.

•  Er waren geen koren, maar wel zo nu en 
dan één of twee cantors, die de vieringen 
begeleidden met gezang. 

•  Het feest van Maria Tenhemelopneming 
werd gevierd in de openlucht met aan-
sluitend een kleine pelgrimstocht naar de 
duinen. Daarna was er op de patio een 
eenvoudige lunch.

•  Ook werd tijdens de mooie zondagen de 
viering afgesloten met een slotlied op 
de patio, die de kerkgangers neuriënd 
konden meezingen.

•  Zondag 5 juli werd pater Th. de Deckere 
geïnstalleerd in de Maria Magdalena kerk 
te Goes. Pater de Deckere verbleef in die 
tijd in de eenvoudige pastorie van onze 
kerk. Hij was onze gast t/m 21 december.

•  Vanaf 14 juni t/m 17 december verzorgde 
pater D de Deckere wekelijks op don-
derdagmorgen de lauden met aanslui-
tend een eucharistieviering en koffie op 
gepaste afstand.

•  Eerste Kerstdag verraste pater Ton Bun 
ons met een feestelijke kerstviering in 
een stijlvol versierde kerk. Ook de zondag 
daarna vierden we het feest van de  
Heilige Familie.

•  Ondanks corona was 2020 waardevol en 
we zien allen met spanning 2021 tege-
moet. Het startsein is Palmzondag 11.00 
uur Voorganger Jeanine Heezemans en 
het belooft weer een mooie viering te 
worden.

Een enthousiaste groep, die de kerk piek-
fijn in orde maakt.
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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 werkster,
 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

HOOP als bewuste keuze (8)
In deze moeilijke tijd met veel onzeker-
heden, bedreigingen en belemmeringen is 
het voor gelovige mensen belangrijk een 
hoopvolle toekomst te hebben. 
De bekende Duitse theoloog Dietrich  
Bonhoeffer (1906-1945) schreef: ‘Een 
geloof dat niet hoopt, is ziek’.
Van Bonhoeffer zijn – ook nog recent – 
een aantal boeken verschenen zoals: 
‘Navolging’, ‘Veertigdagentijd’, ‘Bre-
vier’, ‘Thematisch dagboek’, ‘Bidden 
met Psalmen’ en ‘Bruidsbrieven uit de 
cel 1943-1945’. Boeken over theologi-
sche onderwerpen en om te overwegen. 
Al deze werken getuigen van zijn groot 
geloof, onbegrensde hoop voor de toe-
komst en een mateloze liefde voor de 
mensheid. Dietrich Bonhoeffer werd op 
persoonlijk bevel van Hitler - na twee jaar 
gevangenschap – terechtgesteld door de 
nazi’s, slechts elf dagen voor het einde van 
de Tweede Wereldoorlog. De brieven die 
hij tijdens deze gevangenschap schreef 
zijn in het Nederlands uitgegeven onder 
de titel ‘Verzet en Overgave’. 
Binnenkort is het Pasen: het feest van de 
opstanding; van het leven dat de dood 
overwint; van de bevrijding; van de ver-
zoening en bij uitstek het feest van de 
HOOP. De Paasperiode - die nu voor ons 
ligt - is het hoogtepunt van de kerkelijke 
kalender. Door de ‘stormen’ die nu over de 
wereld, ons continent en ons land trekken 
dreigt de vlam van onze hoop te worden 
uitgedoofd. Verwarring, angst, verdriet, 
eenzaamheid, passiviteit en cynisme ver-
dringen ons vertrouwen, optimisme, ver-
wachting, vreugde en hoop.
Voor een gezond geloof waarover Dietrich 
Bonhoeffer schreef dienen we de vlam 
van de hoop bandende te houden. In het 
kader van onze de missionaire opdracht 
zijn we fakkeldragers. Laten we ervoor 
zorgen dat onze fakkel niet dooft door 
gebrek aan zuurstof en hem beschermen 
tegen orkanen die onze vlam van hoop 
dreigen uit te blazen.
De Belgische zanger en tekstschrijver 
A.A.A.(Tuur) Blanckaert (pseudoniem: Will 
Tura) bracht in 1993 het volgende Neder-
landstalige lied uit:

Hoop doet leven 
De eerste schreeuw, er is een baby 
geboren
Een moeder die kreunt, en huilt en lacht
Hij is zo klein, haar kind, het leven begint
De baby groeit zo snel, hij is zo knap
Kijk mama kijk, z'n eerste stap
Hij kijkt iedereen met grote ogen aan
Die rond hem staan

Er straalt hoop, hoop om te 
leven
In de ogen van ieder kind
Zonder hoop kan je niet leven
Maar je staat ook niet alleen
Er staan vrienden en familie om je heen
Hij wordt de nieuwe drummer van de band
Deze jongen barstend van talent
Hij droomt van een ster die straalt aan  
't firmament
Hij weet wat hij wil, hij werkt zo fel
Laat hem maar doen, hij komt er wel
Maar hij wil zo veel en hij leeft zo vrese-
lijk snel
En hij zingt:
Ik stel hoop, hoop in het leven
Ik wil zo zoveel gaan doen
Zonder hoop wil ik niet leven…

Als vertolker van het Vlaamse lied heeft 
Will Tura met deze en andere Nederlands-
talige hits velen ontroerd. Bij de begra-
fenis van Koning Boudewijn in 1993 en van 
Koningin Fabiola in 2014 heeft hij het lied 
‘Hoop doet leven’ tijdens de kerkelijke uit-
vaart gezongen.

Pasen is het feest van de hoop bij elk 
nieuw begin. Pasen is bij uitstek ook het 
moment om na te denken over de bete-
kenis van ons geloof in de boodschap en 
in de opdracht van Jezus Christus. Door 
onze doop hebben we in ons persoonlijk 
leven, in de wereld, in de kerk en in Gods 
schepping een missie te vervullen. (Gn 
1:27, Ps 8, Heb 2:5-13 en 1 Kor 1:27-30). 
De hier genoemde Bijbelplaatsen kunnen 
dienen als inspiratiebron voor deze missi-
onaire opdracht.

J.M. (Han) Bleyenbergh

Foto: Anker, scheepswerf C.A. Meerman, 
Arnemuiden

Nummer 3 van Parochienieuws verschijnt op 
vrijdag 30 april. Uw bijdrage verwachten wij 
voor zondag 18 april 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.


