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Inleidend woord van de hoofdredacteur…
De laatste maanden hebben sommige parken in Nederland meer weg
van een slagveld dan van een recreatieterrein: rellen, waterkanonnen,
confrontaties tussen burgers en het gezag…Wat is er aan de hand?

HOE ZO ANDERS?

Tot corona ons in zijn greep hield waren we ons niet of minder
bewust van het alledaagse gevoel van normaal gedrag. We
deden ons ‘ding’ en hadden er (ogenschijnlijk) vrede mee. Opgelegde maatregelen gaven ons steeds meer het gevoel in een
keurslijf te zitten. Een beknellend gevoel dat vroeg om reactie,
uitmondend in irritatie. De brave hendrik werd een Kwaaie
Pier…met of zonder mondkapje: we lieten ons niet langer monddood maken!
Kom mensen en luister en hou nu je bek.
Het water dat komt jullie al tot je nek. En
geef toe dat je nat bent, doorweekt tot je
hemd. Probeer het maar niet te vermijden.
En wie niet wil verzuipen is wijs als hij zwemt, want er komen
andere tijden!
In de media stond niet alleen een minister even op tafel te dansen
na een verkiezingsoverwinning; politici van links en rechts schoffeerden regels. Hoezo anderhalve meter? Omhelssessies, polonaises, wetenschappelijke kennis in twijfel trekkend, rechtszaken
tegen de Staat, achterkamertjesoverleg; uitlekkende memo’s…
versus: alles moet wel op tafel! Openheid = vertrouwen.
Kom heren regeerders, partij-jongens
kom. En blijf daar niet hangen en kijk niet
zo stom. Want hij die blijft zeuren is hij die
crepeert. De legers buiten strijden. Op het
slagveld wordt ieder van jullie verteerd, want er komen andere
tijden!
De Goede Week en het passieverhaal kregen actuele versies:
naast ‘the Passion’ uit Roermond hadden we de treurgang van
verkenners in Den Haag; een staatsman die feiten vergat (zonder
kraaiende haan), over elkaar buitelende Tweede Kamerleden,
kiezers die zich bedrogen voelden en bijna ‘Kruisig hem’ gingen
roepen. Een nieuwe politiek- weg met de regentencultuur!
De streep is getrokken, de vloek is gelegd op alles wat vals is en
krom en onrecht. Jullie mooie verleden was bloedig en laks. Wij
zullen die fouten vermijden. En de man bovenaan is de laagste
van straks, want er komen andere tijden.
Jongeren die elkaar heimelijk in bossen of parkeerkelders
opzochten voor een ‘big event’ of openlijk op 1 april in Brussel het
voorjaar en elkaar begroetten. Studenten op kamers en thuiswonenden klaagden over geestelijke nood: Hoe zo nog studeren als
er geen echte colleges plaatsvinden?; depressies, isolement en
vooral onbegrip bij landelijke en regionale overheid, medici en
zelfs politiekorpsen.
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Verandering!

Kom vaders en moeders, kom hier en hoor toe. Wij zijn jullie praa
tjes en wetten zo moe. Je zoons en je dochters die haten gezag.
Je moraal die verveelt ons al tijden. En vlieg op als de wereld van
nu je net mag, want er komen andere tijden!
DE GESCHIEDENIS HERHAALT ZICH?
De jaren zestig en zeventig stonden bekend
als de protestjaren; een omslag moest en zou
plaatshebben en via allerlei acties (met en
zonder geweld) kregen die uiteindelijk een
vorm en plaats in onze hedendaagse Nederlandse samenleving. De toenmalige protestsongs van Bob Dylan
en de Nederlandse vertaling van Lennaert Nijgh/ Boudewijn de
Groot zijn opvallend qua gelijkenis met de huidige tijd. De roep
om verandering is duidelijk niet aan dovemans oren gericht, maar
vraagt om bezinning.
KAN DE KERK ACHTERBLIJVEN?
Ook in kerkelijk opzicht zochten we naar nieuwe wegen, inzichten
en herkenning. Het Tweede Vaticaans Concilie en de gesprekken
later binnen de Bijzondere Synode
van bisschoppen in Noordwijkerhout
zorgden ook voor grote omslagen
binnen de Nederlandse katholieke
kerk. Tal van nieuwe vormen van
liturgische vieringen en een ware
explosie van jongerenkerken en koren
waren het gevolg.
EEN NIEUWE GENERATIE GELOVIGEN
Tussen start Tweede Vaticaans Concilie en heden zitten zestig
jaren…Dan ontstaat een nieuwe roep om hervormingen, die
passen bij deze tijd. De huidige paus heeft een positieve uitstraling en lijkt open te staan voor vernieuwingen. Stapsgewijs gaat
voor sommigen niet snel genoeg, maar Keulen en Aken werden
ook niet op dezelfde dag gebouwd.
THEMATISCHE BENADERING
In een aantal artikelen binnen dit blad gaan we op dat ‘andere’ in.
Soms lijkt het op oude wijn in nieuwe zakken, maar gedrags-en
mentaliteitsverandering zorgen er ook voor dat we ‘gerijpt’ begrip
hebben voor het oude, maar gepast zoeken naar smaakmakers
die passen bij het nieuwe, jonge tijdsbeeld.

MAANDELIJKSE VESPERVIERING IN ZIERIKZEE
Vanaf mei zal er weer een maandelijkse vesperviering zijn in Zierikzee met uitstelling van het Heilig
Sacrament. De vesper begint om 16.00 uur. Pater Thaddy en pastoor Paul Verbeek zullen hierin
afwisselend voorgaan. Het is zoals voorheen op de derde zondag van de maand. Iedereen is van harte welkom.
De eerste vesper is dus op zondag 16 mei.
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Algemeen

ANDERS ZIJN?
Ieder mens is uniek.
Dat leren we al
vroeg, van kindsbeen
af. Toch lijkt het voor
sommige mensen
alsof ze niet in hun
waarde gelaten
worden. Vooral
omdat ze het gevoel
hebben anders te zijn dan de rest. Ze worden raar aangekeken
vanwege hun kledingstijl of andere uiterlijke vertoningen. Ook
innerlijke (die minder direct zichtbaar zijn) kenmerken kunnen
afstotend of irritante reacties opleveren.
Nederland lijkt een land waar alles mag en kan; waar je jouw
eigen identiteit mag hebben en houden, maar hoe verhoudt zich
dat met acceptatie? Hoe is het mogelijk dat sommigen zich niet
helemaal geaccepteerd voelen of het gevoel hebben te worden
aangekeken? Zijn zij normaal en ik niet? Moeten zij of moet enkel
ik me aanpassen? Of moet je vooral blijven doen waar jij je goed
bij voelt?
KINDEREN EN ANDERS ZIJN..
Als je jong bent krijg je erg veel te maken met meningen van
andere kinderen. Kinderen zeggen makkelijker wat ze denken
zonder er diep over na te denken wat de gevolgen kunnen zijn.
‘Een kind spreekt makkelijker de waarheid dan een volwassene’
zou een wijsheid kunnen zijn… Karakter vormt zich vooral in
onze kinderjaren.
Gaandeweg ons leven wordt dit karakter bijgeschaafd, maar de
basis van onze jeugd blijft deels gehandhaafd. De invloed van
ouders en verzorgers op het kind zijn van wezenlijk belang.
Hoe gaan we om met meningen, deels door volwassenen
gevormd en geuit.
Jongens waarvan ze vinden dat ze meisjesachtig zijn. Meisjes
die zich als jongens gedragen.. Doe niet zo raar, je lijkt wel….
Voetballers die met junglegeluiden en fruit worden begroet in
een stadion. Mensen met overgewicht die een ijsje eten….

Moet jij je als een kameleon gedragen en dus telkens van kleur
of karakter verschieten om niet op te vallen? Hou je dat lang vol
of voel jij je dan snel gedwongen anders te zijn dan je eigenlijk
bent.?
OF MAG JE ZIJN WIE JE BENT?
In een omgeving die wat ruimer denkt zal men zich vrijer en meer
begrepen voelen. Je kunt niet altijd kiezen met welke mensen
je omgaat, maar als je probeert vooral met die mensen contact
te houden, zal men zich eerder geaccepteerd en gewaardeerd
voelen.
Je kunt het nooit voor iedereen goed doen. Er zal altijd wel
iemand zijn die je gedrag of uiting ‘raar’ of ‘ongepast’ vindt. Als
je probeert rekening te houden met de ander en je beschikt over
een gezonde dosis zelfvertrouwen, dan kom je al ver.
Jezelf accepteren en jezelf waarderen zijn belangrijke bases
voor geluk.
Het kost best
moeite om je
eigen identiteit
vast te stellen;
elk mens verandert in de
loop der jaren.
Levenservaringen, teleurstellingen, verdriet en omgang met anderen beïnvloeden sterk je
levensgeluk of zin in leven. Als je onzeker bent of overkomt zul je
niet sterk in je schoenen staan en dus snel van schoeisel veranderen…Dat levert weer ongemak op, waarmee je verder moet,
als je geen andere oplossing zoekt: steun- zoals steunzolen dat
voor je voeten zijn- helpt enorm. Je hebt mensen nodig, die je die
steun willen geven. Zij zullen je laten merken dat ze je waarderen
omdat je bent, zoals je bent…
Richard Gielens

Bestuurzaken
In de digitale bestuursvergadering van dinsdag 16 maart kwamen
de navolgende punten ter sprake:
• Gebedenboekje voor alle vrijwilligers binnen onze parochie
werd gewaardeerd.
• Afscheid Plonie Paree (1 april) en Wiel Hacking (19 juni)
• Vergoedingen in coronatijd voor organisten.
• Financiële controle door bisdom; verslag 2013-2018 wordt
uitvoerig besproken en zo nodig toegelicht. Parochiebijdragen
in onze parochie zijn relatief hoger dan gemiddelden in ons
bisdom; automatisering leden- en financiële administratie wordt
kritisch gevolgd om stagnaties binnen parochiekernen te voorkomen; aandacht voor beheer en opleiding vrijwilligers hierin;
afspraken inzake paraferen rekeningen en verstrekken volmachten aan kasbeheerders; mogelijk uniformering innen in

alle kernen inzake ouderbijdrage doop, communie en vormsel.
• Notitie automatisering; naast ontwikkelingen in leden- en
financiële administratie zijn aanpassingen binnen het pastoraal
centrum en bijscholing pastoraal team en assistentes
erg gewenst.
• Mankementen, herstel en restauratie van diverse gebouwen
binnen onze parochie; afhandeling kosten aanpassingen
pastoraal centrum/werkkamers pastores.
• Opleiding pastoraal assistentes; beleid ontwikkelen om in
de toekomst ook binnen onze parochie hiervoor geschoolde
krachten te kunnen inzetten.
• Inzet emeriti
• Benoemingen teamassistentes Ria Boonman en Leny Rijk.
• Verbetering onderlinge communicatie parochiekernenbestuur- bisdom inzake beleidszaken en openstelling kerken.
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Hieronder het rooster van de vieringen. I.v.m. Corona kan hierin nog verandering in komen. Als er veranderingen zijn hopen wij die zo spoedig als mogelijk is aan u te laten weten. Rooster wordt bijgehouden op de
website van het pastoraal team: www.paterdamiaanparochie.nl/kerkdiensten-liturgische-kalender/

Zaterdag 24 april
19.00 uur 's-Heerenhoek
Th.de Deckere Eucharistieviering
Orgelspel en Cantor

Zondag 25 april
4e zondag van Pasen
09.00 uur Heinkenszand
W.Hacking
Viering van W&C
Herenkoor
09.15 uur Zierikzee
Liturgiegroep
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
I.van de Par
Viering van W&C
11.00 uur Goes
W.Hacking
Viering van W&C
W.Boer en Cantors
14.00 uur Ovezande
P.Verbeek Eucharistieviering
Eerste H. Communie

Dinsdag 27 april
09.30 uur Goes
H.Buijssen Eucharistieviering

Donderdag 29 april
09.30 uur Haamstede
Liturgiegroep Lauden

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

10.45 uur 's-Heerenhoek
W.Hacking
Viering van W&C
Orgelspel en Cantor
11.00 uur Kwadendamme
Liturgiegroep
Viering van W&C
11.00 uur Haamstede
R.Mangnus
Viering van W&C
11.00 uur Goes
T.Brooijmans Eucharistieviering
W.Boer en Cantors

Dinsdag 11 mei
09.30 uur Goes
H.Buijssen Eucharistieviering

Donderdag 13 mei
Hemelvaartsdag

Dinsdag 4 mei
09.30 uur Goes
H.Buijssen Eucharistieviering

Donderdag 6 mei
09.30 uur Haamstede
Liturgiegroep Lauden

Zaterdag 8 mei
19.00 uur Lewedorp
T.Brooijmans Eucharistieviering
Eligiuskoor
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
Liturgiegroep
Viering van W&C

09.30 uur Haamstede
Liturgiegroep Lauden
10.00 uur N. Polet Viering van W&C
10.00 uur Heinkenszand-dorpskerk
A.van Veldhoven ds.E.Barendregt
Oecumenische viering
10.00 uur Goes
Th. de Deckere Eucharistieviering
Con Amore

Zaterdag 15 mei
19.00 uur Heinkenszand
A.van 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

Kerkdiensten
09.30 uur Ovezande
N.Polet
Viering van W&C
Pius X
09.30 uur Hansweert
A.van Veldhoven
Viering van W&C
presentatie communianten
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
Liturgiegroep
Viering van W&C
11.00 uur Goes
Th.de Deckere Eucharistieviering
L'Esprit
16.00 uur Zierikzee
Th.de Deckere Vesperviering

Dinsdag 18 mei
09.30 uur Goes
H.Buijssen Eucharistieviering

Donderdag 20 mei
09.30 uur Haamstede
Liturgiegroep Lauden

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
W.Boer en Cantors

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

Dinsdag 25 mei
Zaterdag 22 mei
19.00 uur 's-Heerenhoek
Th.de Deckere Eucharistieviering
Missicanto

Zondag 23 mei
Pinksteren

09.30 uur Goes
H.Buijssen Eucharistieviering

Zaterdag 29 mei
19.00 uur Kwadendamme
R.Stobbelaar
Viering van W&C

Zondag 30 mei
Feest van de Drie eenheid

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

09.00 uur 's-Heerenhoek
Liturgiegroep
Viering van W&C
Orgelspel en Cantor
09.00 uur Heinkenszand
Liturgiegroep
Viering van W&C
Herenkoor
09.15 uur Zierikzee
Liturgiegroep
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
R.Stobbelaar
Viering van W&C
10.45 uur Lewedorp
A.van Veldhoven
Viering van W&C
Eligiuskoor
11.00 uur Haamstede
Liturgiegroep
Viering van W&C
11.00 uur Goes
R.Stobbelaar
Viering van W&C
W.Boer en Cantors

Zaterdag 5 juni
19.00 uur Heinkenszand
Th.de Deckere Eucharistieviering
Free Spirit
19.00 uur Ovezande
W.Hacking Jongerenviering
Oal In

Zondag 6 juni
Feest van het H.Sacrament
09.00 uur 's-Heerenhoek
Th.de Deckere Eucharistieviering
Orgelspel en Cantor
09.15 uur Zierikzee
R.Stobbelaar
Viering van W&C
W.Boer en Cantors
09.30 uur Hansweert
Liturgiegroep
Viering van W&C
10.45 uur Lewedorp
R.Stobbelaar
Viering van W&C
Eligiuskoor
11.00 uur Goes
Th.de Deckere Eucharistieviering
Con Amore
11.00 uur Haamstede
N.Polet
Viering van W&C
14.00 uur Lewedorp
Th.de Deckere Eucharistieviering
Eerste H. Communie
14.00 uur Kwadendamme
Paul Verbeek
	Sacramentsprocessie en aansluitend viering in de kerk
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Pastoraal Katern

HEMELVAART: ALLES EN IEDEREEN
Jezus sprak Hij tot zijn leerlingen: “Gaat
uit over de hele wereld en verkondigt
het evangelie aan heel de schepping.
Wie gelooft en gedoopt is, zal gered
worden, maar wie niet gelooft zal veroordeeld worden. En deze tekenen zullen
de gelovigen vergezellen: in mijn Naam
zullen ze duivels uitdrijven, nieuwe talen
spreken, slangen opnemen; zelfs als ze
dodelijk vergif drinken zal het hun geen
kwaad doen; en als ze aan zieken de
handen opleggen, zullen deze genezen
zijn.” Nadat de Heer Jezus aldus tot hen
gesproken had, werd Hij ten hemel opgenomen en zit aan de rechterhand van God.
Maar zij trokken uit om overal te prediken, en de Heer werkte met hen mee
en schonk kracht aan hun woord door de
tekenen die het vergezelden.
(Marcus 16,15-20)
Zuurstof is in principe vrij beschikbaar
voor alles en iedereen. Zuurstof is levensnoodzakelijk voor alles wat leeft. Lucht
geeft leven aan alles en iedereen. Zo geeft
God – voor gelovige mensen – leven aan
alles en iedereen. Hoewel wij God niet
kunnen waarnemen, zoals we onze buurvrouw of buurman kunnen waarnemen,
vermoeden wij dat God present is: in alle
mensen, in alle levende wezens, in alle
gebeurtenissen, in heel ons bestaan.
Het aanwezig zijn van God in ons
bestaan kan een grote kracht betekenen.
Het kan inspirerend werken en een troostende uitwerking hebben. Degene die daar
het meest overtuigend naar geleefd heeft,
is Jezus zelf. Hem horen wij zeggen in de
evangelielezing: 'Mensen die geloven,
zullen wonderen doen.' Het geloof in Gods
werkzaamheid in ons bestaan geeft ons
de kracht en de inspiratie om dingen te
laten gebeuren die je niet voor mogelijk
zou houden. Jezus geeft daarvan een paar
pittige, zelfs extreme voorbeelden. Dodelijk gif drinken en niet sterven: ik zou het
er – als ik heel eerlijk ben – niet echt op
wagen.
OP WEG GAAN
Maar ook minder extreme, en toch net
zo wonderlijke gebeurtenissen kunnen
getuigen van Gods werkzaamheid. Van
zijn aanwezigheid in alles en iedereen.
Iemand met een luisterend oor kan jou,
als je intens verdrietig bent, het gevoel
geven dat je niet alleen bent met je leed.
Ook al had je zoiets aan het begin van de
dag helemaal niet verwacht. Of het kan
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gebeuren, dat een relatie die volledig
gebrouilleerd lijkt, toch opnieuw tot bloei
komt. Misschien doordat één van de (of
misschien wel beide) partijen bereid zijn
over hun gekwetste gevoelens heen te
stappen. Het gebeurt zelfs dat iemand die
ernstig ziek is en de dood al in de ogen
kijkt, toch herstelt. Na een ziekenzegening, waarbij de naaste familie al afscheid
neemt, krijgt deze mens tijd toegemeten,
die we gewoonlijk 'reservetijd' noemen.

Dit soort 'wonderen'
kunnen gebeuren waar
mensen toelaten, dat
God zijn werk kan doen
Dit soort 'wonderen' kunnen gebeuren
waar mensen toelaten, dat God zijn werk
kan doen. Het kan gebeuren waar mensen
openstaan om te erkennen dat God
aanwezig kan zijn in alles en iedereen.
Mensen kunnen deze gelovige visie op
het bestaan serieus nemen. En dan mogen
ze – gevolg gevend aan de opdracht
van Jezus zelf – 'de hele wereld door
trekken en het goede nieuws vertellen
aan iedereen.' Het evangelie van Marcus
eindigt nou precies met deze vaststelling:
'De leerlingen gingen op weg. Overal vertelden ze het goede nieuws. De Heer hielp
hen, en hij gaf hen de kracht om wonderen
te doen.'

GELOOF ALS KRACHT
Geloven in God, geloven in Jezus houdt
geen stand door naar de hemel te blijven
staren. Het houdt pas stand (en het wordt
ook gevoed) door onze blik te richten op
de aarde. Dat is de plek waar wij wonen,
en waar de mensen onze levensweg
kruisen. De mensen en de aarde bepalen
wat nodig is om dat geloof tot een tastbare realiteit te maken. Daar gaat het
tenslotte om: dat het geloof geen zweverige hemelstaarderij is, maar een kracht
die onze aardse realiteit stuwt en richting
geeft.
En je ziet het ook gebeuren in de
wereld waarin wij leven. Want waar
mensen zijn vastgelopen in hun leven,
daar kunnen wij met hen op zoek te gaan
naar nieuwe wegen. Waar onderlinge verhoudingen zijn verstoord en verstard, daar
kunnen wij met mensen op zoek gaan naar
zachtheid en nieuwe openingen. Waar
mensen worden getroffen door ziekte of
teleurstelling, door onbegrip of achterdocht, daar kunnen wij met hen op zoek
gaan naar troost, herstel, genegenheid en
vertrouwen. En waar het uitgesloten lijkt,
dat mensen nog tot elkaar zullen komen,
daar mogen wij vasthoudend geloven – en
bidden – dat het onmogelijke toch mogelijk zal blijken. Daar kunnen wij vanuit ons
geloof, vanuit de kracht van de herinnering aan Jezus' leven, sterven en opstanding laten zien dat God aanwezig is in
alles en iedereen.
Wiel Hacking, pastoraal werker

DAMIAANTJE

Pinksterversje Woordenzoeker
ZIN
Wie zit daar te suffen in de stoel?
Het is Remco met zijn rotgevoel.
Zijn mobiel is stuk, zijn muis is kwijt,
de middag duurt een eeuwigheid...
Wie zit daar te balen op de bank?
Het is Kate, ze zit, ze dweilt, ze hangt.
Ze heeft geen zin, ze heeft geen doel,
alleen een waardeloos gevoel...
Wie stormt daar binnen door de deur?
Het is Shanna met een rode kleur!
Ze roept: "Ik heb een nieuwe bal,
kom mee naar buiten allemaal!"
Ze is een storm, een lopend vuur
Ze neemt hen mee op avontuur.
Zo komt ook God soms in je hart:
wie vastzit, krijgt een nieuwe start!
© 2012 MdJ

TIP

Op de website van katholiek vandaag staat
een link naar YouTube filmpjes. Pastor Roderick Vonhögen laat op allerlei manieren
kinderen en ouders kennismaken met bijbelverhalen en menselijke ontmoetingen in
geloofszaken. Bij katholiek vandaag ( een
onderdeel dat iets lager op de website te
vinden is) vind je leuke Lego-filmpjes over de
betekenis van Hemelvaart en Pinksteren.
Misschien krijg je wel zin om dat zelf eens
na te bouwen en te spelen?

Vind jij alle worden? (horizontaal van links naar rechts)
De oplossing is een heel mooie zin – expres voor jou!
Pasen 		
Hoop		
Petrus		
Kruis		
Geloof		
Graf

Vrolijk		
Vrienden
Geest		
Feest		
Dopen		

Pinksteren
Jezus
Samen
Delen
Gemeenschap
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Algemeen

Pastoraal katern

MINDER ZICHTBAAR, MEER PRESENT?
Een terugblik op 37 jaar pastoraal werk

Vormsel, Doop en Huwelijk liepen terug. De positie en de betekenis van kerken in de samenleving werd minder relevant. De
maatschappelijke gerichtheid van de katholieke kerk zelf, kenmerkend voor de jaren 70 en begin 80 van de vorige eeuw, veranderde onmerkbaar maar zonder twijfel in een sterkere aandacht
voor wat zich binnen de kerk zelf afspeelde. Dat werd onder
andere merkbaar in de nota Meewerken in het Pastoraat van de
Nederlandse bisschoppen (1999), waarin de positie van de pastoraal werksters en werkers stringenter werd gedefinieerd. En
daarmee feitelijk onder druk kwam te staan.

Foto: archief Heilige Mariaparochie Walcheren

Als onervaren broekie, met een flinke rugzak vol theologische
kennis en mooie idealen, ben ik op 15 april 1984 begonnen aan het
pastorale werk in het bisdom Breda. Terneuzen was mijn eerste
'standplaats', waar ik onder leiding van pastoor Jan Segers de
kneepjes van het vak kon leren. Het eerste weekend waarin ik
de overweging mocht verzorgen in drie vieringen was ik helemaal op. Ik wist niet dat je van uiterste concentratie zo vermoeid
kon raken. De eerste uitvaart die ik moest verzorgen was al even
enerverend. Intussen voelde iedereen de tijdgeest veranderen.
In de acht jaar dat ik werkte in Terneuzen ging de frequentie van
de godsdienstles (groep 7 en 8) terug: van wekelijks naar slechts
enkele uurtjes ter voorbereiding op Kerstmis en Pasen. Meer en
meer kwam de verantwoordelijkheid voor de catechese te liggen
bij de leerkracht zelf. Boeiend vond ik vooral de individuele contacten met parochianen. Soms was dat alleen om een luisterend
oor te bieden. Maar vaak ook om – door het stellen van de juiste
vragen – mensen verder te helpen in hun eigen sociale en gelovige ontwikkeling. Ook het werk met de Caritas was essentieel
voor mijn pastorale insteek. Want het geloof is enkel geloofwaardig als het ook tot uitdrukking komt in de ondersteuning van
wie maatschappelijk in de knel komt.
NIEUWE TIJDGEEST
In oktober 1992 maakt ik een nieuwe start in Bergen op Zoom.
Pastoor Lou Verhaegen was tegelijkertijd mijn collega en (als
voorzitter van het kerkbestuur) mijn werkgever. In de vijftien jaar
dat ik heb gewerkt in de 'stad van stoet en spel' kon ik mijn eerdere ervaringen bij de voorbereiding op Eerste Communie en
Vormsel goed inzetten. Het opkomend gebruik van moderne communicatiemiddelen (computer, e-mail, een beamer voor presentaties, website) had mijn volledige belangstelling. Daarnaast bleef
ook de interesse in het persoonlijke, sociale en gelovige welzijn
van parochianen mijn aandacht houden. Maar opnieuw veranderde geleidelijk de tijdgeest: uitvaarten kwamen vaker in handen
van begrafenisondernemers, aanmeldingen voor Communie,
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De trend van grotere aandacht voor wat zich binnenkerkelijk afspeelde werd in mijn waarneming sterker nadat ik
vanaf 2007 opnieuw kwam te werken in Zeeland. Toen waren het
nog de acht parochies van de Inter Parochiële Vereniging van De
Bevelanden en Schouwen-Duiveland. Pastoor Paul Verbeek en
later pastoor Fons van Hees, evenals de andere collega's, gaven
mij de ruimte om op eigen wijze inhoud en vorm te geven aan
het pastorale werk. Ik zag het als een uitdaging om in dit grote
en zeer gevarieerde werkgebied mee te werken aan een goede
onderlinge samenwerking. Die kwam er toen in 2013 onder de
bezielende leiding van pastoraal werker Bernard van Lamoen en
met instemmende medewerking van de toenmalige parochiebesturen de Heilige Pater Damiaanparochie ontstond. Een belangrijke mijlpaal, maar ik moet ook constateren dat dit fusieproces
veel aandacht vroeg die niet gegeven kon worden aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de kerken. Ook zelf ben
ik tekort geschoten in het vorm geven aan de presentie (sociaal
en spiritueel) van de kerk in de maatschappij. Dat vind ik spijtig.
Ook de samenwerking met de Heilige Maria Parochie Walcheren
vroeg de nodige aandacht.
MAATSCHAPPELIJKE PRESENTIE
Zo geeft deze terugblik op 37 jaar pastoraal werk aanleiding
tot de constatering, dat de kerk maatschappelijk gezien steeds
minder zichtbaar is geworden. Terwijl ik zou wensen dat kerkmensen juist als gelovigen méér present zouden moeten zijn. Dat
wil zeggen: er zijn voor mensen, niet enkel op het individuele vlak,
maar zeker ook als maatschappelijke organisatie. We kunnen ons
daarbij laten inspireren door de katholieke sociale leer en tegelijk op zoek gaan naar partners die vanuit hun eigen inspiratie
eveneens willen streven naar een meer humane samenleving.
Dat betekent dat er in mijn ogen meer tijd en aandacht mag gaan
naar wat we als kerk in de samenleving kunnen betekenen en dat
we minder gefocust zijn op de liturgische aspecten van het kerkzijn. Het betekent ook dat we zullen moeten zoeken naar nieuwe,
geheel andere manieren van kerk-zijn, die de heilige Geest ons
kan wijzen.
De katholieke sociale leer, die ik zojuist noemde en
waarvan paus Franciscus een warm pleitbezorger
is, wordt onder meer uitgedragen door het Kansfonds. Daar wil ik graag aandacht voor vragen
als ik wegens pensionering op 19 juni afscheid ga
nemen van 37 jaar pastoraal werk. Dat u het maar
alvast weet.
Wiel Hacking, pastoraal werker

Algemeen

VERANDERINGEN op pastoraal centrum Goes
Het was voor mij een hele overval die
vrijdag de 26e maart. Eerst verscheen
Wiel Hacking ten kantore. Dat was bijzonder, maar had toen eigenlijk nog niets
door. Toen verscheen Victor Slenter, maar
ja die komt wel eens meer langs. Met
mijn linkeroog zag ik een fiets door de hal
rijden. Dat bleek achteraf Ineke Priem te
zijn maar die had mij gemeld dat ze op vrijdagmorgen in Goes moest zijn en wilde
nog even langs komen. Dus nog niets in
de gaten.
Toen zei Victor Slenter dat ik mee moest
gaan naar de Magdalenazaal en ja toen
begon het kwartje te vallen. We kwamen

aan in een Magdalenazaal met mensen
die op afstand van elkaar daar zaten te
wachten. Els en Florien in de keuken en
Richard in de bediening.
Ik werd door verschillende personen toe
gesproken en gezongen. Door Richard
(met assistentie van verschillende personen) was er een glossy gemaakt. Een
heel karwei voor Richard met medewerking van drukkerij Driedijk. Wat een werk
maar ook wel heel mooi.
Ik wil bij deze iedereen bedanken voor de
hartelijke woorden, cadeautjes, kaartjes
en telefoontjes.
Plonie Paree-Oosthoek

PERSONELE BEZETTING PAROCHIECENTRUM GOES
Per 1 april is Plonie Paree gestopt als
teamassistente op het pastoraal centrum
in Goes; ze neemt eerst nog vakantiedagen
op en gaat dan met vervroegd pensioen. In
een ander artikel leest u haar reactie over
haar (onverwachte, maar verrassende)
afscheidsfeestje in besloten kring.
Vanaf 1 maart zijn twee nieuwe assistentes al begonnen zich in te werken in
alle dossiers en te verrichten handelingen.

Ria Boonman werkt op dinsdag en vrijdag.
Leny Rijk zal haar taken uitvoeren op
woensdag en donderdag.
Wij hopen dat het inwerken hun voldoende
inspiratie zal geven om dit belangrijke
werk in teamverband te kunnen voortzetten.
Heel veel succes!

Van links naar rechts: Leny Rijk- Plonie
Paree- Ria Boonman.

VERANDERINGEN in dienstenrooster tijdens vakantieperiode?
Meivakantie en
zomerverlof kondigen zich aan,
naast het vertrek van
pastor Wiel Hacking.
Dat alles heeft gevolgen voor de bezetting
van het pastorale team (dat in aantal leden

krimpt) en met minder mensen wellicht
ook minder taken kan uitvoeren.
In het dienstenrooster van de komende
maanden zult u dan ook kleine wijzigingen
en aanpassingen terugvinden.
Zo zal tijdelijk een vakantierooster worden
ingevoerd, waarbij clustervieringen (één

viering binnen een cluster van drie parochiekernen in een weekend) niet uitgesloten worden. Pastores hebben ook recht
op verlof en dus zal er meer een beroep
worden gedaan op liturgische assistentie.
Kerken sluiten in vakantietijd is niet aan
de orde!

IEDERE VOGEL ZINGT ZIJN EIGEN LIED…
In de jaren zeventig
tot eind negentigerjaren van de vorige
eeuw was het heel
gebruikelijk dat elke
parochie een eigen
pastoor had. Na
2000 kwam dat bijna
niet meer voor en kregen we teamleiders
die óf parochies onder hun hoede hadden,
of als pastoor meerdere parochies

bestuurden. Meestal gingen zij voor in hun
eigen parochiekerken.
Bij de overgang naar één parochie verdween dat laatste deel aan die verscheidenheid en kwam -na een korte periode
van pastoor Paul Verbeek-, pastoor Fons
van Hees als eindverantwoordelijke voor
alle kernen naar voren.
Nu kennen we langer een gevarieerd
aanbod van voorgangers: leden pastoraal

team, bisschoppelijk gedelegeerden, emeriti, diaken, pastoraal werkers en leden
van liturgische werkgroepen die hun
medewerking willen verlenen.
Ieder vogeltje (excuses voor de vergelijking) zingt zoals het gebekt is, maar de
variatie toont ook aan hoeveel keuzemogelijkheden we (nog) hebben. Laten we
die vooral koesteren, zolang het nog kan!
Richard Gielens, redactie PN.
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CARITAS: SAMEN EEN WEG ZOEKEN IN DE CHAOS!
Anderhalf jaar geleden
zocht een Afrikaanse
vrouw hulp in ons parochiecentrum in Zierikzee,
toen we als Caritasleden
bezig waren met de voorbereiding van de Adventsmaaltijd voor ouderen. Ze was door haar
echtgenoot op straat gezet en wist niet
waar ze naartoe kon. Haar dochtertje
van 7 jaar was achtergebleven bij haar
ex-man, zijzelf woonde tijdelijk op zolder
bij een andere man, waar ze niet veilig
was. In zo’n situatie is geld niet voldoende,
er moet in oplossingen worden gedacht.
Toen we de volgende dag rustig konden
praten bleek dat ze zo snel mogelijk weg
moest van die zolder, maar wel in de buurt
van haar kind wilde blijven, dat haar ook
nodig had. Ze had geen permanente verblijfsvergunning in Nederland en nergens
recht op. Eerst maar eens warme kleren
gekocht, die uitermate van pas kwamen
toen ze enkele weken later ‘s avonds laat
van die zolder op straat werd gezet in de
winterkou, omdat ze niet misbruikt wilde
worden in ruil voor de huur. Ze kon een lift
krijgen naar het busstation en heeft daar
de hele nacht in de kou gezeten. Omdat
daar geen wifi was en geen geld op de
mobiel kon ze niemand bellen. De daklozen
opvang was geen oplossing, omdat je daar
max. 3 nachten kan blijven, maar overdag
op straat moet rondlopen.
Gelukkig helpen dan
contacten met het
Leger des Heils, en
daar kon ze terecht
in Goes en kreeg een kamer voor max.
3 maanden. Voor eten, drinken en vervoer om haar kind te zien moest ze zelf
zorgen. Gelukkig kon Caritaskern Zierikzee haar een bijdrage daarvoor geven
en op ons verzoek kwam er ook financiële
steun voor deze mevrouw van Caritaskern Goes. We hielden contact met haar,

zorgden voor bus geld en eten en reden
haar van Zierikzee naar het dorp, waar
haar kind woont en vice versa. Vaak at ze
bij ons en op zaterdagavond ging ze mee
naar de kerk voor we haar terugbrachten
naar haar kamer bij het Leger des Heils.
Hielden ook contact met het maatschappelijk werk van het Leger, maar veel
verder kwamen zij ook niet. Als je geen
adres hebt kun je geen verblijfsvergunning aanvragen, toen ze het adres van het
Leger mocht gebruiken had ze weer geen
inkomen, er was steeds een andere reden
waarom ze geen verblijfsvergunning kon
aanvragen. Dit is het ontmoedigingsbeleid
dat in Nederland wordt gevoerd. De kinderbescherming vertelde haar dat ze geen
recht had op haar kind, want ze had toch
geen huis en geen inkomen en moest maar
terug gaan naar Afrika, wat ze absoluut
niet wilde want dan zag ze haar enige kind
nooit weer.
Na 3 maanden moest ze van haar kamer
af, maar had ze inmiddels een aardige
vriend ontmoet waar ze bij in kon trekken
op Walcheren. Nu had ze wel een adres,
maar geen zorgverzekering, (wat niet
mogelijk is zonder verblijfsvergunning)
en was het weer een vicieuze cirkel. Na
heel veel moeite van haar vriend en een
toegewezen advocaat is toch de verblijfsvergunning 2x afgewezen, omdat ze niet
voldoende zorgtaken kon doen voor haar
dochtertje, de ex liet dat niet toe. Ze was
al blij als ze haar dochter af en toe mocht
zien en later als het kind af en toe een
weekend bij haar mocht verblijven.
Coronatijd brak aan, ze bleek zwanger
te zijn van de vriend, die het kindje ook
erkende. Met hulp van parochianen en
moeder van haar vriend werd een baby
uitzet bij elkaar gesprokkeld en was ze
klaar voor de bevalling. Voor de Kerst
werd haar tweede dochtertje geboren,
waarna zij erg ziek werd en met spoed
opgenomen moest worden in het ziekenhuis. Gelukkig is dat goed afgelopen voor

BEDEVAART NAAR KEVELAER
Beste bedevaartgangers,
Ook dit jaar moeten wij jullie teleurstellen want de bedevaart naar Kevelaer
gaat weer niet door. Wij hopen dat het volgend jaar allemaal wel gaat lukken
om naar Kevelaer te gaan.Blijf gezond en hopelijk tot ziens volgend jaar,
Florien de Hond en Lizzy van de Schraaf
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haar en de dochter en werd het ziekenhuis
betaald door het COA. Haar vriend werd
intussen gekort op alle huurtoeslagen voor
zijn huisje en moest die allemaal terugbetalen, omdat hij een “illegaal” in huis had
genomen! Wat ook niet waar was, want
ze had tijdelijke verblijfsvergunningen met
iedere keer de dreiging voor uitzetting.
Gelukkig schoot dit keer Caritas Walcheren
te hulp met een groot voedselpakket voor
Kerstmis en wat baby kleertjes.

Zoals deze zaak laat zien zijn er erg complexe gevallen, die bij Caritas aankloppen
voor hulp. Er is voor haar nu een nieuwe
aanvraag voor verblijfsvergunning ingediend en we hopen er het beste van. Met
alleen een gift kom je er helaas niet. Je
moet meelopen, steunen voor zolang nodig
en wenselijk is, contacten hebben met
andere hulpverleners, en de caritaskernen
onderling moeten korte lijntjes hebben en
elkaar snel te hulp kunnen schieten als dat
nodig is.
Daarom is een goede samenwerking en
kennis van de sociale kaart belangrijk
voor Caritas! We vragen steun voor de
parochiële Caritaskernen, zodat Caritas
mensen in nood kan steunen! Veel dank,
namens het bestuur van de P.C.I.,
Carine Neijzen, secretaris

Algemeen

VERANDERINGEN & ANDERS ZIJN ?
In het vorige nummer van PN maakten we melding van mogelijke bijdragen van onze pastor Harrie Buijssen.
Naast de mogelijkheid van een bezinnend artikel of een recensie op een actueel boek, heeft het parochiebestuur
van de Pater Damiaanparochie hem benaderd om toch weekvieringen te willen verzorgen. Pastor Buijssen is hier
positief op ingegaan en zal op gezette tijden de dinsdagochtend-viering in de kapel van de H. Maria Magdalenakerk verzorgen. Zie hiervoor het dienstenrooster voor in dit blad.
De bijdrage voor dit nummer past geheel binnen ons thema: “anders zijn”

HOMOSEKSUALITEIT
De laatste weken hebben de kranten, met
name het dagblad ‘Trouw’, regelmatig
geschreven over homoseksualiteit. Dat
gebeurde naar aanleiding van het feit dat
het 20 jaar geleden is dat in Nederland nu
ook homo’s voor de wet kunnen trouwen.
Dat had tot gevolg dat de Nederlandse
bisschoppen opnieuw hebben duidelijk
gemaakt (en daarin volgden ze Rome) dat
alleen man en vrouw voor de katholieke
kerk een huwelijk kunnen sluiten.
Dat roept toch enkele vragen op. Om te
beginnen, bij de kerkelijke huwelijkssluiting wordt de betreffende man en vrouw

gevraagd of ze bereid zijn elkaar trouw
te blijven totdat een van de twee sterft.
In feite betekent dat: wat er ook gebeurt,
we blijven elkaar trouw! Maar men kan
de vraag stellen of het, ook met de beste
bedoelingen, te overzien is of men daartoe

in staat is! In feite is de echtscheiding
in de katholieke kerk even groot als daarbuiten.
Maar er komt nog iets anders bij: we
moeten constateren dat ongeveer 5% van
de mensen die geboren worden, in feite
als homo of als lesbienne ter wereld komt.
In de reformatorische school ‘Gomarus’ in
Gorinchem denkt men daar anders over: je
moet maar flink bidden, dan gaat het vanzelf over! Maar dat helpt niet!
Harrie Buijssen

REDACTIELEDEN PAROCHIENIEUWS IN DE AFGELOPEN 21 JAAR
In maart 2000 verscheen het eerste nummer van ‘Parochienieuws”; een informatieblad dat in de loop van de jaren is uitgegroeid tot een begrip voor degenen, die nieuws uit de eigen kern
en huidige Heilige Pater Damiaanparochie willen blijven volgen.
In zijn algemeenheid mag men stellen dat sommige redactieleden
zeer trouw hun opdracht blijven vervullen.

Natuurlijk spelen allerlei persoonlijke omstandigheden mee om
deze taak vol te houden, maar eenmalig geven we u een kijkje in
de redactiekeuken…

Goes

Oost-Zuid-Beveland

‘s-Heerenhoek
Heinkenszand

Kwadendamme
Lewedorp

04.2004:Jacky Cardon
03.2007: Nicole van Engelen
02.2008: Thea de Maat
03.2014: Riet Hopmans
03.2000- heden: Plonie Paree
03.2000: Mina van ’t Westeinde
09.2000: Sjaak Rijk
02.2007-06.2010: Andries Lamper
03.2014- heden: Addie Nelen
03.2000: Jan Zuidhof
12.2001: Joke Beulens
05.2006-heden: Hans de Vos
03.2000: Fabiënne van Stee
04.2004: Petra Goetheer
12.2005-heden: Tilly van Klooster

Let wel: sommige kernen (toenmalige parochies) traden pas later
toe in deelname parochieblad ParochieNieuws.

Ovezande
Schouwen-Duiveland
Pastoresteam

Hoofdredactie

03.2000: Jannie Wijnands
09.2001: Ans Clarijs
02.2007- heden: Jeannet Kievit
09.2003-heden: Marinus Bierens
07.2002: Janneke Versaevel
10.2011: Marijke Clarijs
01.2019- heden: Rudy de Maaijer
03.2000: Harrie Buijssen
07.2004: Ria Ombelets
03.2006-07.2007 Johan Grouwels
11.2007-06.2020 Wiel Hacking
06.2020-heden: Alida van Veldhoven
03.2000: Rob Rijkschroeff
12.09.2006: Plonie Paree
01.01.2007- heden: Richard Gielens

Vanaf november 2000 werd het blad altijd door drukkerij Driedijk gedrukt. In eerste
instantie 10 x per jaar; later ging men over tot 8 nummers per kalenderjaar. De eerste
oplage bedroeg 7000, maar zakte in de loop der jaren terug naar het huidige aantal van
ruim 4000 exemplaren. We staan er sinds 2019 gekleurd op.
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Goes

N ieuws van
uit de kernen

PAASVIERING
Wat een mooie paasviering met kinderen hebben we gehad en wat had Pater
Thaddy een mooi paasverhaal te vertellen
met zang van het Jeugdprojectkoor Goes
o.l.v. Janny Dieleman.
7 keer hadden ze geoefend en het was een
lust om er naar te luisteren. We kijken er
naar uit wanneer ze weer mogen komen.
Florien de Hond

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

LIEF EN LEED
Overleden:
Willem van de Kamer, 86 jaar, overleden
op 13 maart, echtgenoot van P. van den
Beld. De uitvaartdienst en begrafenis
vonden plaats op 20 maart.
PAROCHIELE MISSIEWERKGROEP
Op 6 december 2020 heeft de Parochiële
Missiewerkgroep, ter financiële ondersteuning van onze missionarissen, zelfgebakken
oliebollen en pasteitjes verkocht.
Onze verkoop was een groot succes. We
slaagden erin 390 oliebollen en 155 pasteitjes te verkopen en alle winst van de verkoop van onze producten ging naar onze
missionarissen. Iedereen die onze producten heeft gekocht, heeft op deze manier
het werk van onze missionarissen gesteund,
dus wij willen al onze klanten bedanken.
Namens Parochiële Missiewerkgroep,
Aurelia Ladonski.
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HOE ZIET EEN GOEDE WEEK ER UIT
VOOR EEN KOSTER:
Op zaterdag voor Palmzondag de manden
vullen met palmtakjes en het rood
ophangen bij de ambo’s en tussen het
altaar, het rode kazuifel klaar hangen voor
de voorganger Pater Thaddy.
Maandag is er een boeteviering: alles
weer veranderen in het paars. Op dinsdag
alle beelden en kruisen afdekken met witte
doeken. Op woensdag in het stiltecentrum
Magdalenakapel klaar maken, 5 vazen met
rozen, 2 kandelaars met 5 kaarsen, een
baldakijn, en alles in het wit in verband
met Witte Donderdag.
Witte Donderdag: om 18.00 uur aanwezig
om de viering door te spreken met Pater
Thaddy en pastor Wiel Hacking die het
Paastridiuüm verzorgen. Na de communie
worden de hosties in een plechtige processie naar de dagkapel gebracht en
blijft er 1 parochiaan achter om te bidden.
Daarna ontbloten we het altaar en na de
lezing over de Hof van Olijven gingen we
naar de sacristie. Pater Thaddy en pastor
Wiel gingen aanbidden en de acolieten
bleven wachten in de sacristie tot ze
terugkwamen. Toen gingen we eerbiedig
naar de dagkapel om de vazen met rozen,
de kandelaars en het baldakijn weer op
te halen en de vazen werden bij het
kruis gezet.
Goede Vrijdag: de 2 ambo’s, altaar in het
rood. Om 08.00 uur was ik in de kerk om
de beamer met scherm en computer klaar
te zetten met Eric voor de Kruisweg van
15.00 uur. Na de Kruisweg alles opruimen
en weer teruggebracht naar het Pastoraal
Centrum. Kan ik nog even komen repeteren voor de kinderviering de volgende
dag om 13.15 dus weer op de fiets de kerk
openen, nog eens alles door spreken voor
de volgende dag. Om 18.00 weer aanwezig voor de plechtigheden voor de viering van 19.00 uur.
Stille Zaterdag: om 09.00 uur naar de kerk
met vrijwilligers die heel belangrijk zijn tijdens deze dagen, alles klaargezet voor de
Paaswake. “Kan ik nog repeteren?“ vroeg
Wim Boer om 11.00 uur. Ja hoor als je alles

maar laat staan voor de kinderviering. De
leden van het Jeugdprojectkoor kwamen
om 14.45 uur repeteren en aansluitend
was daar om 16.30 uur de kinderviering
met Pater Thaddy. Naar huis gaan was
geen optie dus na een eenvoudige maaltijd
de voorbereiding voor de Paaswake om
18.00 uur en om kwart voor tien reden we
naar huis want we waren net op tijd thuis
vanwege de lockdown.
1e Pasen: ik ga vroeg naar de kerk want
alle kaarsen moeten branden, en toen de
pastoor niet arriveerde hadden wij het
geluk dat pastor Buijssen in de kerk zat
en bereid was om de viering voor te gaan
zonder voorbereidingen (petje af 93 jaar
oud!!).
2e Paasdag: wat een luxe hadden wij:
pater Thaddy had een logé pastoor Luc
Simons, die samen met hem in de viering voorging en zo zat mijn taak na een
inspannende week er voor mij op.
Groet, Florien de Hond .
RESTAURATIE UURWERK IN DE TOREN
Wie in Goes aan het winkelen is kijkt
onwillekeurig een keertje naar de toren
van de RK-kerk om te zien hoe laat het is.
Soms loopt de klok niet gelijk, schitteren
de wijzerplaten in de zon of is de verlichting weer stuk.
Het probleem is dat het uurwerk, welke in
1983 is aangebracht
in de toren, is versleten. Regelmatig
staat de klok stil en
de verlichting is niet
meer te repareren.
Enkele jaren terug
wilde het bestuur van
onze kerk het probleem van de klok

's-Heerenhoek
rigoureus oplossen.
Een offerte werd aangevraagd om het
uurwerk te reviseren, de wijzerplaten te
vernieuwen en de cijferverlichting in ledverlichting uitvoeren. De offerte van het
gespecialiseerde bedrijf + bijkomende
kosten zoals een hoogwerker huren komt
het vernieuwen van het uurwerk (aan vierzijden van de toren) op ruim € 16.000,--.
De offerte was hoog, veel te hoog, om
hiervoor direct opdracht te kunnen geven.
Allereerst hebben we geprobeerd om het
uurwerk onderdeel van ons totaal restauratieplan te laten zijn. In ons nieuwe
meerjarenprogramma voor restauratiewerkzaamheden aan de Kerk, is een verzoek voor aanpassing van het uurwerk bij
het ministerie van OCW, ingediend. In dit
overzicht was het herstel van het uurwerk
alsmede de verlichting opgenomen. Omdat
voor de rijksdienst het uurwerk geen
essentieel onderdeel van het monument is,
wordt er voor deze aanpassingen, aan de
wijzerplaten en de verlichting, geen subsidiebijdrage verstrekt. Derhalve alle kosten
zijn voor het kerkbestuur.
ZENDINSTALLATIE:
Om een sluitend netwerk te krijgen wilde,
T-Mobile, een zendinstallatie in onze toren
plaatsen. Als kerkbestuur zouden wij hiervoor jaarlijks een behoorlijke vergoeding
krijgen zijnde € 10.000,--.
Als kernbestuur hebben wij allereerst een
besluit genomen of een zendinstallatie
passend is in de toren. Er is geen stralingsgevaar aanwezig en aan de buitenkant van
de toren zou het niet zichtbaar
zijn dat er een zendinstallatie was gemonteerd. Tevens heeft het bestuur een principe standpunt ingenomen om de jaarlijkse
vergoeding, het eerste jaar te gebruiken
voor het herstellen/vernieuwen van het
uurwerk in de toren!
Door omstandigheden zag T-Mobile er op
het laatste moment van af en lopen wij de
beoogde vergoeding mis.
Bijna gelijktijdig is er een subsidieverzoek
ingediend bij de Stichting S. Boone uit
Goes en de gemeente Goes. Voorlopig is er
een bijdrage van € 2.500,-- door de Stichting S. Boone toegezegd en een subsidiebijdrage van de gemeente Goes van bijna
€ 3.800,--.
Als bestuur van de H. Maria Magdalenakerk zijn wij gelukkig met de toegezegde
bijdragen. Wel moeten wij nu zelf nog een
bedrag van € 10.000,-- zelf investeren.
KERKBALANS:
Zoals in de brief van “Kerkbalans” staat, is
de begroting van 2021 niet sluitend en is er

zelfs een tekort van € 51.000,--. Doordat de
kerkdiensten maar door een beperkt aantal
parochianen mag worden bezocht levert
de extra collecte voor het restauratiefonds
ook weinig soelaas.
Graag willen wij, als bestuur van de
H. Maria Magdalenakerk, een beroep doen
op de lezers van het maandelijkse kerkblad “PAROCHIENIEUWS” voor een extra
donatie voor het vernieuwen van het uurwerk in de toren.
Achterin de kerk staat een “collectebus”
waarin u uw gift kunt doen.
Een bijdrage overmaken op de rekening
van het restauratiefonds is ook mogelijk.
Pater Damiaanparochie kern Goes, rekeningnummer: NL13 RABO 0380550415,
onder vermelding:
restauratie uurwerk toren.
Met deze oproep voor een bijdrage hopen
wij binnenkort opdracht te kunnen geven
voor het restaureren/vernieuwen van het
uurwerk.
Cees Pieters, bouwkundige kerk.
ELISABETH BEZOEKGROEP
De Elisabeth bezoekgroep heeft bloemstukjes laten bezorgen als Paasattentie
aan de verpleeghuizen ‘Ter Weel’ en ‘Ter
Valcke’. Door de coronamaatregelen was
het niet mogelijk om deze persoonlijk te
brengen. De tehuizen waren erg enthousiast over deze attentie. Ook hebben de
90 plussers en 80 plus bewoners van
zorginstellingen een kaart ontvangen met
een Paaswens. Hopelijk kunnen we volgend jaar weer meer persoonlijk contact
opnemen met zieken en ouderen in onze
parochiekern.
Elisabeth bezoekgroep

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

LIEF EN LEED
Overleden:
15 maart: Mary (Maria Jacoba) de Jonge,
89 jaar; woonachtig Burgemeester
Timansweg 2. Haar besloten uitvaartdienst
in onze kerk was op maandag 22 maart,
waarna crematie in eigen kring.
07 april: Piet Bek, 88 jaar, echtgenoot van
Ka Bek-van den Dries, wonende Werrilaan
48; de besloten afscheidsdienst was op
maandag 12 april.
DE GOEDE WEEK - STILLE ZATERDAG
EN PASEN
De laatste
jaren zijn we
vertrouwd
geraakt met de traditie dat in een van de
kerken binnen elk cluster het paastriduüm
gehouden wordt. Dit jaar viel helaas
cluster-west hier buiten, omdat er niet
voldoende voorgangers waren om dit in
alle drie de clusters te kunnen realiseren.
Jammer, maar begrijpelijk.
We waren gelukkig wel in de gelegenheid om de Goede Week te openen met
een speciale Palmpasen, die de bijnaam
‘Palmzaterdag’ kreeg, omdat de viering
op de reguliere vierde zaterdag van de
maand viel. De kandidaat-communicanten
konden zich op eigen wijze presenteren
en brachten met hun palmtakken en
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Kerkeboomgaardstraat
30 Kwadendamme
Dorpsstraat 51b Heinkenszand
(0113) 644
644 398
398
(0113)
www.rplusmakelaardij.nl
www.rplusmakelaardij.nl

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
KBO-PCOB
afd.Goes
Tel: 0113-216154

een ‘kei’ van een
seniorenorganisatie

55+?
Hulp nodig bij het
onderhoud van uw tuin?

eigen stijl van kennismaking toch nog een
‘hosanna’-stemming in deze eucharistieviering die weer eens werd opgeluisterd
met de klanken van een select deel van
het Missicanto-koor.
Op Goede Vrijdag hebben we geprobeerd
de kruisweg nieuw leven in te blazen door
de veertien staties van hun vertrouwde
plek te halen en ze – voor de camera-aan
iedereen konden laten zien. Ook de begeleidende teksten waren gemoderniseerd
en zorgden samen met kleurenfoto’s voor
een nieuw kruiswegboekje. De bijpassende – ook nieuw gekozen- gezangen
werden door aanwezigen en
Kerk-TV-kijkers gewaardeerd.
Op Goede Vrijdag mochten leden van
Missicanto hun bijdrage leveren aan een
van de drie vieringen in Goes. Ook hier
merkte je dat het animo om te zingen duidelijk aanwezig was bij deze leden.
’s-Heerenhoek kon zo toch ook ‘kleur’
geven aan deze bijzondere dag.
Samenkomen om de paaskaars te ontsteken heeft meer betekenis dan het lijkt:
als parochiekernen draag je samen het
licht over van Goes naar je eigen kerk op
Eerste Paasdag.

vanaf € 24,00 per jaar
bent u al lid
Info:
www.kbo-pcob-goes.nl
Tel: 0113-216154

Kiem Tuinonderhoud
•••••
06 44 91 52 78
jochemgielens@icloud.com
Kapelaan Koningstraat 26
4453 BK 's-Heerenhoek

PASTORALE ZORG INZAKE
SACRAMENT DER ZIEKEN
EN OVERLIJDEN

06- 53637130
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Wat een hoogfeest zou moeten zijn, leek
even een dieptepunt te worden….de verwachte voorganger kwam niet opdagen
en dus moest die ochtend om negen uur
in ras tempo alles worden aangepast:
voorganger- teksten- overweging en de
eucharistieviering werd een dienst van
Woord en Communie. De aanwezigen
konden, na een korte pauze, zich gelukkig
toch vinden in de vorm waarbinnen we
mochten werken. Ieder kon na afloop een
lichtpuntje meenemen naar een eigen
plek, want: er schijnt licht op het einde van
de tunnel!
De meerwaarde van een dergelijke improvisatie is het bewijs dat we samen als
geloofsgemeenschap flexibel, sterk en
gemotiveerd zijn om te laten zien dat we
staan voor ons geloof!

LANG LEVEN MET GOD/
LANGE LEVE GOD!
Het sacrament van de
eucharistie (samen
aan tafel- de eerste
heilige communie)
is van iets vanzelfsprekends in de jaren
zestig en zeventig van
de vorige eeuw verworden tot iets exclusiefs in de huidige tijd. Was je toen een
eenling/zonderling als jij je communie niet
deed; nu ben je speciaal als je die keuze
wel maakt.
We proberen deze -vier- kinderen duidelijk
te maken dat jij je niet ‘meer’ moet voelen,
omdat je samen met ouders die keuze hebt
gemaakt. Ieder mens is anders, niemand
is zoals jij….Het kost uiteraard tijd en inzet
om je bewust te worden van de betekenis
van ‘samen aan tafel gaan’ in de kerk.
De titel van het project ‘Blijf dit doen’
is meer dan zomaar een naam. Wil je
iets goed kunnen, dan moet je blijven
oefenen. Kerkgang en actieve deelname
verschillen in dat opzicht niet van leren
fietsen of kunnen zwemmen. Dat opvoeders hier anders tegenaan kijken is meer
dan duidelijk. Helaas is deze vorm van
godsdienstonderwijs maar een tijdelijke
opleving voor velen en schiet men makkelijk weer in een ‘slaapmodus’.
De inspiratie om dit project te blijven aanbieden is nog steeds aanwezig: we blijven
dit doen om het geloof levend te houden:
lang leven met God.

Ondertussen zijn Britt Rentmeester- Eloise
Sinac- Julia Kaca en Esmee van de Kreeke
al ruim een maand onderweg naar hun
feestdag: pinkstermaandag 24 mei om
12.00 uur. Hun ouders helpen wekelijks
met hand- en spandiensten en
blijven zo betrokken bij elke stap die we
samen zetten.
Richard Gielens, voorbereiding EHC 2021.

Heinkenszand
HOOP DOET LEVEN..
Zoals vele bedrijven en
instellingen gaat onze
kerk ook gebukt onder
het beleid van virusbestrijding en bescherming. Diensten worden
binnen verantwoorde afspraken gehouden
en het aantal kerkgangers neemt nog
steeds toe; het maximale aantal toe te
laten bezoekers wordt nu bijna wekelijks bereikt en (hoe gek het ook klinkt)
we hebben nog steeds geen ‘nee’ hoeven
te verkopen. Een verzorgde dienst die
zorgvuldig wordt voorbereid door liturgische werkgroep, kosters, bloemengroep,
koorleden en organiste wordt wekelijks
gewaardeerd. Mond-tot-mondreclame
zorgt er dan voor dat (mede vanwege de
feestdagen en het voorjaarszonnetje) een
gang naar de kerk als ‘voorrecht’ wordt
ervaren.
Inkomsten in de vorm van misintenties,
collectes en kerkbijdragen zorgen ervoor
dat we de eindjes aan elkaar kunnen
blijven knopen. Dit zorgt voor een positief
gevoel bij parochiekerncommissieleden,
die alles uit de kast halen om de kerk sterk
op de kaart te zetten.
De komende weken tot aan Pinksteren
zullen zoveel mogelijk muzikaal worden
ondersteund. De onlinediensten worden
als goed alternatief ervaren en evenzo
gewaardeerd. Voor degene die deze uitzending verzorgt, is dit een positieve
prikkel om te blijven registreren.
In een periode waarin veranderingen op til
staan, bezuinigingen worden doorgevoerd
of zelfs winkelfilialen worden gesloten,
omdat de lockdown te lang duurt, durven
wij te hopen dat we er sterk genoeg uitkomen om door te gaan.
Met Hemelvaart zal
er dit jaar geen viering in onze kerk
plaatsvinden; dit
heeft mede te maken
met het aantal
beschikbare voorgangers.
Met Pinksteren pakken we weer ‘groots’
uit, passend bij het hoogfeest: let wel, ook
deze dienst is op de reguliere vierde zaterdagavond van de maand; dus op zondagochtend is er dan geen dienst in onze kerk.
Tweede Pinksterdag is er – zeer ongebruikelijk- wel een viering, maar die is enkel
toegankelijk voor familieleden van communicanten.
Parochiekerncommissie ’s-Heerenhoek.

KENNISMAKINGSVIERING EERSTE
COMMUNICANTJES

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

LIEF EN LEED
Overleden:
Op 2 maart is overleden Adriaan de Jonge,
weduwnaar van A. de Jonge- Goense,
op de leeftijd van 93 jaar. Adrie komt uit
een groot gezin en is geboren in ’s-Heerenhoek. Na veel omzwervingen, o.a.
via Brugge vond hij z’n stekkie in Heinkenszand waar hij in 1958 trouwde met
Agnes. Trots was hij op zijn drie kinderen
en kleinkinderen en hij hield erg veel
van ze. In de landbouw was het destijds
zwaar werk, maar toen hij bij de PZEM kon
komen werd dat beter. Vanaf dat hij in de
VUT zat hielp hij veel bij de kinderen met
allerlei werkzaamheden. Elke zaterdag
een potje kaarten was vaste prik en dat
vond hij heerlijk. Adrie had het zwaar
toen Agnes in 2009 overleed en hij alleen
verder moest. Elke dag liep hij z’n rondje in
Lewedorp, waar hij de laatste jaren in de
Kraayert zat. Het laatste rondje heeft hij
helaas niet meer af kunnen maken.
Op 14 maart is overleden Helma Rijk-Hoondert, weduwe van Leo Rijk, op de leeftijd
van 56 jaar. Op 20 maart is zij na de uitvaartdienst begraven op onze begraafplaats. Dat zij moge rusten in vrede.
Op 7 april is overleden Adriana Irene de
Wael-de Koster, weduwe van Jozef Franciscus de Wael, op de leeftijd van 76 jaar.
Dat zij moge rusten in vrede.

Zaterdag 17 april vond de kennismakingsviering van de communicantjes plaats.
Het gaat om de volgende kinderen:
Romy Hameeteman, Puck Courtin, Julian
de Jonge, Chloë Raas, Ayden Courtin,
Kim Vermeulen, Menno van Zunderen,
Joselien Vermue en Chenya van Peer.
Op het altaar stonden 9 mooie collages
tentoongesteld, waar de kinderen op
school hard aan hadden gewerkt. Een
prachtig resultaat met hun foto’s, namen,
voetafdrukken, hobby’s, lievelingseten en
wat ze later willen worden erop.
Daarbij nog 9 brandende kaarsen, symbool voor het licht van Jezus, dat hun
levensweg blijvend zal verlichten.
Wij bidden dat deze kinderen hun licht
laten stralen op iedereen om hen heen.
We wensen hen een mooie voorbereiding
op de Eerste Heilige Communie toe.
Beste parochianen,
Het blijft nog steeds onzeker hoelang de
coronamaatregelen zullen aanhouden.
Wordt het op 19 juni een communieviering met 30 mensen? Mag er thuis feest
gevierd worden? Het is allemaal nog
onzeker.
Het zou daarom erg leuk zijn om onze
betrokkenheid als parochianen met de
communicantjes een feestelijk tintje te
geven. We willen u daarom vragen of u
hen een felicitatiekaartje wilt sturen.
Alle kaarten worden door ons onder de
9 kinderen verdeeld en na de communieviering aan hen overhandigd. In de
kerk van Heinkenszand komt een doos
te staan om de kaarten of misschien wel
een kleine attentie voor de kinderen in
te doen.
Kaarten graag als volgt adresseren:
Aan de Eerste Communicant
p/a H. Blasiuskerk
Kerkdreef4
4451 AD Heinkenszand
Het zou fantastisch zijn om zo samen een
kleine invulling te geven aan deze speciale
en feestelijke dag. We zien uit naar uw
enthousiaste medewerking.
Alvast hartelijk dank.
De communiewerkgroep
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Kwadendamme
NOG EEN SOEPJE MET EEN TEKST UIT
DE 40 DAGEN KALENDER
Helder
Dat wij door Jezus
in de tempel van God
mogen komen
en dat wij daar
tot rust en overgave
kunnen komen,
in de heilige ruimte
van ons dagelijkse
bestaan,
met ons hart als de
eigenlijke
tempel van God.
Heldere soep met ei.
Ingrediënten:
1,5 liter bouillon, 1 el. olie, ½ tl. zout, 4
eieren waarvan 2 gekookt, 110 g. matzemeel of fijngemalen matzes, 2 el. gehakte
rucola of ander vers kruid zoals selderij
Bereiding
Klop de 2 rauwe eieren met 4 el. koude
bouillon en de olie. Voeg het matzemeel toe
en vorm een deeg, laat 45 minuten rusten
in de koelkast. Breng de bouillon aan de
kook. Dompel je handen in ijskoud water
en rol telkens 1 el. matzedeeg tot een balletje. Laat de matzeballen voorzichtig in de
kokende bouillon vallen. Kook de balletjes
gaar in 15 minuten of tot ze allemaal boven
drijven. Serveer de soep en strooi er de
gekookte eieren, door een zeef gedrukt,
overheen, samen met de gehakte rucola.
JONGEREN PASTORAAT
HEINKENSZAND
Lijkt het jou leuk om op vrijdagavond met
een groep jongeren leuke dingen te doen
in de kerk van Heinkenszand? Dan is het
JP echt wat voor jou!
Wat het inhoudt; We zijn meestal met
een groepje van rond de 10 personen
van alle leeftijden, en het is vaak rond
19:00/20:00 tot ongeveer 22:00.
Het is meestal 1 keer per maand, de
datum voor de volgende maand plannen
we altijd op de dag dat we er zijn.
Wat we doen op zo’n avond is heel variërend, soms voetballen we, spelen we
binnen verstoppertje, eten en drinken we
wat, we praten over van alles, kijken film,
luisteren muziek of we doen iets wat te
maken heeft met de kerk.
Lijkt het jou ook leuk om hieraan mee te
doen? Dan ben je van harte welkom!
De datum voor de volgende keer is 30
april om 19:00 uur en dit keer gaan we
gezellig overnachten in de kerk dus het
is tot de volgende middag. Het adres is
Kerkdreef 4, Heinkenszand.
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Parochiekern
KWADENDAMME
-	Secretariaat is gevestigd in het parochiehuis:
J. Frisostraat 5, 4434 AC Kwadendamme.
-	Op dinsdag- en vrijdagmorgen is er iemand van
of namens de parochiekerncommissie aanwezig
tussen 9.00 – 12.00 uur.
- Telefonisch bereikbaar: 0113-649219
of 06-25053876.
- Website: www.kerk-kwadendame.nl
- E-mail: h.bonifacius@hetnet.nl
Bankzaken:
-	ING: NL42INGB0000394345
Parochiekern Kwadendamme
-	Rabo: NL10 RABO 0346034183
Pater Damiaanparochie kern Kwadendamme
Vieringen:
- 1e t/m 4e zondag: 11.00 uur
- 5e weekend zaterdag: 19.00uur
Misintenties:
Corrie Franse, tel. 0113-851349 of 06-15073351
e-mail: cjmfranse@zeelandnet.nl
Doopcontactpersoon:
Marga v.d. Plasse, 0113-649605.
Inleveren kopij Parochienieuws:
e-mail: hansdevos@zeelandnet.nl
Hans de Vos, Siguitsedijk 29,
4434 NB Kwadendamme, 0113-649993.

gemeenschap in het Afrikaanse Yorgho.
Deze kandelaar staat doorgaans prominent op de hoek van het altaar.
Bij een bezoek aan projecten van Emmaus
in West Afrika ontstond er een bijzonder
contact met Valentin Guigma in Burkina
Faso. Dit leidde ertoe dat Jan Beekman in
december 1997 daar heen ging voor tijdelijke ondersteuning, maar in feite is hij er
voor de rest van zijn leven gebleven. Jan
leefde eenvoudig en voelde zich thuis bij
gewone mensen. Hij bezat een vurige ijver
voor rechtvaardigheid en kon fel uithalen
naar machtsmisbruik en onrecht. Heel
concreet probeerde hij eraan bij te dragen
dat eenvoudige mensen zich konden verheffen. Een grote achterban in Nederland
ondersteunde de projecten waar hij bij
betrokken bleef.
Ook al nam zijn fysieke toestand in de
loop der jaren af, zijn geest bleef krachtig
en helder tot het einde. En daarbij kon
hij rekenen op de zeer goede zorg van
Denise, Bianca, Abdou en Pierre. Nu heeft
hij zijn missie voltooid en mag hij rusten in
zuster aarde in Yorgho, Burkina Faso.
BLOEMENGROET VANUIT DE KERK

LIEF EN LEED
Overleden
Joke Jacobs, echtgenote van Piet
Boonman, geboren 11 juni 1945, overleden
6 maart 2021.
Maria Pieternella (Marietje) Wouterse,
geboren 22 maart 1935, overleden 26 maart
2021.
JAN BEEKMAN, MINDERBROEDER
FRANCISCAAN
Ons bereikte het droeve bericht dat pater
Jan Beekman in Burkina Faso op de leeftijd van 85 jaar is overleden. Via onze
Caritas hebben we vele keren de kans
gekregen projecten van Jan t.b.v. de
bevolking van mensen in Burkina Faso
(met name in de streek Yorgho) te ondersteunen. Denk aan het naaiatelier van
Bianca, het onderwijs voor jonge kinderen en de vervolgopleidingen. Eenmaal
was pater Beekman, bij een bezoek aan
Nederland, ook te gast bij ons. Theo heeft
hem meerdere malen in Burkina Faso
mogen ontmoeten en kreeg als dank voor
onze betrokkenheid een handgemaakte
koperen kandelaar als herinnering aan de

Omdat we elkaar missen, nauwelijks
spreken en maar weinig gezamenlijk
vieren, bracht een aantal van onze vrijwilligers in de Goede Week een fleurige bloemengroet aan onze tachtigplussers. Dit
wil zeggen dat aan zo’n negentig deurtjes
is geklopt en de attentie is overhandigd
dan wel bij de deur is neergezet. Hoewel
de bezorgers hiervoor menig vrij uurtje
beschikbaar moesten stellen, bleek het
een dankbare klus. Parochianen toonden
zich blij verrast en verheugd om vanuit de
kerk een teken van leven te ontvangen.
Veel hartelijke groeten konden mee terug
naar huis worden genomen. We delen ze
graag met u: een hartelijke groet van onze
ouderen en een even zo vurige wens om
spoedig te kunnen terugkeren naar een
normale samenleving.
VASTENMAALTIJD
Als alternatief voor de gebruikelijke

vastenmaaltijd aan de grote tafel in de
kamer van het parochiehuis kon er dit
jaar vanuit de keuken aan het Bonifaciuspleintje een maaltijd worden afgehaald.
Er waren drie verschillende soepen klaargemaakt waarvan iedere deelnemers
twee bekers kon laten vullen, er was een
broodje bij, een botertje, een Bonifaciusbiertje en een stevige, gezonde appel. Dit
alles kon worden afgehaald in een speciaal tasje, dat ook nog eens was voorzien
van een mooie kaart ter bezinning en verdieping. Ruim twintig mensen deden mee,
waardoor deze actie een extra bedrag van
ruim honderd euro voor de vastenactie
opbracht. Bij deze veel dank aan de soepkokers. En natuurlijk tot volgend jaar, maar
dan hopelijk als vanouds met z’n allen
rondom één grote tafel.

met overigens wel de prachtige muziek
van Andrea Bocelli’s paasconcert Music
For Hope, maar dit jaar mochten we met
ruim dertig mensen in de kerk werkelijk getuige zijn van de wederopstanding
van Jezus, en de viering daarvan met de
intocht van de nieuwe paaskaars (zie
foto) en de vernieuwing van het doopwater. De gewijde paaskaars werd binnengedragen en bewierookt door pastor
Wiel Hacking, en lector Margriet van de
Plasse schonk met een sierlijk gebaar het
nieuwe, eveneens gewijde water vanuit
een grote kan de doopvont in. De wijding
van kaars en water had de dag ervoor
plaatsgevonden tijdens de paaswake in
Ovezande met celebrant Norbert Schnell,
pastoor van de parochie Breda-centrum,
die de gelegenheid te baat nam ons uit
te leggen dat Pasen in wezen een vreugdevolle tijd is, een tijd van nieuwe hoop.
De paasboodschap van pastoor Schnell
is momenteel nog te bezien en te beluisteren via Youtube, zoek daarbij op ‘Woord
van de pastoor 12 april’. Overigens is daar
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Kerncommissie
PAASVIERING
Dit jaar kon Pasen een stuk beter gevierd
worden dan vorig jaar, hoewel we door
de coronamaatregelen nog steeds erg
in ons handelen werden beperkt. Vorig
jaar hadden we een nagenoeg lege kerk,

Afscheid
nemen doen
we samen.
ook het concert van Andrea Bocelli nog te
vinden, zoek hiervoor op ‘Andrea Bocelli
Music For Hope’. Tenslotte moet worden
opgemerkt dat onze kerk momenteel
schitterend is versierd in de traditionele
paaskleuren. Vooral de grote plakkaten
langs de zijwanden vallen erg op, zie foto.
Ze zijn voorzien van paastakken en goudkleurige paaseieren, en hun felgele kleur
fleurt het gebouw enorm op. Eigenlijk zijn
alle paasversieringen prachtig, en hopelijk
kunnen deze de hele paastijd (tot en met
Pinksteren) in de kerk blijven. Bij deze heel
veel dank aan onze bloemengroep.
Hans de Vos

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

Richard Ensing
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Lewedorp
Plantplannen?
Wij adviseren u graag.

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

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

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

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

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

NATIONALE DODENHERDENKING 2021
Evenals vorig jaar zijn er dit jaar geen
grootse herdenkingen vanwege Corona.
Dit was vorig jaar de reden dat Erik Remijn
spontaan aanbood de taptoe te blazen
vanaf de galmgaten van de toren. Het
bleek een prachtig initiatief. Krachtig en
indrukwekkend werden de noten naar
buiten geblazen om daarna op ons dorp
neer te dalen. Dit was de reden om Erik
te vragen ook dit jaar de taptoe te blazen
vanaf die bijzondere plek. Met de mensen
die zich op de begraafplaats verzameld
hadden legden we vorig jaar een krans en
zongen we het Wilhelmus. Daarbij moet
wel gezegd worden dat de weersomstandigheden perfect waren. Maar ook dit jaar
gaan we ervoor om een plechtig moment
te creëren ter nagedachtenis aan al die
mensen die streden en gevallen zijn voor
onze vrijheid en veiligheid. Op 4 mei a.s.
rond 19:50 uur komen we samen in de
buurt van het oorlogsmonument op de
begraafplaats.
Kerncommissie
SACRAMENTSPROCESSIE 2021
Moeilijke beslissingen kwamen en komen
in dit tweede coronajaar voortdurend op
ons pad.
We hebben nog steeds te maken met
beperkingen en beslissingen of evenementen wel of niet door kunnen gaan. Er
zijn ook beperkingen van het maximale
aantal bezoekers; dit laatste zien we
iedere zondag terug in het geringe aantal
kerkgangers. Het roept vooral ongerustheid op, verdriet ook, en zorgen om de
toekomst. Ongewild stonden we voor de
keuze om wel of geen Sacramentsprocessie te organiseren. Het zou nota bene
de tiende keer zijn, dus het tweede lustrum! Na lang wikken en wegen hebben
we besloten om de organisatie toch op te
pakken. Weliswaar in een verkorte en veel
bescheidener versie dan we afgelopen
edities gewend waren, maar toch.
Op 6 juni aanstaande, om 14.00 uur wordt
gestart met een kleine rondgang van het
Heilig Sacrament vanuit de kerk die eindigt
in de tuin van de pastorie. De eucharistie
zal aansluitend gevierd worden in de kerk.
We hopen van ganser harte dat het aantal
bezoekers tegen die tijd wat verder opgerekt kan worden. En anders, tja, dan zit er
niets anders op dan deze tiende editie letterlijk en figuurlijk klein te houden, met de
belofte om het feest voor 2022 dubbel en
dik op de kalender te schrijven.
Processiecomité o.l.v.
pastoor Paul Verbeek
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Parochiekern
LEWEDORP
Correspondentieadres:
Burgemeester Lewestraat 11
4456 AG Lewedorp (parochiezaal en secretariaat)
e-mail: eligiuslwd@zeelandnet.nl
telefoon: 0113-613164 / 0113-581577
Financiële gegevens:
RABO: NL63 RABO 0128502096		
Pater Damiaanparochie kern Lewedorp
Opgave misintenties bij Mevr. Riet Steenbakker
Sloestraat 13 4456 AN Lewedorp telefoon 0113613188 of per e-mail: psteentje@zeelandnet.nl
Doopcontactpersoon:
Marleen van Stee tel. 06-51119128
e-mail: marleen.vanstee@gmail.com
Kopijadres:
e-mail: bvklooster@gmail.com
Tilly van Klooster, Roompotstraat 44,
4456 BE Lewedorp, tel. 0113-613331
Ledenadministratie
en parochiebladbezorging/adressering:
Bianca Kloosterman
e-mail: klooster@zeelandnet.nl
tel. 0113-613904
Caritas pater Damiaanparochie kern Lewedorp
NL15 RABO 0128500050

MAIL ADRESSEN SVP

Nu we tijdens deze corona tijd door
gewijzigde regelgeving soms snel zaken
moesten aanpassen, zoals hoeveelheid
mensen tijdens diensten in de kerk, het
niet door kunnen laten gaan van een viering enz. enz. lijkt het ons gemakkelijk
om voor de toekomst een mogelijkheid te
hebben om u hiervan snel op de hoogte te
kunnen stellen.
Dit kunnen wij zeer eenvoudig doen door u
een e-mail te sturen.
Echter van velen van u hebben wij geen
e-mailadres en van niemand weten we of
u dit op prijs stelt.

Wij stellen voor, als u van deze dienst
gebruik wilt maken om een mail te sturen
naar eligiuslwd@zeelandnet.nl onder vermelding “berichtendienst”.
Wij zullen dan van al deze adressen
een bestand maken en in voorkomende
gevallen u een bericht sturen.
Parochiekerncommissie
VOORSTELLEN COMMUNICANTEN

De communicanten zijn al een aantal
weken bezig met de voorbereiding van hun
communie.
Zaterdag 10 april tijdens de Eucharistieviering was de presentatieviering van de
communicanten. Dat was best een beetje
spannend. Andrea, Eefke, Lars, Damian en
Nick hebben zich keurig voorgesteld.
De kerk was versierd met allemaal mooie
naamslingers. Deze hebben de kinderen
samen met hun ouders gemaakt. De
slinger sluit aan bij het thema van de communieviering ‘Lang leve(n met) God.
Tijdens deze Eucharistieviering was het
thema Barmhartigheid. Er stond een
levensboom in de kerk, die mooi versierd
werd door de kinderen, met hartjes waar
hun naam op stond.
Wij wensen de kinderen, ouders en
Richard nog veel succes met de laatste
voorbereidingen voor hun communie
“Zondag 6 juni om 14.00 uur”.

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN
15 mei
voorbereiding eerste communie 13.00 uur
31 mei
parochiekernvergadering 19.30 uur

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

COMMUNIEVOORBEREIDING
De voorbereiding in onze parochiekern heeft
wat vertraging opgelopen, maar zal binnenkort worden opgestart.
De presentatieviering van de communicanten is op 16 mei om 09.30 uur.
De datum van de communieviering is ook
gewijzigd: pastoor Paul Verbeek zal op
zondag 20 juni om 13.30 uur de kinderen aan
de altaartafel vragen om samen maaltijd te
vieren.
Angela en Jeannet
BISSCHOP LIESEN EN PINKSTEREN
Dankzij medewerking
van het bisdom
zijn parochiekernen toch in
staat om regelmatig eucharistievieringen
te houden in alle
kerken van onze
parochie. De bisschop
van Breda heeft aangegeven op het hoogfeest van Pinksteren (23 mei) onze kerk te
willen bezoeken en te willen voorgaan in
deze viering. Wij vinden dit geweldig en
putten moed uit deze actie om ‘begeesterd’ mee te werken aan deze bijzondere
dag. Wij hopen dan ook dat uw aanwezigheid die ochtend om 9.30 uur ons enthousiasme ondersteunt.

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

Voor een zorgzame begeleiding

Dag en nacht bereikbaar op:

(0111) 45 07 17
www.uitvaartsd.nl

U I T VA A RT Z O R G

STEIJN
DE VLIEGER

U I T VA A RT Z O R G

STEIJNZEELAND
DE VLIEGER

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

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

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

DE VLIEGER

ZEELAND

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

DE VLIEGER

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

Parochiekern
OVEZANDE
Kerkgebouw
Onze Lieve Vrouw Hemelvaart,
Hoofdstraat 60, Ovezande
Contactadressen
Secretariaat: pastorie Hoofdstraat 58,
4441 AE Ovezande tel.: 0113-655214
internet: www.rkovezande.nl
e-mail: rk.ovezande@zeelandnet.nl
Financiële zaken
Bankrekening: NL27 RABO 0346008948
Pater Damiaanparochie parochiekern Ovezande
Misintenties, uitvaarten, huwelijken,
jubileumvieringen e.d.:
Mevr. C. de Baar-Rentmeester, tel.: 0113-655824,
email cdebaarrent@zeelandnet.nl
of Mevr. A. Harthoorn-Capello, tel.: 0113-655157,
email a-miekehc@zeelandnet.nl
Doopcontactpersoon:
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

PAASTRIDUÜM
We kunnen, ondanks de coronamaatregelen, terugkijken op een zeer geslaagd
paastriduüm, het liturgisch hoogtepunt
in het kerkelijk jaar. De Bredase pastoor
Norbert Schnell ging op een heel persoonlijke en aansprekende wijze voor in
de driedaagse. Hij heeft samen met een
grote groep vrijwilligers van kosters, misdienaars, acolieten, lectoren en vertegenwoordigers uit de kernen van cluster
Zuid, koorleden en organisten, op indrukwekkende wijze Witte Donderdag, Goede
Vrijdag en de Paaswake gevierd. De bezetting van de vieringen was zondermeer
goed te noemen, uiteraard overeenkomstig de richtlijnen van Bisdom Breda. Ook
andere parochiekernen waren present bij
de vieringen. Voor herhaling vatbaar.
Of, zoals een kerkganger het uitdrukte:
“Het was goed te merken dat we een jaar
overgeslagen hadden. Ik beleefde alles op
een frisse, soms aangrijpende, dan weer
verheugende manier. Nu merk je pas wat
je toen gemist hebt, en hoe centraal deze
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tijd in het kerkelijk jaar ligt. Maar ook had ik
nog steeds in herinnering, hoe na die stille
Goede Week van 2020, het juist Ovezande
was waar op paasmorgen via Omroep Zeeland de blijde boodschap aan heel de provincie verkondigd werd.”
De bloemengroep heeft zichzelf overtroffen
bij de versiering van
de driedaagse. Elke
dag was er
weer een
passende
inrichting
met bloemen
en passende
attributen.
Goede Vrijdag
EERSTE HEILIGE COMMUNIE
Het is bijna zover! Juul, Bregje, Lieke,
Abel, Eva en Anne kijken uit naar zondag
25 april wanneer ze om 14.00 uur ‘s middags hun Eerste Communie gaan doen.
Iedere week, al zes weken lang, komen ze
achterin de kerk bij elkaar om te werken in
hun project boek ‘Blijf dit doen’. Ze bidden
samen en luisteren naar verhalen over
Jezus. Graag hadden de kinderen en hun
ouders dit feest samen met u willen vieren,
maar we hopen dat u in plaats daarvan, in
gedachten met hen verbonden wil zijn.
Werkgroep eerste communie:
Saskia, Annemieke, Charlotte
HEMELVAARTDAG
Wie er gaat wandelen of fietsen op
Hemelvaartsdag, dit jaar op donderdag 13
mei, geniet vaak met volle teugen van de
prachtige bermbloemen. Denk maar eens
aan fluitekruid, klaprozen, boterbloemen,
kamille en nog veel meer. Plukt u die dag
tijdens een wandeling of fietstocht ook
een prachtig veldboeket? Dan zullen er net
als vorig jaar weer lege vazen bij de Maria
veldkapel aan de Oude Ovezandseweg
voor u klaar
staan. Hier
kunt u uw
veldboeket
inzetten.
Zo brengen
we Maria
hulde in de
meimaand
en zetten
haar in de
bloemen.
Bloemen bij Maria
Doet u ook

weer mee om het hele pad vol bloemen te
krijgen!
Charlotte den Toonder
CD OPNAME IN DE KERK
Al een aantal jaren verzorg ik de geluidsopnamen voor het Middelburgse trio
Sunshine Cleaners. Met hen heb ik inmiddels twee albums gemaakt: een met
songs geïnspireerd door de gevangenisgedichten van de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer, en een met songs over
gewone mensen die onder bijzondere
omstandigheden tot iets bijzonders in
staat zijn, zoals bijvoorbeeld de in Middelburg geboren Etty Hillesum.
De afgelopen tijd zijn we bezig geweest
om de opnamen van een nieuw album af
te ronden. Daarop komen grotendeels zelfgeschreven, Engelstalige songs die geïnspireerd zijn door de Zeven Werken van
Barmhartigheid. Eén van die songs, die
aansluit bij het thema ‘geef de dorstigen
te drinken’, is een a capella gezongen
worksong uit de tijd van de slavernij. Ik
was op zoek naar een locatie waar dit
meerstemmige zangstuk optimaal geregistreerd kon worden. De Sunshine Cleaners opperden om het ergens in een kerk
te proberen. Ik dacht daarbij uiteraard
meteen aan de kerk bij mij om de hoek.
Soms hoef je helemaal niet ver te zoeken.
Het was een schot in de roos. Op vrijdagmiddag 9 april kregen we de gelegenheid
om aan het werk te gaan en al meteen
bleek hoe prachtig de akoestiek daar is.
De opname was al snel gerealiseerd en
viel zo in de smaak, dat we bij een andere
song ook nog wat koorzang hebben opgenomen. Het aardige is dat nu het hele
album in Ovezande is opgenomen.
‘Seven Works Of Mercy’ verschijnt in mei
als onderdeel van een landelijk project
over de Zeven Werken van Barmhartigheid. Dit project is opgezet door De Roos
Van Culemborg, een stichting die zich ten
doel stelt om beeldende kunst, muziek
en literatuur te stimuleren in de driehoek
kerk, cultuur en samenleving. Meer informatie volgt binnenkort op
www.sunshinecleaners.nl
Mark Nijssen
INTERVIEW MET OAL IN
Kim Voet, lid van koor Oal In. Kim is 46 jaar
oud, getrouwd met Peter, en heeft drie kinderen. Ze is woonachtig in Ovezande en
lid van het koor Oal In.
Kim, wat is je functie binnen Oal In en
welke taken heb je?

Een van mijn taken is bestuurslid van koor
Oal In. Dit doe ik samen met vier andere
koorleden. Sinds de uitbraak van de
Corona heeft dit nog meer vorm gekregen.
Er is vaker overleg over de ‘regeltjes’, wat
mag wel en niet en hoe geven we dit vorm.
Verder beheer ik de financiën en ben ik
contactpersoon. Als ik tijd heb, help ik
om de viering voor te bereiden. Vanwege
mijn onregelmatige werk in de zorg heb
ik daar niet altijd de mogelijkheid voor. De
taken worden vaak gedaan door hetzelfde
clubje. Dat is wel eens lastig. Binnen het
koor ben ik sopraan.
Hoe lang ben je lid van het koor?
Ik ben lid van het koor sinds m’n twaalfde,
al 34 jaar. Vroeger was het een vanzelfsprekendheid: je ging naar Goes naar
school en werd dus lid van het (toenmalige) R.K. Jongerenkoor uit Ovezande.
Een naam hadden we toen nog niet. Je
vriendinnen deden dat ook en van huis uit
werd het gestimuleerd. Ik heb het altijd
leuk en gezellig gevonden! Toentertijd
was het nog onder de bezielende leiding
van pastoor Pontenagel. Het jongerenkoor
is in november 1970 door hem opgericht.
Dat betekent dus dat we al ruim 50 jaar
bestaan maar dit nog niet hebben kunnen
vieren ... Zodra Corona onder controle is
hopen we hier nog uitgebreid aandacht
aan te kunnen schenken.
Wat vind je leuk aan het zingen bij Oal In?
Ik geniet van het samen zingen en het
sociale wat het koor ook meebrengt. De
betrokkenheid bij de kerk heb ik van huis
uit meegekregen. Mijn moeder is ook al
heel lang actief in de parochie. Ik kreeg
dit met de paplepel ingegoten. Vroeger
was het allemaal wel wat anders. Pastoor Pontenagel en pastoor Brooijmans
waren meer vooruitstrevend. Ze wilden
meer jongeren betrekken bij de kerk. We
werden als liturgische werkgroep iets
vrijer gelaten. De pastoor gaf uitleg over
het evangelie van de betreffende viering.
Wij zochten daar lezingen en liedjes bij.
Samen met de pastoor gaven we vorm
aan de viering. We waren uniek in het, als
jongeren zèlf, invulling geven aan de viering. Tegenwoordig worden er meer eisen
aan de viering gesteld. Wel is er af en toe
een pastor aanwezig bij het maken van de
viering.
Hoe ervaar je het zingen in deze
Corona tijd?
In het begin mochten we nog met maximaal acht leden zingen. Vanaf december
mocht dit helaas niet meer. In december
werd ging ook de kerstnachtmis niet door.
Toen werd het allemaal wel moeilijk en
lastig. Toen de maatregelen in januari

weer verder werden aangescherpt en we
maar met vier mensen mochten zingen,
hebben we in overleg besloten om geen
diensten meer te verzorgen. Op Goede
vrijdag hebben we wel de kerkdienst
opgeluisterd met een klein groepje. Nu
is het afwachten wat er eventueel de
komende tijd weer wel en niet mag.
Wat mis je het meest aan het niet samen
repeteren en een viering opluisteren?
Ik mis vooral een stukje samenzijn, verhalen horen van elkaar, bijkletsen. Ook
geeft zingen ontspanning. Je mist gewoon
de mensen die je wekelijks zag. Gelukkig
werk ik zelf in de zorg, zodat je op locatie
nog wel mensen ontmoet.
Wat zou je tegen iemand zeggen die twijfelt om te komen zingen?
In Ovezande mogen kinderen vanaf hun
eerste communie instromen in het koor.
Vind je zingen leuk maar twijfel je? Kom
gezellig eens paar keer meezingen en
sfeer proeven!
Kim, wil je verder nog iets kwijt?
Ja, de toekomst van onze kerkgemeenschap is onzeker. Mag onze kerk open
blijven? Hoe gaan we het verder doen met
ons koor? Wat gebeurt er na Corona? Blijft
iedereen nog betrokken bij het koor. Dit
zijn wat punten die me wel bezig houden.
Maar vooralsnog eerst de Corona maar
eens de baas worden!
Nicole Boonman
THEEHUIS DE PASTORIE
De pastorie ondergaat een ware metamorfose. De Werkgroep Gebouwen met
ondersteuning van meerdere deskundige
vrijwilligers is aan de slag gegaan met
het opknappen van de gang en helemaal
terug opbouwen van de keuken. Er komt
heel wat bij kijken: een nieuw toilet, extra
elektragroepen, een nieuwe groepenkast,
tegelen, heel veel schilderwerk, een tussenmeter tussen kerk en pastorie voor het
gasverbruik, herstellen van de oude granitovloer en ga zo maar door. Teveel om op te
noemen. Er is en wordt met man en macht
gewerkt om alles zo te maken dat Zeeuwse
Gronden haar werk als Theehuis straks zo
optimaal mogelijk kan doen. Nu half april
zijn we bezig met het afronden van de verbouwing tot Theehuis De Pastorie.
Ook Zeeuwse Gronden is al een paar
weken bezig om de voor- en achterkamer
op te knappen. Een ingehuurd schildersbedrijf heeft prachtig werk geleverd. Je
kent de ruimtes amper terug. Gelukkig
is de schouw, die nog erg herinnert aan
onze laatste inwonende pastoor Pontenagel, wel in de originele staat behouden.
Straks zal de spreuk op de schouw “Vinum

Striepseweg 4,4435 RL Baarland

Verzorgt de gehele uitvaart
met Zorg en Respect...

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

Uitvaartverzorging

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

Geldeloozepad 20, 4463 AJ Goes

(0113) 311 444
www.uitvaartzorgcentrum.nl
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Schouwen-Duiveland

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

et musica laetificant cor et super utroque
dilectio amicorum” ook voor Theehuis De
Pastorie gaan gelden. Vertaald: Wijn en
muziek verlichten het hart en bovenal de
genegenheid onder vrienden. Dat zal zeker
passen, behalve dan de wijn. Die zal bij
het Theehuis niet op de kaart staan.
Wordt vervolgd.
Ad Schenk
PARKEERPROBLEMEN BIJ DE KERK
We hebben nogmaals bij de Gemeente
Borsele aan de bel getrokken over het parkeren vlakbij de kerk. We worden er regelmatig, te vaak mee geconfronteerd dat er
auto’s zo dicht bij de kerk staan dat je er
(zeker met een auto) niet meer door kunt.
In de huurovereenkomst van de kerktuin
die we jaren geleden met de gemeente
hebben afgesloten, is opgenomen dat de
pastorie voor ons als parochiekern ten alle
tijde bereikbaar moet zijn. Het komt nu te
vaak voor dat de toerit naar de pastorie
compleet is afgesloten. Dat heeft gevolgen
voor partijen die bezig zijn met werkzaamheden in de pastorie. Ook komt het voor
bij uitvaarten dat auto’s zo hinderlijk dicht
bij de kerk staan, dat het onbehoorlijk en
onverantwoord is.
We hebben
de gemeente
om een structurele oplossing voor dit
probleem
gevraagd
waarbij de
ruimte voor de
kerk tot en met de vier grondlampen open
blijft. Een oplossing die recht doet aan de
afspraken in de afgesloten huurovereenkomst.
Ad Schenk
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Adres Onze Lieve Vrouwe op Zee-kerk
Serooskerkseweg 2, Burgh-Haamstede.
Financiele gegevens:
Rabobank NL25RABO0375102485
t.n.v. Pater Damiaanparochie kern Zierikzee
Doopcontactpersoon:
Tiny Kieboom, tel 0111-415238
Leden-administratie:
Jan en Janneke Versaevel
e-mail jversaevel@zeelandnet.nl
Kopijadres Parochienieuws:
Rudy de Maaijer, Kabbelaarsbank 15
4301 XA Zierikzee e-mail maayer@zeelandnet.nl

LIEF EN LEED
Overleden:
Op 11 maart Martien van Alphen uit
Nieuwerkerk, 86 jaar.
Op 17 maart Loek van der Hark uit
Zierikzee, 95 jaar.
Op 22 maart Corrie Rentmeester de Jonge uit Zierikzee, 89 jaar.
Op 26 maart Marinus Hoogerwerf uit
Bruinisse, 33 jaar.
IN MEMORIAM MARTIEN VAN ALPHEN
Op donderdag 11 maart 2021 is in zorgcentrum Borrendamme toch nog onverwacht Martien van Alphen overleden. De
rouwdienst vond plaats in het crematorium te Bergen op Zoom op woensdag 17
maart. Wij zullen hem in onze herinnering
bewaren als een hulpvaardige, secure
en zelfbewuste man, die zijn gezin en zijn
geloof steeds toegewijd was. Zijn werk,
aanvankelijk als timmerman en later als
technisch tekenaar en opzichter in de
bouw, heeft hij zeer nauwgezet uitgevoerd.

Hij had vaak een duidelijke en uitgesproken mening, waar niet iedereen even
gemakkelijk mee kon omgaan. Maar zijn
sociale instelling kwam tot uitdrukking in
het klaar staan voor anderen, in zijn jarenlange inzet als koorlid in de Willibrorduskerk en als lid van de Caritas. Ook allerlei
andere hand- en spandiensten verrichte hij
voor de geloofsgemeenschap in Zierikzee.
Wij zullen hem in onze gebeden gedenken
en wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel sterkte met dit verlies.
PALMPASEN

Op 28 maart
was er een
gezinsviering
op de zondag
van Palmpasen.
De groep
gezinsviering had er weer veel werk van
gemaakt. Al weken van tevoren waren zij
-via de computer- voor de eerste keer bij
elkaar gekomen en daarna nog een paar
keer. Het resultaat mocht er wezen.
Het was een bijzondere viering met
mooie gezangen. Deze werden met beeld
getoond via het grote scherm, prima verzorgd door Ton. Het ‘popup’ kinderkoor
EigenWijs kon natuurlijk nog niet zingen,
wel waren er ook liederen gekozen uit hun
repertoire.
Kinderen van de St.Willibrordusschool
hadden Palmpaasstokken versierd en ook
op kartonnen vellen Palmpaasstokken
geknutseld. Mede hierdoor zag de kerk er
feestelijk uit.
De boodschap van Pasen werd duidelijk
en helder verwoord door de voorgangers
Judith en Paul. Via een livestream was het
thuis voor de gezinnen en andere belangstellenden ook te volgen. Het was jammer

dat na de communie de verbinding weg
viel. Daar hadden de mensen in de kerk
geen last van. Onder die kerkgangers, er
mochten er maar 30 komen, waren een
paar gezinnen en juffrouw Trudy.
Na de dienst konden de mensen natuurlijk een door pastoor Van Hees gezegend
palmtakje mee naar huis nemen. Het lukt
Jan toch nog steeds deze takken voor ons

te verkrijgen, maar dat wordt hem door de
buxusmot niet gemakkelijk gemaakt.
Erik Steegmans
MAANDELIJKSE VESPERVIERING IN
ZIERIKZEE
Vanaf mei zal er weer een maandelijkse
vesperviering zijn in Zierikzee met uitstelling van het Heilig Sacrament. De vesper
begint om 16.00 uur. Pater Thaddy en pastoor Paul Verbeek zullen hierin afwisselend voorgaan. Het is zoals voorheen op
de derde zondag van de maand.
Iedereen is van harte welkom.
De eerste vesper is dus op zondag 16 mei.
PAASTIJD

Pasen is voorbij
en ondanks de
beperkingen
kunnen we terug
kijken op een
mooi kerkelijk
feest.
We hebben dit
jaar in aanloop
naar Goede
Vrijdag de kinderen van de St.
Willibrordusschool mogen
ontvangen. Elke groep had een gereserveerde tijd in de kerk voor hun kinderkruisweg.
De leerkrachten hadden de kinderen
heel goed voorbereid en de kinderen
gedroegen zich voorbeeldig. Het leuke van
kinderen is dat zij gewoon vragen wat zij
willen weten. Enkele voorbeelden:
Toen de juf had verteld dat Jezus aan het
kruis was gespijkerd zei een kind tegen
mij: “Dat moet toch wel heel veel pijn
hebben gedaan?” Een ander kind vroeg
aan mij hoe het kon dat Jezus, na dood in
het graf gelegen te hebben, zomaar weer
levend werd.
En toen ik vertelde over Hemelvaart vroeg
een kind mij: “Gaat hij dan wéér dood?”
Maar andere hebben dankzij de statiën
geleerd hoe het nu zit met romeinse cijfers.
Kortom ik heb genoten van zoveel jeugd in
onze kerk.
De dagen daarna waren ook heel fijn.
Pastoor Fons van Hees kon weer voorgaan in een kleine groep van 6 mensen bij
het Lauden op de donderdag, vrijdag en
zaterdag. Bij de Kruiswegviering mocht
natuurlijk ook maar een kleine groep
komen, maar het was toch heel sfeervol.
Op eerste Paasdag was de kerk feestelijk versierd (door Jan) met gele bloemen

voor de gelukkige
30 personen die
we mochten toelaten. Laten we
hopen en bidden
dat we dit feest volgend jaar wat uitbundiger mogen vieren.
Namens de PKC

Erik Steegmans

CARITAS VASTENACTIE 2021
Dit jaar hebben wij u via de Caritas Werkgroep Schouwen Duiveland gevraagd uw
bijdrage rechtstreeks naar Vastenactie
Den Haag over te maken. Wij hopen dat u
allen, net als voorgaande jaren, toen we
bij u de zakjes kwamen ophalen, net zo
gul geweest bent om uw bijdrage over te
maken. Jaarlijks lieten wij u na verloop
van tijd dan weten wat de actie opgebracht had, dit kan nu helaas niet omdat
wij daar geen inzicht in hebben. Toch
kunnen wij u wel iets leuks meedelen n.l.
dat de kinderen van de Willibrordusschool
zich niet onbetuigd hebben gelaten en
door middel van de klussenkaart allerlei
karweitjes gingen uitvoeren bij oma’s en
opa’s, ooms en tantes en wie weet bij wie
nog meer. Daarmee hebben ze maar liefst
€ 418,80 bij elkaar geklust. Dat is toch wel
een heel geweldige prestatie. Juf Trudy
zorgt ervoor dat dit prachtige bedrag
bekend gemaakt wordt op school en bij
deze willen we alle kinderen ontzettend
hartelijk bedanken voor hun inzet. In de
box achterin de kerk werd
€ 47,-- gedoneerd zodat we in totaal
€ 465,80 naar Vastenactie Den Haag
hebben overgemaakt.
Mocht u alsnog uw bijdrage willen overmaken dan graag naar NL 21 INGB 0000
0058 50 t.n.v. Vastenaktie Den Haag.
Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Caritas Werkgroep Schouwen Duiveland.
KBO SCHOUWEN DUIVELAND
Er gloort een kiertje licht aan de horizon
wat betreft activiteiten van de KBO. Nu er
steeds meer mensen ingeënt zijn of worden,
wordt de kans groter dat we weer eens
iets kunnen gaan organiseren, We hopen in
ieder geval de koffieochtend van 4 mei a.s.
te laten doorgaan en dan gaan we er van
uit dat de persconferentie binnenkort met
goede berichten komt.
Verdere activiteiten op de rol: donderdag 27
mei hopen we een fietstocht te organiseren.
Woensdag 30 juni staat de ledenvergadering gepland. Dit alles natuurlijk met de
nodige voorbehoud. Blijf gezond en laten
we proberen het zonnig te blijven inzien!

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

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

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

Specialist in PVC vloeren

RUBEN DE JONGE

Heerenstraat 9
0113 351311
Www.totaalwonendejonge.nl

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

WWW.PAREE.NL
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colofon
PASTORAAL CENTRUM
Secretariaat/teamassistentie:
Plonie Paree
Zusterstraat 4, 4461 JA Goes
tel. 0113-218610
pastor team@zeelandnet.nl
Openingstijden Pastoraal Centrum:
van di t/m vrij van 10.00 tot 12.00 uur
PASTORAAL TEAM
- 	 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
Nummer 4 van Parochienieuws verschijnt op
vrijdag 28 mei. Uw bijdrage verwachten wij
voor zondag 16 mei via de lokale redactieals het om uw eigen parochiekern gaat.
Voor algemeen parochienieuws zendt u de
kopij naar parochienieuws@zeelandnet.nl of
neemt u contact op met de hoofdredacteur.

HOOP als bewuste keuze (10)
Na een tijd van bezinning (vasten) en de
vreugde om de overwinning op de dood
(Pasen) zijn we onderweg naar het feest
van de Heilige Geest (Pinksteren) om onze
zendingsopdracht te vernieuwen. Toen
Jezus na zijn opstandig verscheen aan de
apostelen sprak Hij: ‘Vrede zij u. Zoals de
Vader mij gezonden heeft, zo zend Ik u’
(Joh 20:21).
Op Paaszondag sprak Paus Franciscus
vanuit Rome de wereld toe en stond onder
meer stil bij de ingrijpende gevolgen van
de coronapandemie. Noemde de vele
slachtoffers en uitte zijn zorgen over de
jongeren die in hun ontwikkeling en perspectief ernstig worden geraakt. De vele
brandhaarden van oorlogsgeweld waardoor ontelbare levens worden vernietigd en mensen op de vlucht slagen. Het
intern geweld en het internationaal terrorisme in Afrika en Azië en de duizenden
krijgsgevangenen in Oost-Oekraïne en
Nagorno-Karabach. Wanneer we de tienduizenden vluchtelingen en ontheemden
aan de grenzen van ons rijke Europa
hieraan toevoegen ontstaat het sombere
beeld van een wereld die machteloos
toekijkt. Hij bad met de wereld: 'Moge de
Heer, die onze vrede is, ons helpen de
mentaliteit van de oorlog te overwinnen'.
Laten wij daarom vredestichters zijn (Mt
5:9) en bidden om vrede voor ons land en
voor de wereld (Ps 122).
Het is 1982 wanneer Nicole Seibert (geb.
Hohloch) op 17-jarige leeftijd namens
Duitsland het Eurovisie Songfestival wint
met het lied:
Een beetje vrede
Net als een pop afgedankt door een kind
En net als een blad afgerukt door de wind
Net als een visje dat bijt in een haak
Zo voel ik mij oh zo vaak
Dan zie ik de wolken zo dreigend en grauw
De regen die valt en de zon zie ik niet
Dan zing ik wat bang mijn lied
Een beetje vrede, een beetje liefde
Voor onze wereld waarop we wonen
Een beetje vrede, een beetje vreugde
Erover dromen, dat doe ik al
Een beetje vrede, een beetje liefde
Dat er weer hoop is voor alle mensen
Een beetje vrede, een beetje vreugde
Toe laat ons wensen dat het komen zal
Ik ben maar een meisje
dat zingt wat ze voelt
En in een lied zegt wat ze bedoelt
Ik ben maar alleen
als een meeuw in de wind
Die voelt dat de storm begint

In de eerste dagen van mei
staan we stil bij onze bevrijding. In
de vele toespraken wordt de betekenis en
de zin van vrede voor mens en wereld dan
weer naar voren gebracht. Deze herdenkingen zijn voor veel ouderen een pijnlijk
moment omdat de verschrikkingen en gruwelijkheden van de Tweede Wereldoorlog
in herinnering worden geroepen. Door de
naoorlogse generatie wordt het trauma
van ouders en grootouders jaarlijks herbeleefd. Ieder van ons wordt dan opgeroepen
om zich blijvend in te zetten voor vrede en
gerechtigheid.
De geschiedenis leert dat echte vrede niet
komt door militair overwicht. De atoombommen die de Amerikanen in augustus
1945 boven Hiroshima en Nagasaki tot ontploffing brachten kostten uiteindelijk aan
meer dan een half miljoen Japanners het
leven, voor velen na jarenlang lijden. Ook
de geallieerde bombardementen op Duitse
steden - zoals die op Dresden in 1945 –
waren in strijd met het oorlogsrecht.
Vrede kan er alleen zijn wanneer we ons
individueel en collectief hiervoor inzetten.
’Hoe welkom zijn op de bergen de voeten
van de vreugdebode, die vrede meldt, van
de vreugdebode met goed bericht die een
boodschap van heil laat horen!’ (Js 52:7)’.
Veel vreugdeboden met elk hun eigen
(kleine) gebaar kunnen samen heel veel
bereiken. Zoals de bezoekers van het Vredesmonument voor Kinderen in Hiroshima,
een ontroerend initiatief van Sadako
Sasaki, één van de duizenden kinderen
die het slachtoffer werd van de atoombom
en in 1955 aan leukemie overleed. Van
deze bezoekers zijn de duizenden origami-kraanvogels die als symbool van vrede
in lange snoeren bij dit gedenkteken zijn
opgehangen als gezamenlijke wens voor
vrede onder ons mensen.
J.M. (Han) Bleyenbergh
Hiroshima,
Vredesmonument
voor Kinderen

Snoeren met
origami-kraanvogels

