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PAROCHIENIEUWS
Jaargang 23 - nummer 7 november 2022



KERK & KOU 
Enkele weken geleden kregen 
alle parochiebesturen in het 
bisdom Breda het advies om 
zeer terughoudend te zijn met 
het stoken van de verwarming 
in hun kerken. De stijgende 
energieprijzen waren hierin 
leidend. Je hoeft geen 
economisch wonderkind te 
zijn om te beseffen dat kosten 

en baten bij een kerkdienst in de winter niet in balans zijn. 
Sommige kerncommissies krabden zich eens goed achter de oren: 
het feit ‘lage stookkosten’ klonk dan wel aanlokkelijk, maar zullen 
onze (met name oudere) kerkgasten dat ook zo aanlokkelijk vinden? 
Een uur stilzitten in een relatief grote ruimte vraagt nu eenmaal een 
wat hogere (lees: aangename) temperatuur. 

Maanden ervoor had het bestuur van de H. Pater Damiaanparochie 
zich al eens gebogen over de mogelijkheid verwarmde 
stoofkussens aan te schaffen. Deze zitkussens bleken in sommige 
kerken goed te werken; alleen het prijskaartje was minder 
gunstig… Vandaar hun besluit: houd de energiekosten in de hand
en stook niet!

IN DE KOU ZITTEN OF IN DE KOU STAAN
Het bisdom Roermond had al in september een meervoudigad-
vies gegeven: beperk het aantal kerkvieringen; cluster vieringen 
van meerdere kerken in één kerkgebouw in de regio en hou zo de 
stookkosten in de hand. Een bijkomende factor was echter ook 
het gebrek aan priesters en pastoraal werkers (professionele 
voorgangers). Men kon niet langer meer elk kerkdorp een viering 
in het weekend aanbieden.
Parochianen voelden zich door dit advies min of meer tekort
gedaan. Op deze wijze werd men gestimuleerd (of lichtelijk
gedwongen) samen te komen in één kerkgebouw. Logisch, maar
met vooral logistieke problemen: hoe kom ik daar op tijd? Niet
iedereen staat immers te springen om als kerktaxi te fungeren.
De keuze: of in de kou komen te zitten, of in de kou komen te
staan vanwege personeelsgebrek lag nu op hun bordje.

DE KERK LAAT ONS KOUD
De PZC van zaterdag 29 oktober kopte ermee: ‘katholieken keren 

kerk rug toe’. Minder dan 100.000 Nederlandse katholieken 
bezoeken in het weekend nog de mis. 2,7 % van alle kerkleden. 
De Nederlandse bisschoppen overhandigden dit nogal 
alarme rend rapport (Ad Limina) offi cieel aan paus Franciscus.
De cijfers geven onomstotelijk aan dat in negen jaar tijd de 
betrokkenheid van katholieken schrikbarend gedaald is. 

Voor vele kerkgangers is dit oud nieuws. Zij zien wekelijks slechts 
een beperkt deel van hun eigen parochie nog kerken; relatief 
weinig kinderen worden katholiek gedoopt; kloosters en abdijen 
komen leeg te staan door een zeer beperkte toename van 
fraters en broeders (75% minder dan tien jaar geleden) en 
kerkelijke huwelijken en zelfs liturgische uitvaartdiensten nemen 
af.  Kortom: het laat velen koud wat er in en rond de kerk gebeurt.

VAN EEN KOUDE KERSTMIS THUISKOMEN?
De komende twee 
maanden zullen in onze 
parochie twee kerken hun 
deuren defi nitief sluiten. 
Niet vanwege de stook-
kosten, maar vanwege 
het gebrek aan belang-
stelling (en hieruit 

voortvloeiende lage giften). De kerken die open blijven, mogen 
hun gasten niet warm ontvangen. Tenminste niet in graden 
Celsius uitgedrukt. Wat ze zeker wel zullen doen, is hen hart-
verwarmend willen begroeten: enthousiast, blij zijn dat men komt 
en mee wil vieren. 
Kerstmis is voor velen een goede aanleiding om ‘nog eens’ naar 
de kerk te gaan. Nostalgie? Traditie? Of toch een sluimerend 
gevoel ergens bij te willen horen? Laat kerst niet alleen thuis een 
feest zijn (met alles erop & eraan) maar gun uw kerk een zalig 
kerstfeest; al zou ‘zalig’ in dit opzicht ook meer dan een 
uur genieten kunnen zijn. 

December is bij uitstek de feestmaand: gun uw kerk een fi nanc ieel 
cadeautje! Alvast bedankt voor uw warme belangstelling.

Inleidend woord van de hoofdredacteur…
De wintertijd is dan wel vanaf 30 oktober ingegaan, maar de bijna zomerse temperaturen rond die dagen 
zorgden voor de nodige verwarring. Een meevaller was het wel, want de kachel hoefde nog niet volop te 
draaien…Hoe lang kunnen we dit nog volhouden? Het parochiebestuur heeft ondertussen wel een
besluit genomen om kerken in onze parochie niet te verwarmen.
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BLIJ …!
… dat was ik toen ik om negen uur onze 
parochiekerk in Goes binnenkwam. Het 
was de feestdag van onze patroonheilige, 
pater Damiaan, 9 oktober jl.. Het priester-
koor stond vol met jongere en ondertussen 
ook oudere zangers en zangeressen 
van de zes zgn. ‘jongerenkoren’ uit onze 
parochie. Ze stonden onder leiding van 
Jolanda Nagelkerke in te zingen voor de 
feestelijke eucharistieviering die een uur 
later zou beginnen. 
‘Blij’ was ik omdat het Damiaanfeest in 
voorgaande jaren telkens wat spanning 
opriep vanuit de verwachting hoe de 
medewerking en deelname van  
parochi anen vanuit de kernen zou zijn. Dit 
jaar werden de voorbereidingen getroffen 
door een werkgroep. Zij hebben ervoor 
gezorgd dat de aanloop naar het feest op 
een – naar mijn waarneming - ontspannen 
en hoopvolle manier verliep. En daar was 
ik ook al blij om.

En dan de viering zelf met medewerking 
van de koren. Ze zongen de sterren van 
de hemel met gepaste en vlotte  liederen, 
onder de leiding van Jolanda Nagelkerke 
en met Jeanine Francoijs  aan de toetsen. 
Er waren acolieten en lectrices uit alle 
kernen, collectanten ook. Bij de intocht 
werden door twee misdienaars – ook uit 
de kernen - prachtige bloemstukken van 
zonnebloemen meegedragen en neer-
gelegd op het altaar en bij de beeltenis 
van Damiaan. De bloemstukken waren 
geschikt door parochianen uit Hansweert. 
En daar werd je ook al blij om.
De opkomst van de parochianen was 
buiten verwachting hoog. Of eigenlijk toch 
niet. Want de  sfeer van voorbereiding 
had me met hoop vervuld op een hogere 
opkomst en nu bleek hij vervuld te zijn.:  
Blij hoor! 
Maar bij die hoge opkomst had ik toch nog 
een bijgedachte en wel deze: Zou het toch 

niet een doorbraak(je) zijn naar het besef 
van gemeenschap die we in onze uitge-
strekte parochie proberen op te bouwen? 
Immers, het hemd komt ons nu toch wel 
nader dan de rok, nu we drie kerken 
gaan sluiten. Zou dit inzicht ons gebracht 
hebben tot een grotere onderlinge solidari-
teit? Die gedachte maakt mij wel heel blij.
Vandaar dat ik zo vermetel kon zijn om 
mijn preek als volgt te besluiten: 

Ik vind, nu we hier samen zijn, dat het een 
teken is dat we dat allemaal willen en dat 
het ons kracht geeft. De kracht namelijk 
om onze twijfelende geloofsgenoten 
en hen die buiten staan te helpen zich 
aan te sluiten bij  onze kerk die in een 
stuwende beweging is. En die met een 

missionaire blik de toekomst ingaat. Want 
uiteindelijk zullen we ons niet schamen 
voor het geloof in onze Heer, zoals we de 
apostel Paulus hoorden zeggen. Per slot 
van rekening vieren we hier dat er muziek 
zit in ons geloof.  In deze zin  mogen wij 
allemaal – zoals we hier zijn - wel een Lei, 
een bloemenkrans, een schelpenkrans 
ontvangen om onze hals, als een teken 
van dankbaarheid en respect dat we voor 
elkaar over hebben. Amen.

Ik kreeg bovendien reacties van 
parochianen dat het een mooie preek was. 
En eerlijk gezegd vond ik dat ook wel een 
beetje. En dat maakt natuurlijk ook blij. 

Ja, en toen kwamen we buiten: de zon 
scheen hartelijk. De koffie geurde en 
smaakte, er was ontmoeting en  
ontspanning: Iedereen bedankt en 
Iedereen blij!

Fons van Hees, pastoor i.s. 

Niet onbelangrijk: 

Opbrengst Pater  
Damiaancollecte voor 
project Bianca Couture  
te Burkina Faso was  
€ 631,55.

Pastoraal katern
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Kerkdiensten
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 12 november
17.00 uur Goes

Evensong
Herenkoor o.l.v. W.Boer

19.00 uur Ovezande
St.Maartenviering / gezinszaterdag
P.Verbeek / A.v.Veldhoven
Eucharistieviering / Kinderneven-
dienst
Oal In

Zondag 13 november
33e zondag door het jaar / Wereld-
dag van de armen
09.00 uur Heinkenszand

G.Kok
Viering van W&C
Dameskoor

09.15 uur Zierikzee
A.v.Veldhoven
Viering van W&C
Willibrorduskoor

09.30 uur Hansweert
L.Simons
Eucharistieviering

10.45 uur 's-Heerenhoek
G.Kok
Viering van W&C
Muziek Ensemble en Cantor

11.00 uur Kwadendamme
A.v.Veldhoven
Viering van W&C

11.00 uur Goes
F.van Hees
Eucharistieviering
Luscinia

16.00 uur Kwadendamme
P.Verbeek
Vesperviering
St. Caecilia

Dinsdag 15 november
09.30 uur Goes

F.van Hees
Eucharistieviering

Woensdag 16 november
14.00 uur De Kraayert Lewedorp

T.Brooijmans
Eucharistieviering

Donderdag 17 november
09.30 uur Haamstede

Liturgiegroep
Lauden

Zaterdag 19 november
19.00 uur Heinkenszand

F.van Hees
Eucharistieviering
Dameskoor

Zondag 20 november
Christus Koning van het heelal
09.00 uur 's-Heerenhoek

F.van Hees
Eucharistieviering
Dames- en Herenkoor

09.15 uur Zierikzee
Liturgiegroep
Viering van W&C
Willibrorduskoor

09.30 uur Hansweert
I.van de Par
Viering van W&C

09.30 uur Ovezande
R.Mangnus
Viering van W&C
Pius X

10.45 uur Lewedorp
T.Brooijmans
Eucharistieviering
Eligiuskoor

11.00 uur Kwadendamme
R.Mangnus
Viering van W&C
St. Caecilia

11.00 uur Goes
L.Simons
Eucharistieviering
l'Esprit

Dinsdag 22 november
09.30 uur Goes

F.van Hees
Eucharistieviering

16.30 uur Haamstede
Huwelijk Angelique van Lammeren 
en Eric Helbers
F.van Hees
Eucharistieviering

Donderdag 24 november
09.30 uur Haamstede

Liturgiegroep
Lauden

10.00 uur Haamstede
N.Polet
Viering van W&C

Zaterdag 26 november
19.00 uur 's-Heerenhoek

Th.de Deckere
Eucharistieviering
Missicanto

Zondag 27 november
1e Zondag van de Advent
09.00 uur Heinkenszand

Th.de Deckere
Eucharistieviering
Herenkoor

09.15 uur Zierikzee
F.van Hees
Eucharistieviering
Willibrorduskoor

09.30 uur Ovezande
N.Polet
Viering van W&C
Pius X

09.30 uur Hansweert
A.v.Veldhoven
Viering van W&C

10.45 uur Lewedorp 
Doopschelpviering
A.v.Veldhoven
Viering van W&C
Con Dios

11.00 uur Kwadendamme
N.Polet
Viering van W&C
St. Caecilia

11.00 uur Goes
F.van Hees
Eucharistieviering
Herenkoor

Dinsdag 29 november
09.30 uur Goes

F.van Hees
Eucharistieviering

Donderdag 1 december
09.30 uur Haamstede

Liturgiegroep
Lauden

10.00 uur Ter Valcke Goes
J.Meeusen
Viering van W&C

15.00 uur 's-Heerenhoek
Moment voor Maria

Vrijdag 2 december
19.00 uur Zierikzee

F.van Hees
Eucharistieviering

Zondag 4 december
2e Zondag van de Advent
09.15 uur Zierikzee

N.Polet
Viering van W&C
Willibrorduskoor

09.30 uur Hansweert
clusterviering met Ovezande en 
Kwadendamme
F.van Hees / A.v.Veldhoven
Eucharistieviering
Gelegenheidskoor o.l.v. 
K.Boonman
Adventsviering

10.00 uur 's-Heerenhoek
clusterviering Heinkenszand / 
Lewedorp / Vierhuis / PKN kerk 
Heinkenszand
ds.M.Wisse en G.Kok
oecumenische viering
Con Dios / Missicanto

11.00 uur Goes
Th.de Deckere
Eucharistieviering
Con Amore

Maandag 5 december
10.15 uur Dorpskerk Heinkenszand

M.van Dijke-van 't Leven
Zangochtend

Dinsdag 6 december
09.30 uur Goes

F.van Hees
Eucharistieviering

Donderdag 8 december
09.30 uur Haamstede

Liturgiegroep
Lauden

Zaterdag 10 december
19.00 uur Ovezande

Gulden Mis
P.Verbeek
Eucharistieviering
Pius X
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Zondag 11 december
3e Zondag van de Advent
09.00 uur Heinkenszand

A.v.Veldhoven
Viering van W&C
Dameskoor

09.15 uur Zierikzee
F.van Hees
Eucharistviering
Willibrorduskoor

09.30 uur Hansweert
Th.de Deckere
Eucharistieviering

10.45 uur 's-Heerenhoek
Liturgiegroep
Viering van W&C
Muziek Ensemble en Cantor

11.00 uur Kwadendamme
A.v.Veldhoven
Viering van W&C
Singing Voices

11.00 uur Goes
F.van Hees
Eucharistieviering
Interparochiële Gregoriaanse 
Schola

Dinsdag 13 december
09.30 uur Goes

F.van Hees
Eucharistieviering

Woensdag 14 december
14.00 uur De Kraayert Lewedorp

T.Brooijmans
Eucharistieviering

Donderdag 15 december
09.30 uur Haamstede

Liturgiegroep
Lauden

Zaterdag 17 december
14.00 uur Goes

Huwelijk Aaron Schelfhout en  
Cynthia Navarro
Th.de Deckere
Eucharistieviering
l'Esprit

19.00 uur Heinkenszand
F.van Hees
Eucharistieviering
Dameskoor

Zondag 18 december
4e Zondag van de Advent
09.00 uur 's-Heerenhoek

R.Mangnus
Viering van W&C
Dames- en Herenkoor

09.15 uur Zierikzee
F.van Hees
Eucharistieviering
Willibrorduskoor

09.30 uur Hansweert
I.van de Par
Viering van W&C

09.30 uur Ovezande
Liturgiegroep
Viering van W&C
Pius X

10.45 uur Lewedorp
R.Mangnus
Viering van W&C

11.00 uur Kwadendamme
I.van de Par
Viering van W&C
St.Caecilia

11.00 uur Goes
Th.de Deckere
Eucharistieviering
L’Esprit

16.00 uur Kwadendamme
F.van Hees
Vesperviering

MOEILIJK ? …  DÁT IS MOEILIJK …
Soms lijkt het er wel op dat wij helemaal ingekapseld worden 
door de moeilijke situatie waarin we als kerk in Nederland ver-
keren. ‘Leegloop van de kerken,’ zoals de media al jaren roepen. 
De neergang van de financiële kerkelijke huishouding. De slui-
ting van de kerken, ook in onze parochie. De verdamping van het 
geloofsleven. Enfin, we weten het allemaal. Ik hoef hier toch niet 
opnieuw al die moeilijke en terneer drukkende toestanden te her-
halen. Want hierbij  lopen we het gevaar dat we naar onze navel 
gaan staren en gaan denken och, och wat hebben wij het toch 
moeilijk. En daarbij is de publieke opinie ons niet altijd even goed 
gezind, daarbij gevoed door een kardinaal die een niet te lezen 
boek schrijft over huwelijksmoraal en seksuele ethiek. Allemaal 
moeilijk hoor. Maar ik meen het écht,  je geloof zou je tegen dit 
doemdenken en tegen deze doemsituaties in moeten aanvuren en 
inspireren.
Moeilijk? Soms denk ik dan, waar praten we eigenlijk over? Moet 
je jezelf – als gelovige - eens verplaatsen in hen die het écht 
moeilijk hebben om hun geloof te beleven. Ik bedoel de mensen 
in landen waar het christelijk geloof  oogluikend of helemaal niet 
wordt toegestaan: door beperking in het beroepsleven, discrimi-
natie, gevangenneming, foltering en zelfs de dood. Volgens de 
instellingen Kerk in Nood (R.K.) en Open Doors (Prot.) zijn chris-
tenen de meest vervolgde groep in de wereld. Hoe blijft hún 
geloof levend in déze moeilijkheden?

23 NOVEMBER: RED WEDNESDAY
Met RedWednesday vestigt Kerk in Nood (ACN) op woensdag 23 
november de aandacht op het lot van miljoenen vervolgde, onder-
drukte en bedreigde gelovigen in de hele wereld. Wereldwijd 
worden rond deze dag honderden beroemde kathedralen, kerken, 
kloosters, monumenten en openbare gebouwen in bloedrood  
verlicht. (Bij het ter perse gaan van dit nummer van  
Parochienieuws was het nog niet duidelijk of we er in slagen 

onze parochiekerk in Goes ook bloedrood  aan te lichten.)
De vervolging van gelovigen neemt wereldwijd toe. Liefst 62 
landen (32%) kennen aanzienlijke schendingen. Christelijke  
minderheden zijn relatief vaak slachtoffer. Staten, jihadistische 
groepen en religieuze nationalisten hebben het in diverse landen 
op hen gemunt. In het rapport 'Vervolgd en vergeten 2022'  
presenteerde Kerk in Nood – vorig jaar, in de week voor Red-
Wednesday - de bevindingen van twee jaar onderzoek naar de 
vervolging van Christenen wereldwijd.  

MAANDAG 28 NOVEMBER – LEZING:  
VRIJ ZIJN OM TE GELOVEN
De heer Dennis Peters (pers en communicatie) van Kerk in Nood 
spreekt over landen als Noord-Korea, Syrië en Nigeria waar 
mensen worden vermoord om hun geloof. In China en Vietnam 
zitten mensen gevangen omdat ze niet vrij zijn om te geloven. In 
de lezing aandacht over hoe zij daarmee omgaan, maar ook over 
hoe vrij we in Nederland precies zijn om te geloven. Een lezing 
over een mensenrecht dat onder druk staat, maar waarover 
steeds minder wordt gesproken…

Een vrijwillige bijdrage ten bate van Kerk in Nood wordt op prijs 
gesteld. U bent van harte welkom bij deze lezing. 

Maandag 28 november om 19.30 uur in de Magdalenazaal.  
Parkeren in de parkeergarage - Westwal 35 - Goes: kosten: € 1,--

Graag opgave vóór vrijdag 25 november via: Pastoraal Centrum 
(kantooruren dinsdag en vrijdag 09.30 – 12.00 uur)
Zusterstraat 4, 4461 JA  Goes
E-mail: info@rkbovendeschelde.com 
Tel: 0113-218610 

fons van Hees, pastoor
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Van de bestuurstafel

TOEKOMST PATER DAMIAAN PAROCHIE
INLEIDING
Door het bestuur van de H. Pater Damiaanparochie is in mei 2022 
het besluit genomen om 3 van de 8 kerken te sluiten. Redenen: 
teruglopend aantal katholieke gelovigen, verminderde financiële 
inkomsten en vooral verminderde vitaliteit van de desbetreffende 
parochiekernen en verminderd aantal priesters en pastoraal 
werkers om invulling te geven aan de pastorale zorg. Dat was 
een pijnlijk besluit. 
Tegelijkertijd is men zich al jaren in de katholieke kerk bewust 
van de ontkerkelijking in een sterk veranderende wereld die 
sterk geïndividualiseerd is, een ander gemeenschapsgevoel lijkt 
te hebben gekregen, globaliseert en daarmee in aanraking is 
gekomen met andere levensbeschouwingen/ zienswijzen /opvat-
tingen. Ook misbruik van macht en positie binnen de katholieke 
kerk heeft gemaakt dat er veel, vooral jongere gelovigen zich van 
de kerk hebben afgewend. Dit heeft binnen de katholieke kerk 
tot diverse reacties geleid. De meest constructieve is die van Fr. 
James Mallon die met zijn boek "Als God renoveert" de basis legt 
voor de missionaire parochie, de parochie die de boodschap van 
Jezus Christus uitdraagt zoals de Katholieke Kerk ooit begonnen 
is als "kerk op weg". Deze weg willen ook de bisschoppen in 
Nederland gaan en zo ook de H. Pater Damiaan Parochie.

SLUITING EN TOEKOMST 
De onderlegger voor de sluiting en de toekomst van de H. Pater 
Damiaanparochie is de missionaire visie van een kerk-op-weg, 
een kerk die vorm wordt gegeven door de eigen gelovigen onder 
bezielende leiding van de pastor als "herder" die daartoe ook een 
pastoraal plan heeft, maar dat niet kan waarmaken zonder mede-
werking van alle gelovigen, een inclusieve samenleving die nie-
mand wil uitsluiten, ook open wil staan voor niet-gelovigen, juist 
ook voor hen. We willen met een missionaire parochie een leven-
dige gemeenschap zijn van mensen die samen invulling willen 
geven aan hun geloof. Gemeenschap binnen onze parochie voor 
iedereen die al tot die parochie behoort, van jong tot oud en 
ongeacht geslacht, etniciteit, lichamelijke of geestelijke beper-
king, ziek of gezond, of welke achtergrond ook, maar ook gastvrij 
en open naar allen buiten onze eigen parochie. 

Als er kerken sluiten in een parochiekern, dan gaat dat de hele 
parochie aan het hart. Dat wil zeggen dat alle parochianen die 
niet ter plaatse meer naar hun eigen kerk ter plaatse kunnen van 
harte welkom zijn in de openblijvende kerken, gevraagd worden 
daarbij ook actief mee te doen. Tegelijkertijd willen we als paro-
chiebestuur ook goed luisteren naar wat de lokale kern zelf nog 
aan initiatieven wil ontwikkelen binnen de financiële en perso-
nele mogelijkheden op locatieniveau zoals gespreksgroepen, 
zieken- en ouderenzorg, kapel-functie in of buiten de te sluiten 
kerk etc.. Het parochiebestuur stelt ook vast, dat de openblij-
vende kerken en hun parochiekern zich verantwoordelijk voelen 
naar de kern wier kerk sluit. Elkaar de hand reiken stijgt uit boven 
het ego en bouwt weer aan een nieuwe vorm van gemeenschap, 
van een kerk-samen-op-weg!

ZIJN WE AL OP WEG?
Ja zult u zeggen, we zijn al op weg met sluiten van kerken. Inder-
daad, maar zijn we op weg als missionaire parochie? Ik meen 
zeker al genoeg initiatieven te zien die er al waren en passen in 

de visie van een missionaire parochie. Zoals de caritas, zieken- 
en ouderen-bezoek in diverse parochies, straatmissie, geloofs-
verdieping, samenwerking van diverse koren, de Damiaanviering, 
samen voorbereiden voor de 1e H. Communie en het H. Vormsel, 
samen zorg dragen voor instandhouding gebouwen. Vooral wat 
er op de achtergrond al aan belangrijk werk gebeurt, mag meer 
in het daglicht komen zoals de caritas en samenwerking van 
alle kerken samen in Goes of daarbuiten in de zorg voor minder 
bedeelden (daklozen/vluchtelingen/hulpacties oorlogsslachtof-
fers). Niettemin zijn er nog voldoende werkpunten voor het meer 
samen-doen zoals financiële administratie,  werken aan gast-
vrijheid voor parochianen én buitenstaanders, elkaar begees-
teren, jonge gezinnen en kinderen zich thuis laten voelen in onze 
parochie, inzetten van de alpha-cursus en gespreksgroepen. Het 
bovengenoemde is zeker niet compleet. 

KERK-OP-WEG
Met bovenstaande probeer ik duidelijk te maken dat de sluiting 
van een aantal kerken het startpunt is voor een nieuwe beleids-
visie op basis van "de missionaire parochie", een kerk-op-weg 
die nieuwe wegen inslaat, oog houdt voor parochianen die  
traditioneel de katholieke kerk zijn gevolgd, maar tegelijk die 
zelfde kerk openzet voor iedereen die Christus Woord wil horen. 
Ik wil vanuit het bestuur van de Pater Damiaanparochie graag 
brainstormen met iedereen van de parochie hoe wij die invulling 
van de missionaire parochie voor ons zien? Pas als dat duide-
lijk is, kunnen we samen met de inventarisatie van de plannen/
ideeën van de kernen die sluiten de bestemmingen bepalen 
van alle kerken en ruimten, want iedereen zal zijn/haar steen 
bij moeten dragen. Plaats van misviering/woord- en communie-
dienst, koorinvullingen en kerkmuziek, plaats van alpha-cursus/
gespreksgroepen, pastorale zorg door wie, hoe financiën 
regelen, zorg voor kerkhoven, etcetera staan open voor  
discussie?!

Intussen zijn we achter de schermen bezig voorbereiding te 
treffen voor het waardig afsluiten van de kerkgebouwen in Hans-
weert, Lewedorp en ’s-Heerenhoek. Gesprekken hieromtrent 
vinden plaats met de lokale PKC. De vele vragen die er leven 
worden in die gesprekken zo goed mogelijk beantwoord. Ook hier 
zijn we samen op weg.

Peter de Sonnaville, vicevoorzitter H. Pater Damiaanparochie
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WERKGROEP VRIJWILLIGERS LEVERT EINDRAPPORT 
MET ADVIEZEN INZAKE KERKSLUITING EN VOORTGANG H. PATER DAMIAANPAROCHIE

Met de titel “Sluiting, maar geen uitsluiting” heeft de werkgroep 
haar opdracht eind oktober afgerond. In opdracht van het paro-
chiebestuur heeft het ‘driemanschap’ (waaronder ook een dame) 
een traject afgelegd waarbij door vele gesprekken mogelijkheden 
van samenwerking tussen parochiekernen met en zonder een 
eigen kerkgebouw in en na 2023 werden onderzocht. 
Tussen het aanvaarden van de opdracht (17 mei) en aanleveren 
van het eindrapport (26 oktober) zaten 25 gesprekken met alle 
vrijwilligersgroepen (taakvelden) en leden van het pastoraal 
team. Dit leverde een schat aan gegevens op, die we in een 
advies aan het parochiebestuur hebben voorgelegd. 
Op woensdag 8 november volgde de toelichting en kreeg het 
parochiebestuur de dringende vragen:
•  Kerkgebouwen van Lewedorp, Hansweert en ’s-Heerenhoek 

te onttrekken aan de eredienst en de kerkgebouwen te sluiten 
op data die de betrokken parochiekerncommissies zelf hebben 
voorgesteld.

•  Pastores te vragen pastoraal en liturgisch de overgangsperiode 
te organiseren, waarbij de betrokkenheid van vrijwilligers hoog 
in het vaandel moet staan. Het voeren van een serieus vrijwilli-
gersbeleid dat zorgvuldig omgaat met mensen, die met hart en 
ziel hun kerk en geloof dragen. Bied perspectief en geef ruimte 
om hun emotie of boosheid te blijven uiten.

•  Maak herkenningspunten in elk van de openblijvende kerken (met 
name die in de Zak) waarbij de parochianen uit de drie kernen 
(waar hun kerk sluit) ervaren dat ‘hun’ kerkgebouw nog voortleeft 
door middel van tastbare herinneringen.

•  Bijzondere aandacht te schenken aan de laatste kerstviering in 
deze drie kernen.

•  Zorg te dragen voor een passende viering rond 8 januari (Lewe-
dorp), 19 februari (Hansweert) en 5 november (’s-Heerenhoek). 
Liefst parochiebreed gedragen.

•  Een coördinatiecommissie aan te stellen die de opdracht krijgt 
om de organisatorische overgang direct op te starten en het 
vervolgproces te begeleiden (implementatietraject).

•  Ruimten te beschikbaar te stellen c.q. te houden waar parochi-
anen, maar zeker ook vrijwilligers met een opdracht (denk o.a. 
aan kerkhofwerkers) bijeen kunnen blijven komen. Het creëren 
van een devotiekapel behoort ook tot de wensen die gesteld zijn.

•  Werk met vieringenroosters die ruimte bieden aan onderling 
contact en kansen om een pastor te kunnen ontmoeten voor/na 
een viering.

•  Het bisdom Breda te vragen contacten te onderhouden inzake 
de herbestemming kerkgebouwen en het onderhoud tot de 
periode van mogelijke verkoop van deze gebouwen.

•  Alles in het werk te stellen om voor het kalenderjaar 2023 en de 
volgende jaren een sluitende begroting vast te stellen, die mede 
kan voorkomen dat in de loop van volgende jaren er nog meer 
kerken moeten worden gesloten.

•  Communiceer duidelijk met parochianen en doe dat met regel-
maat en houd zoveel mogelijk fysieke contacten tussen mensen 
in stand.

•  Ontwikkel een missionaire visie voor de gehele parochie, waar-
door mensen het gevoel krijgen dat elke parochiekern -zij het op 
eigen wijze- samen verder bouwt aan een eigentijdse geloofs-
gemeenschap, die niemand uitsluit.

De werkgroep is bijzonder blij dat (zonder uitzondering) alle 
parochiekerncommissies open en vrij gesproken hebben over 
de gevolgen van deze sluitingen, die iedereen raakt. De wijze 
waarop men parochianen en zeker vrijwilligers die actief willen 
blijven wil ontvangen is zonder meer hartverwarmend en geeft 
hoop voor de toekomst. Wellicht kan een nieuwe organisatori-
sche structuur van één nieuwe parochiekerncommissie voor de 
gehele Zak van Zuid-Beveland ruimte bieden om alle parochi-
anen uit de drie te sluiten kerken zonder voorwaarden hierbij te 
betrekken. Uiteraard zullen de afzonderlijke (acht) kernen hieraan 
hun toestemming moeten verbinden.

In december zal waarschijnlijk dit advies/eindrapport worden 
vertaald in actiepunten, die we dan in het volgende nummer van 
Parochienieuws (medio december) zullen publiceren.

Nico Hooyschuur (voorzitter), Richard Gielens (secretaris) en 
Plonie Paree (verslaglegging).

Caritas probeert vorm te geven aan de christe-
lijke dienst van zorg en solidariteit ten dienste 
van mensen in nood. Caritas biedt hulp aan 
mensen die het nodig hebben. 
Ze heeft aandacht voor en biedt hulp aan 
mensen die door uiteenlopende oorzaken 

in problemen zijn geraakt of dreigen te raken. Dit kunnen 
mensen zijn die in onze eigen omgeving wonen maar net zo 
goed in een ver land.

Bieden van hulp
Vaak zijn de problemen veraf genoegzaam bekend of komen 
binnen via de media. Daarnaast zijn er via de eigen parochie-
gemeenschap prima initiatieven voor hulp aan projecten. 
Deze projecten kunnen over het algemeen rekenen op de 
steun van Caritas.
Armoede komt echter ook in onze eigen omgeving voor. Het 
paradoxale is dat hulpbehoefte dichtbij vaker minder goed 
zichtbaar is dan de hulpvraag van verweg. Caritas wil hier 
een rol in spelen en kan materiële of fi nanciële hulp bieden. 
Daarbij hoort ook medeleven en bemiddeling bij het vinden 
van de juiste hulp of instantie. Het uitgangspunt is dat de hulp 
nu perspectief geeft voor later.

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

Secretariaat Dagelijks Bestuur
Parochiële Caritas Instelling Pater Damiaan Parochie
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ELKE MAAND EEN EIGEN KERKRAAM,  
ZO KOPTE DE PZC OP VRIJDAG 9 SEPTEMBER

In het artikel, bijna paginagroot is volop 
aandacht voor het werk van onze Hans 
de Vos. Het is Hans namelijk gelukt een 
jaarkalender uit te brengen met daarop 
prachtige foto’s van afbeeldingen van 
de gebrandschilderde ramen in de kerk. 
‘De ramen uit 1927 zijn opvallende pronk-
stukken in de toch al prachtige Bonifaci-
uskerk van Kwadendamme’. 
Dat en nog veel meer schrijft journalist 
Martijn de Koning van de PZC. 
De foto’s van de glasramen zijn van 
Caspar Dingjan. Caspar is een hobbyfo-
tograaf die door heel Nederland reist met 
het doel foto’s van interieurs van kerken 
te maken. Dat resultaat is bewonderens-
waardig. Niet alleen foto’s van de ramen 
maar nog veel meer foto’s van onze kerk 
zijn dus terug te zien op de website:  
Erfgoedroosendaal.nl Bonifaciuskerk 
Kwadendamme. Prachtig om te zien en 
mocht u op de website kijken, neemt u 
vooral de begeleidende teksten ter harte!! 

Maar terug naar het werk van Hans. 
Bij iedere maand voor het jaar 2023 staat 
dus een foto van een raam afgebeeld 
met daarbij, en dat maakt de kalender 
uniek, een beschrijving van de beeltenis 
in ons Zuud -Bevelands dialect. Als je de 
kerk binnenkomt vallen de ogen onmid-
dellijk op de ramen maar wat velen niet 
weten is dat het aantal groter is dan wat 
je op het eerste gezicht te zien krijgt. 

De exemplaren aan de uiterste linker en 
rechter zijde zijn op afstand namelijk niet te 
zien. Daar moet je toch voor op het pries-
terkoor staan. 
Op zaterdag 10 september was de over-
handiging van het eerste exemplaar aan 
burgemeester Dijksterhuis, ook de  2e, 
3e en 4e exemplaren gingen grif van de 
hand aan resp. pastoor Fons van Hees, 
fotograaf Caspar en Sjaak Uitterhoeve als 
voorzitter van de kerncommissie. 
 Hans heeft de kalenders in eigen beheer 
laten drukken en er is hem maar ook ons 
veel aan gelegen dat ze goed verkocht 
gaan worden. Alles wat Hans er finan-
cieel aan over houdt, gaat namelijk naar 
de kerk. 

Parochiekerncommissie, Kwadendamme

Voor wie belangstelling heeft voor  
kerkelijke glaskunst en/of Zeeuwse 
bijbel teksten is nog tot en met de maand 
december van dit jaar de ‘Zeêuwse  
Raemkalender 2023’ te koop. Deze  
maandkalender is voor € 14,95 verkrijgbaar 
bij de volgende boekhandels: Het Paard 
van Troje en De Koperen Tuin in Goes, de 
Readshop in Goes en Heinkenszand,  
Lectori in Kapelle, De Drvkkery in Middel-
burg, alsook in ’t Kerkje van Ellesdiek. 

Hans de Vos en Caspar Dingjan

KERKELIJKE TARIEVEN 2023 BISDOM BREDA
  Tarief 2023  Tarief 2022
Huwelijks-/uitvaartdienst (inclusief avondwake) € 690.- € 626.-
jubileumdienst € 345.- € 314.-
Dienst in crematorium of op de begraafplaats zonder voorafgaande kerkelijke dienst € 460.- € 417.-
Advies parochiebijdrage (volgens 1% minimum inkomen) € 156.- € 142.-
Stipendium (misintenties) € 012.- € 011.-
Reiskosten /dienstreizen naar het crematorium of de begraafplaats ( bedrag per km) € 0,37

TARIEVEN BEGRAAFPLAATS 2023- OVERZICHT GRAFRECHTEN BIJ BEGRAFENIS
 enkelgraf dubbeldiep dubbelbreed
Grafdelven/dichten € 435.- € 435.- € 435.-
Grafruimen € 250.- € 250.- € 250.-
Totale begrafeniskosten € 685.- € 685.- € 685.-
Grafrechten 20 jaar € 480.- € 720.- € 960.-
Onderhoudsbijdrage 20 jaar € 760.- € 760.- € 760.-
Totale kosten begrafenis inclusief grafrechten 20 jaar € 1925.- € 2165.- € 2405.-
Bij verlenging 10 jaar € 240.- € 360.- € 480.-
onderhoudsbijdrage € 380.- € 380.- € 380.-
Totaal:  € 620.- € 740,- € 860.-

• Ruimingskosten: hiervoor wordt een tarief geadviseerd van € 250.-
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HH.. PPaatteerr            aammiiaaaannppaarroocchhiiee 

GGEEZZIINNSSZZAATTEERRDDAAGG 
OOVVEEZZAANNDDEE 

ZZaatteerrddaagg 1122 nnoovveemmbbeerr 

1199..0000 uuuurr SSiinntt MMaaaarrtteenn GGeezziinnssvviieerriinngg 

TTuusssseenn 1188..0000 uuuurr eenn 1188..4455 uuuurr kkuunnnneenn aallllee 
kkiinnddeerreenn ddee kkeerrkk vvaann OOvveezzaannddee bbiinnnneenn llooppeenn oomm 
aacchhtteerriinn eeeenn llaannttaaaarrnnttjjee ttee vveerrssiieerreenn..  
OOuuddeerrss zziijjnn ttuusssseenn ddiiee ttiijjdd wweellkkoomm iinn ddee ppaassttoorriiee..

SSaammeenn mmeett PPaassttoooorr PPaauull VVeerrbbeeeekk,, ppaassttoorr AAlliiddaa 
vvaann VVeellddhhoovveenn eenn kkoooorr ““OOaall IInn”” mmaakkeenn wwee eerr mmeett 
mmooooiiee vveerrhhaalleenn eenn lliieeddjjeess,, vvoooorr kklleeiinn eenn ggrroooott eeeenn 
ffeeeesstteelliijjkkee vviieerriinngg vvaann!!  
OOnnzzee llaannttaaaarrnnttjjeess vveerrsspprreeiiddeenn wwaarrmmttee eenn lliicchhtt eenn 
wwee lleerreenn SSiinntt MMaaaarrtteenn bbeetteerr kkeennnneenn.. 

IIeeddeerreeeenn iiss vvaann hhaarrttee wweellkkoomm!!  

NNaa ddee vviieerriinngg:: wwaarrmmee cchhooccoommeellkk mmeett wwaatt lleekkkkeerrss.. 

WWeerrkkggrrooeepp JJoonnggee GGeezziinnnneenn 

 

DAMIAANTJE

Sommige kinderen weten niet dat feesten 
als Allerzielen, Sint Maarten, de Advent 
en Kerstmis eigenlijk bij elkaar horen. 
Alles draait om LICHT en dat is niet 
toevallig. In november zijn de dagen 
al korter en wordt het ’s avonds snel 
donker. Weinig mensen vinden duis-
ternis leuk; ze houden vooral van het 
licht, maar dat is er niet… In de tijd dat 

er nog geen lampen op elektriciteit waren 
(zaklampen had je ook nog niet) werkten 

de mensen met kaarsjes of lantaarntjes. De 
wind kon zo’n lichtje niet uitblazen en dat gaf een veilig gevoel. 
Kaarsen branden doen we dus vooral in november en december.

ALLERZIELEN: 2 NOVEMBER
We steken lichtjes aan bij de 
graven van onze lieve mensen 
die overleden zijn. We geven 
lichtpuntjes en bloemen en 
laten zien dat we hen niet willen 
vergeten. 

SINT MAARTEN: 10 NOVEMBER
Het feest van de Romeinse 
soldaat Martinus; hij zag een 
arme man zonder warme jas en 
deelde zijn mooie mantel met 
hem. Zo gaf hij hem warmte. 
Kinderen nu lopen met licht-
jes door de straten en vragen 
mensen om iets (vaak snoep of 
fruit) met hen te delen. 

ADVENT: VIER WEKEN VOOR KERSTMIS
De mensen wachten op het 
Kerstkind dat 25 december 
geboren zal worden. Ze tellen 
de dagen tot het zover is: elke 
week steken ze één kaarsje 
extra aan: totdat alle vier de 
kaarsen branden. In sommige 
landen hebben kinderen een 
adventskalender. Die telt ook de 

dagen tot en met Kerstmis; elke dag mag een luikje/deurtje open.

KERSTMIS: FEEST VAN HET LICHT
Het licht van kaarsjes en lampjes zijn 
eigenlijk maar versiering. Met het 
LICHT bedoelen we de geboorte van 
Jezus. Hij bracht geluk en vrede voor 
alle mensen. Hij zou ervoor zorgen dat 
alle donkere, nare dingen verdwijnen 
en plaats maken voor warmte, liefde en 
nieuw licht. 

VUURWERK: 31 DECEMBER
Vuurwerk maakt dieren, maar ook 
mensen bang en daarom wil men
knalvuurwerk verbieden. Chinezen 
dachten dat met veel vuur en lawaai 
je boze geesten uit de lucht kon laten
verdwijnen. 

De waardevolle betekenis van licht

Mensen houden 

meer van licht dan donker
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JONGEREN KOMEN SAMEN RONDOM HET WJD KRUIS 
IN BERGEN OP ZOOM EN MIDDELBURG

Het lijkt nog ver weg, maar in alle Bisdommen van Nederland 
worden de jongeren wakker geschud, om aan te sluiten en mee 
te doen met de activiteiten die georganiseerd worden in aanloop 
naar de Wereld Jongeren Dagen, augustus 2023 in Lissabon.
Zo ook in Bisdom Breda, op zaterdag 22 oktober in Bergen op 
Zoom en dinsdag 25 oktober in Middelburg. 
Een groepje jongeren, die samen het tourteam vormden,  arri-
veerden in een grote gele bus met het WJD kruis, slaapspullen en 
wat eten en drinken als bagage.

In Bergen op Zoom pakten jongeren uit de parochie het kruis van 
hen aan  en droegen het onder begeleiding van tromgeroffel, door 
leden van het gilde, naar voren. Er volgde een inspirerende uitleg 
en een tiener- en jongerenprogramma. Dit alles kwam samen in 
een mooie eucharistieviering rondom het WJD kruis. We sloten af 
met een gezamenlijke lunch. Waarna het tourteam weer inlaadde 
en verder trok om zo ook op dinsdagmiddag  25 oktober in 
Middelburg aan te komen.
Na een nachtwake bij het WJD kruis in Gouda, wilden de jon-
geren van het tourteam even een moment van rust alvorens zij 
uitgenodigd waren voor de warme maaltijd bij pater Thaddy,
Na een heerlijke en gezellige maaltijd ging iedereen zich klaar-
maken voor de internationale viering.
Ook hier hielpen jongeren uit de parochie Walcheren en jongeren 
van het jongerenpastoraat uit Heinkenszand het kruis binnen 

dragen, een bijzonder moment! 
Een viering van woord en gebed, waarin pater Thaddy  met pastor 
Alida, samen voor gingen. We kregen enthousiast uitleg over het 
kruis en de wereldjongerendagen door Diaken Anton Jansen, die 
zelf al drie keer mee is geweest. We zingen samen Taizé liederen, 
er zijn persoonlijke voorbeden en er is aanbidding en zegen van 
het Aller Heiligste.  
We sloten deze avond af met een gezellig moment van ontmoe-
ting in verschillende talen, met wat te drinken en zelfgebakken 
cake. De jongeren van het tourteam bleven die nacht slapen in 
de pastorie van Middelburg, om na een lekker ontbijt samen met 
pater Thaddy,  weer door te reizen, met het WJD kruis, in de rich-
ting van Nieuwkuijk. Wil je de verdere activiteiten volgen kijk dan 
op: www.jongbisdombreda.nl/wjd

Alvast voor in de agenda van alle jongeren uit ons Bisdom: Op 
zondag 25 juni lopen we met het kruis en zoveel mogelijk jon-
geren mee, in de Maria Ommegang in Bergen op Zoom. Hierover 
later meer!

JONGERENPASTORAAT HEINKENSZAND
Op vrijdagavond 2 december om 20.00 uur  is 
het weer jongerenpastoraat in de pastorie 
van Heinkenszand onder leiding van Pastoor 
Paul Verbeek. We gaan er dan een gezellig 
Sinterklaas avondje van maken. Alle jon-
geren vanaf groep 8 zijn hierbij van harte welkom!
Neem als je komt een klein cadeautje mee, voor wat lek-
kers wordt gezorgd. Wil je eerst nog wat meer informatie, 
neem dan gerust contact op.

Charlotte den Toonder

VLIEGT U EEN EINDJE MET MIJ MEE? 
In vogelvlucht wil ik u een kijkje geven in 
mijn werkzaamheden en ontmoetingen 
tijdens mijn eerste maand als: Pastoraal 
Project medewerker voor jeugd en jonge 
gezinnen van de Damiaanparochie en de 
Maria Parochie Walcheren. Vliegt u een 
eindje met mij mee?
Al voor 1 oktober begint mijn avontuur, als 
ik samen met pastor Ria Magnus kennis 
mag maken met 4 enthousiaste dames in 
Middelburg, zij willen daar weer graag de 
kindernevendienst  opstarten, met mooie 
verhalen en liedjes. Een kennismaking die 
me hoop geeft.
Dan is het 1 oktober, mijn aanstelling is nu 
echt en al voelt het nog wat onwennig, vol 
vertrouwen neem ik de stap. Op zondag 9 
oktober tijdens de Damiaanviering, mag 
ik samen met een vrijwilliger uit Kwaden-
damme en Ovezande de kinderneven-
dienst verzorgen. Van verschillende kanten 
krijg ik de vraag: Zouden er wel kinderen 
komen? Daar konden we alleen maar op 

vertrouwen! En wat hadden we een leuke 
groep van 8 kinderen, uit Heinkenszand, 
Ovezande en Goes, ik weet het zeker: Er zit 
muziek in ons geloof.
Ik mocht aan tafel zitten met de werk-
groep kindernevendienst van Lewedorp om 
samen met hen een terugkomviering op 27 
november voor te bereiden, geïnspireerd 
door de gesprekken met deze groep en de 
kracht die er van hen uit gaat, ben ik dank-
baar mee te mogen helpen aan deze bij-
zondere viering, in een kerk waar ook mijn 
wortels liggen. 
Samen met pastor Alida hebben we onze 
schouders eronder gezet, om aan te sluiten 
bij activiteiten rondom het WJD Kruis in 
Bergen op Zoom en om ook samen met 
Pater Thaddy het WJD kruis naar Middel-
burg te halen. Hiermee hebben we vele 
mooie contacten gelegd met (internatio-
nale) jongeren, begeleiders en enthousi-
aste vrijwilligers. Zo ontzettend de moeite 
waard.

Mijn kantoortje in het pastoraal centrum 
waar ik af en toe even een tussenlanding 
maak, wordt steeds een beetje meer een 
plaats waar ik me thuis voel.
Daar probeer ik op dinsdag en vrijdag-
morgen te zijn, wilt u iets aan mij vragen 
of iets met mij bespreken u bent van harte 
welkom! Doe vooraf wel even een belletje, 
want soms ben ik gevlogen.

Groet Charlotte, 06-44500944
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Correspondentieadres:
Wijngaardstraat 36, 4461 DC Goes
Parochiekernsecretariaat:
Wijngaardstraat 36, 4461 DC Goes
e-mail: rkmagdalena@hotmail.com
Het secretariaat is geopend op dinsdag- en 
donderdagmorgen van 09.30 tot 12.00 uur. 
Telefonisch te bereiken 0113-216754 
Financiële zaken:
ING:  NL73INGB0000382244
 Parochiekern Goes
Spoedzaken:
Koster Ton Perenboom, tel: 06- 49666434
Magdalenazaal:
tel. 0113-252713 (tijdens vergaderingen)
Doopcontactpersonen:
Pastoraal Centrum tel, 0113-218610
Kopij-adres Parochienieuws:
Riet Hopmans
e-mailadres: rhopmans@zeelandnet.nl
Vragen inzake bezorging/adressering 
Parochienieuws
Parochiekernsecretariaat, tel. 0113-216754 
email: rkmagdalena@hotmail.com

Parochiekern
GOES

N ieuws van 

uit de kernen 

Rens Stobbelaar 
en ik gingen met de 
trein naar Rotterdam 
en daarna met de 
bus naar het vlieg-
veld Zestienhoven. 
Vandaar vlogen we 
naar Perugia (Italië) 
en tijdens het landen 
zagen we Assisi 
tegen de heuvels 
aangebouwd liggen.
‘s Morgens kwamen we na het ontbijt om 
9.00 uur bij elkaar en dan kregen we de stel-
ling mee waar we onderweg over moesten 
nadenken of je kon er even met een ander 
over praten, maar we mochten ook over 
andere dingen praten. ‘s-Middags waren 
we om 13.00 uur weer thuis en dan kon je 
dat naar eigen inzicht invullen. Ik ben een 
paar keer met een groepje gaan lunchen en 
als ik even op mezelf wilde zijn ging ik naar 
mijn kamer. Na uitgerust te zijn liep ik naar 
de basiliek omdat deze wandeling niet zo 
zwaar was en ik dan ook de weg terug wist 
te vinden, want richtingsgevoel (ho maar). Op 
zondag hadden we nog een Engelse viering 
met een priester uit Canada.

‘s-Maandags kwam pastoor Paul Verbeek 
ook aan in Assisi om er 3 en 4 oktober te 
vieren. Hij sliep in ons hotel en had zijn eigen 
programma. Op 4 oktober vloog er con-
stant een helikopter boven ons hoofd. Het 
bleek dat de president naar de viering kwam 
vanwege de heilige Franciscus en toen de 
mensen naar binnen gingen zijn we weer 
verdergegaan met ons programma. ‘s-Mid-
dags zijn een vakantievriendin en ik naar de 
vesper geweest. We zagen er een prachtig 
mozaïek liggen van de heilige Franciscus. Na 
de viering kregen we allemaal een olijftak 
mee naar huis.  Helaas zal er geen olijfboom 

Goes

LIEF EN LEED
Gehuwd:
1 oktober: Pedro de Smit en Ria Hagemans.
Overleden:
Sara van Gessel, 85 jaar, overleden op 15 
oktober, weduwe van: L. Goense.
De uitvaartdienst en begrafenis vonden 
plaats op 21 oktober. 

ASSISI 
Van 28 september tot 5 oktober op vakan-
tie naar Assisi. Vakantie is eigenlijk niet 
het juiste woord; het was meer een 
bezinningsreis.

VOORAANKONDIGING 
ALPHACURSUS

HET IS BIJNA ZOVER!
Op donderdag 12 januari 2023 beginnen 
we in Goes (weer) met een Alphacursus.
10 inspirerende gespreksavonden over 
ons geloof. 10 avonden om je geloof op te 
frissen en te verdiepen. Ook niet-
parochianen zijn welkom voor een 
eerste kennismaking met ons geloof. 10 
donderdag avonden met een gezellige 
maaltijd, een aansprekende inleiding en 
boeiende gesprekken met elkaar. Met een 
feestelijke zaterdag – gesprekken, lunch 
en viering – ongeveer halverwege de 
serie avonden. We organiseren verderop 
in het jaar 2023 een bijzondere terug-
komdag als afsluiting.

IN 2020 WAS ER AL EEN EERSTE START
Maar de coronamaatregelen gooiden roet 
in het eten. Gelukkig bleef bij velen het 
vuurtje branden (“gebeurt er nog wat “?).
Het voornemen is om de Alphacursus 
achtereenvolgens op vier plaatsen aan 
te bieden. Verdeeld over drie parochie-
kernen in de regio en de Mariaparochie 
Walcheren om zoveel mogelijk belang-
stellenden de kans te geven om mee te 
doen. We willen de cursus zo ook ‘dichter 
bij huis‘ aanbieden. We beginnen in Goes 
en dan volgt Middelburg. Daarna zijn 
Zierikzee en Heinkenszand aan de beurt.
Per cursus zal er voor maximaal 16 deel-
nemers plek zijn. Deelname is gratis.

UITNODIGING
De informatieavond voor Goes is op don-
derdag 8 december a.s. Aanvang 19.30 
uur in de Magdalenazaal van de paro-
chiekerk. Je kunt je vragen stellen en 
je dan (opnieuw) inschrijven. Van harte 
welkom en neem iemand mee!

OPROEP
We hebben voor elke cursus een ‘service-
ploeg ‘ nodig. We zoeken vrijwilligers die 
willen koken, boodschappen doen, koffi e-
zetten, opruimen, enz. Twaalf vrijwilligers 
die in groepjes van vier in toerbeurten 
een ‘eenvoudig doch voedzame maaltijd‘ 
willen bereiden. Er is budget beschikbaar.
In de keuken van het PAC kan worden 
gekookt.  Laat het ons weten! 

Meld je aan via onze mail adressen.
Meer nieuws in de volgende editie van 
Parochienieuws. Nr. 8.

Mede namens het parochiebestuur en het 
pastoresteam,

Anneke Harten, anneke@familieharten.nl 
Jan Meeusen, meeusen@xs4all.nl 
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Correspondentieadres parochiekerncentrum:
Postadres: Deken Holtkampstraat 9, 
4453 AH ’s-Heerenhoek 
Tel. 0113-351264; B.g.g. belt u met de secretaris van 
de parochiekerncommissie:
R. Gielens: 0113-352067.
www.rksheerenhoek.nl
e-mail: info@rksheerenhoek.nl
Financiële gegevens:
IBAN: NL65RABO0128596538
Spoedzaken: 06-22815618
Spreekuur: Maak een afspraak via het secretariaat. 
Opgave misintenties: via Nel de Winter-Roks, 
tel. 351852 of per e-mail: winro@zeelandnet.nl
Betaling via bovenstaand banknummer.
Doopcontactpersoon:
Pastoraal Centrum, tel. 0113-218610
Kopij-adres: e-mail: plonieparee@kpnmail.nl 
Plonie Paree, Deken Tomaslaan 42, 
4453 AL ‘s-Heerenhoek. 

Parochiekern
‘S-HEERENHOEK

De reden zou kunnen zijn dat men hier 
geheel naar eigen inzichten en voorkeur 
een afscheidsdienst kan samenstellen. 
Een kerkelijk afscheid wordt immers mede 
bepaald door liturgische regels en afspra-
ken met de voorganger.

Wij respecteren uiteraard volledig de eigen 
keuze die men maakt. Ook al heeft de over-
ledene c.q. familie besloten het ‘anders’ te 
doen, dan velen zouden verwachten. 

De pijn (wat ons betreft) zit vaak in de 
wijze waarop men in contact treedt met de 
parochie of het pastoraal centrum. Indien 
men een sterfgeval niet meldt via de uit-
vaarttelefoon, mogen wij niets doen: geen 
vermelding na de dienst in het weekend, of 
het plaatsen van de naam in ons kerkblad. 
Dat komt ‘onsympathiek/gevoelloos’ over, 
maar zo zijn de afspraken. Men staat er op 
het moment van overlijden niet bij stil en 
wil achteraf dan zaken aanpassen…Dat 
is dan veel moeilijker, omdat de zaken zo 
gelopen zijn, zoals ze op dat moment beslo-
ten waren. 
Op 2 november noemden we de namen 
van overledenen, die -op welke vorm dan 
ook- bij ons offi cieel bekend waren.  Het 
aanvragen van een herinneringskruisje is 
ook een persoonlijke keuze. Hetzelfde geldt 
voor het besluit om dit herinneringskruisje 
op te halen na de speciale herdenkings-
dienst. Wij geven nabestaanden alle ruimte 
en tijd om weloverwogen een besluit te 
nemen. Het verwerken van het verlies 
staat centraal; niet de uiterlijke zaken die 
aan haar of hem herinneren.

WILLIBRORDZONDAG 2022
In de wetenschap dat 
deze bijzondere dag 
volgend jaar feitelijk het 
sluitstuk zal zijn voor onze 
kerk, hebben we deze 
zondag gevierd. Het is 
goed dat gezamenlijk te 
mogen doen met onze 

buren uit Heinkenszand en Lewedorp.  

De liefde van Christus beweegt tot eenheid 
en verzoening. Niets is minder waar, want 
de stichting van de parochie ’s-Heeren-
hoek zo’n tweehonderd jaar geleden en 

LIEF EN LEED
Terugkijkend op het afgelopen jaar (tussen 
1 november 2021 – 1 november 2022) mogen 
we vaststellen dat het aantal kerkelijke uit-
vaarten aanzienlijk is gedaald. Steeds meer 
nabestaanden (al of niet overeenkomstig de 
wensen die vooraf besproken zijn) geven de 
voorkeur aan een besloten afscheid in een 
uitvaartcentrum of crematorium.

in onze tuin komen, 
want de blaadjes 
vielen er al snel af. 
Op 5 oktober gingen 
we naar de Stefanus-
kerk om onze souve-
nirtjes te laten wijden. 
Er was een pries-

ter met een groep uit Ierland, die daar hun 
slotviering hielden en daar konden wij ons 
bij aansluiten. Voor degenen die dat wilden 
konden nog even naar de markt en daarna 
gingen we naar ons hotel, want om 13.00 uur 
kwam de taxi voor de terugreis naar huis en 
om 19.00 uur stapte ik ons huis “HET KAN 
VERKEREN” weer binnen.  

Florien de Hond-Hagenaar

K.V.G. NIEUWS
Beste lezers van het parochieblad, zijn jullie 
ook zo geschrokken van al het vervelende 
nieuws de laatste tijd? Oorlogen alom, vluch-
telingen, gas en elektriciteitsrekening enz.?
Laten we dan in het klein doen wat we 
kunnen: omkijken naar elkaar en elkaar steu-
nen. Dit proberen wij ook in het Vrouwen-
gilde. Tot nu toe met mooi resultaat dus gaan 
we zo verder.
Weet u iemand die ons nodig heeft geef het 
door s.v.p.
We hadden een zeer geslaagde avond bij de 
Paradijsvogel met heerlijke gerechten naar 
keuze. Het heeft ons gesmaakt en is voor 
herhaling vatbaar.
We zitten weer al tegen de december-
maand aan. De maand van de gezelligheid, 
de lichtjes, het samenzijn en de nieuwe 
activiteiten, maar vooral herdenken we de 
geboorte van Jezus. Laten we dat zeker niet 
vergeten en in ons gebed aandacht hebben 
voor de mensen die in een oorlog zitten 
wereldwijd.
Op dinsdag 13 december is er gelegenheid 
om een kerststukje te maken onder leiding 
van Dimphy, opgeven voor 6 december bij 
Willy Janse i.v.m. de aankopen voor het 
stukje.

Deze dag gaat ook de soos door waar 
iedereen welkom is om 14 uur i.p.v. woens-
dag. Op 14 december kerstoverdenking 
voor de leden. Deze keer in omgekeerde 
volgorde: we gaan voor een heerlijke lunch 
naar Marktzicht, waar we om 13.30 uur 
worden ontvangen met een drankje.
Opgeven voor 6 december i.v.m. reserve-
ren bij Willy Janse tel.  06-27440823, geef je 
op tijd op. Na de lunch gaan we gezamen-
lijk naar de Magdalenazaal om samen de 
kerstoverdenking te vieren onder leiding van 
Jeannine Heezemans.

Het belooft een sfeervolle bijeenkomst te 
worden, kom dus allen en vier het met ons 
mee.
We sluiten hierbij weer een jaar af, met 
ups en downs maar ook veel gezelligheid.
We wensen de leden die ziek zijn, of 
afscheid van iemand hebben moeten 
nemen, extra veel sterkte in deze tijd. 
Moge God u de kracht geven het te dragen 
en verder te gaan, al is het zwaar.
Ik wil u ook namens het bestuur van het 
Vrouwengilde hele sfeervolle kerstdagen 
wensen en een goed begin van 2023. 
We beginnen dat jaar met onze Nieuw-
jaarsbijeenkomst op 11 januari om 14.00 
uur in de Magdalenazaal.
Meer inlichtingen over deelname kan u 
krijgen bij Willy Janse, meer weten over 
het gilde bel Els van Es, tel. 06-49400700. 
Ik hoop u allen te mogen begroeten.

Dien Janssen
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ballen, lichtjes en allerlei ornamenten voor 
kerststukjes en dergelijke.

Nu we weten dat Kerstmis 2022 de laatste 
kerstviering zal zijn, willen we in overleg 
met de dames van de Kerksnuffel en de 
bloemengroep een actie op touw zetten, 
waarbij we waardevolle, maar overcom-
plete spullen willen verkopen.  Vanaf 
zondag 4 december (na de dienst) staan 
we klaar met onze traditionele kerstkaar-
ten, aangevuld met een kerstmarkt. Hope-
lijk vindt u wat van uw gading en steunt u 
in meerdere opzichten ons kerkgebouw, 
dat ook na 2022 intact zal moeten blijven.

COMMUNIEBEZOEK AAN HUIS
Jarenlang was het een goede gewoonte 
om op de eerste vrijdag van de maand de 
H. Communie aan huis te bezorgen via een 
kort bezoek. Door corona is dit gebruik in 
vergetelheid geraakt en hebben velen – 
begrijpelijk- afgehaakt.

Nu de omstandigheden gunstiger zijn, wil 
men deze mogelijkheid weer onder de 
aandacht brengen bij ieder, die hiervoor 
interesse heeft. 

Neem contact op met Marlies Westdorp- 
van Damme tel. 0113-352387 of mail naar 
famwest@zeelandnet.nl en we nemen 
contact met u op.

KERKBALANS 2022-2023
In het vorige nummer schreven we al over 
het onverwachts positieve verhaal inzake 
het fi nancieel overzicht van 2021. We 
draaien als kerk/parochiekern nog wel een 
verlies, maar beduidend minder sterk dan 
voorgaande jaren . 
Door de bijdragen van onze parochianen, 
de vele misintenties die we nog steeds 
mogen ontvangen en de niet afl atende col-
lectes mogen we nog een jaar doorgaan..

Laat ons niet in de steek; ook al zal 2023 het 
jaar van de waarheid worden: we sluiten de 
kerk, maar nog niet de jaarboeken…

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

Parochiekern
HEINKENSZAND

LIEF EN LEED
Overleden:
Op 13 september is overleden Apolonia 
Elisabeth de Jonge, weduwe van 
Ko Grimminck, op de leeftijd van 88 jaar.

Op 16 september is overleden Catharina 
Boonman, weduwe van Marinus Vermue, 
op de leeftijd van 95 jaar. Geboren in een 
gezin met elf kinderen, hielp ze na de lagere 
school veel op de boerderij en zorgde ze 
voor de kinderen. In 1951 trouwde ze met 
Marien, met wie zij 5 kinderen kreeg. Ze was 
zeer zorgzaam en hielp ook veel op de boer-
derij. Later genoot ze veel van de kleinkin-
deren en ging ze met Marien graag fi etsen. 
Toen ze naar Dijkstede verhuisde was dat 
even wennen, maar ze had het er goed naar 
haar zin. De laatste jaren was ze moe en zei 
ze vaak “ik ben op”. Nu is haar kaarsje rustig 
uitgedoofd in het bijzijn van haar kinderen.

Op 24 september is overleden Karin 
Utermark-Rentmeester, echtgenote van 
Marco Utermark op de leeftijd van 49 jaar. 
Het afscheid heeft op 29 september plaats-
gevonden.

Op 21 oktober is te Middelharnis overleden 
Sjaak Geijs, op de leeftijd van 78 jaar. Sjaak 
werd in stilte gecremeerd en is op ons kerk-
hof bijgezet.

de bouw van de huidige kerk (1873-1874) 
hebben niet altijd tot eenheid en verzoe-
ning geleid. Het ‘ik-gevoel’ is te lange 
tijd sterk aangehouden en werd mede 
aangewakkerd door de verdeeldheid in 
geloof tussen protestanten en katholieken 
in zowel Lewedorp, Borssele, Nieuwdorp 
als Heinkenszand (alle buurdorpen). Het is 
goed te mogen vaststellen dat die rivaliteit 
grotendeels verdwenen is. Sterker nog: 
we komen meer dan anders oecumenisch 
samen in de verschillende kerken en zullen 
dat de komende jaren vaker (moeten) 
doen. Eind goed, al goed? Laten we het 
samen hopen.

EXTRA CLUSTERVIERING IN DE 
ADVENTSTIJD
Rekening houdend met het voorgaande 
artikel hebben leden van de verschillende 
kerkgenootschappen uit Heinkenszand/
Lewedorp, PKN Heinkenszand en de fede-
ratie ‘het Vierhuis’ samen besloten een 
oecumenische adventsdienst te houden op 
zondag 4 december om 10 uur in onze kerk.

Voorgangers zijn: dominee Marjo Wisse en 
pastoraal werker Geerten Kok. ‘Con Dios en 
Missicanto’ verzorgen het muzikale deel.

ADVENTSCONCERT
Al vele jaren bestaan er goede banden 
tussen het koor Jubilate Deo en de kerk 
van ’s-Heerenhoek. Vele kerstconcerten 
mochten wij samen in onze kerk organise-
ren en de belangstelling (meer van buiten 
’s-Heerenhoek dan vanuit de kern zelf) 
was groot.

Dit jaar wil men een jubileumconcert 
houden op vrijdag 25 november om 20 uur, 
die elementen van de ‘Deutsche Messe’ 
van Schubert bevat. 
De entree is vrij toegankelijk, maar een 
vrijwillige bijdrage om de kosten te 
dekken, wordt enorm gewaardeerd.

Kom alvast in de stemming en geniet! 

ACTIE KERSTBAL
In de loop der jaren heeft ons kerkgebouw 
een scala van kerstversiering opgebouwd: 
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Tijdens de gezamenlijke koffi epauze en het 
afsluitende “elfuurtje “(zij het dan om half 
twaalf!) worden vele wetenswaardigheden 
gedeeld en is het tevens een vriendengroep.
Zij zorgen er voor dat het kerkhof er netjes bij 
ligt wat blijkens de reactie zeer op prijs wordt 
gesteld.

KERSTDINER VOOR HEN DIE EERSTE 
KERSTDAG ALLEEN ZIJN
Het is in verband met corona weer een 
tijd geleden, maar dit jaar willen de 
Rooms Katholieke kerk en de Protestantse 
gemeente van Heinkenszand op Eerste 
Kerstdag weer het kerstdiner organiseren 
voor hen die alleen zijn.
Dit zal weer plaatsvinden in het parochie-
centrum H. Blasius aan de Kerkdreef.
Als u hiervoor belangstelling heeft, kunt u 
zich vóór 8 december a.s. aanmelden bij 
Leny Rijk tel. 06 22898950 of bij
Pietie de Haan, Ganzestraat 9, tel.nr. 0113 
562152

OPVANG OEKRAÏENSE VLUCHTELINGEN 
IN DE PASTORIE VAN HEINKENSZAND
Na een periode van sjouwen en verbouwen 
is onze pastorie geschikt gemaakt voor de 
opvang van Oekraïense vluchtelingen, met 
dank aan de vele vrijwilligers die belange-
loos hun steentje hebben bijgedragen. De 
bovenste verdieping was in gebruik bij het 
jongerenpastoraat en is nu ingericht als 
woonkamer. Er is daar veel werk verricht 
aan schilder- en sauswerk. Naast onze eigen 
vrijwilligers en vrijwilligers uit de Pater Dami-
aanparochie/Mariaparochie hebben hier ook 
vluchtelingen aan meegewerkt. Aansluitend 
aan de woonkamer is een pantry ingericht 
met warm en koud water en een eenvoudig 
keukenblokje. In dezelfde ruimte staat een 
koelkast die we gekregen hebben. Ook is 
daar ruimte om kleding te strijken en er zijn 
planken aangebracht voor de berging van 
schoonmaakartikelen enz. Een parochiaan 
heeft gezorgd voor passende verlichting en 
aansluitingen voor de boiler en badkamer. 
Dat was best een hele klus.
De slaapverdieping is helemaal schoon-
gemaakt en we hebben daar nu 3 mooie 
kamers ingericht. 
Op de benedenverdieping kunnen ze gebruik 
maken van de pas gerenoveerde keuken. 
Hier was nog plaats voor een koel-/vries-
combinatie die beschikbaar gesteld is door 
een parochiaan. En andere parochianen 
hebben weer gezorgd voor fi etsen. Verder 
is de wasmachine in de bijkeuken geschon-
ken. Het is hartverwarmend wat er allemaal 
beschikbaar gesteld werd. We hebben het 
mooi in kunnen richten zodat de mensen zich 
thuis kunnen voelen.

ROZENKRANSVIERINGEN
Op 11 en 25 oktober waren weer de jaarlijkse 
rozenkransvieringen.
Beide keren waren er ongeveer 30 mensen 
aanwezig. We baden samen de rozenkrans 
en zongen mee met de liederen van het 
Sint Blasiuskoor, de dames dus, die kennen 
heel veel bekende  en ook minder bekende 
Marialiederen. Na het bidden en zingen op 
25 oktober dronken we met zijn allen gezellig 
een kopje koffi e en thee met een koekje in 
de pastorie. Daar werd er gezellig samen 
nagepraat. 

HET KERKHOF
Anders dan op een algemene begraafplaats 
worden op een kerkhof mensen begraven 
die een relatie hadden met de aangrenzende 
kerk.
Zo ook in Heinkenszand, waar je het kerkhof 
vindt achter de kerk, oorspronkelijk de tuin 
die toebehoorde aan het slot Barbestein, en 
daardoor mede omgeven door de slotgracht 
of een betere benaming , zoals in de volks-
mond, een veste of wel verdedigingsgracht.
Het kerkhof werd al direct in gebruik geno-
men bij de realisatie van de Blasiuskerk in 
1865.
Eerder stond er een Blasiuskapel op de 
plaats waar nu de hervormde kerk staat aan 
de Dorpsstraat.
Ook hier was er een naastgelegen kerkhof 
en bij onderzoek naar mogelijke uitbreiding 
van deze kerk werden ook hier grafresten 
gevonden.
Maar terug naar het kerkhof nu.
Alhoewel naast begraven tegenwoordig ook 
vaak besloten wordt tot crematie, zijn er in 
Heinkenszand toch nog zo’n 650 graven bezet 
en deels gereserveerd, daarnaast zijn er 15 
bezette plaatsen op het urnenveld.
De oudste graven zijn die van de pastoors die 
in de Blasius’ geschiedenis als herder voor 
de geloofsgemeenschap werden aangesteld.
Hun grafzerken zijn gesitueerd onder de eeu-
wenoude treurwilg.
Achter op het kerkhof zijn de gedenksteen-
tjes voor de kinderen.
Het komt maar weinig voor dat er geen 
bezoekers aanwezig zijn.
Het geeft eens temeer aan dat het kerkhof 
nog een grote betekenis heeft voor de nabe-
staanden.
En niet zelden wordt een bezoek aan het 
kerkhof afgesloten met het opsteken van 
een kaarsje in de aangrenzende Mariagrot, 
kortom een mooie plaats voor herdenking en 
bezinning.
Reden waarom een groep van ongeveer 10 
vrijwilligers wekelijks op maandag bijeen-
komt voor het noodzakelijke onderhoud.
Ze doen dat zeker niet met tegenzin.

Op 22 oktober is overleden Cornelia Johanna 
van der Maden, weduwe van Jan Vermue, 
op de leeftijd van 91 jaar. Na de crematie is 
zij op ons kerkhof bijgezet.

BIJZONDERE VIERINGEN
4 december om 10.00 uur is er een oecume-
nische clusterviering in ’s-Heerenhoek met 
Heinkenszand / Lewedorp / Vierhuis / PKN 
kerk Heinkenszand ds. M. Wisse en 
G. Kok gaan voor in deze viering en Con 
Dios en Missicanto zullen de viering opluis-
teren met zang.

SCHOOLVIERING MET AL
 THEMA ‘GROEIEN’.

Op de laatste donderdagmorgen voor de 
herfstvakantie kwamen alle kinderen van de 
Jan van Schengenschool samen in de kerk 
om een mooie viering samen te beleven. 
Het thema was “groeien”. Er werden liedjes 
gezongen en er werd een mooi verhaal voor-
gelezen over een zaadje in de aarde.
Op het altaar stond een boeket veldbloemen. 
Net als de bloemen zijn alle kinderen ook 
verschillend van elkaar, maar samen vormen 
ze toch een eenheid. Ook vertelden alle groe-
pen aan elkaar waar ze als klas dit jaar nog 
in wilden groeien. Na afl oop mocht iedere 
groep een gietertje en zaadjes voor een zon-
nebloem mee terug nemen naar de klas.
We hopen dat alle kinderen dit jaar veel 
mogen “groeien” en dat we er met elkaar 
een mooi jaar van zullen maken. 
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gediend wordt. Bij dit dringende advies 
heeft de bisschop zich weliswaar gere-
aliseerd dat niet verwarmen het gevoel 
van welkom zijn en van comfort bij kerk-
gangers kan verminderen, maar de kosten 
om kerkgebouwen blijvend te verwarmen 
worden eenvoudigweg te hoog.
Omdat er sprake is van een dringend 
advies zullen we ons als kerncommissie 
beraden op de te zetten stappen en zullen 
we alternatieven onderzoeken. We denken 
bijvoorbeeld aan warmtekussens, fl eece-
dekens, of straallampen. We hechten 
vanuit onze kern nog steeds aan een 
warm welkom en willen ons niet alleen 
door gasprijzen en energiebedrijven laten 
leiden, hoezeer we ook begrijpen dat de 
hoge energielasten buitengewoon slecht 
passen bij de fi nanciële krapte waarin vele 
kerken momenteel verkeren.

Sjaak Uitterhoeve,
voorzitter parochiekerncommissie

-  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 of 649605.
- 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:
-  Iedere vrijdagmorgen 09.00 uur
-  Iedere 1e vrijdagmorgen na de viering koffie-

drinken in het parochiehuis
- Alle zondagen: 11.00 uur
In principe iedere 3e zondag van de maand kin-
dernevendienst voor kinderen van de basisschool 
vanaf 4 jaar.
Intenties en andere mededelingen worden afge-
drukt in “de Bonifaciusbode’. Dit blad ligt achter 
in de kerk en kunt u gratis meenemen.
Misintenties:
 Corrie Franse, tel. 0113-851349 of 06-15073351

e-mail: cjmfranse@zeelandnet.nl
Doopcontactpersoon: 

Marga v.d. Plasse, 0113-649605.
Inleveren kopij Parochienieuws:
 e-mail: hansdevos@zeelandnet.nl
 Hans de Vos, Siguitsedijk 29,
 4434 NB Kwadendamme, 0113-649993.

Parochiekern 
KWADENDAMME

Afscheid 
nemen doen 
we samen.

Monuta Richard Ensing
Scottweg 1-01, 4462 GS  Goes
T 0113 - 783 993 

(dag en nacht bereikbaar)
E info@monutarichardensing.nl
I www.monutarichardensing.nl

Afscheid 
nemen doen 
we samen.

Richard Ensing

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

HOGE STOOKKOSTEN
De bisschop heeft in een recent schrijven 
bij alle parochies erop aangedrongen om 
de kerkgebouwen niet meer te verwarmen, 
omdat de kosten daarvan niet meer in ver-
houding staan tot het belang dat ermee 

Nadat het klaar was hebben we even 
moeten wachten op de eerste bewoners. 
Op 22 juli 2022 kwamen de eerste 2 mensen. 
Het is een jong stel uit Cherson, Yurii en 
Yuliia. Op 27 juli is een moeder, Liudmilla, 
gearriveerd met 2 kinderen. Een jongen van 
17 en een jongen van 9. Op 5 september 
kwam Natalia er bij, een vrouw van rond 
de 50. Yurii spreekt goed Engels dus dat is 
fi jn om mee te communiceren. Hierdoor 
kan hij iedereen helpen met vertalen en 
uitleg geven over hoe het werkt en wat er 
gebeurt. Het is namelijk zo dat de kamers op 
de begane grond in gebruik blijven voor de 
vrijwilligers van onze eigen parochiekern. Op 
die momenten dat er vrijwilligers zijn maken 
wij ook gebruik van de keuken. Dat ervaart 
niemand als een probleem en is ook tot op 
heden soepel verlopen.
We merken dat de bewoners een nare situ-
atie achter zich kunnen laten en zich hier 
veilig voelen.
Ze zijn wel gewaarschuwd voor de sirene 
die afgaat op de eerste maandag van de 
maand om 12.00 uur zodat ze weten dat dit 
een test van het systeem is. Ze ervaren de 
vliegtuigjes van vliegveld Zeeland zelfs al als 
een bedreiging op dit moment nog.
Kortom we zijn als parochiekern Heinkens-
zand blij dat we met zijn allen een veilige 
haven kunnen bieden aan mensen in nood.
Ondertussen ziijn we enige tijd verder. Het 
jonge stel kwam uit de horeca in Cherson 
en heeft hier ook werk in gevonden. Ludmila 
werkt 6 dagen per week in de peren- en 
appelpluk. De kinderen gaan naar school. 
Natalia werkt in de tomaten- en paprika-
kassen. Het is opvallend dat ze ontzettend 
werkwillig zijn. De oudste jongen, Dima, 
gaat af en toe in zijn vrije tijd ook mee in de 
pluk. De jongste jongen, Pavlo, gaat naar de 
training van de plaatselijke voetbalclub. Bij 
de gemeente Borsele is er een Oekraïense 
vrouw in dienst die goed Engels spreekt en 
de contacten verzorgt tussen de verschil-
lende partijen. Ook met de gemeente is er 
een goede verstandhouding om het hen zo 
goed mogelijk naar de zin te maken. Zelf zijn 
ze ook heel erg dankbaar voor de hulp en 
begeleiding bij werk, school, club enz.
Het jonge stel doet zijn best met Neder-
landse taal. De ouderen hebben er meer 
moeite mee. Nederlands is voor hen een 
moeilijke taal. Ze zijn al wat ouder en leren 
niet zo gemakkelijk en willen gewoon terug 
naar Oekraïne als dat kan. Er is inmiddels 
een leuke, familiaire band ontstaan met 
hen. Dat geeft een warm gevoel. Als we er 
met handen en voeten niet uitkomen met de 
communicatie dan is er in noodgevallen hun 
vertaal-app.

Een parochiaan.

COLLECTES
Misintenties (uitvaarten ) € 383,10
Kaarsen € 111,80
Collecte orgelfonds € 45,50 
Colecte onderhoud kerkhof € 58,00 
Overig eigen kerk € 562,35 
Subtotaal eigen kerk € 1.160,75 
  
Caritas :   
6/8 Caritas € 36,25 
3/9 Caritas € 34,00 
Subtotaal caritas € 70,25

Kwadendamme  * H. Bonifaciuskerk
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Kerkeboomgaardstraat 30 Kwadendamme  
(0113) 644 398 

www.rplusmakelaardij.nl 

 

Dorpsstraat 51b Heinkenszand  
(0113) 644 398 

www.rplusmakelaardij.nl 

PASTORALE ZORG INZAKE 
SACRAMENT DER ZIEKEN 

EN OVERLIJDEN

06- 53637130

Hulp nodig bij het 
onderhoud van uw tuin?

Kiem Tuinonderhoud

• • • • •
06 44 91 52 78

jochemgielens@icloud.com
Kapelaan Koningstraat 26

4453 BK 's-Heerenhoek

Uitvaartzorg
Van der Hooft  

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

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

Ervaren, vertrouwd
en betrokken

kerk, een enthousiaste preek over de liefde 
van God en het effect daarvan op het leven 
en de werken van Sint Hubertus, de geze-
gende hubkes (kleine witte broodjes met 
een lichte anijssmaak), de zelfgemaakte 
herfstsoep en het ijskoude jachtbittertje 
na afl oop, en niet op de laatste plaats de 
muziek van het Eerste Zeeuwse Jacht-
hoornkorps. Het optreden van de negen 
blazers van dit korps bracht in de kerk ste-
vige hoornmuziek met enkel zuivere noten. 
Alle muzikanten van het korps houden zich 
behave met blazen op de één of andere 
manier actief bezig met de jacht. Omdat 
Sint Hubertus de beschermheilige van de 
jacht is, laten zij jaarlijks rond zijn naamdag 
op 3 november de jachthoorns klinken 
in een tweetal Zeeuwse kerken: de Sint- 
Catharinakerk in Hengstdijk en de 
Sint- Bonifaciuskerk in Kwadendamme.

Tekst Hans de Vos, foto’s Jan Strooband

VELDKAPELLETJE KOMT TERUG
Tot voor kort stonden er op het groene 
driehoekje waar de Oud-Vreelandsedijk 
aansluit op de Kaneelpolderdijk drie mooie, 
grote populieren met aan één daarvan 
bevestigd een klein Mariakapelletje. Tij-
dens het afgelopen winterseizoen werden 

ACTIE VOOR DE VOEDSELBANK
Onder het motto ‘delen 
voor velen’ houdt de 
Caritas een inzamelings-
actie ten behoeve van 
de voedselbank. Vanuit 

de media vernemen we dat vele gezinnen, 
ouderen, en alleenstaande mensen het 
moeilijk hebben in deze crisistijd, door 
hoge energieprijzen en stijgende prijzen 
van brood en levensmiddelen. We lezen 
zelfs dat veel kinderen zonder ontbijt of 
lunch naar school komen. Dit is voor velen 
een hard bestaan.
Het bestuur van onze Caritas heeft 
gemeend om in aanloop naar de feest-
dagen een actie te houden binnen onze 
geloofsgemeenschap voor de minder 
bedeelden onder ons. Achter in de kerk 
staat tot medio december een tafel waarop 
u uw giften kunt plaatsen. We denken 
hierbij vooral aan houdbare levensmid-
delen, maar ook aan toiletartikelen, etc. 
Laten we ons ook verbonden voelen met 
armen en minder bedeelden. 

Namens het Caritasbestuur,
Theo Audenaerd

THE JUKE JOINTS
Na de gig van The Blue Clay op 14 augustus 
was er in de muziektent achter  in de pasto-
rietuin op 25 september een optreden van 
onze ‘eigen’ Juke Joints. De band bestaat 
inmiddels bijna veertig jaar, en deze lange 
ervaring straalt van de hele groep af, ook 
al zit niet iedereen er al even lang bij. Het 
was een goed en professioneel optreden 
met veel bekende nummers, dus best wel 
routineus te noemen. De stemming en 

het weer waren goed, er werd gegeten, 
gedronken en gedanst. Het was, kortom, 
een optreden als vanouds.

TERUGBLIK HUBERTUSVIERING
Het was op 29 oktober eindelijk weer 
eens lekker druk bij de Hubertusviering, er 
waren meer dan honderd bezoekers. Alle 
ingrediënten voor een prachtige viering 
waren dan ook aanwezig: een versierde 
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Correspondentieadres:
Burgemeester Lewestraat 11 
4456 AG Lewedorp (parochiezaal en secretariaat) 
e-mail: eligiuslwd@zeelandnet.nl
telefoon: 0113-613164 / 0113-581577
Financiële gegevens:
RABO: NL63 RABO 0128502096  
Pater Damiaanparochie kern Lewedorp
Opgave misintenties bij Mevr. Riet Steenbakker 
Sloestraat 13 4456 AN Lewedorp telefoon 0113-
613188 of per e-mail: psteentje@zeelandnet.nl 
Doopcontactpersoon:
Marleen van Stee tel. 06-51119128 
e-mail: marleen.vanstee@gmail.com
Kopijadres:
e-mail: bvklooster@gmail.com
Tilly van Klooster, Roompotstraat 44, 
4456 BE Lewedorp, tel. 0113-613331
Ledenadministratie 
en parochiebladbezorging/adressering:
Bianca Kloosterman
e-mail: klooster@zeelandnet.nl
tel. 0113-613904
Caritas pater Damiaanparochie kern Lewedorp
NL15 RABO 0128500050

Parochiekern
LEWEDORP

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

Parochiekern
OOST-ZUID BEVELAND

BLOEMENPOT
De bloemenpot heeft in de maand sep-
tember € 44,20 opgebracht. Namens de 
bloemengroep hartelijk dank.

CLUSTERVIERING
Op zondag 4 december vindt de volgende 
clustervering van het cluster Zuid (Ove-
zande, Kwadendamme en Hansweert) om 
9.30 uur plaats in onze kerk te Hansweert.

VRIJWILLIGERSDAG
Zondag 16 oktober stonden in Hansweert 
de vrijwilligers centraal. Een dag spe-
ciaal met verwennerij!

We begonnen de dag met een mis welke 
geleid werd door Alida van Veldhoven 
en werd opgeluisterd door Kees en Els 
Fonteine. Prachtige opwekkingsliederen 
werden ten gehore gebracht. Daarnaast 
herdachten we het 150-jarig bestaan van 
onze kerk. Vieren deden we dit niet, want 
als er een kerksluiting komt, zou het een 
viering met een donker randje zijn.  Na de 
mis kwamen we allemaal samen bij Kaj 
Munk en genoten we van koffi e/thee met 
gebak.

Er na werd door Frans de Klerk de 
rooms-katholieke historie van Hansweert 
weergegeven middels een mooie presen-
tatie. Veel mensen zagen herkenning op 
de foto’s die voorbij kwamen. Wat is er in 
al die jaren veel veranderd!! 
Na de presentatie stond een heerlijke 
lunch te wachten. Voor de vrijwilligers 
een mooie blijk van waardering! Dank je 
wel. 

Tijdens de mis hoorden we opwekkings-
lied: ‘Abba Vader’. Laten we dit lied in 
gedachten houden voor de komende 
maanden. ‘Laat mijn hart steeds vurig 
zijn, U laat nooit alleen’. Laten we met die 
zin vertrouwen hebben in de toekomst 
van Hansweert. Dat geloof steeds een 
plaats mag houden in ons hart, in welke 
vorm dan ook…. Zodat onze nakome-
lingen over 150 jaar kunnen zeggen: ‘wat 
is er veel veranderd zeg’! 

Angela Koole

LIEF EN LEED
Overleden
Op 21 september is Francien Ivens-van 
Gerwen te Kruiningen overleden. Op 29 
september is tijdens een korte afscheids-
dienst in het crematorium te Goes 
afscheid van haar genomen.

de drie bomen gerooid, maar gelukkig pas 
nadat het kapelletje geborgen was. Aan 
het begin van het komende winterseizoen 
zal op de voormalige plaats van de drie 
populieren een nieuwe lindeboom worden 
aangeplant. Daarna zal ook het kapelletje 
weer terug komen, al is op dit moment nog 
niet precies duidelijk hoe.
In ieder geval gaat de lindeboom een plek 
markeren waar historie, devotie en natuur 
met elkaar versmolten zijn. Uit een goed 
overleg tussen de Kwadendamse kerkge-
meenschap, de Borselse overheid, Natuur-
monumenten, en de Kiwanisclub 
Goes- De Bevelanden is een goed en 
eensgezind besluit voortgekomen om op 
deze plaats een nieuwe lindeboom aan te 
planten. Het planten van deze boom zal 
plaatsvinden op zaterdag 10 december om 
10.00 uur door de Borselse wethouder 
Mw. Marga van de Plasse.

Hans de Vos / Kiwanisclub
Goes-De Bevelanden

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

Parochiekern
OVEZANDE

HAPPEN EN STAPPEN

De opbrengt van de actie ’Happen en 
Stappen’ op 10 september heeft € 376,90 
opgebracht. Hiervoor hebben we bij de 
plaatselijke supermarkt een prachtig pakket 
voedingsmiddelen gekocht: 100 pakken 
macaroni, 100 pakken kruidenmix, 100 
ontbijtkoeken en 70 rollen beschuit, voor de 
klanten van de voedselbank. Wij hopen hier-
mee vele mensen een beetje tegemoet te 
komen in hun zorgen om een maaltijd.

Charlotte den Toonder

DIERENDAG
Op zaterdag 1 oktober vond onze jaarlijkse 
dierendagviering plaats. De viering werd 
bezocht door ongeveer 60 mensen en een 
stuk of 8 grote en kleine honden en veel 
knuffels. Dit jaar had onze nét eenjarige 
pup Bowie een hoofdrol. Zij zag (en hoorde) 
op den duur een hele grote harige hond 
met een diepe ‘woef’ en was geobsedeerd 
hierdoor. Het werd een geblaf van jewelste! 
Dit tot hilariteit van pastoor Van Hees en 
andere aanwezigen.

ZONDAG 2 OKTOBER 

Zondag 2 oktober was er een viering 
in onze kerk en kindernevendienst. Het 
thema was "Geef ons meer geloof ". De 
voorganger was Alida van Veldhoven. We 
mochten 4 kinderen verwelkomen. We 
begonnen met het lezen van het evangelie 
en een spiegelverhaal voor de kinderen. 
Vervolgens zijn we toen verder ingegaan 
op de woorden Geloof, Hoop en Liefde. 
Wat is de betekenis hiervan? Daarna 

hebben we geknutseld met 
de aanwezige kinderen. We 
hebben een mooie knutsel 
gemaakt met de woorden 
Geloof, Hoop, Liefde.

Nadien hebben de kinderen in de kerk 
uitgelegd wat ze tijdens de kinderneven-
dienst hebben gedaan en hebben hun 
knutsel laten zien.

Namens de werkgroep kindernevendienst

OECUMENISCHE ADVENTSVIERING
Oecumenische Adventsviering van cluster 
west samen met het Vierhuis en de PC 
kerk van Heinkenszand op 4 december 
a.s. in de H. Willibrorduskerk te ’s-Heeren-
hoek om 10 uur.

Voorgangers zijn Marjo Wisse en Geer-
ten Kok en het koor is onder leiding van 
Jolanda Nagelkerke
Na afl oop van de viering bent u uitgeno-
digd om koffi e te drinken achter in de kerk.
De kerken in Heinkenszand en Lewedorp 
zijn op deze ochtend gesloten.

TERUGKOMVIERING VOOR
DOPELINGEN, COMMUNICANT
EN VORMELINGEN
Op zondag 27 november, Eerste Advent, is er 
een speciale terugkomviering in onze kerk. 
Met als thema: Wees een lichtje

Alle kinderen waarvan de doop-
schelp nog in de kerk hangt, de 
communicanten en de vormelin-
gen van afgelopen jaar en hun 
gezinnen zijn persoonlijk voor 

deze viering uitgenodigd. 
We nodigen ook u allen, van harte uit voor 
deze dienst van Woord en Communie,  
waarin Pastor Alida van Veldhoven voor 
gaat en Con Dios de muziek zal verzorgen.
Alle kinderen ontvangen tijdens de viering 
een speciale kinderzegen en aan het eind 
van de viering krijgen zij hun doopschelp, 
als tastbare herinnering,  mee naar huis. 
Na de viering zijn alle gezinnen van harte 
uitgenodigd voor koffi e met wat lekkers in 
de parochiezaal.
Zodat de kinderen nog samen kunnen 
spelen en de ouders elkaar kunnen ont-
moeten.

Werkgroep kindernevendienst
Pastor Alida en Charlotte den Toonder

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN
28-11 parochiekernvergadering 19.30 uur
12-12 clustervergadering 19.30 uur.

Ovezande         * O.L.V. Hemelvaartkerk
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Uitvaartzorg Peter Butler
Voor een ppeerrssoooonnlliijjkkeebegeleiding bij een uitvaart

Uitvaartzorg Peter Butler
Benonistraat 3,

4421 DN Kapelle
tel. 0113-340381

Stiltehuis
Kitskinderscheweg 1 

4421 PJ Kapelle
info@uitvaartpeterbutler.nl

www.peterbutler.nl

Een volle kerk, samen vieren, samenzang 
en ontmoeting maken: dat u dit niet mag 
missen. Zorg dat u erbij bent bij de clus-
terviering 4 december 9.30 uur in kerk van 
Hansweert. Als u mensen kunt of wilt mee-
nemen, meld het even bij 
rk.ovezande@zeelandnet.nl of bij Ad Schenk 
06-24 72 28 06. Wilt u graag meerijden, laat 
het even weten. Geen enkel probleem!

Ad Schenk

DE GULDEN MIS
Het kerkelijk jaar door zijn er vele feest-
dagen aan Maria gewijd: 2 februari Maria 
Lichtmis, 25 maart Maria Boodschap, 15 
augustus Maria Ten Hemelopneming. 
Bovendien wordt er in de maanden mei en 
oktober bijzondere aandacht aan Maria, de 
patrones van onze parochiekern, besteed. 
Minder bekend is dat op 8 december het 
feest van de Onbevlekte Ontvangenis van 
Maria gevierd wordt: de ‘gulden mis’, ook 
wel ‘missa aurea’ genoemd. In deze don-
kere dagen voor de kerst mogen wij onze 
zorgen aan haar toevertrouwen. Steeds had 
deze gulden mis een bijzondere aantrek-
kingskracht op mensen die in nood verkeer-
den of mensen wier naasten op zee voeren. 
Vandaar ook de naam ‘schippersmis’.

Dit zal binnenkort worden opgepakt. Har-
telijk bedankt iedereen voor de enthousi-
aste medewerking om onze kerkgebouwen 
in goede staat te behouden. We willen dit 
graag volgend voorjaar nogmaals herhalen 
en dan weer met een grotere groep mensen 
omdat we dan buiten meer kunnen doen.

Namens de gebouwencommissie,
Bas Goense

SINT MAARTEN GEZINSVIERING
Op zaterdag 12 november zijn 
alle kinderen tussen 18.00 uur en 
18.45 uur welkom om achterin 
de kerk van Ovezande een lan-
taarntje te versieren. De ouders 

zijn tussen die tijd van harte uitgenodigd in 
de  pastorie. Samen met pastoor Paul Ver-
beek, pastor Alida en koor “Oal In”, maken 
we er met mooie verhalen en liedjes, voor 
groot en klein een feestelijke viering van. 
De viering begint om 19.00 uur. Onze lan-
taarntjes zullen warmte en licht verspreiden 
en we zullen Sint Maarten leren kennen. 
Iedereen is van harte welkom.

OVEZANDE GAAT NAAR HANSWEERT
Op 4 december 9.30 uur is er een speci-
ale viering van cluster Zuid in Hansweert. 
Dit ter gelegenheid van hun patrones 
Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen. 
De parochiekernen Kwadendamme, Oost 
Zuid-Beveland en Ovezande hebben dan 
geen eigen viering maar komen samen in 
Hansweert. Er komt een gelegenheids-
koor uit de drie genoemde parochiekernen, 
misdienaars en acolieten uit Ovezande en 
een extra lector uit Kwadendamme. Laten 
we van dit patronesfeest van de kerk van 
Hansweert een echt gezamenlijk festijn 
maken! De aanstaande sluiting van de kerk 
van Hansweert maakt het extra belangrijk 
om hun patronesfeest in solidariteit samen 
te vieren. 

Bowie mocht zelfs door de microfoon blaf-
fen, zoals te zien op de foto. Al werd het 
daar helaas niet minder door ...
Gelukkig hebben alle dieren en knuffels 
hun zegen ontvangen, werd Bowie eindelijk 
stil, en was het wederom een mooie, goed 
bezochte viering.

Nicole Boonman

PATER DAMIAAN ALS VOORBEELD
In de eerste week van oktober hebben alle 
kinderen van basisschool "De Zandplaat" 
het verhaal gehoord van Pater Damiaan. 
Daarna zijn verschillende kinderen uit de 
groepen 5, 6 en 7 aan de slag gegaan met 
het maken van "opkikkerkaartjes" die opge-
stuurd gaan worden naar zieke, verdrietige, 
of eenzame mensen in onze omgeving. Zo 
dragen deze kinderen ook bij aan de zorg 
voor mensen die wel een steuntje in de rug 
kunnen gebruiken!

Charlotte den Toonder

VERSLAG VAN DE KLUSDAG 2022
Op zaterdag 22 oktober hebben we als 
parochiekern Ovezande weer een klusdag 
georganiseerd. Ditmaal was het een wat 
kleiner opgezet schilderdagje. Met zeven 
personen hebben we ons kerkgebouw en 
de pastorie onder handen genomen. Wat 
we hebben aangepakt, zijn de onderdorpels 
van de ramen van de kerk aan de zuidzijde, 
de tuindeuren aan de pastorie, en de trap 
binnen in de pastorie. Allereerst grondig 
schuren en stofvrij maken en daarna alles 
goed schoonmaken. Tevens zijn met, behulp 
van een hoogwerker, in de week vooraf-
gaand de goten schoongemaakt. Dit blijkt 
ieder jaar weer nodig in verband met blade-
ren en takjes van nestelende vogels. Tussen 
de middag had Betsy gezorgd voor soep en 
broodjes welke heerlijk hebben gesmaakt. 
Na de middag zijn de kwasten ter hand 
genomen en zijn de ramen gewit, tuindeuren 
in de grondverf gezet en het trapgat gewit. 
We hebben een hele leuke dag gehad en 
de hele lijst die we hadden opgeschreven 
is afgewerkt. Wel moet de trap zelf ook nog 
een keer gebeuren en de tuindeuren aan de 
binnenkant.

Ovezande         * O.L.V. Hemelvaartkerk
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PPllaannttppllaannnneenn??  
WWiijj  aaddvviisseerreenn  uu  ggrraaaagg..   

   

 
 

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

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

zullen u verassen. 
 

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

 
KKwweekkeerrii jj   WWeesstthhooff  

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

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

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

Uw adres voor laan- en parkbomen
tevens volop tuinplanten

van november tot mei
Specialiteit: Veredelde noten

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

SCHILDERS- EN
AFWERKINGSBEDRIJF

FRANSE BV

meer dan ‘een kleurtje’

Johan Frisostraat 26
4434 AC Kwadendamme

Telefoon 0113-649361

Ovezande * O.L.V. Hemelvaartkerk

Wij zouden dit feest met veel (kaars)licht 
graag met u willen vieren op zaterdag 10 
december. De aanvang is om 19.00 uur, en 
voorganger is vicaris Paul Verbeek. U bent 
van harte welkom!

Kees Boonman

PARKEREN
Afgelopen jaren zijn we regelmatig gecon-
fronteerd met slecht geparkeerde auto’s bij 
de kerk. Bijna structureel staan er auto’s op 
de 4 lampen die de kerk ‘s avonds aanlichten. 
Maar, dat is niet alles. Een enkele keer kun je 
amper de kerk in, zo dicht staan men soms bij 
de kerkdeur geparkeerd. Met drie voorvallen 
van afgelopen maanden was voor ons als 
parochiekerncommissie de maat vol.
Bij een uitvaart hadden we ‘s avonds tevoren 
met afzetlint de ruimte voor de kerk vrijgehou-
den. Helaas, zonder effect. Een uur voor de 
uitvaart stond er pontifi caal een dikke BMW 
voor het afzetlint zodat de begrafenison-
dernemer amper bij de kerk kon komen. We 
hebben hemel en aarde moeten bewegen om 
die auto net op tijd weg te krijgen. Een ander 
voorval: na de viering op een zaterdagavond 
kon pastoor Van Hees er met zijn auto niet 
meer uit. Een derde voorval betrof de mobiele 
kapel. We zouden ermee op pad gaan maar 
konden amper de kerk uit komen door een 
geparkeerde auto pal voor de kerk.
Overleg met de gemeente leverde op dat 
men via wegdeknagels dit probleem voor de 
kerk wilde oplossen. In de praktijk heeft dit 
echter niets opgeleverd. Parkeerders zien 
niet dat de wegdeknagels parkeervakken 
aangeven. Het is te onzichtbaar gebleken. 
Na overleg met wethouder A. Witkam zijn 
we overeen gekomen dat de parkeervakken 
zowel voor als naast de kerk met witte steen-
tjes worden gemarkeerd. Dan komt er een 
parkeerverbod op het terrein rond de kerk en 
mag er alleen in de parkeervakken worden 
geparkeerd. 

Het zal pas eind december gerealiseerd zijn. 
Dan kunnen we ook volop genieten van het 
aanlichten van de kerk. De twee kapotte 
grondlampen worden tevens hersteld door 
de gemeente. 

Ad Schenk

GASPRIJZEN
De sterk gestegen energieprijzen laten ook 
hun sporen na bij de vieringen in de kerken. 
Het bisdom Breda adviseert om alle vie-
ringen op één plaats te houden of om de 
thermostaat in de kerk op 0 graden te zetten. 
In de laatste vergadering van de parochie-
kern hebben we uitvoering over beide opties 
gesproken. We willen sowieso in Ovezande 
een gastvrije en welkome kerk zijn en blijven. 
Ook optie 2, om de kerk tijdens de vieringen 
helemaal niet meer te verwarmen, vinden 
we nogal erg ver gaan. 

Daarom zijn we tot het besluit gekomen om 
de repetities van de koren normaliter in de 
pastorie te gaan houden en tijdens de regu-
liere vieringen terughoudend om te gaan met 
het gasverbruik. Concreet betekent dit dat 
we een kwartier voor de viering de verwar-
ming aanzetten. Dan is de kerk bij aanvang 
van de viering redelijk verwarmd. Daarna 
wordt de kachel op de lage stand nog een 
kwartier aangehouden en dan handmatig 
uitgezet. Bij koud weer koelt het dan best 
snel af. Om toch warm te blijven geven we 
het advies om u sowieso goed aan te kleden 
voor de viering en om een (fl eece) plaid mee 
te nemen naar te kerk om de warmte langer 
vast te houden. 

Bij bijzondere vieringen rekken we de 
verwarmingstijden van de kerk verder op. 
Gastvrij zijn, een welkome kerk zijn, willen 
we in Ovezande ook vorm geven door een 
combinatie van de verwarming wel te mati-
gen maar u toch in warmte te ontmoeten. 
We moeten mee in de noodzakelijke beper-
king van het gasverbruik, maar laten u als 
gelovigen niet in de kou staan. Draag wel 
alstublieft uw steentje bij door warm te blij-
ven tijdens de viering met uw meegebracht 
(fl eece)plaid. 

Overigens loopt ons gunstige contract met 
de energiemaatschappij pas op 1 januari 
aanstaande af. De eerste viering om uw 
plaid mee te nemen naar de kerk zal zater-
dag 7 januari zijn. Dan kunnen we na afl oop 
van de viering bij de nieuwjaarsreceptie met 
warme koffi e of thee in een warm Theehuis 
samen met u een eerste evaluatie doen. 
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DE VLIEGER

UITVAARTZORG

Schouwen-Duiveland
Wilgenstraat 12 Oosterland

0111 40 2000
(dag en nacht)  

info@uitvaartdevlieger.nl 
www.uitvaartdevlieger.nl

Dag en nacht bereikbaar op:

(0111) 45 07 17
www.uitvaartsd.nl

Voor een zorgzame begeleiding 

Adverteren in 
Parochienieuws?

info@rkbovendeschelde.com

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

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

Parochiekern
SCHOUWEN-DUIVELAND

LIEF EN LEED
Gedurende het afgelopen jaar hebben 
velen afscheid moeten nemen van hun 
dierbaren en dan noemen we met name:

Maria Louise Boonman – Rijk 80 jaar
Pieternella  Maria
van den Berge – Verkaart 74 jaar
Bernardus Hubertus Bours 92 jaar
Aplonia C.M. Vermue 61 jaar
Johanna Levina den Dekker 99 jaar
Alphonsa Maria Catharina
Swaters – Koevoets 89 jaar
Johanna Helena
Berrevoets – Verkaart 78 jaar
Petrus Praet 100 jaar
Lena Maria Ludovica
Kouijzer – Totté 89 jaar
Antonius Johannes Adrianus
van Zwietering 53 jaar
Johanna Wilhelmina
Verkaart – Bezuijen 82 jaar

Dat ze mogen rusten in vrede.

ST. BARBARA BEGRAAFPLAATS
Beste bezoeker St. Barbara begraaf-
plaats.

Als U een bezoek brengt aan de begraaf-
plaats en U heeft even tijd loop eens
een keer naar het as uitstrooiveldje naast 
het huisje ( was vroeger een
kapel ), daar staat sinds kort een gedenk-
steen met een mooie tekst die past
op deze afdeling van de begraafplaats, 
het is een prachtige aanwinst voor
het as uitstrooiveld.
En dan nog even ter herinnering, bij het 
scheiden van het afval gaat het
vaak niet goed, dus plastic afval in de 
oranje rolemmer, groen afval in de
groene rolemmer, en de rest in de kleine 
vaste groene emmers, die staan er
drie van. Het glas afval mag U op de ijze-
ren plaat zetten naast de waterkraan.
Alvast bedankt voor Uw medewerking,

Namens de Barbara boy's 
Peter Verkaart

KERSTATTENTIE DECEMBER 2022
Zoals de laatste jaren gebruikelijk, willen 
we als bezoekgroep en caritas weer een 
attentie bezorgen bij de zieken en ouderen 
binnen onze parochiekern. De attentie wordt 
bezorgd door de dames van de bezoek-
groep en enkele mannen van de parochie-
kerncommissie. Wij maken al jaren gebruik 
van de namenlijst uit de ledenadministratie, 
maar misschien zien wij wel zieken over het 
hoofd, daarom vragen wij u om mensen aan 
te melden waarvan u vindt dat ze hiervoor 
in aanmerking komen. Voor zieken hebben 
we geen leeftijdsgrens! U kunt u aanmel-
ding doen bij Betsy Rentmeester of William 
Harthoorn, of doe een briefje in de brieven-
bus van de kerk. De bezoekgroep zal de aan-
vraag dan behandelen.

Namens de bezoekgroep
Betsy Rentmeester

Namens de caritas William Harthoorn
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die bij het Parochienieuws van 11 
november zit.
Wat dit jaar ook een enorme impact heeft 
gehad was de windhoos op 25 juli. Niet 
alleen waren we enorm geschrokken, 
maar was ook de schade enorm. Onder 
toezicht van de fi rma Quant is alle schade 
inmiddels hersteld.  Door de hulpvaardig-
heid van een groot aantal van onze vrij-
willigers konden alle activiteiten gewoon 
doorgang vinden, ondanks de werkzaam-
heden. Wat is onze parochiekerncommis-
sie dan ook trots op deze mensen.

De vrijwilligers in Haamstede en Zierikzee 
(ongeveer 100) zingen, maken schoon, klus-
sen, tuinieren, verzorgen de begraafplaats, 
doen administratie, verzorgen de muzikale 
omlijsting van de kerkdiensten, zorgen dat 

WWW.PAREE.NL

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

 

 

           

 

 

 

Heerenstraat 27, 4453 AA ’s-Heerenhoek 
Tel: 0113-351400 

www.gebrdehond.nl 

 
Loodgieterswerk, CV-installaties, 

Mechanische ventilatie –Duurzame 
energie – Dakbedekkingen – Onderhoud 

& Service 

Parochienieuws 
een blad dat je 
niet wilt missen

RUBEN DE JONGE  

Heerenstraat 9  
0113 351311 

Www.totaalwonendejonge.nl 

Specialist in PVC vloeren 

Schouwen-Duiveland * H. Willibrorduskerk Zierikzee
toeristenkerk Onze Lieve Vrouwe op Zee Burgh-Haamstede

WILLIBRORDZONDAG
6 NOVEMBER 2022
Dit jaar werd het besluit genomen om de 
kerken  in Hansweert, Lewedorp en ’s Hee-
renhoek te sluiten. Onze oud-voorzitter 
Victor Slenter heeft ons afgelopen jaar 
duidelijk gemaakt dat dit niet anders kan.
Onze kerken op Schouwen-Duiveland waren 
zowel op fi nancieel gebied als wat het 
aantal vrijwilligers betreft nog gezond. Dit 
willen we graag zo houden. Maar ook onze 
inkomsten lopen terug. Dit jaar stevenen we 
af op een negatief resultaat van maar liefst
€ 30.000,--. Dit is eenmalig zo hoog omdat we 
ongeveer 1 jaar geen huuropbrengst hebben 
van het pand op de Oude Haven nr. 1. Wij 
hopen dan ook dat het verzoek om een extra 
fi nanciële bijdrage van onze parochianen 
ruimhartig wordt opgepakt. Zie ook de brief 
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er Paas- en Kerstmarkt is, bezorgen kerk-
blaadjes, verzorgen sommige kerkdiensten, 
brengen huisbezoeken en dus zielzorg en 
dan vergeten we waarschijnlijk nog enkele 
taken.
Dit jaar is de woning aan de Oude Haven 
nr. 1 leeg gekomen en we starten in 2023 
met de renovatie hiervan. De kleine klussen 
hierin doet de klussengroep, waarvoor onze 
dank en de grote klussen worden door de 
fi rma Quant aangepakt.
Zoals u weet kiezen we uit al die 100 
mensen er elk jaar paar uit, om die symbo-
lisch voor alle vrijwilligers in het zonnetje 
te zetten. Dit jaar zijn dat mensen die 7 jaar 
lang de gezinsviering hebben voorbereid 
en verzorgd. Zij hebben ons 7 jaar lang 
ons verrast met inspirerende diensten. De 
reden dat zij stoppen is ook begrijpelijk, al 
vinden we het jammer dat zij stoppen. Zij 
hebben geen kleine kinderen meer.
Je moet eigenlijk bij de gezinsvieringen 
trekkers hebben die dicht bij de school 
staan en de interesses van deze groep 
goed begrijpen.
Als Parochiekerncommissie willen wij 
Judith Remijn, Maggie en Paul Kieboom, 
Marion en Ton den Breejen onderscheiden 
met de Willibrordmedaille. Wij hopen dat 
wij met z’n allen nog lang onze geloofsge-
meenschap zo vitaal mogen houden zoals 
zij nu is. 

SLOTVIERING IN DE R.K. ONZE LIEVE 
VROUWE OP ZEE KERK
Afgelopen zondag 23 oktober hadden we in 
Haamstede onze slotviering van het toeris-
tenseizoen.

Dankzij vele zonnebloemen van de akker van 
onze voorzitter Wim Boot en de creatieve 
verwerking van deze zonnebloemen door 
Ben was de entree van onze toeristenkerk 
zonnig en feestelijk.
Ook was het een genot om te luisteren naar 
het Byzantijnskoor Strétenieje o.l.v. Emilia 
Tabachnik. De werkgroep hoopt dat het koor 
ook in het toeristenseizoen van 2023 ons 
gaat verrassen met hun mooie liederen en 
het solo optreden.

Henny Wichgers-Soeter

CARITAS
Op woensdag 14 december a.s. staat de 
adventsviering voor senioren gepland in de 
H. Willibrorduskerk in Zierikzee om 16.30 uur 
met als voorganger pastoor F. van Hees.
Helaas kunnen wij u ook dit jaar geen 
kerstmaaltijd aanbieden aangezien het 
nog steeds onzekere tijden zijn wat betreft 
corona. Om toch nog even bij elkaar te zijn, 
ontmoeten wij u graag na de viering van 
16.30 uur.
Achter in de kerk voor een kopje koffi e/thee 
en iets lekkers.
U krijgt t.z.t. een uitnodiging met het ver-
zoek u aan te melden voor de H. Mis en het 
samenzijn nadien.

Caritaskern Schouwen Duiveland

Caritas collecte in december
De caritas collecte van zondag 4 decem-
ber a.s. is bestemd voor de bisschoppelijke 
adventsactie.
Het thema van deze actie is: voor elk kind 
een goede start, en dit betreft o.a. de
volgende projecten: opvang van straat-
kinderen in Congo, vroege ontwikkeling 
helpt in strijd tegen armoede in El Salvador 
en verminderen van onnodige sterfgevallen 
in Sierra Leone.
Caritas Schouwen-Duiveland ondersteunt 
deze actie van harte en beveelt deze col-
lecte graag bij u aan.

KBO SCHOUWEN-DUIVELAND
Graag bieden wij u voor de komende tijd de 
volgende aktiviteiten aan:
Woensdagmiddag 16 november: inloop-en 
spelletjesmiddag in het parochiecentrum. 
Vanaf 14.00uur kunt u binnenlopen voor een 
spelletje, een praatje en eventuele vragen 
over computer/telefoon.
En breng gerust iemand mee!
Vrijdagmiddag 25 november wordt er weer 
geklaverjast. Vanaf 13.00 uur is het parochie-
centrum geopend en kunt u zich van te voren 
opgeven bij H. Verkaart, tel. 06-15276350 of 
per mail hmverkaart@zeelandnet.nl.
Op woensdagmiddag 23 november en 
woensdag 7 december kunt u tafelen in de 
buurt en koersballen in het Tonnenmagazijn 
in Brouwershaven. Vanaf 12.00 uur bent u 
daar welkom.
Op dinsdagmorgen 6 december is de laatste 
koffi eochtend van de maand en tijdens deze 
ochtend kan er een kerststukje gemaakt 
worden. De kosten bedragen ca. € 10,00. U 
dient zelf een schaal o.i.d mee te brengen.
Uw eigen snoeischaartje/-mesje is ook 
handig om mee te nemen. Opgeven kan bij 
Kees Verkaart, tel. 06-51478446. Of per 
mail kverkaart@gmail.com.

Uitvaartverzorging

‛DE BEVELANDEN’
Johan Hoekman

Geldeloozepad 20, 4463 AJ Goes 

(0113) 311 444 
www.uitvaartzorgcentrum.nl

Voor een zorgzame  begeleiding

Uitvaarten in geheel Midden-Zeeland

Eigen rouwcentrum met aula 
en koffi ekamer

Striepseweg 4,4435 RL  Baarland

Verzorgt de gehele uitvaart 
met Zorg en Respect...

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

0113-639108 
06-40484076

Schouwen-Duiveland * H. Willibrorduskerk Zierikzee
toeristenkerk Onze Lieve Vrouwe op Zee Burgh-Haamstede
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colofon
PASTORAAL CENTRUM
Secretariaat/teamassistentie:
Ria Boonman-Vermue
Leny Rijk-Rijk
Zusterstraat 4, 4461 JA Goes, tel. 0113-218610
info@rkbovendeschelde.com
Openingstijden Pastoraal Centrum: 
op dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur

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

 E: alidavanveldhoven@rkbovendeschelde.com 
-   Ria Mangnus, pastoraal werkster 
    tel. 06-42360493
    r.mangnus@rkwalcheren.nl
-  Paul Verbeek, wnd. pastoor
 Tel: 06-83215322
 pverbeek@bisdombreda.nl
- Geerten Kok (teamleider ad-interim)
 E: GKok@bisdombreda.nl

PASTORAAL PROJECTMEDEWERKER:
Charlotte den Toonder, 06-44500944
charlottedentoonder@rkbovendeschelde.com

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

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

EMERITI PASTORES
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 Geerten Kok
- Hoofdredactie Richard Gielens
vragen/opmerkingen: mail ze naar 
parochienieuws@zeelandnet.nl 

WEBSITE
 www.paterdamiaanparochie.nl

OPLAGE
 4500 exemplaren

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

Het volgende nummer van  
Parochienieuws (met alle informatie rondom 

Kerstmis en het nieuwe jaar) verschijnt op 
vrijdag 16 december 2022.

Kopij voor dit nummer moet uiterlijk  
zondag 4 december in ons bezit zijn.

Nummer 1 jaargang 2023 verschijnt op 
vrijdag 27 januari en hiervoor kunt u bij-
dragen inleveren tot zondag 15 januari.

GELOOF EN EEN HOOP ZONNEPANELEN

Ter ere van het tien-
jarig jubileum van 
het netwerk ‘Groene 
Kerken’, verzamelde 
theatermaker en jour-
nalist Kees Posthumus 
verhalen van kerken 
die duurzame stappen 

zetten. In het boek Geloof en een hoop zon-
nepanelen zijn deze verhalen gebundeld, en 

aangevuld met interviews, prachtige ver-
halen en gedichten over Gods schepping, 
passende liederen, gebeden en recepten en 
grappige cartoons van Martijn Cornelissen. 
Het boek schetst een beeld van kerken die in 
beweging willen komen voor Gods schepping 
en geeft kerken en kerkleden handvatten om 
zelf stappen te zetten. Prijs: € 17,50. (in de 
boekhandel te verkrijgen).

OP NAAR HET LICHT
Een van de aspecten die ik meer en meer 
ben gaan waarderen in de loop der jaren is 
de opbouw van het kerkelijk jaar. De hoog-
tepunten daarin zijn de grote feesten van 
Kerstmis, Pasen en Pinksteren. Nu we het 
einde van het Kerkelijk Jaar naderen komt 
ook het begin van het volgde weer in zicht. 
Het is vol betekenis dat de Gedachtenis van 
de Geboorte van Jezus Messias plaatsvindt 
op een van de kortste dagen van het jaar 
enkele dagen na de  zonnewende. 

Voor veel mensen zijn de wintermaanden 
een periode die ze liever zouden overslaan, 
want wij hebben natuurlijkerwijs behoefte 
aan licht en warmte. Het is dan verheugend 
om uit te kunnen zien naar het feest waarin 
we vieren dat hét Licht van de Wereld op 
Aarde verschenen is als een klein kwets-
baar mensenkind. Dingen die duisternis ver-
oorzaken en de verontrustende berichten 
daarvan zijn er te over. We kunnen er zonder 
veel moeite een reeks van opnoemen. Te 
midden van vele dingen die ons de moed in 
de schoenen zouden kunnen doen zinken 
– en het was 2000 jaar geleden niet anders 
– is het Feest van de Komst (Advent) van 
God als Licht in een donkere nacht. In het 
Kind dat uit de maagd Maria van Nazareth 
geboren werd zien Christenen een defini-
tief-Teken-van-Hoop voor onze wereld. Hij 
biedt geen kant-en-klare oplossingen, maar 
Hij deelt onze kwetsbaarheid in een wereld 
die bedreigend is. Hij laat ons zien hoe we 
moeilijke omstandigheden met godsver-
trouwen kunnen doorkomen met de hulp 
van zijn Geest (en al de gaven die de Geest 
schenkt!). Hij laat ons zien hoe we door in 
zijn voetspoor te gaan het goede kunnen 
na te streven, en zo een verschil ten goede 
kunnen maken. Zo is Hij dé Weg naar God,  
de Bron van al wat is. 

De Adventsperiode die aan het kerstfeest 
vooraf gaat biedt een gelegenheid om ons 
voor te bereiden op dat Grote Feest. Deel  
van die voorbereiding kan mogelijk zijn: 
lezing van de oude teksten in de Heilige  
Schrift die verwijzen naar de komst van 
de Messias en het gebed dat daar uit 
voortvloeit. Deze oude verhalen hebben 

onomstotelijk een boodschap voor ons van-
daag. Er is voldoende goede literatuur en 
lectuur voorhanden, en het is een kwestie 
van een goede keus te maken. De boekjes 
die vorig jaar verschenen zijn daarvan 
een mooi voorbeeld (“Van Allerheiligen tot 
Kerstmis”). Samen met deze geestelijke voe-
ding en verdieping, is het stellen van posi-
tieve daden, klein of groot, net zo belangrijk. 
Het zijn twee kanten van dezelfde medaille 
van het geloof: innerlijk leven dat zich uit-
drukt in daden van vriendelijkheid tot de 
mensen om ons heen, tot solidariteit met 
hen die te lijden hebben. Dit voorbereidend 
karakter van de Adventsperiode op het kerst-
feest kan gemakkelijk verloren gaan door de 
grote druk uit onze omgeving om toch vooral 
maar mee te doen aan allerlei andere activi-
teiten alsook om nóg meer te consumeren.

Als tegenwicht daartegen zet Johannes de 
Doper de toon voor de Advent, wanneer hij 
zijn gehoor voorhoudt om zich tot God te 
(be-)keren. Op de prangende vraag van zijn 
gehoor: Wat moeten wij doen? antwoordt hij: 
Wie twee stel onderkleren heeft, moet delen 
met wie er geen heeft, en wie eten heeft 
moet hetzelfde doen. Dat mogen we ook op 
andere levensbehoeften toepassen. 
Wanneer wij op deze manier de Advents-
periode aangrijpen als een kans om te 
groeien in ons begrip en beleven van ons 
geloof, dan zal de vreugde die het Kerstkind 
brengt ongetwijfeld groot zijn. Want we doen 
dan juist wat Hij, de mens geworden Zoon-
van-God ons heeft voorgedaan. Om licht te 
brengen daar waar duisternis heerst, om te 
zijn als heldere sterren die stralen aan de 
hemel in een donkere nacht. 

In dit licht wens ik u, namens alle leden 
van het Pastoraal Team, een GEZEGENDE 
ADVENTSTIJD toe, dat uitmondt in een 
VREUGDEVOL KERSTMIS

pater Thaddy de Deckere 


