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PAROCHIENIEUWS
Jaargang 23 - nummer 8 december 2022 / januari 2023



AL IN KERSTSTEMMING?
In onze parochie is van ‘gloria’ nog weinig te merken: 
Lewedorp maakt zich op voor de laatste kerstviering in hun kerk; 
ook Hansweert en ’s-Heerenhoek zullen de kerststal volgend 
jaar anders of helemaal niet meer moeten uitstallen. Einde van 
een historisch tijdperk.

In de media lezen we 
meer over schaduw-
zijden van bekende 
omroepmedewerkers, 
politieke en kerkelijke 
leiders dan ons lief is. 
‘Hoge bomen vangen 
veel wind’ , maar kij-

kend naar al die fraaie kerstversiering is er toch een passende 
oplossing? De vlaggenmast-kerstboom; vast en zeker verbonden 
door elastische banden en voorzien van vochtbestendige verlich-
ting. Hoe hoger= mooier = beter?

WAT ZEUR JE NOU?
Als kind mocht ik de kerst-
boom pas enkele dagen 
voor Kerstmis helpen 
opzetten. De relatief 
kleine woonkamer met 
een brullende kolen- of 
oliekachel was daar mede 
debet aan. Een echte 
kerstboom was niet echt 
zo’n liefhebber van warmtebronnen: hij liet zijn naalden spontaan 
vallen en de toenmalige stofzuigers kregen die ‘afvallige’ niet zo 
makkelijk uit de kokosmat.
Het ontwarren van de kerstverlichting was ook zo’n jaarlijks 
klusje. Met de zekerheid dat je vorig jaar alles onder controle 
in de doos had gedaan (zelfs om de kartonnen tandjes heen) 
was het toch weer een gepuzzel. En dan maar hopen dat die 48 
lampjes (want grotere dozen verkocht Philips echt niet) het weer 
deden! Eén geluk had je: reservelampjes brachten de uitkomst….
want zo’n snoer vertikte het om te branden als er eentje los of 
kapot was.

Nee, dan hebben we het nu beter geregeld: een eindeloos mini-
snoer met minstens 200 energiezuinige LED-lampjes voor een 
belachelijke prijs, waarbij je bijna de neiging krijgt om na kerst 
meteen de hele boel maar in de vuilnisbak te gooien. 

’T ZIJ N NET MENSEN 
De mentaliteit van ‘samen-sterk/eendracht maakt macht’ heeft 
plaats gemaakt voor: ik wil niet afhankelijk zijn van anderen en 
dop mijn eigen boontjes wel.  Die oude kerstverlichting werd 
gekocht voor het leven: na veertig jaar huwelijkse trouw deden 
alle lampjes het nog!  Kwaliteit werd beloond en met zorg 
gekoesterd. 
Kom daar nu nog eens mee aanzetten. Reservelampjes…zie ze 
maar te vinden! Gewoon alles vervangen is goedkoper en houdt 
je hoofd koel.

De huidige maatschappij is vooral zakelijk ingesteld: niks sen-
timenteel gedoe met zo’n armetierig snoertje en een lichteffect 
van nul-komma- niks…. Ga met je tijd mee en wordt de trotse 
eigenaar van zo’n technisch wonder: zes verschillende standjes 
lichteffecten. Lekker genieten zonder gedoe! Als een ander zich 
ergert aan jouw lichtshow heeft hij pech gehad.

Bedenk als u de komende weken langs een verlichte kerstboom of 
een kerkgebouw binnen loopt. Lichtpuntjes: je moet ze willen zien.

De redactie van Parochienieuws gunt u allen vooral lichtpuntjes; 
ondanks de winterkou en de vroeg invallende duisternis. 

Inleidend woord van de hoofdredacteur…

‘Als de dagen lengen, gaat de winter strengen’ is  een bekend oud gezegde..  Het woord ‘midwinter’ is dan ook 
bedrieglijk, want we hebben toch geleerd dat pas rond 21 december de winter begint?  Welke optimist bedacht deze 
term? Was het kwade opzet, of wilde hij/zij ons door dit minder aantrekkelijke jaargetijde heen slepen?

 Zelf verval ik minder snel in stemmingswisselingen, maar als ik langs de huizen in mijn dorp 
loop, valt me op dat de kerstlichtjes en kaarsen steeds vroeger de huiskamer en/of voortuin 
sieren. Ondanks de hoge energieprijzen, lijken we ons beter te voelen bij wat verlichting en 
warmte, hoe klein die warmtebron dan ook is.

BIEEÊNKOMST IN ’T KERKJE VAN ELLESDIEK
Noait gin oorlog mì! Noait gin oorlog mì? Op zondag 15 januari 2023 organiseert de werkgroep Levens-
beschouwing een middag over dit onderwerp. Veel mensen hebben weer, of nog altijd, vragen bij vrede en 
veiligheid. Legerpredikant Ko Sent, nu geestelijk verzorger bij het Nederlandse Veteranen Instituut, zal daar-
over zijn gedachten uiten vanuit zijn ervaring. Hij is afkomstig uit Krabbendijke en komt graag naar ’t Kerkje 
van Ellesdiek om in de streektaal zijn woordje te doen. In een interview met hem komen allerlei levens-
vragen aan de orde. Het gesprek wordt afgewisseld met muziek en in het Zeeuws gelezen teksten. Aanvang 
14.30 uur. Toegang vrij, vrijwillige bijdrage voor de kosten wordt op prijs gesteld.

Jan Minnaard, werkgroep Levensbeschouwing
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LEWEDORP VERDIENT WAARDERING
De laatste jaren hebben we de voorkaft 
van ons blad bewust niet gewijzigd.
Herkenbaarheid was daarbij leidend. Nu 
we aan de vooravond staan van een ingrij-
pend besluit tot kerksluitingen willen we 
hier niet zo maar aan voorbij gaan. 
 Lewedorp stond aan de wieg van het 
ontstaan van dit blad. In maart 2000 was 
Fabiënne van Stee de contactpersoon en 
stond ze ook garant voor een kinderru-
briek achter op het blad. In april 2004 nam 
Petra Goetheer haar stokje over, totdat in 
december 2005 Tilly van Klooster aangaf 
de honneurs van Lewedorp waar te gaan 
nemen. Tilly deed/doet dat tot de dag van 
vandaag en uit de bijdrage van Lewedorp 
mogen we opmaken dat ze er voorlopig 
nog niet mee stopt. Alle lezers worden zo 
goed mogelijk geïnformeerd,

op voorwaarde dat er lezerswaardige 
informatie haar wordt aangereikt.
De parochiekerncommissie heeft eerlijk 
weergegeven waarom ze de ‘stekker’ eruit 
moeten trekken: de vitaliteit van de kern 
staat onder druk: krachtstroom ontbrak! Er 
kwam teveel neer op een beperkte groep 
vrijwilligers, die de afgelopen jaren het 
vuur uit hun sloffen hebben gelopen om 
eruit te halen wat mogelijk was…
Even zag het er naar uit dat iedereen 
gelijktijdig de handdoek in de ring zou 
gooien. Kerk dicht- alles dicht, maar de 
liefde voor het gebouw, de parochiezaal, 
de pastorie en zeker het kerkhof liet niet 
toe dit zo gevoelloos achter te laten. 
Een vragenlijst aan alle lezers van
Parochienieuws moest duidelijk maken of 
er echt zo weinig draagkracht meer was 

onder de parochianen. Gelukkig gaven 
een aantal mensen te kennen zich tot te 
willen/blijven inspannen. Elk voltage-
gehalte werd gewaardeerd en zodoende 
blijft Lewedorp als parochiekern/geloofs-
gemeenschap op de kaart.

We hebben dit letterlijk op de voor-
pagina in beeld gebracht: Lewedorp komt 
dit nummer prominent in beeld, al zal de 
afbeelding van de kerk na dit nummer
verdwijnen, omdat de kerk haar
bestemming per 8 januari 2023 verliest. 
Spijtig, maar realistisch. Elders in dit blad 
leest u een waarheidsgetrouw beeld.

Richard Gielens

Algemeen

“DANKBAAR ZIJ N WE VOOR EEN LEVEN SAMEN 
MET JOOST” STOND BOVEN DE ROUWKAART
Dankbaar zijn we voor het medeleven van alle mensen uit 
de parochie
Wonderlijk hoe een enkel woord troost kan schenken,
’t Hart kan raken,
Verdriet wat lichter laat wegen
Dat doet goed.
Wij hebben ervaren dat hij met ons
een goede plaats had in deze gemeenschap

Jeanine Heezemans en familie

Afgelopen maanden zijn wij, Stan, Petra en
Yannick als bestuur langs geweest bij de caritas 
werkgroepen in de verschillende parochiekernen. 
Aanleiding hiervoor is de sluiting van drie kerken, 
dat ons ook raakt. Doel van onze bezoeken was om 

samen te kijken hoe nu verder. Onze boodschap is duidelijk: Met 
het wegvallen van het kerkgebouw is het caritas werk belang-
rijker dan ooit. Het gaat erom wat je kunt betekenen voor anderen 
en waar we elkaar kunnen helpen. Wij waren blij om te horen dat 
de werkgroepen hun werk graag voort willen blijven zetten. Ook 
na de kerksluitingen. Wij als bestuur zullen er zijn om hen daarin 
te faciliteren en samen zorg te dragen om mensen met een hulp-
vraag te ondersteunen. Met caritas geven we een belangrijke 
invulling aan ons geloof. We voegen de daad bij het woord door 
een ander bij te staan of hulp te bieden. 

Wat opvalt is dat bij de sinterklaasactiviteiten, die een aantal 
werkgroepen organiseert, het aantal aanmeldingen van kinderen 
is toegenomen. Dit is ook weer een signaal dat veel mensen en 
gezinnen het krap hebben. Richting de kerstdagen, het feest 
van licht en hoop, wordt er weer veel gedaan in alle kernen om 
mensen een hart onder de riem te steken, kinderen blij te maken 
met een mooi cadeau en vluchtelingen te helpen. 

Yannick de Potter, voorzitter PCI

AANMELDEN VOOR EERSTE HEILIGE 
COMMUNIE EN HEILIG VORMSEL
De voorbereidingen op 
de 1e communie en het 
vormsel zijn onderdeel 
van de gezinscatechese.
Dit betekent dat u in een 
aantal bijeenkomsten samen met uw kind deelneemt aan 
de voorbereiding, tijdens gezinszondagen. Voor de
communie werken we met het project “Blijf dit Doen”. 

Aanmelden voor de 1e communie kan als uw kind dit jaar 
in groep 4 zit. Voor de communievoorbereiding zijn er twee 
mogelijkheden: 

1. U sluit samen met uw kind aan bij de voorbereidingen in 
de Parochiekerk te Goes, waar de Eerste Communieviering 
plaats zal vinden op zondag 21 mei
2. U sluit samen met uw kind aan bij de voorbereidingen 
in de Zak van Zuid Beveland, waarbij uw kind de project-
lessen in Heinkenszand aangeboden krijgt en waar de 
communieviering op Hemelvaartsdag donderdag 18 mei
plaats zal vinden in een nog nader te bepalen dorpskerk.

Ook de vormselvoorbereiding wordt aangeboden in 
projectvorm. De vormselviering zal plaats vinden op
zondag 28 mei, Eerste Pinksterdag, in Goes.
De ouderinformatieavond voor zowel Eerste Heilige
Communie als Heilig Vormsel staat gepland op donderdag-
avond 9 februari.

Aanmelden kan uitsluitend via de website van de H. Pater 
Damiaanparochie en bij voorkeur voor 1 januari 2023. Na 
aanmelding ontvangt u verdere informatie. 
www.paterdamiaanparochie.nl – kijk onder kopje ‘geloven’ 
onderdeel vieren.

Algemeen

onder de parochianen. Gelukkig gaven 

Algemeen
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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 17 december
19.00 uur Heinkenszand

R. Mangnus
Viering van W&C
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
Liturgiegroep
Viering van W&C
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
Eligiuskoor

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

11.00 uur Goes
Th. de Deckere
Eucharistieviering
l’Esprit

19.00 uur Hansweert
A. v. Veldhoven / ds. E. Tramper
oecumenische viering

Dinsdag 20 december
09.30 uur Goes

R. Mangnus
Viering van W&C

Woensdag 21 december
14.00 uur De Kraayert Lewedorp
T. Brooijmans
Eucharistieviering
Caecilius en Eligiuskoor

Donderdag 22 december
09.30 uur Haamstede

Liturgiegroep
Lauden

11.00 uur Rilland
Schoolviering
De Horizon A.v.Veldhoven
Kerstviering

16.30 uur Kwadendamme
Mgr.Heyligersschool
Lichtjestocht door het dorp
Kerk open

18.30 uur Ovezande
De Zandplaat
Lichtjestocht door het dorp
Kerk open

18.30 uur ‘s-Heerenhoek
Schoolviering
Don Boscoschool
Tom Roovers
Missicanto

Vrĳ dag 23 december
20.00 uur Heinkenszand

Lessons & Carrols

Zaterdag 24 december
Kerstmis-nachtmis
14.00 uur Ter Weel Goes

ds. H. Catsburg / J. Meeusen
oecumenische viering

16.00 uur Ter Weel Goes
ds. H. Catsburg / J. Meeusen
oecumenische viering

16.30 uur Zierikzee
Gezinsviering
A. v. Veldhoven
Viering van W&C
Eigen Wijs

17.00 uur Goes
Gezinsviering
G. Kok
Viering van W&C
jeugdprojectkoor Janny Dieleman

19.00 uur Heinkenszand
Gezinsviering / kerstmusical
A. v. Veldhoven
Viering van W&C
Young Spirit

19.30 uur Kwadendamme
I. van de Par
Viering van W&C
Singing Voices, muziekver.Con 
Amore en Con Affezione

19.30 uur Zierikzee
G. Kok
Viering van W&C
Willibrorduskoor

20.00 uur Goes
R. Mangnus
Viering van W&C
l’Esprit

20.00 uur Haamstede
N. Polet
Viering van W&C
Minikoor

19.30 uur Lewedorp
Th. de Deckere
Eucharistieviering
Con Dios / Eligiuskoor

21.30 uur Ovezande
I. van de Par
Viering van W&C
Oal In

22.00 uur ‘s-Heerenhoek
A. v. Veldhoven
Viering van W&C
Missicanto

22.00 uur Heinkenszand
G. Kok
Viering van W&C
Free Spirit

23.00 uur Goes
A. Janssen
Viering van W&C
Herenkoor en Con Amore

Zondag 25 december
Kerstmis-dagmis
09.15 uur Heinkenszand

R. Mangnus
Viering van W&C
Herenkoor

09.00 uur ‘s-Heerenhoek
G. Kok
Viering van W&C
Dames en herenkoor

09.15 uur Zierikzee
N. Polet
Viering van W&C
Willibrorduskoor

09.30 uur Ovezande
A. v. Veldhoven
Viering van W&C
Pius X

09.15 uur Hansweert
Th. de Deckere
Eucharistieviering

10.45 uur Lewedorp
T. Brooijmans
Eucharistieviering
Con Dios

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

11.00 uur Goes
Th. de Deckere
Eucharistieviering
Herenkoor

Maandag 26 december
H.Stefanus
10.00 uur Goes

N. Polet
Viering van W&C
Con Amore

11.00 uur Haamstede
I. van de Par
Viering van W&C

11.00 uur Heinkenszand
Liturgiegroep
Levende Kerststal
Free Spirit

Dinsdag 27 december
09.30 uur Goes

Th. de Deckere
Eucharistieviering
Donderdag 29 december

09.30 uur Haamstede
Liturgiegroep
Lauden

10.00 uur Haamstede
N. Polet
Viering van W&C

Zaterdag 31 december
Oudjaarsviering
19.00 uur ‘s-Heerenhoek

Liturgiegroep
Viering van W&C
Fanfare St.Ceacilia/Samenzang

19.00 uur Heinkenszand
Th. de Deckere
Eucharistieviering

19.00 uur Zierikzee
R. Mangnus
Viering van W&C

19.00 uur Ovezande
Jongerenviering
P. Verbeek
Eucharistieviering
Oal In

Zondag 1 januari
Maria, Moeder van God
09.30 uur Hansweert

R. Mangnus
Viering van W&C

10.45 uur Lewedorp
T. Brooijmans
Eucharistieviering
Samenzang
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Kerkdiensten

11.00 uur Kwadendamme
R. Mangnus
Viering van W&C
W. Nijholt

11.00 uur Goes
A. Janssen
Viering van W&C
Con Amore

Dinsdag 3 januari
09.30 uur Goes

Th. de Deckere
Eucharistieviering

Donderdag 5 januari
09.30 uur Haamstede

Liturgiegroep
Lauden

10.00 uur Ter Valcke Goes
R. Mangnus
Viering van W&C

15.00 uur ‘s-Heerenhoek
Moment voor Maria
Vrijdag 6 januari

19.00 uur Zierikzee
Th. de Deckere
Eucharistieviering

Zaterdag 7 januari
19.00 uur Heinkenszand

G. Kok
Viering van W&C
Free Spirit

19.00 uur Ovezande
Nieuwjaarsreceptie
Th. de Deckere
Eucharistieviering
Pius X

Zondag 8 januari
Openbaring des Heren
09.00 uur ‘s-Heerenhoek

na a�oop kof�ehoek
G. Kok
Viering van W&C
Dames- en Herenkoor

09.15 uur Zierikzee
Th. de Deckere
Eucharistieviering
Willibrorduskoor

09.30 uur Hansweert
W. Tobé
Viering van W&C

11.00 uur Kwadendamme
G. Kok
Viering van W&C
Singing Voices

11.00 uur Goes
Th. de Deckere
Eucharistieviering
Con Amore

14.00 uur Lewedorp
Slotviering
P. Verbeek en T. Brooijmans
Eucharistieviering
Con Dios en Eligiuskoor

Maandag 9 januari
10.15 uur Dorpskerk Heinkenszand

J. de Winter
Zangochtend

Dinsdag 10 januari
09.30 uur Goes

Th. de Deckere
Eucharistieviering
Donderdag 12 januari

09.30 uur Haamstede
Liturgiegroep
Lauden

Zondag 15 januari
2e zondag door het jaar
Bidweek van de Eenheid
09.00 uur Heinkenszand

R.Mangnus
Viering van W&C
Dameskoor

09.30 uur Ovezande
Kindernevendienst
samen met DEO Driewegen
ds. J. Buller en A. van Veldhoven
oecumenische viering
Gelegenheidskoor o.l.v.
K. Boonman

09.30 uur Hansweert
Th.de Deckere
Eucharistieviering

10.00 uur Zierikzee
Nieuwe Kerk
ds. Fr. Schipper, ds. L. de Borst, 
E.Steegmans
Eenheidszondag
gelegenheidskoor

10.45 uur ‘s-Heerenhoek
R. Mangnus
Viering van W&C
Muziek Ensemble en Cantor

11.00 uur Kwadendamme
Liturgiegroep
Viering van W&C
St. Caecilia

11.00 uur Goes
Th. de Deckere
Eucharistieviering
l’Esprit

14.00 uur Heinkenszand
R. Mangnus
Doopviering Jurre Antonise en 
Elias van ‘t Westende

17.00 uur Haamstede
Ds. Boeve
Taizéviering
Gelegenheidskoor

Dinsdag 17 januari
09.30 uur Goes

A. v. Veldhoven
Viering van W&C

Woensdag 18 januari
14.00 uur De Kraayert Lewedorp

T. Brooijmans
Eucharistieviering

Donderdag 19 januari
09.30 uur Haamstede

Liturgiegroep
Lauden

Zondag 22 januari
3e zondag door het jaar
09.15 uur Zierikzee

Liturgiegroep
Viering van W&C
Willibrorduskoor

09.30 uur Hansweert
Th.de Deckere
Eucharistieviering

09.30 uur Ovezande
A. v. Veldhoven
Viering van W&C
Pius X

10.00 uur Heinkenszand
clusterviering Heinkenszand / 
‘s-Heerenhoek / Lewedorp /
Vierhuis / PKN kerk Heinkenszand
ds. E. Barendregt en G. Kok
oecumenische viering
Free Spirit

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

11.00 uur Goes
Th.de Deckere
Eucharistieviering
Herenkoor

16.00 uur Kwadendamme
P. Verbeek
Vesperviering

Dinsdag 24 januari
09.30 uur Goes

Th. de Deckere
Eucharistieviering

Donderdag 26 januari
09.30 uur Haamstede

Liturgiegroep
Lauden

10.00 uur Haamstede
N. Polet
Viering van W&C

Zaterdag 28 januari
19.00 uur ‘s-Heerenhoek

Th. de Deckere
Eucharistieviering
Missicanto

Zondag 29 januari
4e zondag door het jaar
09.00 uur Heinkenszand

R. Mangnus
Viering van W&C
Herenkoor

09.15 uur Zierikzee
N. Polet
Viering van W&C
Willibrorduskoor

09.30 uur Ovezande
Th. de Deckere
Eucharistieviering
Pius X

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

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

11.00 uur Goes
A. v. Veldhoven
Viering van W&C
Herenkoor
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Algemeen

DE JONGSTE KERK SLUIT ALS EERSTE
Het was begin vorige eeuw dat het katho-
liek geloof in de Zak van Zuid-Beveland 
een stevige voedingsbodem had. In de 
meeste dorpen was het geloof vaak lei-
dend hoe het dorp functioneerde. In Hein-
kenszand, ’s-Heerenhoek, Ovezande en 
Kwadendamme was katholiek zijn niet 
meer dan normaal.
Het was de tijd dat de gemeenschap 
Noord-Kraayert zich beetje bij beetje ging 
vormen als een soort dorp. Met name 
de aanleg van Sloedam en de mobiliteit 
hadden ervoor gezorgd dat die plek in de 
Kraaijertpolders daarvoor een beetje een 
knooppunt werd. De paar huizen ontwik-
kelden zich steeds meer tot een woonge-
meenschap waar de behoefte aan eigen 
voorzieningen ook toenam. Voor de kerk-
gemeenschappen lagen daar ook kansen 
en zowel de protestantse en katholieke 
kerken vonden er een plek. Wonderwel 
ging het zonder strijd wat voor geloofsge-
meenschap het moest worden, waardoor 
de buurtschap toen al veel weg had van 
een oecumenische gemeenschap. Welis-
waar ieder met zijn eigen school, bakker, 
winkelier en kerk, maar keurig zonder 
ophef met elkaar. Alle reden dan ook voor 
de toenmalige burgmeester van ’s-Heer 
Arendskerke om die gemeenschap in zijn 
hart te sluiten en vereerd was dat die 
vroegen zijn naam er aan toe te kennen, 
Lewedorp. Het dorp groeide rustig door en 
het werd een centrum van de noordweste-
lijke polders op Zuid-Beveland.

Diezelfde groei gold ook voor de kerken. 
De katholieke kerk was er gekomen na 
een kleine strijd met ‘s-Heerenhoek om 
een eigen parochiegebied, wat leidde tot 
de Eligiusparochie. 

Ze vormde de basis voor veel sociale en 
maatschappelijke activiteiten die voor een 
dorp een soort cement in de samenleving 
waren. Tel daarbij op dat de ‘gemengde’ 
samenleving van Lewedorp elkaar 
prima accepteerden, wat uiteindelijk de 
basis werd voor een dorp met meerdere 
gemeenschappen, maar wel in harmonie 
met elkaar.
Dat meegroeien met de tijd betekende 
voor de katholieke kerk in Lewedorp dat 
wat landelijk gebeurde in de kerk, ook hier 
steeds meer zichtbaar werd. De rol die 
de kerk speelde in het dorp werd anders. 
Betrokken zijn bij katholieke activiteiten 
en op zondag samen vieren waren geen 
vanzelfsprekende zaken meer. Ze bleven 
wel, maar passend in de geest van de tijd. 
Dat laatste betekende ook dat de actieve 

geloofsgemeenschap kleiner werd, maar 
wel met een hechte band onder elkaar.
  
Lewedorp, al snel onderdeel van een 
noodzakelijke samenwerking tussen de 
katholieke gemeenschappen op de Beve-
landen, vormde geen uitzondering op 
hoe de rol van de kerk drastisch veran-
derde. Bij de start van die samenwerking 
was al duidelijk dat dit het begin was van 
hoe je alleen nog van betekenis kon zijn 
voor een geloofsgemeenschap als je dat 
samen deed. En dat ging snel. Zo snel dat 
ingrijpende besluiten nodig waren om een 
bestaan te rechtvaardigen. Niet alleen 
de betrokkenheid van de steeds kleiner 
wordende geloofsgemeenschap maakte 
dat noodzakelijk, maar vooral de ‘harde’ 
kant als gebouwen en �nanciën. Dat bete-
kende voor de relatief kleine parochiekern 
Lewedorp dat zij in de eerste groep van 
te sluiten kerkgebouwen terecht kwam. 
Samen met die van ’s-Heerenhoek en 
Hansweert sluiten zij in 2023 letterlijk het 
gebouw. Het betekent het einde van nog 
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Algemeen

Van de bestuurstafel

samen kunnen komen in Lewedorp en zijn 
de andere parochiekernen dan de plek om 
bijvoorbeeld afscheid te nemen van over-
ledenen als daartoe de wens is.
Wat blijft zijn de parochiezaal zo lang 
er geen andere bestemming is voor het 

kerkgebouw, en de pastorie die nog 
steeds bewoond wordt door pastor Tom 
Brooijmans die zich zo verbonden voelt 
met Lewedorp. De begraafplaats blijft 
wel in beheer bij de parochiekern en een 
groep vrijwilligers heeft aangegeven daar 
de zorg voor te willen dragen.
Voor veel betrokkenen zal het emotioneel 
zijn dat je geen bloemen meer kunt ver-
zorgen, als koor de diensten niet muzikaal 
meer kunt opluisteren, kinderen niet meer 
voor het eerst kennis laten maken met de 
kerk en ieder jaar de kerststal niet meer 
moet zetten.
Uiteraard zal alles in het werk worden 
gesteld de geloofsgemeenschap van 
Lewedorp onderdeel te laten zijn van een 
groter geheel op de Bevelanden. Het kan 
niet anders en samen dit oppakken kan 
alleen maar de basis zijn om de geloofsbe-
trokkenheid te laten voortbestaan. 

Het is een historisch besluit in de geschie-
denis van het jongste dorp van Zeeland en 
zal daar altijd in genoemd gaan worden. 
Maar laat het niet leiden tot een dorp dat 
zijn ziel kwijt raakt. Er is gelukkig nog zo 
veel meer waaraan de katholieke gemeen-
schap heeft bijgedragen. Dat moeten 
we koesteren en hopen dat het gebouw 
waarmee generaties zijn opgegroeid,
dan ook bepalend blijft voor het beeld van 
het dorp.

Ad Lijmbach

Foto’s van de eerste steenlegging, toren, relikwie H-Eligius, interieur, pentekening kerk en bouw.

BESTUURSZAKEN
Zowel het dagelijks bestuur als het voltallige parochiebestuur 
kwamen de afgelopen zes weken meerdere keren bijeen. Met 
name de bespreking van het eindverslag van de werkgroep vrij-
willigers over de voorgenomen kerksluitingen noopte tot afstem-
ming en het maken van een actieplan.
• Goed nieuws over de invulling van de vacature inzake penning-

meesterschap. Michel van Gils is of�cieel benoemd tot nieuwe 
penningmeester van de parochie. André Rijk is eervol ontheven 
van deze taak. André zal Michel voorlopig bijstaan en zo zorgen 
voor een soepele overdracht. Enorme dank voor hun beider 
inzet!

• De overige bestuur-vacatures van Els Heijers (Goes), Sjaak Uit-
terhoeve (Kwadendamme) en Richard Gielens (’s-Heerenhoek) 
worden zo snel mogelijk ingevuld. In twee gevallen is er een 
kandidaat op het oog, maar we wachten op of�ciële goedkeu-
ring en verdere details.

• Het bestuur wil de functie van vertrouwenspersoon uitbreiden 
met een tweede (vrouwelijke) persoon. Nu is Theo Snel met die 
taak belast, maar gezien het aantal vrijwilligers en personeels-
krachten in beide parochies boven de Schelde is dit gerecht-
vaardigd. Een vertrouwenspersoon mag geen binding hebben 
met een van beide besturen.

• De Jacob Timmermanstichting (JTS) heeft een aanzienlijke 
�nanciële bijdrage toegezegd voor het in stand houden voor 
langere tijd van het gezins- en jongerenpastoraat. Charlotte den 
Toonder kan hierdoor haar taak goed invulling geven. De JTS 
ziet ook graag de samenwerking met de scholen in onze paro-
chie gestimuleerd worden.

• Het bestuur beraadt zich over de functie en mogelijke invulling 
van devotiekapellen in kernen waar de kerk binnenkort sluit. De 
kosten moeten in verhouding staan met het gebruik en noodza-
kelijke vergunningen inzake bestemmingsplannen.

• Het pastoresteam ziet mogelijkheden om voor de nabije toe-
komst het vieringenrooster zo dicht mogelijk te laten aansluiten 
bij de wensen van de parochiekernen; enige samenwerking 
tussen kernen daarbij is wel noodzakelijk.

• Een voorstel tot reorganisatie van de huidige parochiekernen in 
de Zak van Zuid-Beveland waarbij  één nieuwe parochiekern-
commissie (pkc) de huidige pkc’s in Heinkenszand, Lewedorp, 
Ovezande, Kwadendamme, ’s-Heerenhoek en Oost-Zuid-Beve-
land/Hansweert vervangt, wordt op korte termijn voorgelegd 
aan alle pkc’s. Ook de pkc uit Goes en Schouwen-Duiveland 
wordt naar hun mening gevraagd. Zo mogelijk kan de
implementatie dan ingaan op 1 januari 2023.

• Dhr. De Bonth van het bisdom Breda gaat als adviseur optreden 
inzake het traject van kerksluiting en mogelijke verkoop
kerkgebouwen.

• Opstart Alpha-cursus kan van start, na voldoende deelnemers 
zich hadden aangemeld. Er zijn nog enkele plaatsen
beschikbaar. Er is een reeks van tien bijeenkomsten voorzien en 
bekostiging lijkt realiseerbaar zonder eigen bijdrage
deelnemers.

• Enkelvoudige begroting voor zes parochiekernen binnen de 
Heilige Pater Damiaanparochie wordt als het meest geschikte 
model gezien. Lewedorp en OZB/Hansweert sluiten al begin 
2023, terwijl ’s-Heerenhoek in november sluit. 

• Actie Kerkbalans blijft in alle acht kernen actief; donaties 
worden per kern zichtbaar gemaakt in de nieuwe boekhouding 
op kostenplaatsen.

• Geerten Kok blijft – op verzoek van pastoor Van Hees- voorlopig 
tot juli 2025 als teamleider deel uitmaken van het pastoresteam 
Boven de Schelde. Gezien de huidige samenstelling en werk-
druk is het bestuur daar erg gelukkig mee.
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Pastorale bijdrage

(KERST-)VERHALEN-VERTELLERS …
MIJN VADER VOOR TOEHOORDERS …
Mijn vader was een goed verteller, zeg maar een rasverteller. Ik heb 
hem jarenlang begeleid bij zijn lezingen met dia’s. We trokken naar 
wat toen nog heette bejaardenhuizen, verenigingen, clubs enz. Dan 
vertelde hij over ‘Aajt Mestreech’ (Aajt = oud) en ik liet dan de
plaatjes zien. Het was een verhaal met talloze historische en inte-
ressante gegevens over Maastricht, veelal de zgn. ‘Petite Histoire’. 
En hij versierde het met tal van anekdotes: over de of�cieren van het 
garnizoen, de geestelijkheid en de vele kloosterzusters in de stad, de 
pottemennekes (de arbeiders in de aardewerkfabrieken van Regout), 
de ‘botteressen’, vrouwen met botten – laarzen aan die het Kanaal 
Luik -Maastricht groeven, over rijken en armen enz.. Mijn vader 
haalde zich met dit vertellen een beetje lokale roem op de hals in 
Maastricht.

MIJN VADER VOOR ZIJN KINDEREN … 
Wij, als zijn vier kinderen werden toen we klein waren al vergast op 
mijn vaders verhalen. ’s Avonds hoorden we hem de trap opkomen 
en wij ‘verkneukelden’ ons al, want met hem kwam ook een verhaal. 
Hij legde zich bij een van ons op bed en dan begon hij vaak eigen-
gemaakte verhalen te vertellen. Over JoJo, het olifantje in het diepe 
oerwoud. Over de cirkel-avonturen van het waterdruppeltje dat uit 
het meer ontsnapte. Tussen alle andere waterdruppeltjes, vond het 
zijn weg in de rivier die hem naar zee bracht. Een daar verdampte het 
tot een wolk, om tenslotte in de regen weer neer te vallen …  als een 
waterdruppeltje. Of hij vertelde  het Vlaams verhaal ‘Hoe het verke e 
krölke in zien stertsje kreeg’. Mijn moeder luisterde graag mee …

MIJN VADERS KERSTVERHAAL …
Maar ook kerstverhalen, vertelde 
mijn vader. Zijn eigen favoriete ver-
haal - dat ik mij in �arden herinner tot 
op vandaag  - was ontsproten aan de 
pen van de Zweedse schrijfster Selma 
Lagerlöf. Het verhaal gaat over een 
arme man die door het dorp dwaalt 
en mensen om een enkele gloeiende 
steenkool vraagt om zijn eigen vuur 
mee aan te steken. Maar steeds wordt 
hij afgewezen. Dan komt hij een herder 
tegen die het medeleven in zijn hart 
naar boven haalt om te helpen, vooral 
na het zien van de staat van
het huis van de man en de toestand 

van zijn vrouw en kind.
Zo vertelde mijn vader zijn verhalen… Het gaf ons als gezin een 
diepe verbondenheid. En bovendien voelde je je veilig en geborgen, 
zeker ook nadat vader en moeder ons een goede nacht toewensten 
en hun wens bezegelde met een kruisje op ons voorhoofd.

LUCAS EN MATTËUS:  HÉT VERHAAL VAN KERSTMIS …
We kennen het allemaal. Elk jaar horen we het vertellen: over
de volkstelling, de tocht van Josef en Maria. Maria was bijna
uitgeteld. Op een ezel naar Bethlehem. Geen onderdak dan in een 
stal met hun ezel en een os, zoals de traditie wil. Het kindje Jezus 
wordt geboren in de nacht. Als we het verhaal horen vertellen  

worden we er telkens door ontroerd. En we voelen ons veilig en 
geborgen als we daar zo samen in de kerk bij elkaar zitten en 
luisteren …
Zouden Josef en Maria zich ook veilig en geborgen hebben geweten, 
die nacht? In hun armoede, de kou, de afwijzing, de spanning van de 
geboorte? Van te voren heeft Maria zich overgegeven aan de bood-
schap van engel Gabriël, dat ze moeder zou worden van de Zoon van 
God. Mij geschiede naar Uw Woord’, had ze gezegd. Haar
verwante Elisabeth had haar daar met vreugde in bevestigd Daarop 
was Maria in haar Magni�cat uitgejubeld: Mijn hart prijst hoog de 
Heer, van vreugde juicht mijn geest om God, mijn redder. (Lucas 2). 
En hoe was het vóór die gebeurtenis in de stal met Josef gegaan? 
Hij was verloofd met Maria maar zij bleek al zwanger van de heilige. 
Geest, zonder dat Josef daaraan te pas gekomen was. Hij wilde van 
haar scheiden om haar niet in opspraak te brengen, rechtschapen 
als hij was. ‘Niet doen Josef’, zei een engel van de Heer tot hem, ga 
met Maria verder door het leven en wees niet bang want het kind in 
haar schoot is van de heilige Geest. En zo deed Josef. 
(Matteüs 1)
En nu zijn ze daar in die stal van Bethlehem met hun pasgeboren 
Jesuke. Voelen zij zich geborgen en veilig, daar in dat plekje armoe? 
Ik denk het wel ja. Maria droeg de belofte van Gabriël in haar hart 
waarvan ze de  uitkomst nu in een kribbe heeft gelegd. En Josef 
ziet dat daarin de Emmanuël, de ‘God met ons’ ligt te spartelen. En 
ja, zo voelt het jonge gezin – ondanks alle ellende - zich veilig bij de 
mensen, want kijk: herders komen eraan met hun schapen. En
daarenboven voelen zij zich geborgen bij God, want opeens horen zij 
een hemels koor dat God verheerlijkte met de woorden: Eer aan God 
in den Hoge en op aarde vrede onder de mensen in wie Hij
welbehagen heeft.
Namens collega’s en parochiebestuur, aan iedereen een zalig
kerstfeest in veiligheid en geborgenheid en vrede, 

Fons van Hees, pastoor

Deze bijdrage mochten we nog van pastoor Van Hees ontvangen, voordat hij de melding kreeg dat hij ongeneeslijk ziek is.
We bidden om steun en zijn dankbaar voor zijn moedig gedrag om deze zware tegenslag op te vangen.
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DAMIAANTJE

KNUTSELIDEE 2023

Sta iedere maand stil bij de bijzondere momenten in die 
maand. Bijvoorbeeld door deze cirkel te maken (een 
aangepast idee van thuisgeloven.nl)

Hiervoor heb je een kurken pannenonderzetter nodig 
en 12 wasknijpers. Op de wasknijpers schrijf je de 
maanden van het jaar. Je plakt de wasknijpers op de 
onderzetter, het handigst is met een lijmpistool of dub-
belzijdig tape. Je kunt de onderzetter en de wasknijpers 
versieren met stiften. 
Iedere maand schrijf je de bijzondere momenten van die 
maand op briefjes. Die briefjes klem je tussen de was-
knijpers. 
Wat zal het leuk zijn om aan het einde van 2023 alle 
briefjes te lezen en zo terug te blikken op het jaar!

GEBEDJE VOOR 

HET NIEUWE JAAR

Goede God,
Het is een bijzondere dag vandaag.

Er is een nieuw jaar begonnen!
Eigenlijk is het de verjaardag

van het jaar 2023!
Vandaag, God, denken we terug aan de 

geboorte van Jezus,
het verhaal dat we hoorden met Kerstmis.

En we noemen de naam
van zijn moeder, Maria.

Zij was zo blij dat al die mensen en dieren 
op bezoek kwamen

bij haar kindje in de kribbe.
Ze hoorde dat Hij de vrede kwam brengen.

Wij bidden samen met Maria,
dat er vrede mag zijn in de wereld,

en dat wij allemaal een mooi nieuw jaar 
gaan beleven!

Amen

Plaats: 24 december 2022 in de RK Maria Magdalenakerk 

te Goes

Tijd: 17.00 uur

Met het Jeugdprojectkoor Goes o.l.v. Janny Dieleman

Voor wie: alle jonge gezinnen uit de 

H. Pater Damiaan Parochie

Met :     Pastor Geerten Kok

en de werkgroep jonge gezinnenen de werkgroep jonge gezinnen

Kom zo mogelijk verkleed als 
kerststalfiguur.

GEEF HET NIEUWE 

JAAR EEN MOOIE, 

VROLIJKE KLEUR!
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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 

LIEF EN LEED
Overleden:
Wilhelmus Antonius Broeren, 83 jaar, over-
leden op 10 november, echtgenoot van C.D. 
van Gils.
De uitvaartdienst en crematie vonden 
plaats op 17 november.
Cornelia Maria Josephina Johanna van 
Kessel, 87 jaar, overleden op 17 november, 
weduwe van J. Sertons. De uitvaart-
dienst en crematie vonden plaats op 24 
november.  

RESTAURATIE VOORGEVEL
 Afgelopen maand is er hard gewerkt aan 
de kerk. Achter het blauwe scherm heeft 
de aannemer het grote ronde “rozetraam” 
uit elkaar gehaald en voor alle gescheurde 
kalkstenen onderdelen nieuwe laten 
maken. Ook de aanwezige stalen ring-
leiding is vervangen door messing. Het 
opnieuw in elkaar zetten was een pre-
cisie klusje. De nieuwe hardstenen stijlen 

ALPHACURSUS
Op Alpha ontdek je de basis van het chris-
telijk geloof op een laagdrempelige en 
gezellige manier. Elke Alpha-bijeenkomst 
bestaat uit drie onderdelen: eten, een 
inleiding en een kleine groep. Je bent 
niet de enige Alpha-deelnemer; wereld-
wijd volgden ruim 25 miljoen mensen een 
Alpha. In Nederland zijn dat er al ruim 
325.000!

VOOR WIE?
Alpha is voor iedereen! Het is de plek 
waar je jezelf mag zijn. De plek waar je 
alles mag delen. De plek waar je mag 
twijfelen. De plek waar je welkom bent. 
En bovenal: de plek waar alle verhalen 
samenkomen. Er is alle ruimte om het 
gesprek aan te gaan en je vragen en 
ideeën te delen.
WAAROM?
Op Alpha denk je samen na over allerlei 
inspirerende onderwerpen. Iedereen komt 
met zijn eigen meningen en vragen. Je ont-
dekt altijd iets nieuws. Je ontmoet nieuwe 
mensen, met wie je echte, eerlijke gesprek-
ken aangaat. En het is helemaal gratis!

HOE WERKT HET?
Elke Alpha begint met een lekkere maaltijd. 
Hét moment om elkaar op een ontspannen 
manier goed te leren kennen. Na de maal-
tijd luister je naar een kort, inspirerend 
verhaal over een van de onderwerpen. 
Daarna is er alle ruimte om je vragen en 
gedachten te delen in kleine groepen.
Tijdens Alpha ga je over allerlei 

onderwerpen in gesprek. Van ‘Wie is 
Jezus?’ tot ‘Hoe zit het met de kerk?’. Hier-
onder vind je alle onderwerpen die je bij 
Alpha bespreekt. In ongeveer tien bijeen-
komsten en een speciale Alpha-week-
enddag ga je ze langs! 
De avonden zijn verspreid over: Goes, Mid-
delburg, Zierikzee en Heinkenszand. Data 
en aanvangstijden worden op verzoek aan 
u doorgegeven. Deelname is gratis.
Is er meer? Wie is Jezus? Waarom stierf 
Jezus? Hoe kun je geloven? Bidden: 
waarom en hoe? De Bijbel lezen: waarom 
en hoe? Hoe leidt God ons? Wie is de Hei-
lige Geest? Wat doet de Heilige Geest?  
Hoe kan ik vervuld worden met de Heilige 
Geest? Hoe kan ik het kwade weerstaan? 
Waarom en hoe wij het anderen moeten 
vertellen Geneest God ook nu nog? Hoe zit 
het met de kerk?
We starten op donderdag 12 januari in de 
Maria Magdalenazaal te Goes Geef je op 
of vraag extra informatie:
Anneke Harten: anneke@familieharten.nl
Jan Meeusen meeusen@xs4all.nl 

EEN HEERLIJK AVONDJE VAN SINTERKLAAS
Dat was 
het op vrij-
dagavond 2 
december bij 
het jongeren-
pastoraat.
Met 7 jon-
geren en 

Pastoor Paul Verbeek speelden we het 
grote Sinterklaas spel en werd het een 
avond met vol plezier. Allerlei lekkers en 
leuke cadeautjes. Het was ontzettend �jn 
dit feest weer samen te vieren!
De volgende datum voor het jongerenpas-
toraat staat gepland op vrijdag 20 januari.  
We gaan deze avond aan de slag over de 
bijbel, met spel en leuke opdrachten.
Alle jongeren zijn hierbij van harte welkom.
Voor vragen of info: 
Charlotte den Toonder 06-44 50 09 44 
charlottedentoonder@rkbovendeschelde.com
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hebben branden, dat kan.
Op zondag 18 december (na de viering) 
zal vanuit de Heilige Maria Magdalena 
kerk, Singelstraat 9, 4461 HZ in Goes het 
licht verspreid worden, belangstellenden 
kunnen hun eigen lantaarn aan komen 
steken en hun licht mee naar huis nemen. 
Na de ochtenddienst zal er in de kerk het 
licht uitgedeeld worden.  
Mocht u niet kunnen deze datum, kunt u 
nog op vrijdag 23 december terecht tijdens 
de lichtjestoer in Goes of bij mij thuis bent 
u ook welkom. 
Wilt u meer info of een afspraak maken, 
kunt u mailen naar Zeeland@vredeslicht.nl
Hartelijke groeten, Yvonne Verbeek, 
Ambassadeur Vredeslicht Zeeland.

KVG NIEUWS
Helaas met een minder goed bericht. Op 7 
november bereikte ons het droeve bericht 
dat ons gewaardeerd lid Vera Burgs is 
overleden.
We wensen de kinderen en kleinkinderen 
Gods kracht en sterkte.
Vera was al lang lid en heeft ook als 
secretaresse nog enkele jaren in het 
bestuur dienst gedaan. We zullen haar 
missen.
Zoals voorgaande jaren hadden we ook nu 
de kerststolactie voor Sûrplus-Oekraïne. 
Ik hoop dat er veel besteld zijn, het is hard 
nodig om deze mensen te helpen.
Onze zieke leden met wel of geen corona, 
wens ik van harte beterschap.
Heeft u helaas iemand moeten missen, 
dan wens ik u veel kracht om het te ver-
werken.
Verder wens ik u allen hele sfeervolle 
Kerstdagen en een hopelijk gezond 2023 
ook namens het bestuur. We hopen u allen 
in januari weer te mogen begroeten.
Kijk ook eens op 
www.vrouwengildegoes.nl 
Graag tot ziens, Dien Janssen.

CARITASCOLLECTE IN JANUARI
De Caritascollecte van 8 januari a.s. is 
bestemd voor de bijzondere noden van 
parochianen. Een belangrijke opdracht 
van het Caritasbestuur is hulp te verlenen 
aan mensen in nood. Dit kan op vele 
manieren, maar de hulpverlening bestaat 
voornamelijk uit het oplossen van
� nanciële problemen.  Met de opbrengst 
van deze collecte kan het Caritasbestuur
tegemoet komen aan concrete behoeften 
van personen en groepen in onze eigen 
parochiekern.   

Caritaskern Goes

Goes

Stichting S. Boone, een bijdrage van de 
gemeente Goes en een royale bijdrage in 
een collecte speciaal voor het uurwerk 
hebben wij het vernieuwen gelijktijdig met 
de restauratie van de voorgevel kunnen 
laten uitvoeren.
Achter in de kerk is een fotocollage opge-
hangen van enkele restauratieonderdelen.
Ook liggen er onderdelen die worden 
vernieuwd. De oude kalkstenen stijlen, 
punten van de klok en/of de wijzerplaten 
willen wij verkopen. De opbrengst van 
deze onderdelen komt geheel ten goede 
voor het restauratiefonds.

Cees Pieters, bouwkundige kerk.

HET VREDESLICHT KOMT 
NAAR ZEELAND
Het Vredeslicht wordt jaar-
lijks ontstoken door een 
kind en daarna verspreid 
door kinderen over de hele 
wereld. Zo ontstaat er al 
meer dan 25 jaar vlak voor 
kerstmis vanuit dat ene 
kleine vlammetje een oceaan van licht. 
Voor even vormen die vlammetjes samen 
een vuurtoren, die in het donker ons de 
weg wijst naar de vrede. 
Ook duizenden scouts uit de hele wereld 
geven het licht in de tijd voor kerst aan 
elkaar door. Zo vormen zij samen een 
keten van licht, als teken van vrede en 
vriendschap.
In een estafette reist het Vredeslicht van 
Bethlehem naar Goes. De Oostenrijkse 
luchtmacht haalt traditioneel het licht op 
uit Bethlehem en brengt het naar Salz-

burg. Vandaaruit gaat 
het in estafette door 
heel Europa. Daarna 
zal het Vredeslicht 
naar Utrecht worden 
vervoerd en daar 
wordt het uitgereikt 
aan alle ambassa-
deurs van Nederland, 
die nemen het Vre-
deslicht mee naar 
hun eigen provincie. 

Verspreiding Zeeland 2022
Dit jaar zouden we het � jn vinden om 
samen het Vredeslicht als een lopend 
vuurtje over Nederland te verspreiden. 
Vele kerken, organisaties maar ook 
gezinnen houden het licht brandend tot 
in de kerstnacht, een teken van hoop 
en vrede, iets wat we zeker kunnen 
gebruiken.
Wilt u ook het Vredeslicht bij u thuis 

zijn met chemische ankers vastgezet en 
daarna met krimpvrije mortel aangevoegd. 
Ook de hardstenen afdekplaten en het 
kruis bovendaks zijn opnieuw bevestigd. 
Waar nodig is het voegwerk gerepareerd.
De bedoeling is dat eind december de 
herstelde glas-in-lood ramen worden 
geplaatst. Daarna wordt er een stuk van 
de steiger afgebroken.
Ook is 16 november het uurwerk in de 
toren vernieuwd. Voor het kerkbestuur 
was het uurwerk in combinatie met de 
klokken een zorgenkindje. Dan stond het 
uurwerk weer stil of de klokken wilden 
niet luiden bij een rouw- of trouwdienst. 
Van de verlichting waren meerdere 
lampjes stuk.  Door donatie van o.a. de 

Rozetraam van de voorgevel met nieuwe 
stijlen.

De ernstig aangetaste oude wijzerplaat.
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’s-Heerenhoek * H. Willibrorduskerk

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 toenmalige H. Willibrordusparochie.
Dit jaar mochten we wel in de aanwezig-
heid van bijna 150 parochianen uit Hein-
kenszand, Lewedorp en ’s-Heerenhoek 
als cluster West vieren dat we hem nog 
steeds dankbaar zijn.
Traditiegetrouw werden twee vrijwilligers 
(tot hun eigen verrassing) in het herfstzon-
netje gezet: Jolanda Nagelkerke (orga-
niste, dirigente, assistent-koster) en Toon 
Martens (voorman kerkhofwerkers/graf-
delver). 

ADVENT 2022
Elk kerkelijk feest dat we na Willibrord-
zondag (6 november 2022) vieren zal er 
een zijn die in de geschiedenisboeken zal 
komen te staan: we vieren voor het laatst 
Advent, Kerstmis en Oudejaarsavond in 
kerkelijke vieringen in onze eigen kerk.
Het is � jn te mogen vaststellen dat men 
ook deze gelegenheden aangrijpt er ‘wat’ 
van te maken. Bloemengroep en kosters-
groep met hulp van vrijwilligers zetten de 
kerk elke keer weer in de passende
liturgische kleuren.
Tijdens de oecumenische viering op 
zondag 4 december raakten veel mensen 
onder de indruk van de stemmige zang, 
maar zeker ook van de verzorgde aankle-
ding van onze kerk. Allen die hieraan mee-
werkten: hartelijk dank! 

SCHOOLVIERING DON BOSCOSCHOOL
Dromen over vrede, eerlijkheid, trouw en 
gelijkheid. In de Bijbel vinden we verhalen 
over mensen die net als wij dromen over 
vrede, eerlijkheid, trouw en gelijkheid. Het 
allermooiste verhaal is misschien wel het 
verhaal waarin een kindje wordt geboren, 
Jezus. Jezus laat zien hoe de dromen 
waar kunnen worden. Zo beginnen de ver-
tellers met het kerstverhaal. De kinderen 
van de Don Boscoschool en het kinder-
dagverblijf spelen het kerstverhaal uit in 
de kerk op 22 december. Het Missicanto 
koor zingt met ons mee. Om 18.30 uur is 
een ieder van harte welkom om hierbij 
aanwezig te zijn.

HET RIJ KE ROOMSE LEVEN ..

werk dat er verricht moet worden, als 
iemand ter aarde besteld wordt. 
Veel wensen kunnen worden ingewil-
ligd, maar moeten wel passen binnen de 
wetten, die ook gelden op het kerkhof. 
In de loop der jaren zijn de regels enorm 
streng geworden; vooral ten aanzien van 
hygiëne/volksgezondheid en milieu. We 
kunnen alleen maar diepe bewondering 
hebben voor de huidige grafdelvers. Ze 
zwijgen meestal (als het graf) over de 
inspanningen die ze moeten verrichten: in 
weer en wind/ondergrond en staat van het 
deels gebruikte grafdeel. Om nog maar te 
zwijgen over de wijze waarop ze tijdelijk 
de grond af en aanvoeren bij het delven. 
Soms staan er 30 kruiwagens (uit het zicht) 
en alles wordt binnen een tijdsbestek van 
enkele uren weer respectvol afgedekt.
Kortom: hulde, misschien wel een moment 
van stilte voor onze kerkhofwerkgroep en 
in het bijzonder de grafdelvers. Het zal bij-
zonder moeilijk zijn in de nabije toekomst 
zulke arbeiders nog te vinden, maar hoop 
doet leven! 

WILLIBRORDZONDAG 2022
Het feest van je patroonheilige zou een 
jaarlijks terugkerend festijn moeten zijn. 
We hebben jaren gekend dat honderden 
parochianen samenkwamen tijdens een 
hoogmis en na a� oop het glas hieven op 

LIEF EN LEED
Overleden: 
14 november: Magdalena de Jonge-Rijk, 
weduwe van Hubertus Leonardus de 
Jonge, 88 jaar; Deken Tomaslaan 15; haar 
uitvaartdienst vond plaats op zaterdag 
19 november, waarna gra� egging op ons 
kerkhof.

DE LAATSTE RUSTPLAATS
Wie denkt ons kerkhof in alle rust te 
kunnen bezoeken, die heeft het (regelma-
tig) mis. Er gaat geen dag/geen uur voorbij 
of er komen mensen naar deze grote tuin 
achter het kerkhof toe. De meesten komen 
er in de eerste plaats om hun dierbaren te 
gedenken: via een bloemetje/het vervan-
gen van de chrysanten die rond Allerzielen 
het graf sierden; het vervangen van een 
herdenkingslichtje dat bij sommige graven 
brandt, of…misschien wel om anderen/lot-
genoten te ontmoeten.
Ons kerkhof is naar de maatstaven van 
een Zeeuws dorp bijzonder groot/uitge-
strekt.  Volgens berekeningen uit de jaren 
zeventig van de vorige eeuw zouden er 
1500 mensen kunnen worden begraven. 
Die liggen er heden ten dage niet, omdat 
men toen niet kon bevroeden dat creme-
ren in de 21e eeuw aan populariteit wint 
en kerkelijke uitvaarten zouden afnemen.
We staan allemaal stil bij een of meer 
graven, maar we denken minder aan het 
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SLUITING, 
MAAR GEEN 
UITSLUITING

Uitsluitend de sluiting van 
kerkgebouwen, betekent zeker 
geen uitsluiting van gelovigen.

De Heilige Pater 
Damiaanparochie heeft iedere 
parochiaan hard nodig en laat 
dat merken door iedereen van 
harte welkom te heten in de 
nieuwe situatie en volledig 

open te staan voor 
veranderingen, die hiermee 

gepaard gaan.

VOORGESCHIEDENIS
Werkgroep gebouwen (2014) constateerde vijf zwakke punten:
• Beschikbaarheid deskundigen voor onderhoud gebouwen
• Beschikbaarheid vrijwilligers voor onderhoud tuinen/begraafplaatsen
• Dalend aantal parochianen dat meedoet aan actie Kerkbalans
•  Dalend aantal kerkbezoekers in relatie tot beschikbare capaciteit van de 

acht kerken
• Toenemende kosten van onderhoud aan kerkgebouwen

Advies werkgroep gebouwen aan toenmalig parochiebestuur
-  Jaarlijkse meting van geloofsgebonden vitaliteit én van �nanciële 

zelfdragendheid per parochiekern
- Besluit parochiebestuur 2014:

- Open houden van alle 8 kerken tot en met 2019
-  Uitvoeren jaarlijkse metingen geloofsgebonden vitaliteit en �nanciële

zelfdragendheid
- Nemen van maatregelen om de kosten van gebouwen terug te dringen

Besluit parochiebestuur 2019
• Open houden van alle 8 kerken tot en met 2022
•  Uitvoeren jaarlijkse metingen geloofsgebonden vitaliteit en �nanciële

zelfdragendheid
• Maken van nieuw gebouwenplan: zo kunnen we niet verder gaan….
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Het parochiebestuur van de H. Pater Damiaan-
parochie koos ervoor om (na bekendmaking van 
de voorgenomen kerksluiting in drie parochie-
kernen (via de media op 22 maart 2022) zo snel 
mogelijk te starten met de informatieronden in 
elk van de acht parochiekernen. Bewust plande 
men allereerst die kernen in, die met een sluiting 
geconfronteerd zouden worden.

28 maart: Hansweert; 29 maart:’s-Heerenhoek; 31 
maart: Lewedorp; 1 april Kwadendamme; 4 april: 
Goes; 5 april: Heinkenszand; 7 april; Ovezande en 
8 april: Zierikzee.

Bijgaand artikel in de PZC bracht naast de 
onverwachte besluitvorming ook veel beroe-
ring tot stand. Op die acht verschillende infor-
matieavonden kwamen- na het eerste zakelijke 
gedeelte- in het tweede deel van de avond veel 
emotionele reacties los,  die vicevoorzitter Victor 
Slenter zo goed mogelijk samenvattend ver-
woordde.

Bron: PZC: Martijn de Koning 22 maart 2022

VIJF KATHOLIEKE KERKEN OP 
ZUID-BEVELAND GAAN DICHT: 
‘VOOR VEEL MENSEN IS DIT EEN 
ENORME KLAP’
De katholieke kerken van 's-Heerenhoek, 
Lewedorp en Hansweert sluiten eind dit jaar. 
Over drie jaar komen daar nog twee van de drie 
kerken in Heinkenszand, Ovezande en 
Kwadendamme bij. 

Het parochiebestuur houdt de kerken in Goes en 
Zierikzee open. Over drie jaar wordt een keuze 
gemaakt welke kerk in de Zak van Zuid-Beveland 
ook behouden blijft: Heinkenszand, Kwaden-
damme of Ovezande. Daar blijft dus nog onze-
kerheid, erkent Slenter. ,,Dat is niet ideaal. Maar 
we willen ons nu eerst richten op de gevolgen 
van de sluiting van de andere drie kerken. Meer 
kunnen we simpelweg niet aan.” Bovendien 
kan op die manier gekeken worden welke kerk 
het beste open kan blijven na de sluiting van de 
andere drie. ,,Dat hangt bijvoorbeeld af van de 
vraag naar welke kerk de parochianen uit Lewe-
dorp en 's-Heerenhoek straks gaan.” 

PRATEN OVER DE TOEKOMST
Wat er met de kerkgebouwen gebeurt, is nog 
niet bekend. ,,Daarover gaan we in gesprek met 
het bisdom, en natuurlijk met de betrokkenen van 
de desbetreffende kerken. Net zoals we met hen 
gaan praten over de toekomst van de huidige 
vrijwilligers.” Slenter sluit niet uit dat in sommige 
dorpen de kerk een kapelfunctie behoudt. ,,We 
gaan de parochianen vragen of daar behoefte 
aan is.”

VRAAG EN AANBOD INZAKE BESCHIKBAARHEID 
KERKELIJKE RUIMTEN
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STILTE NA DE STORM?
De periode tussen informatieavonden en 
opstart gespreksronden werkgroep
vrijwilligers (april- juni 2022) werd door 
velen als ‘windstil’ ervaren. Er kwam weinig 
of geen extra informatie en hetgeen men die 
avonden wist te vertellen, kwam achteraf niet 
overeen met de gevoelens dat er snel meer 
duidelijkheid zou komen. Vanuit het bisdom 
kwamen er in ieder geval geen richtlijnen of 
draaiboeken. Artikelen in Parochienieuws 
brachten niet de duidelijkheid en de
instemming die men had gehoopt.

OPDRACHT AAN DE WERKGROEP VRIJWILLIGERS
In maart 2022 heeft het bestuur van de Pater Damiaanparochie het besluit genomen over te gaan tot het sluiten van drie kerkgebouwen. 
Het betreft de kerken in ’s-Heerenhoek, Hansweert en Lewedorp. Aan dit besluit lag naast een teruglopend aantal kerkbezoekers vooral 
de zorgelijke �nanciële situatie van de parochie ten grondslag. 

Verder was in dit besluit opgenomen dat de overige kerk-
gebouwen van de parochie in gebruik blijven voor de eredienst 
met dien verstande dat over enkele jaren een evaluatie zal 
plaatsvinden, waarin de vitaliteit en de zelfdragendheid (samen-
dragendheid) van de parochie als geheel en van de aangesloten 
kernen gemeten wordt.

De werkgroep Vrijwilligers (bestaande uit drie personen: Nico 
Hooyschuur, voorzitter/ Richard Gielens, secretaris/ Plonie Paree, 
notuliste) werd gevraagd om de coördinatie van het traject waarin 
dit besluit ten uitvoer zou worden gebracht op zich te nemen.
Zij accepteerden de opdracht om dit proces vorm te geven en te 
coördineren. Om de kans op succes te optimaliseren
formuleerden zij enkele aanvullende uitgangspunten
geformuleerd:

• Dit proces en de uitkomst ervan betreft ons
allemaal, dus ook de kernen waar de kerk
openblijft. Niemand blijft buiten schot.

• We zijn ons ervan bewust dat het sluiten van de 
kerken in de genoemde dorpen zeer ingrijpend is 
en veel emotie oproept.

• We hebben alle actieve mensen heel hard nodig. 
We streven ernaar het aantal ‘afhakers’ tot een 
minimum te beperken.

• Communicatie is belangrijk. We organiseren 
daarom persoonlijke ontmoetingen met alle
geledingen binnen onze parochie.
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OPZET VAN DE UITVOERING/ 
START GESPREKKEN
In het voorjaar van 2022 heeft de werkgroep in een aantal brainstormsessies een 
werkopzet voor de uitwerking van deze opdracht gemaakt. Dit heeft ertoe geleid 
dat men startte met het uitnodigen van achtereenvolgens alle parochiekerncom-
missies ( PKC’s). Vervolgens werd een overzicht gemaakt van alle vrijwilligers, 
ingedeeld in taakvelden. Om de tijdsinvestering enigszins beperkt te houden, 
werd ervoor gekozen steeds enkele taakvelden gecombineerd uit te nodigen.
Dit leverde onderstaand overzicht van gesprekken op:

datum overleg plaats

18 feb. 2022 Gesprek met vertegenwoordigers Damiaanparochie Goes

17 mei 2022 Gesprek met Victor Slenter en Richard Gielens Goes

24 mei 2022 Overleg werkgroep (Richard Gielens) Goes

21 juni 2022 Vergadering parochiebestuur + overleg werkgroep Goes

12 juli 2022 Gesprek PKC Goes Goes

13 juli 2022 Gesprek PKC Heinkenszand Heinkenszand

15 juli 2022 Gesprek PKC Kwadendamme Kwadendamme

18 juli 2022 Gesprek PKC Lewedorp Lewedorp

20 juli 2022 Gesprek PKC Schouwen Duiveland Zierikzee

25 juli 2022 Gesprek PKC Ovezande Ovezande

26 juli 2022 Overleg werkgroep bij Plonie thuis ‘s Heerenhoek

27 juli 2022 Vergadering parochiebestuur Goes

28 juli 2022 Gesprek PKC Hansweert Hansweert

02 aug. 2022 Gesprek PKC ‘s Heerenhoek ‘s Heerenhoek

17 aug. 2022 Gesprek met ziekenbezoekers, omgaan met verlies, 
ouderenpastoraat

Goes

17 aug. 2022 Gesprek met bloemengroep, koperzilverpoets, schoon-
maak kerk, kosters, acolieten, gastvrouwen, kof�ehoe-
ken

‘s Heerenhoek

22 aug. 2022 Gesprek met kerkhofmedewerkers, mortuariumbezitters Lewedorp

24 aug. 2022 Vergadering parochiebestuur Goes

31 aug. 2022 Gesprek met alle vrijwilligers Hansweert Hansweert

06 sept. 2022 Voorbereidend overleg werkgroep vrijwilligers ‘s Heerenhoek

Gesprek met alle vrijwilligers Lewedorp Lewedorp

07 sept. 2022 Gesprek met pastoraal team Bergen op Zoom

07 sept. 2022 Gesprek met lectoren, speciale werkgroepen, oecu-
mene, kindernevendienst, zondagmorgen anders.

Lewedorp

12 sept. 2022 Gesprek met koren ‘s Heerenhoek

14 sept. 2022 Vergadering parochiebestuur Goes

20 sept. 2022 Gesprek met redactie Parochienieuws ‘s Heerenhoek

21 sept. 2022 Gesprek met contactpersonen en werkgroepen sacra-
menten: doop, vormsel, enz., kinderkoren

Lewedorp 

27 sept. 2022 Gesprek met PCI algemeen en lokale caritassen en 
afstemmen met vastenactiegroep en Advent-Kerstactie

Goes

18 okt. 2022 Overleg werkgroep vrijwilligers inzake eindrapportage ‘s-Heerenhoek

26 okt. 2022 Vergadering parochiebestuur Goes

In al deze gesprekken werd uitgelegd wat de 
opdracht is en hoe de werkgroep denkt deze 
opdracht goed te kunnen uitvoeren. Steeds is 
hierbij nadrukkelijk aan de orde geweest dat de 
parochianen en vrijwilligers geen stem hebben 
gehad bij het sluiten van de kerken. 
Het besluit om drie kerken te sluiten is een
verantwoordelijkheid van het parochiebestuur 
in samenspraak met het bisdom. Nu dit besluit 
genomen is, komen de vrijwilligers wel aan het 
woord. Daarom houden de leden van de werkgroep 
deze gesprekken, waarin ze alle vrijwilligers vragen 
mee te denken over de nieuwe situatie. 

Men doet dat door o.a. de volgende vragen te 
stellen: 
• Aan welke aspecten in de parochie moet volgens 

jou aandacht besteed worden in de periode vanaf 
nu tot aan de sluiting van de kerken?

• Hoe en wanneer vinden de kerksluitingen plaats?
• Hoe beoordeel jij de situatie in de parochie na het 

sluiten van de drie kerken? Wat vind je belangrijk?
• Op welke wijze wil/kan jij na de kerksluiting actief 

zijn?
• Op welke manier wil jij je bijdrage leveren aan 

een nieuwe toekomst?
De werkgroep heeft het standpunt ingenomen 
goed te luisteren naar hetgeen de vrijwilligers in 
de parochie naar voren brengen, waarbij steeds 
is benadrukt dat de inbreng, ideeën en voorstellen 
van de parochianen de basis vormen voor het 
advies dat we als werkgroep aan het parochie-
bestuur uitbrengen. Hoe beter dit advies
beargumenteerd is en hoe groter het draagvlak, 
hoe groter de kans dat het parochiebestuur onze 
adviezen overneemt.
Met alle bovengenoemde werkgroepen en
vrijwilligers hebben wij in de maanden juni, juli, 
augustus en september gesprekken gevoerd. Wij 
zijn er daarbij van uitgegaan dat een persoonlijke 
ontmoeting het beste communicatiemiddel is. 
De werkgroep heeft er bewust niet voor gekozen 
alle gesprekken in Goes te laten plaatsvinden, maar 
te kiezen voor alle beschikbare locaties binnen de 
parochie. De bijeenkomsten werden over het
algemeen goed bezocht.

Van alle gesprekken die hebben plaatsgevonden 
heeft Plonie Paree een verslag gemaakt. Deze ver-
slagen zijn allemaal van commentaar voorzien door 
de betreffende groepen, waarna men
inmiddels in het bezit is van een de�nitieve versie. 
De inhoud van de verslagen vormen de basis van 
ons adviezen aan het parochiebestuur.
Tussendoor heeft de werkgroep enkele malen 
overleg gehad met het parochiebestuur met 
als doel antwoord te krijgen op vragen die uit 
de gesprekken naar voren kwamen. Daarnaast 
hebben de werkgroepsleden steeds van de
gelegenheid gebruik gemaakt tussentijds ver-
slag uit te brengen van hun bevindingen. Het was 
daarbij heel plezierig te constateren dat het
parochiebestuur oprecht geïnteresseerd was in 
hetgeen ze deden en ervaarden.
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EERSTE INDRUKKEN VAN DE WERKGROEP NA DE 
OPSTART VAN DE GESPREKKEN
• De aard van de gesprekken was overwegend constructief en 

coöperatief. We zijn er ook van overtuigd dat het de parochie 
veel goodwill heeft opgeleverd.

• Het spreekt voor zich dat we ook geconfronteerd werden met 
parochianen die boos, verbitterd, teleurgesteld en/of verdrietig 
waren. 

• In een tweetal gesprekken met leden van parochiekern-
commissies (Lewedorp en OZB/Hansweert) stelden we
gezamenlijk vast dat het kennismakingsgesprek niet leidde tot 

algehele tevredenheid. Zowel de leden parochiekerncommissie, 
als leden van de werkgroep vrijwilligers voelden dat we de kern 
tekort zouden doen als we het bij dat ene gesprek zouden laten.
In goed overleg werden in beide kernen een tweede gesprek 
vastgesteld, waarbij zoveel mogelijk vrijwilligers uit die eigen 
hun zegje konden doen. Dit zorgde inderdaad tot een meer 
rechtvaardig beeld van impressies die er leefden. Deze kernen 
waren evenwel dan mindere mate aanwezig bij de gesprekken 
met vertegenwoordigers uit de verschillende taakvelden.

ALGEMENE BEVINDINGEN NA DE REEKS VAN GESPREKKEN
• Sluitingsdatum: de pkc’s van OZB/ Hansweert, Lewedorp en 

’s-Heerenhoek hebben zelf aangegeven op welke datum hun 
kerk bij voorkeur wordt gesloten.

• Kerstvieringen 2022 moeten op passende wijze plaatsvinden, 
omdat het de laatste viering zal zijn.

•   Zorgtraject en begeleiding: in elk van de drie kernen is het 
belangrijk een traject op te starten waarbij zorgvuldig wordt 
omgegaan met gevoelens, procedures van sluiting en herbe-
stemming. 

• Ontmoetingsruimten: de behoefte om samen te komen blijft, 
ook na sluiting. In sommige gevallen wil men een devotiekapel 
realiseren.

• Vrijwilligersbestand: houd rekening met de kwetsbaarheid 
van mensen en hun taken. Veel vrijwilligers hebben dubbele 
taken; genieten een hoge leeftijd en missen de opvolging door 
jongere krachten. Er moet serieus werk worden gemaakt voor 
een duurzaam vrijwilligersbeleid.

•  Perspectief bieden.
•  Gevoel van warm welkom geven. De werkgroep stelde een 

hartverwarmende houding vast bij de overige parochiekernen, 
die voorlopig hun kerk openhouden.

• Hou rekening met een zware verantwoordelijkheid. Het 
sluiten van drie kerken heeft grote gevolgen voor iedereen.

•  Werk aan een nieuwe structuur van parochiekern-
commissies waarbij ook de gelovigen in de drie te sluiten 
kerken het gevoel en vertrouwen hebben dat er aan hun kerk/
kern gedacht wordt.

•  Akkoordverklaring; een nieuwe organisatievorm eist naast 
tijd en gewenning ook de instemming van de huidige
parochiekerncommissies. Hun taak en rol verandert wezenlijk.

• Vieringenrooster: inkrimping van het huidige rooster van 
vieringen en diensten door het sluiten van kerken zal zijn 
weerslag hebben op het bezoeken van een kerk in de regio. 
Het aantal vieringen loopt niet alleen terug, maar het aantal 
eucharistievieringen zal hierdoor dalen, waardoor (nog) 
minder mensen de kerk bezoeken. Door de inbreng van
liturgiegroepen/vrijwilligers kunnen ook in de nabije toekomst 
voldoende diensten worden aangeboden in alle openblijvende 
kerken. Deze mogelijkheid wordt door veel parochianen 
gewaardeerd.

• Afstemming aanvangstijden en spreiding van diensten: de 
werkdruk bij leden van het pastoresteam is bekend; zeker 
als men in een kort tijdsbestek in vieringen op verschillende 
locaties moet voorgaan. Hierdoor zijn er weinig tot geen 
contactmomenten, leert men elkaar minder goed kennen en 
waarderen. De werkgroep pleit voor vaste aanvangstijden op 

zondag (9.00/11.00 uur) en behoud van de zaterdagavond-
viering (19.00 uur). Een verdere uitbouw op de zaterdagmiddag 
(17.00 uur) is een optie, indien men hiertoe mogelijkheden ziet.

• Herkenningspunten: breng elementen uit de drie te sluiten 
kerken in de openblijvende kerken onder, zodat kerkbezoekers 
ervaren dat hun voormalig kerkgebouw een onderdeel blijft 
binnen het geheel.

•  De krachten bundelen: heb oog voor het gevoel dat kernen 
hebben, waarbij men moeite heeft teveel uit handen te 
moeten geven ten gunste van de parochiekerk in Goes. Met 
name de Pater Damiaanviering wil men graag terugbrengen 
naar de kernen; desnoods via een roulatiesysteem tussen de 
kerken in De Zak en de beide andere kerken in Goes en
Zierikzee. 

• Het imago van Goes: er heerst een gevoel van bedreiging,
trots/afgunst en wantrouwen jegens ‘Goes’. In meerdere 
opzichten komt dit gevoel op verschillende locaties ter 
sprake. Ga in open gesprekken hierop in en haal misvattingen 
en vooroordelen weg, die verdere samenwerking in de weg 
staan.

•  Pastoraal beleidsplan: er is te weinig inzicht bij parochianen
over hetgeen het pastorale team beleid maakt en moet
uitvoeren. Door meer uitleg en het delegeren van sommige 
taken zal de waardering voor hun inzet enkel maar toe kunnen 
nemen.

• Ziekenbezoek/nazorg/ouderenpastoraat/Caritas: het geheel 
oogt versnipperd en er is weinig onderlinge samenhang of 
parochiële afstemming. Bezoek en aandacht worden erg 
gewaardeerd en door het gemis aan contact ontstaat verdriet, 
onbegrip en verminderde interesse in kerkelijke betrokken-
heid.

• Pastoraal centrum Goes: dit centrum dat bewust is opgezet 
om krachten te bundelen, mensen centraal aan te sturen en 
taken te coördineren, verliest zijn waarde omdat er veel
buitenom dit centrum plaatsvindt. De bezetting is terug-
gebracht naar twee ochtenden, waardoor de bereikbaarheid 
is verminderd. Spreekuren en communicatie blijven belangrijk.

•  Automatiseringsprocessen: werkzaamheden van
teamassistentes en vrijwilligers met kantoorfuncties in de 
kernen kunnen makkelijker/doelmatiger verlopen als
communicatiemiddelen ten volle worden benut en agenda-
beheer versterkt wordt.

•  Communicatiestromen: fysiek contact tussen mensen – zeker 
na coronatijd- wordt door velen als belangrijk en prettig 
ervaren. Men voelt zich gehoord, meer begrepen en
gewaardeerd.
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Op 12.09.2022) verschijnt een krantenartikel in de PZC, waarin 
-naast de bekendmaking van een latere sluitingsdatum in 2023 
ook een slotalinea is opgenomen, waarover verwarring bestaat.
(zie hiernaast)

Zuid-Bevelandse kerken blijven wat langer open: laatste
diensten in de loop van volgend jaar. De katholieke kerken in 
’s-Heerenhoek, Lewedorp en Hansweert gaan iets later dicht dan 
aanvankelijk de bedoeling was. Ze sluiten allemaal in 2023.
De Eligiuskerk in Lewedorp gaat als eerste dicht: daar wordt op
8 januari de laatste dienst gehouden. De Onbevlekt Ontvangen- 
kerk in Hansweert volgt op 19 februari, en de Willibrorduskerk
in ’s-Heerenhoek blijft open tot 5 november volgend jaar.

Nog twee kerken dicht
Met de sluiting van de drie kerken is de parochie er nog niet. Van 
de drie kerken in Kwadendamme, Ovezande en Heinkenszand gaan 
er over drie jaar ook nog twee dicht. De keuze welke dat worden, 
wordt later gemaakt. De kerken in Goes en Zierikzee blijven open.

•  De werkgroep (bij monde van de voorzitter N. Hooyschuur) 
meldt dat dit stukje tekst afkomstig is uit het laatste advies 
van het parochiebestuur aan het bisdom Breda, maar dat
hierover nog discussies gaande zijn. De werkgroep adviseert 
nadrukkelijk dit deel van het advies (verdere sluiting van 
kerken in 2025) niet door te zetten indien de overige kernen 
(in samenwerkingsverband) laten zien dat ze �nancieel 
draagkrachtig en vitaal blijken te zijn.

Meer ‘weet van elkaar hebben’ in een tijd dat zoveel processen 
tegelijkertijd in een korte periode moeten plaatsvinden is essen-
tieel. Eigentijdse middelen, naast een vertrouwd blad als Paro-
chienieuws, bieden die mogelijkheden voor jong en ouder.
•  Administratieve daadkracht: per 1 januari 2023 worden 

nieuwe systemen verplicht ingevoerd, op verzoek van het 
bisdom. Zowel de �nanciële administratie als de leden-
administratie worden wezenlijk anders. Dit leidt tot
verwarring, extra druk en onbegrip bij vrijwilligers die dit 
jarenlang op eigen wijze voor hun eigen kern hebben mogen 
doen. Nu alles centraler wordt geregeld en stringent worden 
toegepast, kan dit leiden tot afhaken of afstoten van taken 
binnen kernen. Bied hulp en ondersteuning bij dit
veranderingsproces.

• Kerkhofbeheer: in veel kernen vindt dit onderhoud plaats 
door vrijwilligers op leeftijd. Als een kerk sluit heeft dit 
gevolgen voor uitvaarten en begrafenissen op het kerkhof. 
Geldelijke gevolgen blijven zeker niet uit. De huidige werk-
groepen in de diverse kernen willen hun werk nog wel voort-
zetten, maar willen een duidelijk budget om hun taken naar 
behoren te kunnen doen. 

•  Missionaire visie: er vinden in de verschillende kernen 
allerlei activiteiten plaats die de vitaliteit van de eigen kern 
uitstralen. Enerzijds begrijpelijk, maar anderzijds leidt dit tot 
versnippering en lokaal denken. Door een beleidsvisie op 
parochieniveau op te stellen zullen samenwerkings-
gedachten meer vruchten afwerpen. Het parochiebestuur 
moet hierin leidend zijn.

ADVIES AAN HET PAROCHIEBESTUUR
Op basis van al onze bevindingen en gesprekken heeft de werk-
groep conclusies getrokken, die ze als advies bij het parochie-
bestuur hebben neergelegd. Zij zullen deze adviezen moeten 
omzetten in de�nitieve besluiten:
•  de kerkgebouwen van Hansweert, Lewedorp en ‘s Heerenhoek 

te onttrekken aan de eredienst en de gebouwen te sluiten op 
de genoemde data in januari, februari en november 2023.

•  alles in het werk te stellen om voor het kalenderjaar 2023 en 
volgende jaren een sluitende begroting vast te stellen, waar-
door ook budgetten beschikbaar zijn voor alle kernen met slui-
ting en hun kerkhoven. 

•  Het vrijwilligersbestand inventariseren via een zo mogelijk te 
houden enquête binnen alle parochiekernen. Zo krijgt men 
een actueel beeld van het aantal beschikbare krachten en de 
inzetbaarheid/haalbaarheid voor de toekomst.

•  De reeds bestaande nota over vrijwilligersbeleid bij te stellen 
c.q. te actualiseren aan de huidige en dan ontstane situatie.

•  Veel energie te steken in het herstructureren van de
huidige parochiekernenstructuur, met name die van de hui-
dige vijf parochiekerncommissies in de Zak van Zuid-Beveland 
(inclusief OZB/Hansweert.

Samenvloeien tot één (nieuwe) parochiekern zou kunnen, maar 
zal heel wat vergen om dat voor elkaar te krijgen. 

- Hoe krijg je ze op één lijn? 
- Hoe krijg je bij de kerksluitingen weer draagvlak in (ook 
- �nancieel) meedoen? 
- Waar vind je vrijwilligers voor deze steeds zwaardere taken 

(o.a. ledenadministratie, �nanciële administratie, onderhoud 
gebouwen, liturgie)?

- Er moet vertrouwen in elkaar zijn; nu dragen ze allemaal nog 
een verleden met zich mee. Er samen voor gaan is eenheid
creëren; zonder onderlinge concurrentie.

- Het plan van deze ene kern in 'de Zak' moet de
onvoorwaardelijke steun hebben van pastoraal team en
parochiebestuur, nadat de afzonderlijke (huidige) parochiekernen 
zich erover uitgesproken hebben en hun steun eraan verlenen.

- Het toekomstig vieringenrooster moet rechtdoen aan deze 
mogelijk nieuwe situatie, waarbij de drie kerkgebouwen in
'de Zak' worden onderhouden; op voorhand geen verplichte 
sluitingen meer bestaan en de positie ten opzichte van de 
andere kernen Goes en Schouwen-Duiveland (Zierikzee) wordt 
verankerd.
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REACTIES OP HET EINDVERSLAG VAN DE 
COMMISSIE VRIJWILLIGERS VANUIT HET 
BESTUUR H. DAMIAAN PAROCHIE:

Vanuit het bestuur van de H. Damiaanparochie kunnen 
we de reacties op het advies/eindverslag van de
Werkgroep Vrijwilligers als volgt samenvatten:
* “Kernen hebben zich gehoord gevoeld”,
* “rapport maakt enigermate somber”, 
* “goed dat zowel positieve als kritiekpunten zijn opge-

schreven”, 
* “het rapport geeft houvast”, 
* “we moeten een stappenplan opstellen hoe we verder 

moeten”. 

Als bestuur zijn we dankbaar voor alle inspanningen die 
zijn gepleegd door de commissie én door iedereen die 
meegewerkt heeft aan de gesprekken die de commissie 
heeft gevoerd met alle geledingen binnen de parochie. 
Hiermee is al een zeker inzicht verkregen over wat er 
leeft binnen de parochie. Uiteraard is het een startpunt 
en moet er samen nog veel worden gesproken over 
hoe we verder gaan. Er moeten stappen worden gezet, 
waarvan er sommigen al gaande zijn, andere nog duide-
lijk moeten worden.

Stappen die worden gezet: of nog moeten worden gezet:
0. Kerkgebouwen sluiten: -data zijn reeds vastgesteld:
8 januari 2023 Lewedorp, 19 februari 2023 Hansweert, en 
5 november 2023 ’s-Heerenhoek. 
-zorgtraject en begeleiding bij sluiting vanuit parochie-
bestuur met hulp van het bisdom bij monde van Caspar 
de Bonth, adviseur.

Nog verder in te vullen: 
- nog beschikbare inzetbaarheid van lokale parochianen?
- ontmoetingsruimte, devotiekapel en andere nog te 

regelen zaken?

1. Nieuwe structuur met PKC “de Zak”: besloten werd door 
het parochiebestuur tot verkenning van de parochiekern 
“de Zak” (inclusief de kernen van s-Heerenhoek,
Lewedorp en Hansweert) met 3 verschillende locatie-
commissies voor de kernen van Heinkenszand, Ovezande 
en Kwadendamme. In een brief is dit gemeld aan de 
betreffende PKC’s en een gesprek werd afgesproken op
12 december 2022.
2.  Pastoraal beleidsplan—zichtbaarheid/beschikbaarheid 
pastores—missionair beleidsplan: dit kende een vervolg 
op 26 november 2022 in een gemeenschappelijk beraad 
van pastoraal team en bestuur van de H. Damiaanparochie
en H. Mariaparochie. Dit moet leiden tot een nadere
duidelijke uitwerking in een totaal missionair beleidsplan 
en handvatten voor de facilitaire uitvoering, denk aan 
beschikbaarheid ruimten, personen en �nanciën.
3. Vrijwilligersbeleid: Dit verdient nog nadere inventari-
satie en uitwerking inzetbaarheid van beschikbare vrij-
willigers.
4. Communicatie: dit verdient aandacht en verbetering 
door meer aandacht via Parochienieuws, Parochiesite, 
gesprekken door bestuur met PKC’s et cetera.
5. Resteren PAC (bezetting, taken), Administratie (meer 
centraliseren van persoons- en �nanciële administratie), 
Parochiële Caritas waarin komend jaar verdere stappen 
moeten worden ondernomen.

Namens bestuur H. Damiaanparochie, 
Peter de Sonnaville, vicevoorzitter

- Het bisdom zal bovenstaande te maken afspraken moeten
bestendigen, zodat alle betrokkenen het gevoel hebben serieus 
genomen te worden.

- Indien aan dergelijke voorwaarden geen gevolg gegeven wordt, 
begint immers een ingewikkeld en arbeidsintensief traject dat binnen 
enkele jaren enkel maar frustraties oplevert. Als nu het gevoel zou 
bestaan dat binnen afzienbare tijd toch ‘alles naar Goes’ moet, houdt 
men parochianen (die zo’n nieuwe kern enthousiast willen optuigen) 
voor de gek en is het gevaar van ‘loslaten’ alleen maar groter 
geworden.

- De werkgroep stelt echter vast dat bij een meerderheid van de
parochiekerncommissies dat enthousiasme en de bereidwilligheid 
meer dan voldoende aanwezig is. Hun afzonderlijke toestemming kan 
dit alleen maar bevestigen of ons gevoel in het ongelijk stellen.

•  Op basis van vertrouwen en respect gezamenlijk een gesprek aangaan 
over het beeld wat men heeft van Goes (op alle fronten). De werkgroep 
heeft de indruk dat vooroordelen hier de waarheid dusdanig
vertroebelen en echte eenheid en samenwerking binnen de parochie in 
de weg staan.

•  Meer aandacht te besteden aan het pastoraal beleidsplan, waarbij 
zowel van de zijde van teamleden, als die van parochianen/vrijwilligers 
meer begrip en waardering ontstaan voor alle facetten van hun werk. 
Onwetendheid of onachtzaamheid kan leiden tot verdere afbreuk in 
verdraagzaamheid en het gevoel samen te werken voor en binnen één 
parochiële geloofsgemeenschap. Deze gesprekken moeten zich ken-
merken door gelijkwaardigheid tussen beroepskrachten en vrijwilligers. 
Beide groepen kunnen niet zonder of los van elkaar bestaan!

•  De rol en functie van het pastoraal centrum (en haar gebruikers) scherp 
tegen het licht te houden; communicatie en ontmoeting spelen hierbij 
een grote rol. Doelmatigheid, kostenaspect en informatieoverdracht 
kunnen via automatiseringprocessen beter worden aangestuurd, zonder 
daarbij het menselijke aspect uit het oog te verliezen.

•  Visieontwikkeling: bestuur, pastoraal team en bisdom zijn de regisseurs 
in het begeleiden van processen, waarbij toekomstige ontwikkelingen 
wellicht extra aandacht vragen, zonder vooraf het gevoel te krijgen te 
moeten handelen uit angst of louter doemdenken.

•  De bevindingen van de Parochiële Caritasinstelling in november 2022 af 
te wachten en gezamenlijk acties voor te bereiden om herstructurering 
van de parochiekernen te implementeren.  

OM EEN EN ANDER TE REALISEREN IS HET VAN BELANG:
•    dat parochiebestuur nog in november 2022 bovenstaande besluiten

de�nitief vaststelt;
• dat de pastores pastoraal en liturgisch de overgangsperiode

organiseren; met extra aandacht voor de komende speciale kerstvieringen 
in 2022 in die drie kernen en de parochiële sluitingsviering per kern,
verspreid over het jaar 2023. 

•  dat een coördinatieteam de opdracht krijgt de organisatorische
overgang op te starten en te begeleiden (implementatietraject);

•  dat het parochiebestuur de contacten met het bisdom organiseert, o.a. 
over het onderwerp ‘herbestemming kerkgebouwen en bijgebouwen’, 
devotiekapel/ ontmoetingsruimten.
o de herinrichting van de kerken
o wat gaat er met de verhuizing mee?
o wat doen we liturgisch m.b.t. sluiting, verhuizing, en dergelijke?
o het vaststellen van de aanvangstijdstippen van de weekendvieringen 

na sluiting van kerken.
• Uit de vele gevoerde gesprekken is duidelijk geworden dat de invoering

van de vernieuwde kernstructuur niet vanzelf zal gaan. Met andere 
woorden dat er een implementatietraject moet volgen. In dit traject zal 
nadrukkelijk aandacht zijn voor het structureel invoeren van de ver-
nieuwde organisatie, inclusief alle afspraken, werkwijzen, e.d. Dit kan 
gebeuren in de maanden die vooraf gaan aan 1 januari 2024; te starten 
in januari 2023 (sluiting Lewedorp), februari (Hansweert) en uiteindelijk 
november (’s-Heerenhoek). De uitvoering van deze zaken ligt in handen 
van het parochiebestuur.

Werkgroep Vrijwilligers:
Nico Hooyschuur, Richard Gielens, Plonie Paree
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huis houden.
Op Kerstavond is er een viering van 
Woord en Communie om 22.00 uur, waarbij 
Missicanto en leden van de fanfare het 
geheel muzikaal opluisteren.
Eerste Kerstdag zal er een eucharistievie-
ring zijn om 9.00 uur en dan zal het dames- 
en herenkoor hun kerstrepertoire zingen. 
 Zondag 1 januari is er geen dienst, omdat 
we traditiegetrouw op Oudjaarsavond 
samenkomen om dankbaar te zijn voor 
alles wat we het afgelopen jaar mochten 
ervaren. Je zou het de ’s-Heerenhoekse 
Dankdag mogen noemen. Om 19.00 uur 
hopen we in alle rust, met muzikaal vuur-
werk van fanfare en Missicanto te mogen 
afsluiten.
Op zondag 8 januari komen we uiteraard 
(hopelijk in groten getale) samen om 
elkaar de beste wensen door te geven na 
de zondagsdienst.
 Uiteraard zullen de nieuwjaarstoespraak 
en de toost op het nieuwe jaar niet ont-
breken. Ook mag u van ons de laatste 
parochiekerngids 2023 ontvangen.

ACTIE KERKBALANS 2023
Vergeet u niet de kerkbijdrage over te 
maken? Het zou voor ons een topjaar 
zijn ,als we de bijdrage van 2021 zouden 
kunnen evenaren: ruim vijftigduizend euro 
mochten we toen ontvangen, waarvoor 
we nog steeds zeer erkentelijk zijn.  Ook 
hier hopen we op een wonderbaarlijke 
eindoogst 2022. We zullen u de eindcijfers 
begin 2023 meedelen.
Bedenk: de kerkdeuren sluiten niet eerder 
dan 5 november 2023 en hopelijk kunnen 
we tot die gedenkwaardige dag elkaar 
zoveel mogelijk blijven zien en vasthouden 
in geloof.

In 2022 en 2023 zullen we elkaar als chris-
tenen  meerdere keren ontmoeten, omdat 
we ervan overtuigd zijn dat we samen in 
dezelfde Christus geloven en dat samen – 
in eenheid- willen vieren.
Na de startbijeenkomst in Lewedorp en de 
Adventsviering in ’s-Heerenhoek komen 
we nu samen op zondag 22 januari om 
10.00 uur in de PKN-dorpskerk te Hein-
kenszand. Onze geloofsgenoten van het 
Vierhuis (Borssele, Lewedorp, ’s-Heer 
Arendskerke, Nieuwdorp) en de PKN Hein-
kenszand zullen met cluster West- Lewe-
dorp, Heinkenszand en ’s-Heerenhoek 
onder één dak samenkomen. Voorgangers 
ds. Barendregt en pastor Kok. 

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 
In een nagenoeg volle Blasiuskerk zijn 
op Allerzielen, naast de 90 misintenties, 
alle overledenen van onze parochie in het 
afgelopen jaar herdacht:

Rob Schouw ...................................... 70 jaar 
Anton Koens  ..................................... 76 jaar
Cor de Winter .................................... 70 jaar  
Dorus van de Swaluw  ..................... 75 jaar
Marie Blommaert-Raas  .................. 90 jaar 
Maatje Witkam-Traas  ..................... 94 jaar
Lau Traas  .......................................... 86 jaar  
Jan de Jonge  ................................... 92 jaar
Jo den Dekker ................................... 99 jaar  
Nellie Driedijk-Simonse  .................. 99 jaar
Nellie Bruijns-Rijk  ............................ 69 jaar 
Janna Goense-Rijk  .......................... 96 jaar
Piet Menheere  ................................. 85 jaar  
Frieda van Leeuwen-de Groene  .... 93 jaar
Leu Huige-van ’t Westeinde  .......... 88 jaar 
Catharina Vermue-Boonman  ......... 95 jaar
Koos Traas-Grim  .............................. 89 jaar 
Leu Grimminck-de Jonge  ............... 88 jaar
Leu Rijk-Vermue ............................... 98 jaar
Karin Utermarck-Rentmeester  ...... 49 jaar
Betsie Janse-van Bremen  ............. 80 jaar
Sjaak Geijs  ........................................ 78 jaar
John Peeters  .................................... 71 jaar
Corrie Vermue-van der Maden ...... 91 jaar
Catrien de Koster-Faes  ................... 88 jaar
Dat zij mogen rusten in vrede.

De afgelo-
pen weken 
mochten 
we des-
kundigen 
uit het 
bisdom 
Breda 
begroeten, 
die zich 
zeer geïn-
teresseerd 
ontferm-
den over 

de ‘kunstschatten van ’s-Heerenhoek’. 
Het is van groot belang dat niet alleen de 
omvang van de kostbaarheden werd geïn-
ventariseerd, maar ook wordt nagedacht 
over de toekomst van al die kerkelijke his-
torische goederen.
Onze voorouders waren zeker niet ‘zuinig’ 
als het om donaties ging. Bij een zilveren 
huwelijk, het aanvaarden van een eerste 
burgerschap of uit dankbaarheid bij gene-
zing van een zieke, werd er diep in de 
buidel getast. 
Uit bronnenonderzoek blijkt onze kerk 
bijzonder welvarend (geweest) te zijn. 
Het is goed te mogen vaststellen dat veel 
koper-, zilver en gouden schalen in goede 
en veilige staat worden bewaard voor het 
nageslacht.
Wat er in de nabije toekomst mee gebeurt 
is een volgende stap.  Zeker is dat er geen 
uitverkoop wordt gehouden, of zaken bij 
opbod via veilinghuizen worden verkocht. 
Wegschenken doen we ook niet zomaar…
want feitelijk is de H. Pater Damiaanparo-
chie de juridische eigenaar.
De term ‘dood geld’ is in dit opzicht wel erg 
toepasselijk. Je kunt je rijk rekenen, maar 
als er geen geld is om de kerk verantwoord 
langer open te houden, komt er een eind 
dat de rijke geschiedenis van de ‘kathe-
draal van de Zak van Zuid-Beveland’. 
Wie in wonderen gelooft, mag ons bellen! 
Elke winnaar van de  postcodeloterij of 
houder van een waardevol staatslot is van 
harte welkom in een van onze komende 
vieringen.

OUDJAAR-NIEUWJAAR
Kerstmis 
en Nieuw-
jaar vallen 
op zonda-
gen en men 
zou kunnen 
denken 
dat we dan 
beide feest-
dagen open-

’s-Heerenhoek * H. Willibrorduskerk
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Heinkenszand * H. Blasiuskerk

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

vroeger, maar als er een kinderviering is, 
maken we daar wel een speciale gele-
genheid van. Op Kerstavond verzorgen 
wij bijvoorbeeld de zang tijdens de opvoe-
ring van de Kerstmusical en ook op Paas-
morgen zijn we erbij.
Al met al zingen we zo’n vier keer per jaar 
in de Heilige Blasiuskerk in Heinkens-
zand en tijdens de schoolvieringen van de 
Jan van Schengenschool. Voorafgaand 
van zo’n viering repeteren we zo’n 8 keer. 
Dit doen we op dinsdagen van 15:00 tot 
15:45 op de Jan van Schengenschool. 
Een paar keer per jaar oefenen we ook 
wel eens in de kerk i.p.v. op school, zodat 
kinderen kunnen wennen aan het geluid 
daar. Ouders krijgen daar dan via de mail 
bericht van. Er zijn zelfs plannen om een 
aantal keer per jaar een leuke activiteit 
voor de koorleden te regelen, zodat we 
nog meer een groep zullen worden.
Lid worden kost niets, maar als je je 
opgeeft vinden we het natuurlijk wel � jn 
dat je probeert om er op de repetities en 
uitvoeringen zo vaak mogelijk te zijn. Kin-
deren van andere scholen en dorpen zijn 
van harte welkom om met ons mee te 
zingen. Een keer proberen mag natuurlijk 
altijd. We zingen vrolijke, laagdrempelige 
liedjes. Je kunt zo meedoen!
Mocht er interesse zijn dan kunt u een 
bericht sturen naar 
eschout@prisma-scholen.nl
We hopen jullie te zien om mee te zingen 
of om te komen luisteren, want samen 
zingen in een volle kerk blijft een heel 
mooi instrument om de verbondenheid met 
elkaar te ervaren.

COLLECTE 
Rommelmarkt:
biljetten ......................................... € 2.945,00
idem (munten)  ............................ € 621,33
totaal  ............................................ € 3.566,33 

Eigen kerk en Caritas 
biljetten  ........................................ € 665,00 
muntgeld ...................................... € 656,49 
totaal  ........................................... € 1.321,49 

Speci� catie Eigen kerk en Caritas 
collecte onderhoud kerkhof 
(Allerzielen)  ................................. € 346,65 
kaarsen gelden  .......................... € 206,25 
overig eigen kerk  ....................... € 608,34 
subtotaal eigen kerk  ................. € 1.161,24

Caritas :
1/10 wereldmissie kinderen  .... € 70,45
23/10 missie  ................................ € 22,60
29/10 caritas  ............................... € 67,20
subtotaal caritas  ........................ € 160,25

tussen-totaal eigen kerk 
en Caritas ..................................... 1.321,49 

de kinderen van de Jan van Schengen-
school. Het kinderkoor Young Spirit, dat 
weer is opgestart, zorgt onder leiding van 
juf Eliane en juf Saskia voor de muzikale 
ondersteuning.

Op kerstavond is er dan ook nog een 
nachtmis om 22.00 uur en op Eerste 
Kerstdag de dagmis om 9.15 uur

Ook op tweede Kerstdag kunt u naar de 
kerk komen en breng dan ook de kin-
deren of kleinkinderen mee want dan is 
er De levende kerststal om 11.00 uur. Het 
kerstverhaal wordt dan uitgespeeld door 
echte mensen, volwassenen en kinderen, 
natuurlijk is er ook een echte baby. 
Er zijn ook dieren in de kerststal enkele 
echte dieren en sommige net echt.

KERSTMAALTIJ D EERSTE KERSTDAG
Gelukkig liggen de ernstigste Coronaperi-
kelen achter ons en mogen wij het kerst-
diner voor alleenstaande ouderen voor de 
gezamenlijke kerken weer organiseren. 
Daarom nodig ik u uit om zich op te geven 
voor deelname aan het kerstdiner op 
eerste Kerstdag. Wilt u graag deelnemen
maar hebt u geen vervoer, ook dat kan 
worden geregeld. Het programma begint 
na de viering op Eerste Kerstdag met een 
kopje kof� e of thee in de kerk met wat 
lekkers waarbij alle parochianen worden 
uitgenodigd. Dit alles onder het genot van 
een bijpassend muziekje en een kort
kerstverhaal. Rond 12.00 uur gaan we aan 
tafel om te genieten van het Kerstdiner 
waarvan het menu nog niet bekend is, 
maar gezien het verleden beloofd het weer 
een lekkere maaltijd. Rond 14.30 zal, als 
iedereen zijn buikje rond heeft gegeten, de 
maaltijd worden beëindigd en kunt u huis-
waarts. Kent u misschien mensen die in 
aanmerking komen maar niet in staat zijn 
om deze mededeling te lezen, wilt u deze 
dan benaderen met de vraag of ze belang-
stelling hebben om deel te nemen.
Opgeven kan bij Lenie Rijk, (0113649324 of 
06228950) en Wim Mulder,
(0113 655903 of 0644924233)

KINDERKOOR YOUNG SPIRIT
Zingen is gezond, maakt je blij en is vooral 
heel gezellig!!!
In de parochiekern van Heinkenszand is 
het kinderkoor Young Spirit al vele jaren 
actief. Tijden veranderen en ook het kin-
derkoor moet daarin mee.
Veel kinderen hebben al heel wat te 
doen na school en ook het kerkbezoek 
van ouders is anders geworden. Daarom 
zingen we niet meer zo frequent als 

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

Dat begint op 23 december met 
The festival of lessons and carols.

Daarna volgt op 24 december om 19.00 uur 
de kerstmusical die wordt gespeeld door 

22



Voor de glasbewerkers van GBB zijn dit 
geen bijzondere feiten, men werkt daar 
aan de restauratie van gebrandschil-
derde ramen in heel Nederland, van Goes 
tot Amsterdam, van Kwadendamme tot 
’s-Hertogenbosch en verder.
Op 15 november jongstleden werden Jan, 
Elly, Theo en Hans in het Tilburgse glas-
atelier erg gastvrij en uiterst enthousiast 
rondgeleid door medewerker Bas van 

Strien. We mochten Bas alles vragen en 
konden werkelijk overal rondkijken.
Uiteraard hebben we vooral oog gehad 
voor de Kwadendamse ramen, maar 
er was daar zoveel meer te zien. We 
mochten zelfs toekijken bij het werk van 
de drie aanwezige restaurateurs en we 
hoorden een ingekorte versie van het 
levensverhaal van directeur Frank Coolen. 
Zodoende hebben ons vijf van de in totaal 
dertien medewerkers van GBB te woord 
gestaan. De liefde voor het vak is daar 
groot, zo bleek ons duidelijk.
De Kwadendamse grote ramen bleken alle 
te bestaan uit een samenstel van
kleinere ramen. Van de samenstellen 
werden al foto’s gemaakt toen zij nog in 
de sponningen van de kerkmuur zaten, en 
na de demontage in het atelier werden 
van alle afzonderlijke ramen nog eens 
wrijfafdrukken op papier gemaakt. Daarna 
is al het lood verwijderd en zijn alle 
ruitjes goed schoongemaakt. Gebroken 
ruitjes werden gerepareerd met een extra 
stukje lood, of opnieuw gesneden uit nog 

-  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:
- 1e t/m 4e weekend: zondag 11.00 uur
- 5e weekend: zaterdag 19.00 uur
- 1e vrijdag: koffiedrinken 09.30 uur
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

van Veldhoven, die reeds ’s morgens in de 
kerk de schoolkinderen ontving. Omdat de 
weersomstandigheden die dag vrij goed 
waren, konden er in de loop van de dag 
buiten op het kerkhof volop bloemen en 
lichtjes worden geplaatst. Aan het eind 
van de dag was er in de kerk een mooie, 
drukbezochte viering, waar ter nagedach-
tenis aan de overledenen één voor één 
dikke kaarsen werden ontstoken en waar 
ook de jaarlijkse gedachtenisprentjes 
werden uitgedeeld. Na de viering begaf 
zich een processie naar het kerkhof, 
alwaar de gebeden werden begeleid door 
stemmige blaasmuziek.

BEZOEK AAN GLASBEWERKINGS-
BEDRIJ F BRABANT
Telkens wanneer in de Kwadendamse 
Sint Bonifacius glas-in-loodramen geres-
taureerd worden, schakelt het bisdom 
Breda daarvoor Glasbewerkingsbedrijf 
Brabant (GBB) uit Tilburg in. GBB was 
ter plaatse ook actief in de periode 2010-
2016 en recentelijk werd er gewerkt 
aan de gebrandschilderde ramen in de 
transeptgevel aan de kerkhofzijde. De 
ramen daar zijn momenteel precies 120 
jaar oud en zijn destijds geleverd door 
atelier Hochreiter und Geyer, toen geves-
tigd in de Duitse kolonie te Antwerpen.

Kwadendamme  * H. Bonifaciuskerk

OVERLEDEN
Pieternella Maria Remijn, weduwe van 
Jacobus de Winter, geboren 8 juli 1932, 
overleden 12 november 2022. 
Johannes Theodoor Boudens, echtgenoot 
van Maddy Boonman, geboren 24 juni 
1934, overleden 19 november 2022.
Franciscus Josephus Claessen, echtge-
noot van Myriam Voordeckers,
geboren 5 oktober 1941, overleden 27 
november 2022.

ALLERZIELEN 2022
Ook in 2022 was Allerzielen te Kwaden-
damme een belangrijke gebeurtenis met 
veel kerkbezoek, bloemen en lichtjes op 
het kerkhof, en een passende afsluiting 
met muziek. De geestelijke leiding van 
die dag lag in handen van pastor Alida 
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Kwadendamme  * H. Bonifaciuskerk

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

de Vos is er van de mooie gebrandschil-
derde ramen in de apsis een kalender voor 
2023 gemaakt, met passende bijbelteksten 
in het Zeeuws. Hierover heeft u al één en 
ander kunnen lezen. Om te voorkomen dat 
onze ouderen intussen al voorzien zijn van 
kalender voor 2023, zijn we dit jaar met 
onze attentie eerder op pad gegaan.
Pastoor Fons van Hees heeft bij de attentie 
een mooie, passende tekst over de Advent 
geschreven, over de weg naar het hoog-
feest van Kerstmis, de geboorte van Jezus 
van Nazareth. Vele ouderen reageerden 
verheugd en blij met dit unieke cadeau, 
dat bij iedere maand een mooie afbeelding 
en de bijbehorende Zeeuwse tekst toont. 
En na 2023 is de kalender een mooi,
blijvend aandenken aan onze prachtige 
kerk. Om met de woorden van de
architect van ons bisdom te spreken: ‘een 
juweeltje’. Namens het Caritasbestuur 
wensen wij u allen een zalig kerstfeest en 
een zalig nieuwjaar.

Parochiekerncommissie en 
Caritas H. Bonifacius

KALENDER BIJ NA UITVERKOCHT
De ‘Zeêuwse Raemkalender 2023’ is
inmiddels zo goed als uitverkocht. Er is 
nog een handvol exemplaren à € 14,95 per 
stuk verkrijgbaar in ’t Kerkje van Ellesdiek 
(Ellewoutsdijk), of bij ondergetekende.

Hans de Vos

KERSTCOLLECTE VOOR DE 
VOEDSELBANK
In aansluiting op de inzamelactie ‘Delen 
voor Velen’ van langdurig houdbare voe-
dingsmiddelen heeft de Caritas besloten 

ongebruikt glas. Waar nodig werd het 
glas bijgekleurd of zelfs bijgeschilderd, 
waarbij naargelang het gewenste effect 
verschillende technieken zijn gebruikt: 
bijschilderen of -kleuren met een kwast of 
penceel, in een nieuwe strijklaag vormpjes 
weg etsen, of verfpoeder verdelen met 
een borstel van � jn dassenhaar. Na het 
opbrengen van de gewenste kleuren en 
tekeningen is het met verf bewerkte glas 
op hoge temperatuur gebrand in een oven, 
waardoor nieuw of vernieuwd gebrand-
schilderd glas is ontstaan. Na deze glas-
restauraties zijn de ruitjes op de eerder 
gemaakte wrijfafdruk gelegd en vastgezet 
in aan elkaar gesoldeerde loodstrips. 

Vervolgens zijn de glas-in-loodramen 
waterdicht gemaakt door een speciale 
kit over de ruitjes heen in de loodstrips 
te wrijven. Nieuwe koperen windroeden 
aan de binnenkant van de grote ramen 
gaan tenslotte zorgen voor een optimale 
bescherming tegen harde wind.
Steeds even enthousiast leidde Bas van 
Strien ons het hele atelier rond en ver-
telde hij honderduit alles wat hij wist van 
glasblazen, brandschilderen, glazeniers-
gereedschap, restauratiewerkzaamheden, 
isolatiemogelijkheden, allerlei vormen van 
glaskunst, en over sommige aan het atelier 
verbonden kunstenaars. Het was voor ons 
een uiterst leerzame dag, aan het einde 
waarvan we voldaan maar ook volledig 
afgemat weer thuis kwamen. Reeds de 
volgende dag kwam GBB naar Kwaden-
damme om de gerestaureerde ramen weer 
terug in de gevel te plaatsen. Dit werk kon 
tenslotte worden afgerond op dinsdag 22 
november.

Tekst Hans de Vos, foto’s Jan Strooband

KERSTGESCHENK 2022
In tegenstelling tot wat gebruikelijk is, 
zijn de tachtigplussers en ouderen niet 
pas met een attentie bezocht tijdens de 
kerstperiode, maar al aan het begin van 
de Advent. Dit heeft alles te maken met 
de aard van het cadeau waarmee wij als 
Caritas hebben gemeend onze ouderen 
een plezier te doen. Op initiatief van Hans 
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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

CLUSTERVIERING
Op 4 december was het weer een cluster-
viering. Deze keer in Hansweert, voor de 
laatste keer. De voorganger was Marga 
van der Plasse, Pastoor Van Hees kon 
wegens ziekte niet voorgaan. De lectoren 
waren Tiny de Kort uit Hansweert en Hans 
de Vos uit Kwadendamme. Acolieten Tom 
en William kwamen uit Ovezande. Het 
koor was samengesteld uit alle drie de 
kernen, gedirigeerd door Kees Boonman. 
We hebben o.a gezongen:  O Heiland; 
open wijd de poort, Voor kleine mensen, 
Veni Jesu Rorate en Verwacht de komst 
des Heren. Iedereen vond het een mooie 
dienst. De belangstelling was groot. Na de 
mis was er kof� e en thee achter in de kerk. 

Tiny de Kort  

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

DE KERN EN ADVIESCOMMISSIE
Na de sluiting van de kerk stoppen alle 
leden van de kern- en adviescommissie 
met hun hun werkzaamheden. Voor vragen 
betreffende kerkelijke aangelegenheden 
kunt u dan terecht bij het pastoraal 
centrum.
Enkele leden hebben nog wel een taak op 
zich genomen.
Joke Vermue-Vermue zal de distributie 
van de parochiebladen op zich nemen en 
Riet Verdonk-Hoondert en Leo Rentmees-
ter de kerkhof administratie en coördina-
tie kerkhof. De werkgroep caritas kerk en 
samenleving blijft intact.
Tilly van Klooster-Clarijs blijft aanspreek-
punt voor Parochienieuws, communie, 
vormsel en voor cluster west.

Dank
De kerncommissie 
wil alle vrijwilligers, 
welke sommige jaren-
lang allerlei vrijwil-
ligerswerk op zich 
genomen hebben 
en nu bij de sluiting 
te kennen gegeven 

dit jaar de kerstcollecte te bestemmen 
voor de regionale voedselbank. In deze 
tijd, waarin we vanuit de politiek en media 
vernemen dat vele mensen niet of onvol-
doende middelen hebben om tot een 
voedzame maaltijd te komen, leek ons dit 
zeer gepast. Hoge energielasten drukken 
zwaar op de totale gezinsuitgaven, er zijn 
kinderen die zonder ontbijt of lunch naar 
school gaan, thuis in de kou zitten, of niet 
voldoende winterkleding hebben. Jammer 
genoeg komt dit ook in onze regio voor. 
Aan de oproep om boodschappen en toi-
letartikelen in te zamelen is door velen 
gehoor gegeven. We hebben een aantal 
gevulde dozen mogen overhandigen aan 
de medewerkers van de Goese voedsel-
bank, waarvoor veel dank. Ook hopen we 
met de kerstdagen een beroep op u te 
mogen doen middels de geldelijk inzame-
ling tijdens de kerstvieringen. We rekenen 
op uw steun, zodat het voor vele anderen 
daadwerkelijk een zalig kerstfeest mag 
worden.

Theo Audenaerd, Caritas H. Bonifacius 

LICHTJESTOCHT DOOR HET DORP
De school houdt op 22 december een licht-
jestocht door het dorp. Ze vraagt of de kerk 
dan toegankelijk is, en de glazen potten die 
we bij Allerzielen gebruikten ook nu voor 
de school beschikbaar zijn. Hier werken 
we natuurlijk ontzettend graag aan mee. 
Aan het eind van de lichtjestocht wordt 
aan de deelnemers een drankje en iets
lekkers aangeboden. Dat laatste gaat, 
net als de kerstmarkt, plaatsvinden op 
het Bonifaciuspleintje achter de pastorie. 
Hierbij nodigt de school de inwoners van 
het dorp van harte uit om mee te lopen met 
de lichtjestocht. Een mooi initiatief. Van 
harte ondersteunen we deze uitnodiging 
om mee te doen. Het tijdstip is ons nu nog 
niet bekend, maar dit zullen we te zijner tijd 
communiceren via de mededelingen.

Parochiekerncommissie
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Lewedorp * H. Eligiuskerk

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

LIEF EN LEED
Overleden
Op 25 november, vijf dagen na zijn tach-
tigste verjaardag, overleed Jacob Adri-
aan Rentmeester. Hij werd geboren in 
Ovezande als oudste in een gezin van 
zeven kinderen. Aanvankelijk landwerker, 
ontplooide hij zich later als machinist op 
bulldozers en kranen. Hij trouwde met Els 
de Haas, een meisje uit Vught. Ze kregen 
een dochter en een zoon, en later twee 
kleinzoons. Uiteindelijk gingen ze wonen in 
het ouderlijk huis aan de Plataanweg. Jaap 
stond ook bekend om zijn behulpzaamheid, 
humor en prachtige verhalen. Maar hij was 
voor zichzelf soms hard, had een hekel aan 
uiterlijk vertoon en een sterk rechtvaar-
digheidsgevoel. Hij hechtte belang aan 
het geloof en bezocht de kerk regelma-
tig. Wij vierden zijn uitvaart in de kerk van 
Ovezande op 30 november 2022, waarna de 
crematie in besloten kring plaatsvond.

LUNCH EN DORPSFILM
Op 6 oktober hebben een kleine 50 mensen 

samen gegeten en � lm gekeken in ons 
dorpshuis. Aanleiding was dat die week de 
afsluiting van de ‘Week tegen
Eenzaamheid’ plaatsvond. Het Vrijwilligers-
Huis Borsele organiseerde samen met de 
katholieke kerk in Ovezande de lunch voor 
iedereen uit en buiten het dorp, wie maar 
behoefte heeft aan ontmoeting en gezel-
ligheid.
Wethouder Marga Van de Plasse opende 
de lunch om 12.00 uur met een welkomst-
woord. Na de lunch vertoonden de mede-
werkers van het VrijwilligersHuis een 
dorps� lm van Ovezande uit 1968, met 
gesproken tekst. Wat was het gezellige, 
geanimeerde en zeer geslaagde bijeen-
komst! Zeker voor herhaling vatbaar. Heel 
veel dank aan dorpshuis Trefpunt voor de 
heerlijke, goed verzorgde lunch en aan 
gemeente Borsele voor de � jne samen-
werking in de organisatie.

Ad Schenk

hebben te stoppen van harte  danken voor 
alle tijd en inzet hieraan gegeven. Eén 
vraag rest ons nog , willen alle vrijwilli-
gers die een sleutel van de kerk in hun 
bezit hebben deze inleveren. Dit kan het 
gemakkelijkst door deze sleutel in een 
enveloppe te stoppen met uw naam erop 
en deze in de brievenbus voor de kerk te 
stoppen.

DOOPSCHELPENVIERING
Zondag 27 novem-
ber was de 
Doopschelpenvie-
ring. Het thema was 
“wees een lichtje“ 
De doopschelpen 
die nog in kerk 
lagen zijn in een 
feestelijke viering 
opgehaald door de 
kinderen. 

Na a� oop van deze viering was er kof� e 
met versierde cake. 

De werkgroep kindernevendienst

EERSTE KERSTDAG
Eerste Kerstdag is er een gezinsviering. 
Samen met voorganger Tom Brooijmans en 
koor Con Dios gaan we er voor iedereen 
een mooie laatste kerstgezinsviering in 
onze kerk van maken.

Dus neem deze laatste keer je broertje, 
zusje, vader, moeder, oom, tante, opa, oma 
mee. Iedereen is welkom! Tot 25 december 
om 10.45 uur.

Werkgroep kindernevendienst

DE WEEK VAN GEBED VOOR  DE EENHEID
22 Januari 2023 vieren we De Week van 
Gebed voor de Eenheid in de kerk van de 
Protestantse Gemeente Heinkenszand, 

aan de Dorps-
straat.
Aanvang 10.00 uur 
Thema: Doe goed, 
zoek recht. Er zingt 

een gelegenheidskoor en er is kinderne-
vendienst. Voorgangers zijn ds. Evelien 
Barendregt en pastoraal werker Geerten 
Kok.
Deze dienst wordt georganiseerd door de 
PKN Heinkenszand, Het Vierhuis en clus-
ter West van de Damiaanparochie.
U bent van harte uitgenodigd.

Werkgroep oecumene

VERGADERINGEN EN BIJ EENKOMSTEN
12 december clustervergadering 19.15 uur

Ovezande         * O.L.V. Hemelvaartkerk
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Uitvaartzorg Peter Butler
Voor een persoonlijkebegeleiding 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

Zou u op 22 december uw gordijnen open 
willen houden en de kerstverlichting aan 
wanneer u aan de route woont? 

Team De Zandplaat & de kerk

OUDEJAARSVIERING
Op zaterdag 31 december is onze traditi-
onele oudejaarsviering. Deze begint om 
19 uur. Paul Verbeek is voorganger, en Oal 
In verzorgt zoals altijd de zang. Bijzonder 
in deze viering is dat er een volwassene 
gedoopt gaat worden. De opbrengst van 
de collecte in deze viering is bestemd voor 
koor Oal In. Het thema van deze viering is 
“Opnieuw beginnen”. Onderstaand gedicht 
sluit hier mooi op aan. We hopen u allen te 
verwelkomen in deze altijd bijzondere vie-
ring, zo aan het eind van het jaar. 

Nicole Boonman

JE MAG OPNIEUW BEGINNEN
vastberaden doelbewust of aarzelend op 

de tast.
Houd je aan regels volg je eigen zinnen,
laat die hand maar los of houd er juist 

een vast.
Wees niet bang voor al te grote dromen.

Ga als je het zeker weet en als je 
aarzelt wacht.

Hoe ijdel zijn de dingen die je je 
hebt voorgenomen,

het mooiste overkomt je het minste 
is bedacht.

Wees niet bang voor wat ze van je vinden.
Wat weet je van een ander als je jezelf 

niet kent.
Verlies je oorsprong niet door je te snel 

te binden,
het leven lijkt afwisselend maar zelfs de 

liefde went.
Wees niet bang je bent een van de velen

en tegelijk is er maar een als jij.
Dat betekent dat je vaak zult moeten 

delen
en soms zult moeten roepen: laat me vrij.

  
(bron: Freek de Jonge)

De kinderen van De Zandplaat zullen met 
hun ouders/broertjes/zusjes in groepjes 
met andere gezinnen van de school door 
Ovezande een ‘Lichtjestocht’ lopen. De 
route van deze tocht zal gemarkeerd zijn 
met lichtjes en onderweg zal het kerst-
verhaal zich afspelen. De tocht wordt 
georganiseerd in samenwerking met de 
kerk. De ‘kerstverhaalpersonages’ zullen 
worden gespeeld door enthousiaste
vrijwilligers.

De lichtjestocht is onderdeel van het 
kerstvieren op De Zandplaat. Tevens 
hoort de tocht bij de afsluiting van de
projectweek.

DE PROJECTWEEK
Op Basisschool De Zandplaat in
Ovezande gaat ieder jaar onze
aandacht uit naar een goed doel. We 
werken binnen de groepen rond het
gekozen thema en daarnaast zamelen we 
op ludieke wijze geld in.

Dit jaar hebben we gekozen voor:
De Stichting Netherlands Sri Lanka 

De Stichting Netherlands Sri Lanka 
(Zeeuws initiatief) is in 2005 ontstaan naar 
aanleiding van de Tsunami die o.a. in Sri 
Lanka veel schade veroorzaakte.
Duizenden mensen verdronken en heel 
veel kinderen zijn wees geworden.
Deze stichting heeft toen geld ingezameld 
en een weeshuis laten bouwen. Er zijn 
inmiddels al vier tehuizen gebouwd waarin 
weeskinderen nu veilig kunnen wonen, 
goed te eten en te drinken krijgen, kleding 
krijgen en naar school kunnen gaan.

Wij willen m.b.v. de projectweek een 
bijdrage leveren zodat de weeshuizen 
kunnen blijven bestaan. De projectweek 
start op 12 december.

Wees welkom
Wees welkom op de Kerstmannenrace op 
woensdag 14 december op De Zandplaat, 
vanaf 13.00 uur en…Wees welkom op de 
Kerstmarkt op donderdag 22 december op 
De Zandplaat, vanaf 17.00 uur

De lichtjestocht zal om 18.30 uur starten. 
De groepjes met gezinnen van
De Zandplaat zullen georganiseerd
vertrekken vanuit de Kerstmarkt.

MOBIELE KAPEL NAAR ZIERIKZEE

De geestelijk verzorger van woonzorg-
groep ‘Zierik7’ belde mij enige tijd gele-
den op en een beetje afwachtend stelde 
hij zijn vraag: “Nu ben ik na het zien van 
de uitzending ‘Roderick zoekt licht’ zo 
enthousiast geworden over jullie mobiele 
kapel. Daarmee zou ik jullie zo graag in 
Zierikzee willen uitnodigen, maar dan 
moeten jullie met alles helemaal de brug 
over komen. Dan vragen we nogal wat!”
Natuurlijk komen we naar jullie toe, heel 
graag zelfs. Die brug is geen hindernis: 
dat is een weg om ons met elkaar verbon-
den te weten. En zo werd er een datum 
gepland in de eerste week van de advent. 
Om als kerk nabij te zijn en om licht te 
brengen bij mensen waarvan de wereld 
om hen heen steeds kleiner wordt. En veel 
mensen kwamen. Geduwd in een rolstoel, 
met een rollator of schuifelend voetje voor 
voetje, soms wel drie keer omdat men de 
eerdere keren al vergeten was.
Wat mag je je dan verwonderen over de 
kracht van het licht, het kaarsje wat aan-
gestoken wordt, het gebed, het stil zijn, de 
liefdevolle aanrakingen en de persoon-
lijke verhalen. De ruimte voor emoties van 
gemis, zorgen en verdriet, maar ook van 
dankbaarheid, geloof, hoop en liefde. God 
was die middag voelbaar in ons midden 
aanwezig, Hij gaf steun, troost, kracht 
en verwarmde vele harten. Dank aan de 
geestelijk verzorger Ivan Mijnders voor 
deze uitnodiging!

Annemieke en Charlotte en 
de chauffeurs Ad en Kees

LICHTJESTOCHT VANUIT 
DE ZANDPLAAT
Op donderdagavond 22 december zal er 
vanuit school een lichtjestocht worden 
georganiseerd door Ovezande.

Ovezande         * O.L.V. Hemelvaartkerk
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Plantplannen?
Wij adviseren u graag.

  

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

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

zullen u verassen.

Ook HET adres voor grotere
maten walnoten- en
sierbomen, bos- en
haagplantsoen, etc

Kwekerij Westhof
Westhofsezandweg 3

4444 SM ’s-Heer Abtskerke
op 2 km van Heinkenszand

tel: 0113-561219 fax:
0113-563399

E-mail:
westhof@walnoten.nl

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

NIEUWJAAR, NIEUWE KANSEN
Na twee jaar corona 
gaan we proberen dit 
jaar met u het nieuwe 
jaar in te luiden tij-
dens de nieuwjaars-
receptie op 7 januari. 

In de viering op deze zaterdag om 19.00 uur 
kijken we met u terug op 2022 en voor-
uit naar de toekomst, een uitdagende en 
spannende toekomst. In de Nieuwjaarstoe-
spraak hoort u er meer van. Mis het niet!
Aansluitend aan de viering willen we 
samenkomen in Theehuis de Pastorie voor 
een kop kof� e of thee met wat lekkers.
We kunnen nog wat napraten over de 
Nieuwjaarstoespraak en willen met u 
toosten op onze vitale en zelfdragende 
geloofsgemeenschap en op een goede 
toekomst. Samen bepalen we de toekomst; 
laten we elkaar vasthouden en ervoor
blijven gaan. Iedereen is van harte welkom 
in de viering, bij de Nieuwjaarstoespraak en 
bij de ontmoeting en gezelligheid na a� oop 
van de viering in het theehuis.

Ad Schenk

BIDWEEK VOOR DE EENHEID
De werkgroep is bezig met 
het in elkaar zetten van de 
oecumenische viering voor 
de Bidweek voor de Een-
heid. Deze zal plaatsvin-
den in samenwerking met 
de protestante gemeente 

Driewegen-Ellewoutsdijk-Ovezande (DEO) 
op zondag 15 januari 2023 om 09.30 uur in 
de O.L.V. Hemelvaartkerk te Ovezande. De 
voorgangers van de viering zijn ds. Jörg 
Buller en pastor Alida van Veldhoven. Een 
gelegenheidskoor onder leiding van Kees 
Boonman, dirigent en Tuur Remijn, organist, 
zal de viering muzikaal opluisteren. 
Het thema van de viering is “Doe goed, zoek 
recht”. Een onderwerp dat is aan-
gedragen door de christenen uit Minnesota 
(VS), die zeer divers is en zowel bestaat uit 
oorspronkelijke bewoners als ook nakome-
lingen van tot slaaf gemaakten. Bijzondere 
aandacht is er voor de verdeeldheid die
veroorzaakt wordt door het onrecht van 
ongelijkheid en racisme. De collecte tijdens 
de viering is bestemd voor de Stichting
Netherlands Sri Lanka.
Goed leren doen vereist dat wij ervoor open 
staan om eerlijk naar onszelf te kijken. 
Hoe kunnen wij als christenen in eenheid 
het kwaad en het onrecht van onze tijd het 
hoofd bieden? Hoe kunnen wij het gesprek 
met anderen aangaan en hen werkelijk zien, 
terwijl we de strijd aangaan voor gerechtig-

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

heid in onze samenleving?
Ook de kinderen zijn van harte welkom
om in de kindernevendienst in hun eigen 
woorden met het thema bezig te zijn. Na 
a� oop bent u uitgenodigd voor een kopje 
kof� e of thee en is er tijd voor ontmoeting, 
wat gezelligheid en verbinding.

Werkgroep Bidweek voor de Eenheid
                               
GEZELLIGHEID EN ONTMOETING
In het nieuwe jaar 2023 willen KBO,
afdeling Ovezande, en parochiekern O.L.V. 
Hemelvaart in Ovezande samen 2 keer per 
maand een zogenaamd kof� e-uurtje orga-
niseren op zondagochtend 10.30 uur in het 
Trefpunt. De doelgroep bestaat niet alleen 
uit ouderen of katholieken, maar iedereen die 
behoefte heeft aan ontmoeting en gezellig-
heid. U bent van harte uitgenodigd! In janu-
ari zijn de kof� e-uurtjes op zondag 22 en 
zondag 29 januari 10.30 uur in het Trefpunt. 
Schroom niet, we hopen u daar te treffen.

Ad Schenk

28



ZEELAND
UITVAARTSERVICE

ZEELAND
UITVAARTSERVICE

DE VLIEGER
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STEIJN
DE VLIEGER

UITVAARTZORG

ZEELAND
UITVAARTSERVICE

ZEELAND
UITVAARTSERVICE

DE VLIEGER
UITVAARTSERVICE

DE VLIEGER
UITVAARTSERVICE

STEIJN
DE VLIEGER

UITVAARTZORG

Schouwen-Duiveland
Wilgenstraat 12 Oosterland

0111 40 2000
(dag en nacht)  

info@uitvaartdevlieger.nl 
www.uitvaartdevlieger.nl

Dag en nacht bereikbaar op:

(0111) 45 07 17
www.uitvaartsd.nl

Voor een zorgzame begeleiding 

Adverteren in 
Parochienieuws?

info@rkbovendeschelde.com

Wim Boer had net 2 weken daarvoor een 
zware operatie ondergaan, maar hij moest 
en zou naar zijn koortje in Zierikzee.
Daarna was het tijd om de jubilarissen in 
het zonnetje te zetten, zij zijn door de
voorzitter toegesproken en gehuldigd, 
daarbij ontvingen zij de bijbehorende 
onderscheidingen en bloemen te weten 
Wilma van Hout – Bär 15 jaar koorlid en 
Rina van Maanen – Bouwman maar liefst 
45 jaar koorlid.

Ook heeft de voorzitter de `inval` orga-
nisten Kees van der Wouw en Willie den 
Hollander toegesproken en bedankt dat zij 
zolang Wim Boer uitvalt, deze te
vervangen, zolang als mogelijk zal zijn.
Uiteraard heeft de voorzitter Wim en
Marianne Boer toegesproken, zo ook Toon 
en Tonnie Schouwenaar, ook zij gaan door 
een moeilijke periode.
Hierna ging het feest nog uurtjes door 
onder het genot van een drankje en een 
hapje. De vlotte bediening was in handen 
van Henny, Loes en Korrie (ook wel K3 
genoemd). Zo kunnen wij weer terug zien 
op een geslaagde, en vooral een gezellige 
zondagmiddag.

Peter Verkaart

ONDANKS DE KOU VOELEN WE DE 
WARMTE
Afgelopen zondag 27 november was het 
de zondag van de Eerste Advent. In de 
kerk zaten de mensen met hun jas aan. Er 
waren geen kerkboekjes meer om uit te 
delen, ze waren op. Dat is lang geleden. 
Zouden de mensen het juist zo wel knus 
vinden, verscholen in hun dikke winterjas 
in de kerkbanken?
Ik vond het in ieder geval niet erg en met 
de kou vond ik het nog meevallen, maar 
misschien wordt de winter wel strenger 
en dan praat ik misschien wel anders.

LIEF EN LEED
In de Onze Lieve Vrouwe op Zee-kerk zijn 
op 22 november getrouwd, Eric Helbers en 
Angelique van Lammeren uit Bruinisse.

Overleden op 17 november Emma 
Binck-v.d. Riet uit Ouwerkerk, 87 jaar.

GEZINSVIERING
Op zaterdag 24 december om 16.30u is de 
kerstgezinsviering waarbij we u van harte 
uitnodigen. Het thema van deze viering is 
'klein beginnen'. We hopen echter wel op 
een grote opkomst zodat we de kerk, waar 
vanwege bezuinigingen de kachel uit 
blijft, kunnen vullen met onze warmte en 
liefde. Dan wordt het vast een mooie start 
van het kerstfeest van 2022.

Van harte welkom!

HERDERSTOCHT
Wij houden op vrijdag 23 december 2022 
onze jaarlijkse herderstocht. Deze tocht 
van ca. 8 km lopen we op ons eiland.
Aanvang: 19 uur
Vertrekplaats: mosselboomgaard
Opgeven bij: W. Doeswijk, tel. 0111-407632 
of op Herderstocht@hotmail.com
Kosten: € 3,50 p.p.
Aanmelden voor: 20 december 2022

ST. CECILIA
Zondag 20 november 2022 was een
viering van woord en communie, daarin 
ging de Liturgie groep in voor, te weten 
Henny Verkaart en Kees Verkaart, die dat 
op een voortreffelijke wijze doen.
Het koor zong de Kyrie en de Gloria uit de 
Mis van Griesbacher.
Na de communie zijn de jubilarissen naar 
het altaar gevraagd om daar door de
Liturgiegroep toegesproken en
gefeliciteerd te worden.
Zij ontvingen namens de parochie en de 
kerncommissie een geschenk in de vorm 
van een mooie kaars.
Na de viering zijn de koorleden met
partners en de familie van de jubilarissen 
samen gekomen in het Parochiecentrum.
Na de kof� e heeft de voorzitter Johan van 
de Waart het woord gericht tot de
aanwezigen en aan de ereleden Anne 
Jongmans en Leny Kouijzer.
Gré Kouijzer en Frits Wansink, ook zij zijn 
ereleden konden niet aanwezig zijn. 
De voorzitter onderbrak zijn woordje, even 
later begrepen wij waarom, want klok slag 
11.00 uur was er een grote verrassing, 
want Wim Boer ondersteund door zijn 
vrouw Marianne kwam binnen, de emotie 
was wel even erg hoog.

Schouwen-Duiveland * H. Willibrorduskerk Zierikzee
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Te koop zijn er weer de mooie kerst-
stukjes, zelfgemaakte kaarten,
verjaardagskalenders, kaarsen e.d., 
kerst- en andere rommelmarktspulletjes, 
verloting van boodschappenmanden en 
verloting van een prachtig gemaakt wand- 
of vloerkleed, 2e hands boeken en een 
aantal goede doelen zoals Kika, Roemenië 
en de Caritas.
We hopen u op die zaterdag te mogen
ontmoeten.

VOLKSKERSTZANG
In de Nieuwe Kerk te Zierikzee op
24 december in de avond, aanvang 19.30 uur.
Enkele jaren kon dit niet plaats vinden 
vanwege de coronapandemie maar dit 
jaar hopen we er weer iets moois van te 
maken.
Kerstliederen zingen met elkaar op deze 
bijzondere avond... wat zal dat weer mooi 
klinken!!
Het thema van deze zang is 'Goed nieuws 
of nepnieuws'.... zeer actueel.
Ds. Leon de Borst zal voorgaan, muzikale 
medewerking wordt verleend door het 
koor Cantare o.l.v. Willie den Hollander 
en zoals al jaren gebruikelijk zal Kunst en 
Eer weer van zich laten horen met mooie 
muzikale klanken. Organist is Hans Biesma 
samen met Rosalie Biesma op trompet.
Deze kerstzang zal uitgezonden worden 
door radio Schouwen-Duiveland en 
gestreamd via YouTube kanaal vanuit de 
Nieuwe Kerk. Hartelijk welkom.

EENHEIDSZONDAG
Zondag 15 januari Eenheidszondag in de 
Nieuwe Kerk om 10.00 uur.
Tijdens de week van gebed willen we in 
Zierikzee de eenheidszondag met elkaar 
vieren. Ook dit is alweer enkele jaren 
geleden. 
Het materiaal voor deze gebedsweek is 
aangereikt door kerken uit de
Amerikaanse staat Minnesota. Zij zijn
uitgegaan van de Bijbeltekst uit Jesaja1, 
vers 17: oftewel "doe goed zoek recht".
Voorgangers zijn ds. Freek Schipper, ds. 
Leon de Borst en Erik Steegmans. Er zal 
een gelegenheidskoor uit de diverse deel-
nemende kerken samen gesteld worden 
o.l.v. Willie den Hollander.
Tevens is er kindernevendienst en crèche. 
Na a� oop ontmoeting met kof� e/thee.
Ook deze dienst wordt gestreamd vanuit 
de Nieuwe Kerk.
Er is deze zondag geen viering in de
Willibrorduskerk.

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
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In ieder geval kijk ik uit naar de maand 
december. Ik mag mij verheugen op Sint 
Nicolaas, een gezellige avond met
kinderen en kleinkinderen. Niet lang 
daarna op 17 december is er de sfeervolle 
en gezellige Kerstmarkt in onze eigen kerk 
en parochiecentrum. Een dag waarin ik 
wel actief ben als vrijwilliger, maar waar ik 
erg naar uitkijk. Die gemoedelijkheid, het 
samenzijn, de muziek en niet te vergeten 
de overheerlijke oliebollen van Jaap en 
de lekkere erwtensoep van Isabella. Het 
water loopt me nu al in de mond.
En dan daarna Kerstmis, mooie muziek en 
weer dat samenzijn. Samenzijn maakt een 
mens gelukkig!
Laten we proberen in deze december-
maand, een beetje meer dan anders, op 
elkaar te letten, de mening van een ander 
respecteren, over kleine onenigheden 
heenstappen, elkaar ondersteunen en zo 
meewerken aan een � jn samenzijn voor 
iedereen.
Ik wens eenieder � jne Kerstdagen en een 
gelukkig 2023 toe.

Erik Steegmans

VOOR UW AGENDA
17 december Kerstmarkt in en rond kerk 
en parochiecentrum. Vanaf 10.00 uur.
24 december 19.30 uur Volkskerstzang in 
de Nieuwe Kerk om 19.30 uur.
8 januari 2023 Nieuwjaarsreceptie na
de ochtendviering van 9.15 uur in het
parochiecentrum.
15 januari Viering van Eenheidszondag om 
10.00 uur in de Nieuwe Kerk te Zierikzee.
Bij al deze samenkomsten/vieringen bent u 
uiteraard van harte welkom!

KERSTMARKT
Op zaterdag 17 december in en rond de kerk 
van 10.00-16.00 uur.
Zoals u al in het vorige Parochienieuws de 
kleurrijke aankondiging hebt gezien wil ik 
u graag nog even wat vertellen over onze 
kerstmarkt. Niet meer zo uitgebreid als
in de jaren voor corona toesloeg maar vooral 
ook om er samen een gezellige ontmoetings-
dag van te maken met de gebruikelijke
oliebollen, soep met broodjes, kof� e/thee.
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KBO NIEUWJAARSRECEPTIE.
Op dinsdagmorgen 3 januari 2023 luiden 
wij van de KBO het nieuwe jaar in met 
onze jaarlijkse receptie. Vanaf 09.30 uur 
bent u van harte welkom om elkaar de 
beste en gezonde wensen te doen toe-
komen en dat alles onder het genot van 
een kopje kof� e/thee en gezelligheid. We 
hopen u graag in grote getale te mogen 
ontmoeten.

KBO KLAVERJASSEN.
Ook in het nieuwe jaar kan er weer gekla-
verjast worden. Deze keer bent u ’s avonds 
vanaf 19.00 uur van harte welkom in het 
parochiecentrum. De inleg bedraagt 
€ 3,50 en opgeven kan bij H. Verkaart, tel. 
06-15276350 of per mail: 
hmverkaart@zeelandnet.nl.

KBO UITJE GREVELINGEN
Op initiatief van restaurant de Greve-
lingen zijn de drie bonden PCOB, SVSD en 
KBO uitgenodigd met de bedoeling activi-
teiten te organiseren in het restaurant De 
Grevelingen. Er is een bus beschikbaar 
waarin een aantal plaatsen beschikbaar 
zijn voor rolstoelen. Deelnemers worden 
op 2 plaatsen opgehaald en wel het trans-
ferium in Renesse en het Hat� eldpark 
in Zierikzee. Leidt het bereiken van de 
opstapplaatsen tot problemen dan kunt u 
dat doorgeven bij aanmelding, dan kunnen 
wij als KBO iets regelen (ophalen/thuis-
brengen).

Het programma dat ons wordt
aangeboden ziet er uit als volgt:
Tijdstip ophalen:
ca. 11.30 uur- einde programma 15.00 uur. 
Exacte tijden krijgt u t.z.t. te horen van uw 
bond. Introducees zijn ook welkom.
Ontvangst:  lunch met soep, diverse 
belegde broodjes, kof� e/thee, frisdrank.
Spreker: Johan Wakkie over : “Elementen 
van vitaal en gezond ouder worden en 
zijn”.
Muziek: Het Bruinisser Visserskoor.
Bijdrage: € 19,50 p.p. Deze bijdrage kan 
worden overgemaakt op de KBO rekening 
NL 46 RABO 0362 4753 26 onder vermel-
ding van Grevelingen en uw naam.
Aanmelden kan bij K. Verkaart, mail: 
kverkaart@gmail.com of per tel. 
06-51478446. Graag de opstapplaats 
doorgeven en of u wel of niet een rolstoel 
heeft.
U kunt natuurlijk ook op eigen gelegenheid 
gaan maar ook dan graag opgeven bij 
K. Verkaart.
Als KBO willen wij dit graag bij u
promoten, zeker voor de minder mobiele 

senioren is dit een mooie gelegenheid om 
elkaar te ontmoeten.

SCHOTS HUWELIJ K IN DE R.K. ONZE 
LIEVE VROUWE OP ZEE KERK
Dinsdag 22 november hadden we in onze 
kerk de huwelijksinzegening van Eric Hel-
bers en Angelique van Lammeren. De 
kerk was getooid in Schotse sfeer. Niet 
alleen de bruidegom kwam in Schotse 
klederdracht, maar ook de bruidsdames 
hadden een Schotse out� t. Pastoor Fons 
was voorganger in de eucharistievie-
ring en sloot het huwelijk. Een feestelijke 
viering met medewerking van Anastasia 
Fridman  (violiste) Cor Koens  (zanger) en 
Marien Stouten (orgel) Door een royale 
donatie van de bruidegom waren de kerk-
klokken vooraf en ook na de viering volop 
te horen. Deze klokken waren al vele jaren 
“stil”. Het is een grote aanwinst, vanaf nu 
kunnen we de klokken niet alleen op de 
zondagen, maar ook tijdens bijzondere vie-
ringen horen.

Henny Wichgers-Soeter

TAIZÉ VIERING
In het kader van 
de Eenheids-
zondag zal op 15 
januari 2023 een 
oecumenische 

Taizeviering met een gelegenheidskoor 
plaats vinden in onze kerk. De viering 
begint om 17.00 uur. De voorganger is de 
dominee van Scharendijke, Marco Boeve. 
Van harte welkom. De kerststal en de 
kerstboom zal nog te zien zijn, tot na het 
feest van Maria Lichtmis.

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
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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

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

Op 26 november jl. kwamen leden van 
beide parochiebesturen Boven de Schelde 
bijeen om te praten over de toekomst van 
onze beide parochies: H. Mariaparochie 
Walcheren en H. Pater Damiaan de
Bevelanden/Schouwen-Duiveland. Een 
onderwerp dat altijd actueel blijft en dus 
zinvol om hierover van gedachten te
wisselen. Aan de hand van het boekje 
‘Geloof & godsdienst in een seculiere 
samenleving’, geschreven door
kardinaal Jozef De Kesel (aartsbisschop 
van Mechelen-Brussel) konden we onze 
gevoelens uiten inzake de situatie waarin 
de Kerk nu verkeert.  
De kardinaal doet een aantal opvallende 
uitspraken, die menigeen aan het denken 
zette:
•  Ons geloof moet midden in de samen-

leving staan en moet zich niet zo druk 
maken over het verlies van gelovigen
(in aantal). 

•  De Kerk moet geen zieltjes winnen en 
aan Paulus een voorbeeld nemen; hij 
hield de gemeenschap aan gelovigen 
bewust klein. Je verkoopt geen geloof!

•  Een marginale kerk is niet erg, mits ze 
maar getuige is van het evangelie.

•  De Kerk moet visie tonen in zaken van 
vrede, ecologie en economische
ontwikkelingen

•  Er is een scheiding tussen Kerk en 
Staat; dat is een goede zaak, maar er
is geen scheiding tussen Kerk en 
samenleving. Blijf maatschappelijk 
relevant. 

•  In het onderwijs zul je steeds 
meer jongeren tegenkomen die 
zoeken naar de betekenis van 
geloven. Als onderwijs-
gevende moet je eerbied 
hebben voor geloof en ongeloof. 
Respect tonen voor hun zoeken 
en vragen. Leerlingen moeten 
zich begrepen voelen. Je 
moet ze niks opleggen, maar 
ze moeten in vrijheid keuzes 
kunnen maken: Waar wil ik me 
voor inzetten? Wat doe ik met mijn 
leven? Wat is de moeite waard?  
Laat leerlingen antwoorden vinden, 
samen met onderwijzers die zelf ook 
met die vraag bezig zijn.

Jonge mensen hebben niks aan een 
propogandist, maar hebben meer baat 
bij een getuige van een geloof dat hen 
helpt om antwoorden te vinden.

•  Geloven is ‘een wonder’.
•  Ga in eerbied in dialoog met anders-

denkenden en stop met bekeringsdrang.
•  Een geloofsovertuiging is geen

belemmering om de ander te ontmoeten 
en in dialoog te gaan.

•  We moeten rekening houden met
religieus analfabetisme. Veel mensen 
hebben geen parate kennis meer 
over geloofszaken in tegenstelling tot 
ouderen. Zij kregen geloofsoverdracht 
met de paplepel ingegoten. Als men zich 
enkel verbaast of opwindt over hetgeen 

de ander niet weet of begrijpt, 
schep je alleen nog 

maar meer afstand.

Richard Gielens

DE ACHTERKANT VAN HET GELIJ K
Op deze achterkaft geven we een keerzijde van iets dat op zichzelf respectabel 
of verantwoord is.




