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KAN ONS GELOOF OOK EEN BOOSTERPRIK KRIJGEN?

HEEFT ONS GELOOF ZUURSTOFTEKORT?
Kerkgenootschappen in Nederland kun je moei-
lijk nog kerngezond noemen. Zowel de pro-
testanten als de katholieken zien weinig tot 
geen aanwas in ledental. Veel jonge gezinnen, 
waarvan de grootouders nog sterk kerkelijk 

betrokken waren, hebben weinig belangstelling om hun kind te 
laten dopen. Deze ouders vinden de kerk in zijn algemeenheid 
weinig nieuwe/verfrissende ideeën uitdragen en ietwat benau-
wend in denken of zelfs beklemmend voor hun gevoel.

CIJFERMATERIAAL:
In 2019 beschouwde zesenveertig procent van de Neder-
landers zich tot een religie of levensbeschouwing; daarvan 
rekende twintig procent zich tot de katholieke kerk; vijftien 
procent was protestants, vijf procent moslim en zes procent 
behoorde tot een andere religieuze groep.  
De religieuze betrokkenheid is de afgelopen jaren steeds 
verder afgenomen.
Bij protestanten is regelmatig bezoek aan een gebedshuis 
het meest gebruikelijk. Ongeveer de helft gaat zeker een keer 
per maand naar de kerk. Daarna volgen de moslims.  
De katholieken gaan het minst vaak: een op de zeven van hen 
gaat eens per maand kerken. Van de 3,7 miljoen leden blijft 
het voor een groot deel enkel een lidmaatschap op papier.

Ongeveer dertig procent van de katholieken doet jaarlijks 
een financiële bijdrage via de actie Kerkbalans, de inzame-
lingsactie waarmee de kerk een groot deel van de inkom-
sten binnenhaalt. Het aantal dat actief betrokken is bij 
een parochie en met enige regelmaat naar de kerk gaat is 
geslonken tot zo’n 150.000/ vier procent van alle katholieken.
Het overgrote deel van de parochies zit in de financiële pro-
blemen: bijna acht op de tien parochies staan in het rood. Bij 
elkaar opgeteld leden de 640 parochies in 2o20 een verlies 
van 15.000.000 euro (Trouw 30 november 2021)

Bijdragen van kerkleden zijn voor de parochies de belang-
rijkste bron van inkomsten. In 2020 leverde dat 66 miljoen 
euro op, maar in 2019 was dat nog 73 miljoen. Natuurlijk 
was/is corona daar grotendeels schuldig aan, want een 
groot deel van het jaar kwam er bijna niemand in de kerk en 
dus waren de collectes laag.

De grootste kostenposten zijn de salarissen en het onder-
houd van de vaak monumentale gebouwen. Dankzij  beleg-
gingen (het vermogen dat ze in het verleden hadden 
opgebouwd en rendement behaalde) konden ze ‘hun eigen 
broek ophouden.’
Trouw, december 2021

INFUUS OF FUSEREN
Nieuw (vers) bloed is nodig om tot volle sterkte en bloei te kunnen 
komen. Er bestaat geen kerkelijke bloedbank die in noodsituaties 
bloedvloeistof kan toedienen. Donoren zijn er te weinig om aan 
iedere roep om hulp te kunnen voldoen. Gebrek aan bouwstoffen 
lijdt tot afsterving van vitale delen, althans in menselijk opzicht.
Als gevolg van de krimp en in een poging om de kosten te drukken 
zijn veel parochies in de afgelopen jaren gefuseerd en werden 
ook kerkgebouwen verkocht. Aan dat proces is nog geen einde 
gekomen. De fabel dat de rooms-katholieke kerk veel geld heeft 
en bij bisdommen het geld over de plinten klotst, klopt dus niet!

Volgens Donatus (kerkverzekeraar voor nagenoeg alle rooms- 
katholieke kerken) gaat gemiddeld één kerk per week dicht/
gemiddeld dus zo’n vijftig per jaar). Ook cijfers van de Rijks-
dienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) laten zien dat het 
aantal herbestemmingen van kerken niet lijkt toe te nemen.  
Men kan bij de RCE subsidie aanvragen waarmee ze kunnen 
onderzoeken of en hoe ze hun gebouwen een andere bestem-
ming kunnen geven. Zo’n 70 aanvragen per jaar worden daar 
behandeld. (Trouw, december 2021)

CREATIEF DENKEN
Veel gelovigen hanteren het 
devies: we houden onze kerk 
zo lang mogelijk open. Enerzijds 
vormen de financiële lasten een 
molensteen, maar anderzijds 
zoeken gelovigen steeds meer 

mogelijkheden voor hun godshuis. Op zondag een kerkdienst, 
maar op andere dagen allerlei andere activiteiten die geld in het 
laatje kunnen opbrengen. Zo’n andere opzet is geen kwestie van 
‘even nadenken’, want er zitten veel haken en ogen aan zo’n multi-
functionele aanpak. Het blijft per saldo toch een liturgische ruimte.

SAMEN OP WEG/VOLKSRAADPLEGING
Paus Franciscus wil de 1,3 
miljard katholieken wereld-
wijd betrekken in een synode: 
iedereen heeft iets te leren: het 
gelovige volk, het bisschop-
pencollege en de bisschop van 

Rome (de paus). Hoe kunnen we in deze tijd christelijk leven? Een 
immense opdracht die veel waardering verdient, maar het gevaar 
in zich draagt dat te hoge verwachtingen gekoesterd worden. 
Men gaat natuurlijk niet de kerk opnieuw uitvinden! 
In Duitsland, waar men al langer met een hervormingsproces 
bezig is, kwam men zelfs tot de gedachte of men eigenlijk nog wel 
priesters nodig had? Ook de rol van de vrouw in de kerk zal zeker 
ter sprake komen. 

Inleidend woord van de hoofdredacteur…

Al twee jaar worden we belemmerd in ons doen en laten. Met begrippen als ‘lockdown’ of ‘avond-
klok’ zijn/waren we overgeleverd aan overheidsmaatregelen. Een groot deel van Nederland had 
vertrouwen in dit soort regels van hogerhand, maar het geloof nam in dit opzicht af. We zagen te 
weinig profijt terug en toen verslapte de aandacht. Is op korte termijn een oppepper mogelijk of 
gaat het in een traag slakkengangetje alleen maar bergafwaarts? Feiten en meningen leg ik u voor.
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algemeen

Pastorale bijdrage

KERKELIJKE TARIEVEN 
2022 VOOR HET BISDOM 
BREDA 

Huwelijks/uitvaartdienst  
(inclusief avondwake) € 626.-

Jubileumdienst € 314.-

Dienst in crematorium of op  
begraafplaats zonder voor - 
afgaande kerkelijke dienst € 417.-

Advies parochiebijdrage  
(1% minimum inkomen) € 142.-

Stipendium (misintentie) €   11.-

Reiskosten bedragen € 0,32 per km als 
dienstreis naar crematorium of begraaf-
plaats. Deze kosten zijn exclusief 
bovenstaand overzicht.

STRAATMISSIE  
De heilige Damiaanparochie orga-
niseert op zaterdag 5 februari in 
samenwerking met het Sint Francis-
cuscentrum een ‘open kerkactivi-
teit’ in en rondom de heilige Maria 
Magdalena kerk in Goes. Men gaat 

mensen op straat uitnodigen om een kaarsje aan te steken in 
deze kerk die zo dichtbij de winkelstraat ligt. Eerder dit school-
jaar is een dergelijke ‘missie’ georganiseerd door parochianen 
in Vlissingen en Middelburg. Met succes! Veel mensen zijn met 
enthousiasme ingegaan op deze uitnodiging. Aan het eind van de 
middag brandde er een ‘zee’ van kaarsjes in de kerk en veel paro-
chianen hebben mooie geloofsgesprekken gevoerd.

HULP VAN BUITEN

Een op de vier katholieke priesters in Nederland heeft een 
buitenlandse achtergrond. Nederland telt (eind 2021) 558 
rooms-katholieke priesters, waarvan er 140 uit het bui-
tenland komen. Spanje, Italië, Brazilië, Columbia en India 
leveren de meeste ‘missionarissen’. Je mag Nederland dus 
een missieland noemen. 
(Trouw, december 2021)

In ons eigen bisdom werd op zondag 9 januari in Hulst kapelaan 
Rodrigo Rojas Romero gepresenteerd. Hij komt uit Argentinië. Hij 
spreekt uiteraard vloeiend Spaans, maar ook Engels en Arabisch; 

helaas nog beperkt Nederlands. Dat zal zijn eerste grote uitda-
ging zijn, wil hij binnen korte tijd de harten van de Zeeuws-Vla-
mingen sneller doen kloppen.
Niet alleen priesters zijn een nieuwe inspiratiebron, ook gelovige 
migranten vormen een steeds groter deel van de geloofsgemeen-
schappen in delen van Nederland. De kerk wordt veelkleuriger, 
multicultureel en verjongt zich door het opvallend aantal jonge 
mensen (30-40 jarigen). 

GROOT/GROTER DENKEN?
Punt van aandacht hierbij is wel dat we vooral in 
stedelijke bidhuizen moeten denken. Migranten 
willen vooral in wat grotere plaatsen wonen; 
ten koste van dorpen die niet alle voorzieningen 
(meer) hebben. De volkskerk in het hart van elk 
dorp en elke wijk lijkt hierdoor achterop te raken. 
Wat we al jaren ‘heel gewoon’ zijn gaan vinden 
met de grote wekelijkse boodschappen doen, zal 
in de toekomst wellicht ook gaan gelden voor de 
Blijde Boodschap (het evangelie)  
De vraag is echter of de gelovige parochiaan die 
langere reistijd naar de stadskerk er voor over 
heeft. Zij die vol energie en geloof zijn, vinden dit 

een overbodige vraag, maar velen van ons zullen wellicht een 
oppepper/boost nodig hebben.
De vraag is echter ook of we voldoende ervaren en gecerti-
ficeerde mensen beschikbaar hebben om die prik/ prikkel te 
kunnen toedienen? Hoop doet – in dit opzicht ook- leven!

Op eerste Kerstdag 
waren we bij mijn 
jongste dochter. We 
genoten van een heer-
lijk kerstdiner en van 

een fijne ontmoeting. Twee dagen later 
liet ze weten dat ze positief getest was. 
En een dag later bleek ik ook corona te 
hebben. De dagen daarna bracht ik ‘in  
isolatie’ door, op de eerste verdieping van 
ons huis. Mijn echtgenote bracht koffie en 
maaltijden naar boven en zette die voor 
mijn deur. Op oudjaar was er een glas bub-
bels en een oliebol bij. We belden elkaar 
om middernacht, en buren zwaaiden even 
later een Zalig Nieuwjaar naar ons. De 
besmetting verliep mild– alleen vermoeid-
heid bleef wat langer hangen maar ook die 
is inmiddels verdwenen. 
Vanaf het moment dat bleek dat ik niet erg 
ziek zou worden kon ik van de isolatie ook 
genieten. Een goed moment om de stu-
deerkamer op te ruimen, foto’s te ordenen 
en zomaar wat te mijmeren. Via internet 
waren kerkdiensten goed te volgen, en 
via telefoon, e-mail en whattsapp waren 
er veel contacten. Dat maakte niet alleen 
de aandoening maar ook de isolatie erg 
mild.  Er op terugkijkend had het ook wel 
iets van een retraite. Ik kon met meer 

aandacht beleven wat er was. De foto’s 
die ik kon ordenen brachten een jubile-
umfeest terug, en riepen telkens weer de 
band met kinderen en kleinkinderen en 
familieleden en vrienden op. Het maakte 
dat ik me (opnieuw) realiseerde hoeveel 
er is om dankbaar voor te zijn. Er is zoveel 
dat we krijgen – om niet. Ten diepste ont-
vangen we alles. We kregen en krijgen 
het leven, we hebben elkaar als mede-
mens gekregen, we mogen op deze aarde 
wonen en leven en liefhebben… Iemand 
houdt zoveel van ons dat Hij ons dit alles 
gunt. God gunt ons het mooiste en het 
beste.

Ik hoop en wens mezelf toe dat ik de ver-
wondering hierom en de dankbaarheid 
hiervoor dicht bij me houd en er uit mag 
blijven leven – het hele jaar door. En ik 
wens dat ook u toe. Moge er zegen liggen 
op dit jaar – zegen van God die ons het 
goede gunt. Zegen van verwondering en 
liefde. Zegen van onze inzet voor elkaar. 
Alle goeds voor 2022!

Geerten Kok,  
pastoraal werker/tijdelijk teamleider  

pastoraal team Boven de Schelde
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Hieronder het rooster van de vieringen. I.v.m. Corona kan hierin nog verandering in komen. Als er veranderingen zijn hopen wij die 
zo spoedig als mogelijk is aan u te laten weten. Rooster wordt bijgehouden op de website van het pastoraal team: 
www/paterdamiaanparochie.nl/kerkdiensten-liturgische-kalender/

Dinsdag 25 januari
09.30 uur Goes 

H.Buijssen Eucharistieviering

Donderdag 27 januari 
09.30 uur Haamstede 

Liturgiegroep Lauden

Zaterdag 29 januari 
15.30 uur Kwadendamme 

Th.de Deckere Eucharistieviering

Zondag 30 januari 
4e zondag door het jaar
09.00 uur  Heinkenszand 

Liturgiegroep 
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 
F.van Hees Eucharistieviering
Pius X

09.30 uur Hansweert 
R.Mangnus 
Viering van W&C

10.45 uur Lewedorp 
T.Brooijmans Eucharistieviering
Eligiuskoor

11.00 uur Goes 
F.van Hees Eucharistieviering
Luscinia

Dinsdag 1 februari 
09.30 uur Goes 

H.Buijssen Eucharistieviering

Donderdag 3 februari 
09.30 uur Haamstede 

Liturgiegroep 
Lauden

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

Vrijdag 4 februari 
Maria Lichtmis
16.00 uur Gasthuis Goes 

J.Meeusen 
Viering van W&C

Zaterdag 5 februari
17.00 uur Goes

Choral Evensong/
Afsluiting RK straatmissie
Th.de Deckere, Eucharistieviering
Luscinia

19.00 uur Ovezande
Jongerenviering, Th.de Deckere
Eucharistieviering
Oal In

Zondag 6 februari 
5e zondag door het jaar
Blasiusviering/ Clusterviering
09.00 uur  Heinkenszand/  Lewedorp/ 

‘s-Heerenhoek 
Th.de Deckere Eucharistieviering
Free Spirit

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

09.30 uur Hansweert
Maria Lichtmis
F.van Hees  Eucharistieviering

10.45 uur Ter Weel Goes 
M.Don 
Viering van W&C

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

11.00 uur Goes 
Th.de Deckere Eucharistieviering
Con Amore

Dinsdag 8 februari 
09.30 uur Goes 

H.Buijssen Eucharistieviering

Donderdag 10 februari 
09.30 uur Haamstede 

Liturgiegroep 
Lauden

Zaterdag 12 februari 
19.00 uur Lewedorp 

Th.de Deckere Eucharistieviering
Eligiuskoor

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

19.00 uur  ‘s-Heerenhoek Carnavalsviering  
(onder voorbehoud
P.Verbeek Eucharistieviering
Missicanto

Zondag 13 februari 
6e zondag door het jaar
09.00 uur Heinkenszand 

R.Mangnus 
Viering van W&C
Dameskoor

09.15 uur Zierikzee 
Bisschop J.Liesen  
Eucharistieviering

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

11.00 uur Kwadendamme 
F.van Hees Eucharistieviering
Orgelspel

11.00 uur Goes 
Bisschop J.Liesen  
Eucharistieviering
Interparochiële Gregoriaanse 
Schola

Dinsdag 15 februari 
09.30 uur Goes 

H.Buijssen Eucharistieviering

Donderdag 17 februari 
09.30 uur Haamstede 

Liturgiegroep 
Lauden

Zaterdag 19 februari 
19.00 uur Heinkenszand 

A.van Veldhoven Viering van W&C
Dameskoor

Zondag 20 februari 
7e zondag door het jaar
09.00 uur ‘s-Heerenhoek 

A.van Veldhoven Viering van W&C
Dames- en herenkoor

09.15 uur Zierikzee 
F.van Hees Eucharistieviering

09.30 uur Ovezande 
Kindernevendienst
Th.de Deckere Eucharistieviering
Pius X

09.30 uur Hansweert 
G.Kok 
Viering van W&C

10.45 uur Lewedorp 
G.Kok 
Viering van W&C
Con Dios

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

11.00 uur Goes 
Th.de Deckere Eucharistieviering
L’ Esprit

16.00 uur Kwadendamme 
Th.de Deckere Vesperviering

Dinsdag 22 februari 
09.30 uur Goes 

H.Buijssen Eucharistieviering
Donderdag 24 februari 

09.30 uur Haamstede 
Liturgiegroep 
Lauden

Vrijdag 25 februari 
19.30 uur Lewedorp Carnavalsmisse

R.Stobbelaar 
Viering van W&C, Con Dios en 
Blaaskapel de Koenkelpot

Zaterdag 26 februari 
19.00 uur ‘s-Heerenhoek 

Th.de Deckere Eucharistieviering

Zondag 27 februari 
8e 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

09.30 uur Ovezande 
Liturgiegroep 
Viering van W&C
Pius X
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Kerkdiensten

09.30 uur Hansweert 
Th.de Deckere Eucharistieviering

10.45 uur Lewedorp 
T.Brooijmans Eucharistieviering
Eligiuskoor

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

11.00 uur Goes 
F.van Hees Eucharistieviering
Con Amore

Dinsdag 1 maart 
09.30 uur Goes 

H.Buijssen Eucharistieviering

Woensdag 2 maart 
Aswoensdag

09.30 uur Goes 
Th.de Deckere Eucharistieviering
Con Amore

19.00 uur Zierikzee 
F.van Hees Eucharistieviering

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

19.00 uur ‘s-Heerenhoek 
Th.de Deckere Eucharistieviering

Donderdag 3 maart 
09.30 uur Haamstede 

Liturgiegroep 
Lauden

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

Zaterdag 5 maart 
19.00 uur Heinkenszand 

Th.de Deckere 
Viering van W&C
Free Spirit

19.00 uur Ovezande Jongerenviering
A.van Veldhoven Viering van W&C
Oal In

Zondag 6 maart 
1e zondag van de veertigdagentijd
09.00 uur ‘s-Heerenhoek 

G.Kok
Viering van W&C
Dames- en herenkoor

09.15 uur Zierikzee 
R.Stobbelaar 
Viering van W&C

09.30 uur Hansweert 
Th.de Deckere Eucharistieviering

10.45 uur Lewedorp 
G.Kok
Viering van W&C
Con Dios

11.00 uur Kwadendamme 
Th.de Deckere Eucharistieviering
Singing Voices

11.00 uur Goes 
Gezinscatechese
F.van Hees / 
A.van Veldhoven
Eucharistieviering
Herenkoor

Dinsdag 8 maart 
09.30 uur Goes 

H.Buijssen Eucharistieviering

Donderdag 10 maart 
09.30 uur Haamstede 

Liturgiegroep
Lauden

Zaterdag 12 maart 
19.00 uur Lewedorp 

R.Mangnus 
Viering van W&C
Eligiuskoor

19.00 uur Ovezande 
P.Verbeek Eucharistieviering
Pius X

Zondag 13 maart 
2e zondag van de veertigdagentijd
09.00 uur Heinkenszand 

Gezinscatechese
R.Mangnus / 
A.van Veldhoven
Viering van W&C
Dameskoor

09.15 uur Zierikzee 
Liturgiegroep 
Viering van W&C

09.30 uur Hansweert 
Bisschop J.Liesen  
Eucharistieviering

10.45 uur ‘s-Heerenhoek 
F.van Hees Eucharistieviering
Orgelspel en Cantor

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

11.00 uur Goes 
Bisschop J.Liesen  
Eucharistieviering
Herenkoor St.Caecilia

Dinsdag 15 maart 
09.30 uur Goes 

H.Buijssen Eucharistieviering

Woensdag 16 maart 
14.00 uur De Kraayert Lewedorp 

T.Brooijmans Eucharistieviering

Donderdag 17 maart 
09.30 uur Haamstede 

Liturgiegroep 
Lauden

Vrijdag 18 maart 
14.45 uur St.Maarten i/d Groe Goes 

J.Meeusen 
Viering van W&C

Zaterdag 19 maart 
19.00 uur Heinkenszand 

F.van Hees Eucharistieviering
Dameskoor

Zondag 20 maart 
3e zondag van de veertigdagentijd
09.00 uur ‘s-Heerenhoek 

Liturgiegroep 
Viering van W&C
Dames- en herenkoor

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

09.30 uur Ovezande 
Kindernevendienst
Th.de Deckere Eucharistieviering
Pius X

09.30 uur Hansweert 
R.Stobbelaar 
Viering van W&C

10.45 uur Lewedorp 
T.Brooijmans Eucharistieviering
Con Dios

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

11.00 uur Goes 
Th.de Deckere Eucharistieviering
L’ Esprit

16.00 uur Kwadendamme 
P.Verbeek Vesperviering

Dinsdag 22 maart 
09.30 uur Goes 

H.Buijssen Eucharistieviering

Woensdag 23 maart 
14.00 uur De Kraayert Lewedorp 

T.Brooijmans 

Donderdag 24 maart 
09.30 uur Haamstede 

Liturgiegroep 
Lauden

Zaterdag 26 maart 
24 uur voor de Heer
19.00 uur ‘s-Heerenhoek 

Th.de Deckere Eucharistieviering
Missicanto

Zondag 27 maart 
4e zondag van de veertigdagentijd
09.00 uur Heinkenszand 

Gezinscatechese
Th.de Deckere Eucharistieviering
Herenkoor

09.15 uur Zierikzee 
F.van Hees Eucharistieviering

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

09.30 uur Hansweert 
Liturgiegroep 
Viering van W&C

10.45 uur Lewedorp 
T.Brooijmans 
Eucharistieviering
Eligiuskoor
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DEZE KEER ZIJN ONZE ONMISBARE CARITAS WERKGROEPEN 
AAN HET WOORD
In december zijn ontzettend mooie activiteiten gerealiseerd. Hartelijk dank voor jullie inzet keer op keer. Hieronder 
inspirerende bijdragen die ik vanuit verschillende parochiekernen ontvangen heb:

LEWEDORP:
Zoals ieder jaar bezorgd Caritas in de Kerst-
tijd een attentie voor ouderen en zieken. 
Een week voor de Kerst worden ze bezocht 
door leden van de caritas en de bezoekers-
groep. Ze krijgen dan een kerststukje aan-
geboden.

’S HEERENHOEK:
Caritas 's-Heerenhoek heeft haar jaarlijkse 
Kerstactie gehouden. Als Caritas groep 
inventariseren we de adressen van alle 
parochianen van 85 jaar en ouder. Dit jaar 
mochten we voor 41 mede-parochianen 

wat verzorgen.Voor hen hebben we een 
lekker kerstpresentje besteld bij de Mar-
co's Bakhuys in Borssele. Direct na het Sin-
terklaasweekend vragen via de basisschool 
Don Bosco welke kinderen er willen helpen 
met het rondbrengen van de presentjes 
naar de ouderen. 
Dit jaar waren 20 kinderen die ons konden 
en wilden helpen, dat is natuurlijk hartstikke 
fijn. Niet alleen voor ons als werkgroep, 
helpt het in het verdelen van de presentjes. 
Nog veel belangrijker is het contact tussen 
jong en oud op het dorp. Een oudere kan 
zich gezien, gehoord voelen, maar ook 

voor een kind is het naast dat het soms een 
beetje spannend is ook goed om een ouder 
iemand te ontmoeten buiten de familie. 
Elk pakketje bevatte naast lekkernijen ook 
een Kerstkaart met een groet. We hebben 
van meerdere mensen gehoord dat ze 
het erg hebben gewaardeerd en genoten 
hebben van het korte bezoekje aan de deur. 
Deze acties kunnen we doen door steun 
vanuit de Caritascollectes in onze kerk en 
sponsoring. Waarvoor onze hartelijke dank.

SCHOUWEN-DUIVELAND:
Al sinds jaar en dag organiseert de Caritas 

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

11.00 uur Goes 
Th.de Deckere Eucharistieviering
Herenkoor

Dinsdag 29 maart 
09.30 uur Goes 

H.Buijssen Eucharistieviering

Donderdag 31 maart 
09.30 uur Haamstede 

Liturgiegroep 
Lauden

Zaterdag 2 april 
19.00 uur Heinkenszand 

Th.de Deckere Eucharistieviering
Free Spirit

19.00 uur Ovezande 
Jongerenviering
R.Stobbelaar 
Viering van W&C
Oal In

Zondag 3 april 
5e zondag van de veertigdagentijd
09.00 uur ‘s-Heerenhoek 

R.Stobbelaar 
Viering van W&C
Dames en herenkoor

09.30 uur Hansweert 
Liturgiegroep 
Viering van W&C

10.00 uur Zierikzee 
Gezinsviering
Liturgiegroep 

Viering van W&C
Eigen Wijs

10.45 uur Lewedorp 
Liturgiegroep 
Viering van W&C
Con Dios

10.45 uur Ter Weel Goes 
M.Don 
Viering van W&C

11.00 uur Kwadendamme 
R.Stobbelaar 
Viering van W&C
Singing Voices

11.00 uur Goes 
Gezinscatechese
F.van Hees / 
A.van Veldhoven
Eucharistieviering
Con Amore

Dinsdag 5 april 
09.30 uur Goes 

H.Buijssen Eucharistieviering

Donderdag 7 april 
09.30 uur Haamstede 

Liturgiegroep 
Lauden

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

Zaterdag 9 april 
19.00 uur Lewedorp 

R.Mangnus 
Viering van W&C
 Eligiuskoor

19.00 uur Ovezande 
Kindernevendienst
Th.de Deckere Eucharistieviering
Pius X

Zondag 10 april 
Palm- of passiezondag
09.00 uur Heinkenszand 

Gezinscatechese
Th.de Deckere Eucharistieviering
Dameskoor

09.15 uur Zierikzee 
Bisschop J.Liesen  
Eucharistieviering

09.30 uur Hansweert 
G.Kok 
Viering van W&C

10.45 uur ‘s-Heerenhoek 
G.Kok 
Viering van W&C
Orgelspel en Cantor

11.00 uur Kwadendamme 
Th.de Deckere 
Eucharistieviering
Orgelspel

11.00 uur Haamstede 
Opening van het seizoen
F.van Hees 
Eucharistieviering

11.00 uur Goes 
Bisschop J.Liesen  
Eucharistieviering
Interparochiële Gregoriaanse 
Schola

16.00 uur Kwadendamme 
P.Verbeek Vesperviering

Kerkdiensten
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 caritas

jaarlijks een Adventsviering voor seni-
oren op een woensdagmiddag halver-
wege december. Deze viering begint om 
16.30 uur die jarenlang werd voorgegaan 
door ons aller pastoor Verdaasdonk en de 
laatste jaren door pastoor van Hees. De 
senioren boven de 67 jaar kregen via een 
kerstkaart een uitnodiging hiervoor.  Na de 
viering stond er in het parochiecentrum 
een feestelijk aangeklede tafel gereed 
voor een heerlijke kerstmaaltijd en natuur-
lijk voor het gezellig samenzijn. Een kerst-
verhaal werd voorgelezen. Deze middag 
werd gemiddeld door 80 personen bezocht. 
Nu voor het 2e jaar op rij strooide corona 
wat deze invulling betreft roet in het eten. 
Onze werkgroep besloot, zeker gezien de 
omstandigheden, toch iets te doen om 
onze parochianen te benaderen. Zoals 
ieder jaar is er een kerstkaart gestuurd 
naar alle parochianen, boven de 67 jaar 
met daarin een kerst/nieuwjaarswens 
en een kerstgedicht. Daarnaast is er een 
selectie gemaakt en hebben we een kleine 
honderdtal parochianen bezocht en een 
kleine attentie gebracht, in de vorm van 
een kerststol. Het was hartverwarmend 
hoe dit gebaar op prijs gesteld werd, ook 
voor de bezorgers was het zeer de moeite 
waard omdat er altijd tijd was voor een 
gesprekje. Dit was heel waardevol was en 
gaf veel voldoening.  

HEINKENSZAND: 
Blije gezichten, dankbare woorden. “Dit is 
waar we het voor doen!” Caritas Heinkens-
zand heeft ook dit jaar weer vele mensen 
- op een veilige manier - blij gemaakt met 
een feestelijk pakketje. Het kerstpakket 
is samengesteld door Klompenmakerij 
Traas: een mooie Zeeuwse Knop tas, echte 
Zeeuwse appelsap, wafeltjes en babbe-
laars en een mooi wandbordje. De Jan 
van Schengenschool heeft prachtige teke-
ningen gemaakt. 

OVEZANDE:
In Ovezande, brengen we ieder jaar een 
bezoekje aan zieken (alle leeftijden) en 
ouderen vanaf 85 jaar een presentje 
samengesteld met één van onze winkeliers.
Dit jaar was het doos met allerlei lekker-
nijen gemaakt door de plaatselijke bakker.
Tot en met 2019 was dit vaak met een 
gezellig praatje en een bakje thee of koffie, 
helaas kan dit door de (Covid-19) beper-
kingen niet op dit moment, en sta je een 
poosje aan de deur op 1,5m afstand. Dat 
is wel jammer. De dames van de bezoek-
groep, verzorgen dit en leggen contact 
met de ondernemer die aan de beurt, 
is en stellen zo het presentje samen zij 

maken ook de namenlijst, en verdelen de 
te bezoeken personen onder de bezor-
gers. Naast de dames van de bezoek groep 
zijn dit ook een aantal andere mensen 
die betrokken zijn bij de Caritas of in het 
bestuur hebben gezeten.
De ontvangers die ik mocht bezoeken  
waren erg blij met hun pakketje, en met het 
korte praatje aan de deur. We hopen dat 
het volgend jaar weer op de ouderwetse 
manier kan plaats vinden.
 
GOES:
Caritaskern Goes houdt in de maand 
december een Sinterklaas/Kerstactie.
In oktober worden de directeuren van de 
RK basisscholen in Goes aangeschreven 
en gevraagd om door te geven welke 
gezinnen, die moeite hebben om in deze 
dure tijden rond te komen, door te geven. 
Na ontvangst van de gegevens worden 
er speelgoedbonnen gekocht, die door 2 
leden van de Caritaskern bij de gezinnen 
worden bezorgd.  
De gezinnen zijn dankbaar en blij met deze 
onverwachte verrassing.
Jaarlijks ondersteunen wij de kerstpakket-
tenactie van het Leger des Heils. Via het 
Leger des Heils worden dezelfde gezinnen 
blij gemaakt met een mooi kerstpakket. 
Ook de klanten van de Voedselbank 
worden niet vergeten. Zij worden blij 
gemaakt met een bon van de Jumbo.
Vanaf het begin heeft de Caritaskern het 
Kerstdiner in de Magdalenazaal financieel 
ondersteund. Dit mooie initiatief is dit jaar 
overgenomen door een aantal dames, 
die onder de naam “Samen Kerst vieren” 
mensen uitnodigen om gezellig samen 
te dineren. Helaas is het dit jaar door de 
coronamaatregelen niet mogelijk.
De ouderen worden ook niet vergeten: de 
Elisabethwerkgroep verzorgt het versturen 
van kerstkaarten en kerstattenties.

GEZAMENLIJK PROJECT DECEMBER:
Projectplan “oprechte aandacht voor 
(kwetsbare) ouderen op Schouwen- 
Duiveland is onder de aandacht gebracht 
en van harte aanbevolen bij alle caritas 
werkgroepen in onze Parochie. Dit heeft 
geresulteerd in een bijdrage van € 375,--, 
die inmiddels overgemaakt is aan de  
stich ting.
Stichting Vier het Leven organiseert 
sociaal culturele activiteiten met bege-
leiding, die plaatsvinden in theaters, con-
certzalen, bioscopen en musea. Senioren 
zijn vanaf 65 jaar welkom, al ligt de gemid-
delde leeftijd van onze gasten met 84 jaar 
veel hoger. Ons doel hierbij is het voor-
komen en doorbreken van eenzaamheid 
en sociaal isolement door ouderen en  
vrijwilligers uit regio Schouwen-Duiveland 
met elkaar te blijven verbinden.
Heeft u zelf, of heeft iemand in uw omge-
ving (financiële) ondersteuning nodig, 
die niet door regelingen van de overheid 
wordt vergoed? Dan kunt u een beroep 
doen op hulp van de Caritas. Aarzel niet 
en neem contact op met het Dagelijks 
Bestuur van de PCI via 
caritaspaterdamiaan@gmail.com. 

Hartelijke groet,

Petra Marijs- Verschueren
Secretariaat Dagelijks Bestuur

Parochiële Caritas Instelling 
Pater Damiaan Parochie

7



DAMIAANTJE
Knutselen van een sneeuwvlok
Geen enkele sneeuwvlok is hetzelfde, iedere sneeuwvlok is anders, net als 
alle mensen op de wereld!

Knutsel je mee? 
Wat heb je nodig?  - wit vierkant papier - schaar

Vouw het papier 2x door de helft, steeds met de punten naar elkaar. Je hebt 
nu een driehoek. Knip nu met je schaar stukjes uit het gevouwen papier. 
Kijk hieronder naar de voorbeelden, maar je kunt vast ook zelf iets moois 
bedenken! Vouw nu je papier uit. Je hebt een prachtige sneeuwvlok! Gedichtje ‘Op jouw manier’

je hoeft geen deftige rok aan 
geen nette broeken aan
je hoeft geen kleding
van een duur merk

je hoeft niet stoer te zijn
niet superlief te zijn
je hoeft niet altijd 
naar de kerk

als je maar meedoet
op jouw manier
als je maar werkt
op jouw manier
als je maar gaat
op jouw manier

voor iets minder honger
iets meer vrede 
om je heen

voor iets meer vrijheid
iets meer geluk
voor iedereen

Uit ‘Ga je mee?’  
Bijbelverhalen en versjes voor kinderen

Wat is carnaval en wat heeft dit feest te 
maken met ons geloof? 

Verkleden, dansen en lekker gek doen;  
daar denken de meeste mensen aan bij 
carnaval. Maar carnaval is voor oor-
sprong een katholiek feest. Tijdens 
carnaval wordt het begin van de vasten-
periode gevierd. Dit is de periode van 
veertig dagen voor Pasen, die begint 
op Aswoensdag. Om de vasten goed te 
kunnen ‘overleven’ wordt in de dagen voor 
Aswoensdag een feest gevierd; carnaval! 

De betekenis van het woord is waarschijnlijk ontstaan uit de twee 
Latijnse woorden carne (vlees) en vale (vaarwel). Tijdens de vastenpe-
riode werd er immers geen vlees gegeten. Dit jaar is Aswoensdag op 2 
maart. 

Boekentips bij het thema winter/carnaval 
Om samen met je kindje te lezen. 
• Kikker in de kou – Max Velthuis
• Winterdieren – Bibi Duman Tak
• Lou viert carnaval – Kathleen Amant
• Carnaval der dieren – Jessica Courtney-Tickle

GEZINSCATECHESE, 
AANMELDEN VOOR 1E COMMUNIE EN VORMSEL
We slaan een nieuwe weg in dit jaar. De voorbereiding op de  
1e communie en het vormsel worden onderdeel van de gezinsca-
techese. Dat betekent dat u in een aantal bijeenkomsten samen 
met uw kind deelneemt aan de voorbereiding. Voor de communie 
werken we  met het project ‘Blijft dit doen’. Het vormsel wordt 
voorbereid aan de hand van het project ‘In vuur en vlam’. 
Opgeven voor de 1e communie kan als uw kind dit jaar in groep 4 
zit. Opgeven voor het vormsel kan als uw kind dit jaar in groep 8 
zit of in de brugklas. 

In verband met COVID-19 richten we ons met de voorbereidings-
bijeenkomsten naar de mogelijkheden die RIVM-richtlijnen en 
de coronaprotocollen van de RK-kerk ons bieden. Dat geldt ook 
voor de feestelijke 1e Communievieringen en de Vormselviering 
in de kerk. 
De communievoorbereiding vindt plaats in de parochiekerk te 
Goes en in de parochiekern Heinkenszand. De vormselvoorbe-
reiding vindt plaats in de parochiekerk te Goes 
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algemeen

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:
Petrus Canisius Joannes (Piet) Clarijs, 96 
jaar, overleden op 19 november, weduw-
naar van: M. Clarijs-Uitterhoeve. De uit-
vaartdienst en begrafenis vonden plaats 
op 26 november.
Johannes Petrus (Johan) van Moorten, 85 
jaar, overleden op 22 november, weduw-
naar van: J.A. van Moorten-Dhaene. De 
crematie vond in besloten kring plaats.
Geertruida (Truus) de Pundert, 94 jaar, 
overleden op 28 november, weduwe van: 
M. J. Haerkens.
De afscheidsdienst en crematie vonden 
plaats op 4 december.
Petronella Wilhelmina Joanna (Nel) Zijl-
stra, 94 jaar, overleden op 6 december, 
weduwe van: 
A. A. P. Beijsens. De uitvaartdienst en  
crematie vonden plaats op 13 december.

TOEKOMST KERKGEBOUWEN VI 

Met dit stukje informeer ik u over de 
voortgang van de stand van zaken rond de 
toekomst van onze kerkgebouwen. 
Om maar direct met de deur in huis te 
vallen: Het Bisdom heeft het parochiebe-
stuur uitgenodigd om op 15 februari 2022 
in Breda te komen overleggen over het 
advies dat het Bisdom heeft opgesteld 
naar aanleiding van ons concept “voor-
genomen besluit herbestemming kerkge-
bouwen”. 
Wij zullen daarna in het parochiebestuur 
het advies van de bisschop nabespreken 
en kijken in hoeverre dat leidt tot aanpas-
singen in het concept besluit. Vervolgens 
breekt een belangrijke fase aan in het hele 
traject. Het parochiebestuur gaat in april/
mei 2022 alle parochianen informeren over 
de voornemens die het parochiebestuur 
heeft ten aanzien van de acht kerken én 
de parochianen in iedere parochiekern 
de kans bieden om daar hun mening over 
te geven. Vervolgens wordt bekeken of 
ook dat nog leidt tot aanpassingen in het 
voorstel.
De informatieavonden zullen in alle acht 
de parochiekernen worden gehouden en 
tijdig worden aangekondigd. Als u de ene 

avond niet aanwezig kunt zijn, is er altijd 
wel een andere avond waar u van harte 
welkom bent. De parochie staat aan de 
vooravond van grote veranderingen. En 
tegen veranderen bestaat altijd weer-
stand. Maar ik denk dat u ook diep in 
uw hart beseft dat niets doen ook geen 
optie meer is. In Zeeuws Vlaanderen 
heeft al eerder een grote herbestemming 
van katholieke kerkgebouwen plaatsge-
vonden. Onze buurparochie Walcheren 
heeft dit weekend (15 januari 2022) bekend 
gemaakt dat het kerkgebouw in Vlissingen 
is verkocht. 
Op 30 november publiceerde Trouw een 
onderzoek artikel waaruit bleek dat de 
katholieke kerken in Nederland in finan-
ciële problemen zitten. “Salarissen en 
onderhoud van kerken zijn de grootste 
kostenposten. Verwacht wordt dat er op 
korte termijn steeds meer kerkgebouwen 
zullen sluiten”, aldus Trouw. Maar het is 
geen exclusief probleem van de katho-
lieke kerk. Tijdens een startbijeenkomst in 
Nisse, voor de start van het opstellen van 
een kerkenvisie in de gemeente Borsele, 
bleek dat ook veel protestantse kerken 
met dezelfde problematiek worstelen. In 
Borsele staan nu nog 34 kerkgebouwen. 
De gemeente beseft dat dit grotendeels 
monumentale gebouwen zijn op beeldbe-
palende plekken in de kernen. Met de ker-
kenvisie willen zij een beeld krijgen van 
de stand van zaken in de verschillende 
kerken in hun gemeente aan de hand 
waarvan zij toekomstscenario’s kunnen 
ontwikkelen. Voor alle duidelijkheid: het 
gaat dan alleen om de toekomst van de 
kerkgebouwen, niet die van de geloofsge-
meenschappen. Goes en Schouwen-Dui-
veland zijn ook bezig met de opstelling van 
een kerkenvisie, Reimerswaal heeft die 
visie al afgerond. 

Victor Slenter, Vicevoorzitter

Aanmelden voor de 1e communie en vormsel kan tot en met 4 februari,  
uitsluitend via de website.
Na het verstrijken van de aanmeldingstermijn krijgt u een bevestiging van aanmelding 
en een uitnodiging voor de kennismakings- en informatiebijeenkomst.
www.paterdamiaanparochie.nl/eerste-heilige-communie/. 
In de menubalk kiezen voor: geloven, dan vieren aanklikken  en dan naar 1e  
Communie. Daar kun je naar beneden scrollen voor de aanmelding.

Data: 1e communie  Heinkenszand  zaterdag 14 mei
 1e communie   Goes   zaterdag 28 mei
 H. Vormsel  Goes   zaterdag 4 juni 

9



Petronella Johanna van Kruijssen, 98 jaar, 
overleden op 15 december, weduwe van: 
A. J. Foudraine.
De afscheidsdienst en crematie vonden 
plaats op 22 december.
Franciscus Wilhelmus (Frans) van Scha-
ijik, 96 jaar, overleden op 23 december. De 
afscheidsdienst en crematie vonden plaats 
op 30 december.  
Cornelis Marinus (Kees) Baarends, 63 jaar, 
overleden op 24 december. De uitvaart-
dienst en crematie vonden plaats op 30 
december.
Apolonia Cornelia Maria Vermue, 61 jaar, 
overleden op 24 december. De afscheids-
dienst en crematie
vonden plaats op 3 januari.  
Maatje Catharina Polfliet, 94 jaar, over-
leden op 1 januari, weduwe van de Jonge. 
De afscheidsdienst en crematie vonden 
plaats op 10 januari.

KERKOPENSTELLING

Wat een rijkdom hadden Bert en ik om in 
de week naar Kerstmis toe de kerk open te 
stellen voor de mensen die een bezoek aan 
onze kerststal kwamen brengen.  Door het 
centrum van Goes was er een kerstbijbel-
wandeling uitgezet door onze medebroe-
ders en zusters.  Zo kwamen er ouders met 
kinderen zich even opwarmen bij het kindje 
Jezus en het was goed om de kinderen en 
ouders uitleg te geven over onze prachtige 
wandbeschilderingen, het tabernakel enz.  
Ook konden we de kinderen een paar kleur-
platen uit laten kiezen die ze thuis of op de 
camping in konden kleuren.
De kaarsen, die door een parochiaan 
gemaakt zijn van de oude kaarsen, werden 

graag door de mensen gekocht en de 
opbrengst is voor nieuwe cijferplaten op 
de toren.  Er worden weer nieuwe kaarsen 
gemaakt en we hopen dat er nog vele 
mensen ons project willen steunen.
Wij wensen iedereen een gezond 2022 en 
we zien elkaar vast weer in onze prachtige 
kerk waar wij zo trots op zijn.

Florien de Hond

K.V.G.
Het nieuwe jaar is weer al een paar weken 
oud, maar toch wil ik u allen, namens het 
bestuur, graag een voorspoedig en gezond 
2022 wensen. Ik hoop dat iedereen fijne 
kerstdagen en een goede jaarwisseling 
heeft gehad ondanks alles.
Jammer genoeg is er weinig positiefs 
te melden. We waren weer voorzichtig 
gestart met de activiteiten maar daar werd 
abrupt een eind aan gemaakt in december. 
Alles moest voor de tweede keer afge-
zegd worden, corona gooide ook nu roet in 
het eten. Het bestuur besloot om daarom 
ook dit jaar elk lid een lekkere kerststol te 
bezorgen, die in dank werd aanvaard.
Hoe het verder gaat verlopen moeten we 
afwachten, maar zodra er iets mogelijk is 
laat ik het u zeker weten. Wel wil ik ver-
melden dat Thea van Dijk gestopt is, ze 
heeft meerdere andere activiteiten en wil 
daar haar tijd aan besteden. We bedanken 
Thea voor haar tomeloze inzet, en hebben 
in goede sfeer afscheid van elkaar 
genomen.
Om het bestuur weer in balans te houden 
ben ik ook gestopt als lid van het bestuur. 
De taken van Thea worden voorlopig door 
Els overgenomen. Ik hoop dat ik u de vol-
gende keer weer kan uitnodigen om deel te 
nemen aan onze activiteiten.
Kijk eens rond op onze website  
www.vrouwengildegoes.nl
Vind u het leuk en wilt u verdere inlich-
tingen? Bel even met Els van Es tel: 
06-49400700. Ik hoop u spoedig weer te ont-
moeten, blijf gezond en tot ziens!

Dien Janssen

CON AMORE-KOOR 25 JAAR
Op 26 februari 2022 bestaat ons RK koor 
Con Amore 25 jaar! 
Dit gaan we vieren met een feestelijke 
jubileum-Mis op zondag 27 februari.
We zijn, als dameskoor, begonnen in 1997. 
Pastoor Kempers heeft met enkele dames, 
die graag zongen, ons koor opgericht. Het 
ging allemaal nog wat onwennig in het 
begin:  Els Ettes gaf de toon aan met een 
blokfluit. Het kon overigens niemand iets 

schelen dat er zo'n eenvoudige begelei-
ding was. Het liep als een trein, vooral 
toen Angelique Linders onze dirigente 
werd. We hadden repetitie in het Scou-
tinggebouw. 
Later ging het nog beter met dirigente Riet 
Boone, die ook een hele delegatie vanuit 
Vlissingen meebracht. Hun koor was 
gestopt en we werden, met een aantal 
heren erbij, dus een gemengd koor.
We hadden leuke uitjes met elkaar. Ook 
zongen we ieder jaar in de Strandkerk van 
Dishoek. Daar zingen we, als dat moge-
lijk is, overigens nog steeds op 1e Pink-
sterdag.
Nel Bevelander was de 1e prima orga-
niste. Arthur Capel en Kees van de Wouw 
waren haar opvolgers. Zij bevielen ook erg 
goed. De heren zijn in de loop der jaren 
verdwenen.
We zijn nu met nog 14 dames, met als 
koorleider/dirigent/organist Tuur Remijn. 
Hij heeft ons geleerd meer als zelfstandige 
zangers op te treden. Dat was door de 
coronatijd en de anderhalve-meter-regel 
hard nodig. Graag zouden we er een paar 
nieuwe enthousiaste, en liefst wat jon-
gere, leden bij krijgen.
Wij repeteren op donderdag van 19.15 tot 
20.15 uur in de kerk, waarna we gezellig 
samenkomen in de Magdalenazaal.
In deze coronatijd hebben vele koren het 
erg moeilijk. Maar gelukkig hebben wij de 
ruimte om afstand te houden en hoeven 
we niet in een kleine zaal te repeteren.
Onze jubileumviering is op zondag 27 
februari 2022 om 11.00 uur waarvoor u 
hierbij van harte bent uitgenodigd. Na 
afloop is er koffie of thee en wat lekkers. 
Tot dan!

Loes de Visser, Con Amore
 

ELISABETH BEZOEKGROEP

De Elisabeth bezoekgroep heeft naar 
aloude traditie weer fruitkisten met een 

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

Parochiekern 
‘S-HEERENHOEK

LIEF EN LEED
Overleden:
28 december: Stoffelina (Lien) Nagelker-
ke-Raas, 93 jaar, weduwe van Adriaan 
Nagelkerke, wonende Blikhoek 10. Haar 
besloten afscheidsdienst was op 3 januari, 
waarna graflegging op ons kerkhof.
04 januari: Margaretha (Griet) Vermue, 
Hollestelleweg 1a Ovezande;  93 jaar, haar 
uitvaartdienst vond plaats op zaterdag 8 
januari, waarna ze op ons kerkhof werd 
begraven.
09 januari: Hubrecht (Huib) Rijk, 95 jaar, 
echtgenoot van Catharina Rijk-de Winter, 
sinds enkele maanden woonachtig in de 
Dorpsstraat te Heinkenszand, maar voor-
heen zijn hele leven wonend aan de Her-
tenweg te Nieuwdorp. Zijn uitvaartdienst 
was op zaterdag 15 januari, waarna in 
besloten kring crematie.

2021..EEN JAAR OM (SNEL/NOOIT) TE 
VERGETEN

Het zal niemand verbazen dat we in 2021 
een herhaling van zetten kregen uit 2020. 
Onze kerk hoefde dit jaar gelukkig niet de 
deuren voor kerkgangers te sluiten, maar 
die de stap wel durfden te zetten, waren 
duidelijk: zo kan het niet lang duren!
Gemiddeld over het jaar genomen kwamen 
we tot maximaal 49 bezoekers voor een 
reguliere viering.
De koren pakten de draad lopende het jaar 
weer op en dat betekende een betere ver-
deling van zangbeurten over het gehele 
seizoen: dames- en heren zongen twee-
maal per maand; Missicanto gemiddeld 
een keer en een aantal malen werd een 
cantor ingezet. Kortom: het bleef (gelukkig) 
nooit stil. We hadden geen stille missen 
over geheel 2021, waarin we 49 weekend-
diensten hadden.
Pasen, Eerste Communieviering en Eerste 
Kerstdag waren de ‘toppers’ van rond 
100 aanwezigen. Ondanks reserveringen 
voelden een aantal parochianen blijkbaar 
de drang om toch vanuit de huiskamer 
getuige te zijn: het aantal Kerk-TV- 
kijkers was opvallend groot. Met Kerst 
keken 114 aansluitingen direct mee.  

mooie kerstkaart laten bezorgen bij de 
verpleeghuizen ‘Ter Weel’ en ‘Ter Valcke’. 
Opnieuw was het niet mogelijk om deze 
persoonlijk te overhandigen. De tehuizen 
waren erg enthousiast. Hopelijk kunnen we 
volgend jaar weer zelf het fruit aanbieden 
en wordt het makkelijker om parochianen 
te bezoeken.
 
TERUGBLIKKEN EN VOORUIT KIJKEN
Goede tradities moet je niet loslaten. Zo ook 
om het jaar te starten met een terugblik en 
vooruitkijken.
Iedereen heeft kunnen horen of lezen 
in de diverse nieuwsmomenten, dat het 
financieel met de RK kerk niet goed gaat. 
Hebben we teveel kerken of te grote 
kerken, zijn we te versnipperd?
Het zijn overblijfsels van onze geschiedenis 
en die is niet zomaar te veranderen.
Er wordt veel en vaak over gedacht en 
gepraat, wat nu de juiste weg is. Vaak 
weet je pas later dat iets anders of niet 
gemoeten had. Laten wij ons maar op het 
nu richten.
Fijn dat onze pastoor Fons van Hees weer 
beter is en ons weer voor kan gaan.
Dat we in Parochienieuws lezen dat er dit 
jaar weer een communie- en een vormsel-
viering kan zijn.
Mogen we zo de jonge mensen bereiken en 
als zij een mening hebben hoe het verder 
moet, er echt naar luisteren. Wij stellen 
onze kerk open voor anderen.

Onder andere voor de Eritrese christen-
gemeenschap, dat vindt niet iedereen  
makkelijk, maar ook zij bidden tot Jezus. 
Met veel respect zeggen wij dank aan alle 
vrijwilligers, die onze kerk in stand houden 
en hopen dat deze groep mag groeien. Gun 
iedereen een plek om zich nuttig te maken, 
jong en oud.
Het zijn dit jaar niet veel woorden, maar 
veel mocht niet of ging niet door.
Hopelijk brengt deze pandemie ons nieuwe 
inzichten en geeft het ons inspiratie voor 
het komende jaar. 
Namens de kerncommissie wens ik u een 
Zalig Nieuwjaar.

Els Heijers,  
voorzitter kerncommissie Goes

CARITASCOLLECTES
6 juni 2021
Zondag voor de Diaconie: €   151,3
4 juli 2021
Cordaid Mensen in Nood € 157,30
8 augustus 2021
Hospice Het Clara Hofje € 121,44
5 september 2021
Elisabethdiaconie €   88,36    
26 september 2021
Goese Missionarissen € 176,20
5 december 2021
Sint Nicolaas/Kerstactie €   93,19
12 december 2021
Bisschoppelijke Adventsactie €   64,95  
Hartelijk dank voor uw gaven.

Caritaskern Goes 

MARIA LICHTMIS- 2 FEBRUARI 
“Al is een vrouwke nog zo arm, met 
Lichtmis maakt ze haar panneke warm.”
In Brabant en België eet men pannen-
koeken op Maria Lichtmis. Daarom wordt 
dit feest ook wel “Onze-Lieve-Vrouw-
schudt-de-pan” genoemd. Wanneer je met 
Maria Lichtmis pannenkoeken at, werd je 
rijk, zei men vroeger in deze streken. De 
gewoonte om pannenkoeken te bakken 
komt voort uit het gebruik om nieuwe boe-
renknechten, die gewoonlijk begonnen te 
werken op Maria Lichtmis, koeken te eten 
te geven tegen de heimwee.  

's-Heerenhoek * H. Willibrorduskerk
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Op Oudejaarsdag hadden we een middag-
viering om 15.30 uur waarin slechts 12 per-
sonen in de banken zaten, maar 42 zaten 
op dat moment thuis mee te vieren.
Collectes leverden uiteraard beduidend 
minder op, maar de gemiddelde gift per 
kerkbezoeker steeg tot soms vijf euro! Tel 
daarbij op de kerkbijdragen die we tot 1 
januari jl mochten ontvangen; de kasbe-
heerder is zeker niet teleurgesteld daar-
over. Hartelijk dank!
We hadden ook in 2021 geen dopelingen; 
vier communicanten, geen vormelingen 
(voorbereiding uitgesteld tot 2022), geen 
kerkelijke huwelijken en elf kerkelijke uit-
vaarten.  Eenmaal kregen we de melding 
dat men afzag van een kerkelijke herden-
kingsdienst, omdat men niet tot eensge-
zindheid kon komen. De trend om buiten de 
kerk om doden te herdenken in een rouw-
centrum of crematorium zette zich voort: 
zeven crematies en vijf begrafenissen.

De belangstelling voor Parochienieuws 
liep terug naar 334 abonnees op het einde 
van het jaar; het digitale weekbericht 
‘Rond de Kerk’ steeg echter tot 57 abon-
nees, waarnaast ook nog 21 adressen 
wekelijks het blad en misboekje thuisbe-
zorgd kregen.
In financieel opzicht hebben we 2020 
afgerond met een verlies van rond de 
twintigduizend euro ( zie bijsluiter in 
decembernummer). De afrekening van de 
dakrenovatie is pas eind 2021 gebeurd; 
dus daarover later meer. 
De kerktoren zorgde vanaf begin 
december voor een betere GSM-verbin-
ding in en rond ons dorp, dankzij de inwer-
kingstelling van de KPN-masten. Je zou 
kunnen denken: ‘Waar een kerk niet goed 
voor is?’

2022..?
De voorzitter van onze kerncommissie 
vatte het in zijn nieuwjaarstoespraak als 
volgt samen:
’s-Heerenhoek is voorlopig niet van plan 
de kerkdeuren te sluiten. Met de kennis uit 
het verleden, waarin al teveel deuren van 
middenstandzaken gesloten werden door 
geldproblemen en/of klantenverlies, willen 

we zeker niet 
te snel de 
stekker eruit 
trekken, ook 
al lopen de 
kosten op. 
Gelukkig zien 

vele parochianen onze kerk nog niet als 
een optelsom van inkomsten en uitgaven 
en geloven ze rotsvast in een toekomst 
waarin men samen de schouders eronder 
moet zetten!  Koop niet alleen zoveel 
mogelijk lokaal, maar probeer ook zo lang 
mogelijk lokaal te kerken! 
In parochieel opzicht zal onze kern als 
een van de acht aandrijfkrachten zeker 
geen blokkades willen opwerpen als het 
om voortgang gaat. We volgen nauwgezet 
de ontwikkelingen op regionaal en dia-
conaal gebied en soms stemt dat tot zorg 
of treurnis. Als mogelijkheden om samen 
te komen worden beperkt, of voorgan-
gers beperkt tot beschikking staan, levert 
dat wel eens vraagtekens op, waarop we 
geen pasklaar antwoord hebben. Corona 
maakt het voor velen al moeilijk genoeg; 
men wil de steun van de Kerk blijven 
voelen/ervaren. Maak de afstand van (nu) 
anderhalve meter niet zodanig dat men uit 
beeld verdwijnt.

KANSEN VOOR DE NABIJE TOEKOMST?
Enkel een kerkdeur 
openzetten levert 
weinig op behalve 
hoge stookkosten in de 
winter en grotere kans 

om ontvreemding van kerkelijke goederen. 
De kerk (en niet enkel het gebouw) moet 
een centrale functie in ons dorp blijven 
houden. 
We zullen contacten moeten onderhouden 
met de plaatselijke bevolking, ook al zien 
velen de kerk niet als een ideale gespreks-
partner. De belerende vinger moet plaats 
maken voor een luisterend oor; een waak-
zaam oog en een gevoel voor medeleven. 
Onderlinge verstandhouding/een praatje 
aan de keukentafel kan soms meer begrip 
opleveren dan een zondagse preek; hoe 
goed bedoeld ook. 
Vanuit bisdom en parochie zijn plannen 
in opkomst om meer met gelovigen in 
gesprek te gaan over de toekomst van ons 
geloof/de katholieke kerk. Daarbij mag 
het begrip ‘geloof’ niet afschrikwekkend 
worden, want respect voor elkaars opvat-
tingen staat hoog in het vaandel. 
Vrienden van Willibrord is een ander 
actieplan. Wie minder sympathie heeft 
voor kerkelijke zaken, maar wel pleit 
voor behoud van cultureel erfgoed (ons 

kerkgebouw) kan meehelpen in onderhoud 
door donaties in tijd/geld. Vrijwilligers zijn 
onbetaalbaar, ook al krijgen ze zelden hun 
uren uitbetaald.  Vanaf vijf euro bent u 
vriend; dus dat hoeft geen belemmering te 
zijn om mee te doen. 
Vanaf midden januari startten we de lan-
delijke actie ‘Kerkbalans’ weer op. Bij 
sommigen is nog steeds de gedachte 
merkbaar dat hun giften in één grote bak 
voor alle landelijke kerken terecht komen. 
Niets is minder waar: uw bijdrage komt 
volledig ten goede aan de plaatselijke 
kerken. Mocht u niet in staat zijn via een 
kerkbezoek uw bijdrage te leveren, dan is 
er ook de digitale donatie: via Givt. Zelfs 
als u kerk-televisie kijkt, komt dit logo in 
beeld. Eén klik erop en u kunt elk bedrag 
(van twintig cent tot…..) doneren.
Nadrukkelijk willen we ons meer richten 
op jonge gezinnen en jongeren, die vaak 
hun eigen weg zoeken. Het kerkenpad is 
dan niet de meest voor de hand liggende 
route, maar toch zullen we manieren 
moeten vinden om hen te ontmoeten, 
wil ons gelovige gemeenschap nog toe-
komst hebben. Kinderen die met een grote 
boog om de kerk heen lopen, moeten toch 
ergens iets opgevangen hebben, wat wij 
niet weten.

INVESTEREN IN STENEN OF MENSEN?
Natuurlijk willen we iedereen een pas-
sende plaats in onze kerk aanbieden; nie-
mand zit graag op de tocht of vlak bij een 
vochtige muur. We durven te stellen dat 
de buitenkant van de kerk er goed uitziet, 
maar de binnenkant zou wel eens een 
kwastje of plumeau kunnen gebruiken. 
Afspraken binnen de parochie maken ons 
duidelijk dat een grote opknapbeurt van 
het interieur er voorlopig niet inzit.
Opleidingen, cursussen en salarissen 
maken het grootste deel van het paro-
chiële budget uit; elke kern draagt daar 
naar draagkracht aan bij. We mogen 
als parochiekern niet klagen over deel-
name van het pastoresteam bij vieringen. 
Slechts 18 % van het aantal weekendvier-
ingen moest de liturgische werkgroep het 
zelfstandig oplossen. Jammer was het wel 
dat we met Pasen door een misverstand 
geen voorganger hadden en daarbij ook 
nog eenmalig een viering (vlak voor aan-
vang) moesten afzeggen….

CARNAVAL EN DE VASTENTIJD
Wie ’s-Heerenhoek zegt, denkt direct aan 
carnaval/Paerehat. Ook hier dreigen don-
kere wolken zich te stapelen rond dit volks-
gebruik. Velen hebben er een hard hoofd 
in, of (en zo ja/hoe) er gevierd kan worden.

's-Heerenhoek * H. Willibrorduskerk
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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

-  Secretariaat is gevestigd in het parochiehuis: 
 J. Frisostraat 5, 4434 AC Kwadendamme.
-  Op dinsdag- en vrijdagmorgen is er iemand van 

of namens de parochiekerncommissie aanwezig 
tussen 9.00 – 12.00 uur.

- Telefonisch bereikbaar: 0113-649219 
 of 06-25053876.
- Website: www.kerk-kwadendame.nl
- E-mail: h.bonifacius@hetnet.nl
Bankzaken:
-  ING: NL42INGB0000394345 
 Parochiekern Kwadendamme
-  Rabo: NL10 RABO 0346034183 
 Pater Damiaanparochie kern Kwadendamme
Vieringen:
- 1e t/m 4e zondag: 11.00 uur 
- 5e weekend zaterdag: 19.00uur
Misintenties:
 Corrie Franse, tel. 0113-851349 of 06-15073351
 e-mail: cjmfranse@zeelandnet.nl
Doopcontactpersoon: 
 Marga v.d. Plasse, 0113-649605.
Inleveren kopij Parochienieuws:
 e-mail: hansdevos@zeelandnet.nl
 Hans de Vos, Siguitsedijk 29,
 4434 NB Kwadendamme, 0113-649993.

Parochiekern 
KWADENDAMME

LIEF EN LEED

Overleden:
Op 7 september is overleden Rob Schouw, 
echtgenoot van Jenneke Sack, op de leef-
tijd van 71 jaar
Op 19 november is overleden Marie  
Blommaert-Raas, weduwe van Jan  
Blommaert, op de leeftijd van 90 jaar.
Op 12 november is overleden Cor de 
Winter, echtgenoot van Andrea de  
Winter-Hamelink, op de leeftijd van 70 jaar.
Op 14 december is overleden Laurentius 
(Broer) Traas, weduwnaar van Corrie  
Polderdijk, op de leeftijd van 86 jaar.
Op 12 januari is overleden Johanna Levina 
den Dekker, op de leeftijd van 99 jaar.

BIJZONDERE VIERING
Het is weer bijna 
februari en dan is 
het weer tijd voor de 
clusterviering in Hein-
kenszand ter gelegen-
heid van de feestdag 
van de Heilige  
Blasius.
De viering wordt 
gehouden op zondag  

6 februari om 9.00 uur. U bent hier allen 
van harte welkom, als de coronamaat-
regelen het toestaan is er na afloop 

gelegenheid om een kopje koffie of thee te 
drinken en met elkaar te praten.

KEUKEN
De renovatie van de keuken is bijna klaar. 
Er is hard gewerkt, er is gesloopt en weer 
opgebouwd, geschuurd en geschilderd en 
nu worden de puntjes nog op de i gezet. 
In het volgende Parochienieuws hopen 
we met enkele foto’s de nieuwe keuken te 
kunnen laten zien.

COLLECTES 
eigen kerk:
kaarsen gelden € 167,30
kas secretariaat / misintenties €   50,00
collectes eigen kerk € 430,70
subtotaal eigen kerk € 648,00
Caritas :
14/11 Caritas € 35,00
20/11 Nationale jongerencollecte € 38,00
18/12 Bisdom / adventsactie € 21,00
26/12 Roemenië € 84,00
subtotaal caritas € 178,00
controle-totaal  826,00

Heinkenszand * H. Blasiuskerk

De carnavalsstichting heeft leden die 
zeker niet met alle winden meewaaien. Zij 
denken nog dat de wind meezit en men op 
passende wijze toch aan “Vastenavond” 
kan beginnen. 

In kerkelijk 
opzicht ligt dit 
niet zo gemak-
kelijk, omdat 
binnen de paro-
chie afspraken 
lopen over aantal 
en soort vie-
ringen rond een 
weekend. Uiter-
aard moeten we 

ons ook aan landelijke en regionale veilig-
heidsvoorschriften houden. Zaterdag 12 
februari om 19.00 uur staat genoteerd.

ASWOENSDAG 
Ervan uitgaande dat de vieringen na half 
februari weer op de reguliere/vertrouwde 
tijd na 17.00 uur mogen plaatsvinden, zal 
de viering op Aswoensdag, 2 maart, om 
19.00 uur zijn. Voor meer details verwijzen 
we u naar het rooster van diensten voor 
in dit blad. Hou onze eigen website of ons 
digitale weekbericht ‘Rond de kerk’ ook in 
de gaten.

MISVERSTANDEN WEGWERKEN
In de ruim tien jaar dat we Kerk-TV 
hebben, zijn we nog nooit tot de slotsom 
gekomen dat deze vorm van ‘op afstand 
kerken’ leidt tot afstand nemen van 
geloven. Zeker in coronatijd hebben we 
ervaren dat men nadrukkelijk betrokken 
wil zijn bij de kerk van ’s-Heerenhoek en 
haar dienstverlening. De maandelijkse 
collecte toont aan dat de investeringen 
(ruim 3500 euro aan moderne apparatuur 
in 2020) te bekostigen zijn; mede door een 
garantiestelling van een parochiaan. We 
mogen er tien jaar over doen om alles te 
betalen…..
De opnames worden zeker niet alleen 
gewaardeerd door onze lokale parochi-
anen. Met name bij uitvaarten is men 
enorm dankbaar dat diensten terugge-
keken kunnen worden, tot in lengte van 
dagen. Nu Kerkradio/Lucasverbindingen 
verleden tijd zijn (KPN is ermee gestopt) 
is de drempel tot meevieren nog lager 
geworden. Het is wel een voorwaarde dat 
nabestaanden van een overledene een 
opname goedkeuren. Naast de open ver-
binding bieden we ook de optie dat een 
dienst enkel rechtstreeks wordt uitge-
zonden en enkel via een sleutelcode ach-
teraf kan worden bekeken. Voor elk wat 
wils….
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Kerkeboomgaardstraat 30 Kwadendamme  
(0113) 644 398 

www.rplusmakelaardij.nl 

 

Dorpsstraat 51b Heinkenszand  
(0113) 644 398 

www.rplusmakelaardij.nl 

PASTORALE ZORG INZAKE 
SACRAMENT DER ZIEKEN 

EN OVERLIJDEN

06- 53637130

Hulp nodig bij het 
onderhoud van uw tuin?

Kiem Tuinonderhoud

• • • • •
06 44 91 52 78

jochemgielens@icloud.com
Kapelaan Koningstraat 26

4453 BK 's-Heerenhoek

KBO-PCOB afd.Goes
een ‘kei’ van een  

seniorenorganisatie

55+?
vanaf € 24,00 per jaar  

bent u al lid 
Info:

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

KBO-PCOB afd.Goes
een ‘kei’ van een  

seniorenorganisatie

55+?
vanaf € 24,00 per jaar  

bent u al lid 
Info:

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

Kwadendamme  * H. Bonifaciuskerk

is en de andere week in Ovezande. c. Vier 
kerkgebouwen in de Damiaanparochie 
worden op termijn gesloten. Hiervoor heeft 
het Damiaanbestuur inmiddels een keuze 
gemaakt, en deze keuze ter instemming 
voorgelegd aan de bisschop. Deze zal 
zich daar naar verwachting in de eerstko-
mende maanden over uitspreken. Daarna 
wordt voor eenieder ruim de gelegenheid 
geboden om daar wat van te vinden. De 
inspraakresultaten worden daarna afge-
wogen en er zal definitieve besluitvorming 
plaatsvinden.
Kijkend naar onze huidige positie kunnen 
wij het volgende vaststellen. 
1.  Kwadendamme beschikt over een goed 

onderhouden kerkgebouw. Zelfs dit jaar 
zal er nog uitvoering gegeven worden 
aan een restauratieplan van circa twee 
ton (waarvan de helft wordt gesubsidi-
eerd door het Rijk). 

2.  Kwadendamme beschikt over voldoende 
financiële middelen om nog vele jaren 
vooruit te kunnen. 

3.  Kwadendamme manifesteert zich altijd 
en nog steeds als een vitale kerkge-
meenschap. 

4.  Kwadendamme heeft altijd een beroep 
kunnen doen op een toereikend aantal 
vrijwilligers. Recente voorbeelden 
hiervan zijn de herinrichting van onze 
begraafplaats, de vernieuwing van de 
binnenverlichting (waarvan de kosten 
geheel gedekt worden door bijdragen 
van parochianen), de restauratie van het 
orgel, de schilderbeurt van de pastorie.

Of al het vermelde voldoende gewicht 
heeft om als parochiekern in stand te 
blijven, zal moeten blijken. Wees ervan 
overtuigd dat wij als kerncommisie er alles 
aan zullen doen om dit te bereiken.

Sjaak Uitterhoeve, voorzitter  
parochiekerncommissie

UUT OANS DAK (DEK)

Bij het schrijven van de kopij voor de 
maand februari was nog niets zeker: wel 
of geen carnavalsmisse? We schrijven 
nu even niet hoe jammer en hoe moeilijk 
we de huidige toestand allemaal vinden, 
maar we gaan hoe dan ook een carna-
valsmis organiseren. Desnoods op zeer 
bescheiden wijze besteden we dit jaar 
aandacht aan carnaval. In het carnavals-
boekje lezen we ‘vanuut de kerke’ de vol-
gende bijdrage.

LIEF EN LEED
Overleden
Jan Boonman, echtgenoot van Leu de 
Koning, geboren 20 juni 1928, overleden  
19 oktober 2021.
Marietje Poortvliet, weduwe van Arjaan de 
Punder, geboren 24 november 1927, over-
leden 21 oktober 2021.
Jaap Zuidhof, echtgenoot van Marie 
Hermes, geboren 31 mei 1923, overleden 
31 oktober 2021.
Corrie de Baar, weduwe van Piet Men-
heere, geboren 8 mei 1932, overleden  
14 november 2021.
Majorie Gracia den Hoedt, partner van 
Ronald Remijn, geboren 2 november 1974, 
overleden 18 november 2021.

NIEUWJAARSREDE 2022

Namens de parochiekerncommissie wens 
ik u allen een goed en gezond 2022. Deze 
wens leidt onmiddellijk tot de vraag wat dit 
nieuwe jaar voor ons zal brengen. Het lijkt 
erop dat er veel meer op ons afkomt dan 
in voorgaande jaren, op tal van terreinen, 
zoals op economisch gebied, in het soci-
aal-maatschappelijk veld, en ook op ker-
kelijk vlak. Het zal voor iedereen duidelijk 
zijn dat voortgaan op de wijze zoals wij dit 
gewend zijn, een onbegaanbare weg is. Een 
teruglopend kerkbezoek, dalende inkom-
sten, een krimpend pastoraat en oplopende 
onderhoudskosten zijn hieraan debet.
Een en ander is voor het Damiaanbestuur 
aanleiding geweest om een beleid te ont-
wikkelen dat toekomstbestendig is. Dit 
beleid kent ondermeer de volgende uit-
gangspunten. a. Liturgische werkgroepen 
worden niet meer ingezet om voor te gaan 
in vieringen. Het Damiaanbestuur hecht 
aan een blijvende zichtbaarheid van pas-
tores en heeft er steeds meer moeite mee 
dat leken gezien worden als vervangers, 
alle waardering voor liturgische werk-
groepen ten spijt. b. Hierdoor kan niet 
meer elk weekend in elke parochiekern 
een viering worden gepland, met uitzon-
dering van de kerk in Goes, die eerder al 
werd aangewezen als parochiekerk. Con-
creet betekent dit dat er bijvoorbeeld de 
ene week in Kwadendamme een viering 
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En dî stoenge ze dan: voorzitter Jeroen 
en pastoor Paul Verbeek in ‘n lege kerke. 
Glad gin volk en ok gin carnavalsmisse, 
wat ‘n erremoe was dat! Zovee erg da 
Omroep Zeeland speciaal kwam filme. 
Corona ei oans flienk te pakken, en dir 
è me vee last van. Kerken dicht, kerken 
open, 30 mensen, 50 mensen. Me bin 
lillik achteruut eboerd zodoende. Toch, 
ondanks aoles, wor ‘t ieder jaer Kerstmis, 
ieder jaer Paese en Pienkstere, en dus ok 
ieder jaer Carnaval. Of a Corona dat noe 
wil of nie. Dat is gewoon zo, net zo goed 
as a t licht en doenker wordt. Ieder jaer 
is ‘t goed om even stille te staen bie ple-
zier, leute en zottig’eid. Natuurlik liefst zo 
uutbundig meugelijk, mae aars gewoon 
in kleine krieng mie ‘n grapje en ‘n gezel-
lig’eidje tuus. Fléjaere wazze d’r vee uzen 
versierd en ienge de vlaggen in top. Aoles 
om mae nie te vergeten: ‘t is Carnaval.
Ondanks aoles è me ok best goed nieuws. 
i. De trap nî de toren is vernieuwd: Henry 
kan dus zonder gevaer voe eigen leven 
de Pikpot-vlagge wee in de toren ange. 
ii. Oans Bed en Broadje lig kant en klaer. 
Prins Geêrt z’n beddetje is gespreid. iii. 
Nico Vermue en z’n crew è gewoon de 
kerststal wee buten ezet (of a de blomme-
tjes ok buten ezet bin, dat wete me nie). iv. 
Van ‘t jaer bin me van plan om nî Assisi of 
te reizen, en d’r is nog plekke in de bus of 
in ‘t vliegtuug. v. Pascal en Henri è nieuwe 
lampen in de kerke ehange, de kosten 
bin deur oanze eigen mensen op’ebrocht. 
vi. Sjors Goudswaerd stî te popelen om 
wee zoete broadjes te bakken voe ‘t car-
navalsontbijt. vii. De vaoder van Marijn 
Audenaerd ei oale tachentig-plussers 
bezocht mie ‘n leuke attentie vanuut de 
kerke. viii. Petroeska ei wee ‘n carnaval-
slied eschreve, carnavalsmisse of nie. De 
20sten gî me dat gewoon zienge. ix. Op ‘t 
kerk’of is vee eruumd, d’r is wee plekke 
zat. x. ‘t Optreeën van Peter Kempe en z’n 
band in de pastorietuun was zovee leuk, 
da gî me van ‘t jaer meêr doë. xi. Oans 
draege de Pikpot ‘n werm arte toe. Van de 
jaere nog vee meer, omma de vereeênige 
‘n biezonder jubileum viert: 44 jaeren nog 
a liefst. Dat mo toch gevierd worre. Me 
gunne jolder dat van ganser arte en doë 
d’r graag an mee.

ASWOENSDAG 2022
De veertigdagentijd is een periode om wat 
na te denken over meer serieuze dingen 
in het leven. Het gaat een beetje over de 
vraag: hoe kan het leven van alle dag een 
feest zijn, of in elk geval iets feestelijks 
hebben. Hoewel we de afgelopen periode 
nauwelijks kans kregen de bloemetjes 

buiten te zetten vanwege de corona-maat-
regelen, blijft het gaan om de vraag: hoe 
kunnen we wat geluk vinden in het leven? 
En dat zit niet altijd of zelfs meestal niet in 
uitbundig feest vieren, ook al is dat op z’n 
tijd goed en plezierig, het zit veel meer in 
de kleine dingen van elke dag, de gewone 
dingen die wij samen doen. Daar willen we 
op deze Aswoensdag (viering op 2 maart, 
19.00 uur) even over nadenken.

Parochiekerncommissie

BEGRAAFPLAATS 2022

Op nadrukkelijk verzoek van het bisdom 
Breda en het H. Pater Damiaanbestuur zijn 
de tarieven van onze begraafplaats aan-
gepast aan de tarieven zoals het bisdom 
deze voorschrijft. De reden hiervoor is dat 
dan overal binnen de Damiaanparochie 
dezelfde begraaftarieven worden geheven. 
Het parochiebestuur heeft de tarieven voor 
onze begraafplaats als volgt vastgesteld, 
en van toepassing verklaard met ingang 
van 1 januari 2022.
Delven van een graf: gemeentelijk tarief 
(aangezien onze kerncommissie niet 
beschikt over een eigen grafdelver worden 
deze werkzaamheden door de gemeente 
Borsele uitgevoerd. De kosten hiervan 
worden door de parochie doorberekend).
De tarieven voor het verlenen van graf-
recht voor een graf zijn de volgende. Voor 
een periode van 40 jaar: € 2.320, voor een 
periode van 30 jaar: € 1.740, verlenging met 
10 jaar: € 580.
De tarieven voor het verlenen van bewaar-
recht op een urn zijn de volgende. Voor 
een periode van 40 jaar: € 2.100, voor een 
periode van 30 jaar: € 1.575, verlenging met 

10 jaar: € 525.
Voor vergunning tot het plaatsen van 
een grafsteen en een gedenkplaat wordt 
geheven: € 95. Voor verstrooiïng van de 
as op het strooiveld wordt geheven: € 75. 
Voor het gebruik van het columbarium of 
de urnkelder wordt geheven: € 225.

Jan Braat, begraafplaatsadministratie

NOG EEN KWADENDAMS OORLOGS-
SLACHTOFFER

Door de gealli-
eerde beschie-
tingen in oktober 
1944 sneuvelde 
in het dorp Kwa-
dendamme ook 
één persoon die 
er weliswaar 
woonachtig 
was, maar die 
toch haar oude 
parochie trouw 

was gebleven en uiteindelijk ook daar 
begraven werd. Deze persoon was Cor-
nelia Johanna Koopman (zie foto), in 1897 
geboren te Heinkenszand en daar 47 
jaar later op het R.K.-kerkhof begraven. 
Zij was huishoudster van beroep en 
bestierde vanaf 1935 het huishouden van 
landbouwer in ruste Marinus van ‘t Wes-
teinde (1854-1942) en diens oudste zoon 
Johannes (1880-1956), onderaan de Siguit-
sedijk op het huidige huisnummer 20. Op 
donderdag 26 oktober 1944 werd dit huis, 
evenals een aantal andere woningen in 
de omgeving, getroffen door granaten, 
met twee zwaargewonden tot gevolg. 
In eerste instantie werden Kee en Jan 
naar de inderhaast in de kelder van de 
Kwadendamse pastorie ingerichte Rode 
Kruispost gebracht, waar hen primaire 
medische zorg werd verleend door dokter 
Kole en zuster Verminnen, en geeste-
lijke zorg door pastoor Simons en kape-
laan Van der Voort. Op de zaterdag erna 
gelukte het om met een Rode Kruisauto de 
zwaargewonden over te brengen naar het 
R.K.-ziekenhuis St. Joanna in Goes, waar 
Jan van ‘t Westeinde enige tijd later - voor 
zover mogelijk - genezen werd verklaard. 
Kee Koopman is echter al op dinsdag 31 
oktober 1944 aan haar verwondingen over-
leden. In haar graf te Heinkenszand werd 
43 jaar later ook haar vijf jaar jongere 
zus Catharina Adriana Maria Koopman 
(1902-1987) begraven. De beide zussen 
lieten geen kinderen na, maar wel een 
viertal neefjes en nichtjes in het Belgische 
Knokke.

Hans de Vos en Leo Grim
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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

Lewedorp * H. Eligiuskerk

gebruiken, dus als u zich geroepen voelt 
meld u aan, Con Dios blijft gelukkig, wat 
leden aantal betreft, op peil en kunnen los 
van de corona pandemie goed blijven func-
tioneren. 
De werkgroep bloemversiering ziet kans 
om met een minimaal aantal mensen er 
toch voor te zorgen dat dit met de nodige 
inspanning toch weer allemaal geregeld 
wordt maar enige aanvulling zou zeker 
welkom zijn. 
Alle andere groepen vrijwilligers zoals 
kerkschoonmaak, rondbrengen van het 
parochieblad, kindernevendienst, onder-
houd tuin en kerkhof en zo nog enkele 
werkgroepen blijven gelukkig redelijk vol-
doende bemenst.  Door inspanning van al 
deze mensen blijft het tot op heden gelukkig 
mogelijk om alles naar behoren te laten 
functioneren. Ik denk dat een warm applaus 
voor al deze mensen op zijn plaats is. 
De verdere uitbreiding van de gezamen-
lijke cluster wat betreft diensten en geza-
menlijke vieringen stagneerde afgelopen 
jaar door alle corona perikelen, de samen-
werking op andere gebieden zoals eerste 
communie en vormsel viering, het gebruik 
maken van elkaars materialen en diensten 
waren zonder meer uitstekend te noemen. 
Voorlopig is besloten om de gezamenlijke 
vieringen nog niet uit te breiden en dit op 3 
te houden totdat alle maatregelen omtrent 
de pandemie beëindigd zijn. 
In de samenwerking met de protestantse 
kerk Lewedorp hebben zich ook wat veran-
deringen voltrokken. Het kerkgebouw van 
de “Samen Op Weg kerk” is verkocht en de 
kerk is een samenwerking aangegaan met 
andere kerken van dorpen in de omgeving 
onder de naam van “het Vierhuis “. Met 
deze samenwerkende kerken hebben we 
nog steeds een bijzonder goede samen-
werking en worden zoals in het verleden 
elk jaar gezamenlijke vieringen door de 
werkgroep “oecumene” georganiseerd. 
Ook maken ze regelmatig gebruik van ons 
gebouw voor hun viering. 
In 2021 zijn er 7 personen overleden en 
deden 5 kinderen hun eerste communie.  
Er zijn geen huwelijken gesloten.  
Toedienen van H. Vormsel kon vanwege 
pandemie geen doorgang vinden. 
Tot slot wil ik u allen namens het kern-
bestuur een liefdevol, gezond en voor-
spoedig Nieuwjaar toewensen.

Leo Rentmeester,  
voorzitter parochiekerncommissie 

JAARGIDS 2021- 2022
Op de website van de H. Pater Damiaan-
parochie is de nieuwe Jaargids 2021-2022 

moeten antwoorden, NEE. 
Wat zou het gevolg hiervan kunnen zijn? 
Dat mede ook door de schaarste van het 
aantal pastores, die met z’n vieren dit ook 
niet meer kunnen bemensen, zeker ook 
door de ziekte van pastoor Fons van Hees 
die gelukkig na zijn ziek weer aan het 
terugkeren is maar nog niet het aantal uren 
als voor zijn ziekte. 
Er gaan maatregelen genomen worden 
over het aantal diensten die in de Dami-
aanparochie in de toekomst nog kunnen 
plaatsvinden. U heeft in het Parochien-
ieuws kunnen lezen dat het Damiaanbe-
stuur over de totale problematiek, mede 
ook door het sluiten van kerken in onze 
Damiaanparochie een voorstel naar de 
Bisschop heeft gestuurd. 
Wij als kern hebben daarover nog geen 
uitsluitsel gekregen, dat is dus nog even 
afwachten. Dat het Damiaanbestuur op 
kort termijn met ons in gesprek wil over 
het aantal diensten welke wekelijks tot 
de mogelijkheden behoren in de gehele 
Damiaan parochie maar dit jammer  
genoeg door de coronamaatregelen nog 
niet kon plaatsvinden. Helaas is dit even 
afwachten dus. 
Dat er komend jaar het nodige gaat 
gebeuren is dus wel zeker, maar wat, hoe 
en wanneer is nog een vraag. Zodra hier-
over meer bekend is zal u daar zeker meer 
over te horen krijgen. 
Zorgelijk dit alles, maar dat er het komende 
jaar de nodige veranderingen en aanpas-
singen komen is niet te vermijden. 
Wat betreft de zelfdraagzaamheid kan ik u 
vertellen dat dit gelukkig nog goed op orde 
is, ondanks dat we afgelopen jaar al ons 
buitenschilderwerk hebben laten uitvoeren 
aan kerk en pastorie, incl. Het vervangen 
van hout in kozijnen en toren waar houtrot 
was geconstateerd, wat een flinke hap 
uit onze reserve heeft gekost, en dat we 
wat extra uitgaven hadden voor aanschaf 
materialen voor onderhoud van tuin en 
kerkhof kan ik u vertellen dat we gelukkig 
dit allemaal nog konden betalen. 
Het aantal personen welke elk jaar zijn 
parochiebijdrage voldoet loopt door ver-
huizingen en overlijden wel wat terug 
maar gelukkig loopt de totale bijdrage van 
alle parochie inkomsten minder snel terug 
mede doordat velen van u elk jaar zijn bij-
drage iets verhoogd. Hier zijn we heel blij 
mee en we hopen dat u dit het komende 
jaar ook weer wilt doen. 
De derde poot waarop we als kerkgemeen-
schap drijven zijn onze vrijwilligers. Ook 
dit blijft redelijk op orde, het Eligius koor 
is door overlijden en verhuizing flink uit-
gedund en zou zeker versterking kunnen 

NIEUWJAARSWOORD 2022

Beste medeparochianen.
 U zult ongetwijfeld niet meer weten wat ik 
u vorig jaar in mijn nieuwjaars praatje heb 
verteld en als ik heel eerlijk ben wist ik dat 
zelf ook niet precies. Maar zoals dit tegen-
woordig gaat kijk je dan even terug in de 
bewaarde documenten op je computer en 
kan je dit weer gemakkelijk terughalen. 
Wat constateerde ik dan, elk jaar komen 
terug: vitaliteit, zelfdraagzaamheid en vrij-
willigers. Ook dat de vitaliteit fors terug 
loopt. In 2013 kwamen er nog gemiddeld 
83 personen in een kerkdienst, dit liep de 
jaren daarna geleidelijk terug, maar nu 
sinds de corona pandemie is de terugloop 
gigantisch . Ik hoef u niets te vertellen; u 
kunt zelf ook tellen. En als ik u de vraag 
stel: zijn wij wat betreft het aantal kerkbe-
zoekers nog vitaal dan zult u toch met mij 
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Uitvaartzorg Peter Butler
Voor een ppeerrssoooonnlliijjkkeebegeleiding bij een uitvaart

Uitvaartzorg Peter Butler
Benonistraat 3,

4421 DN Kapelle
tel. 0113-340381

Stiltehuis
Kitskinderscheweg 1 

4421 PJ Kapelle
info@uitvaartpeterbutler.nl

www.peterbutler.nl

Afscheid 
nemen doen 
we samen.

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

Richard Ensing

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

geplaats. Hierin vindt u alle wetenswaar-
digheden van de H. Eligius parochiekern 
Lewedorp met daar in alle namen en werk-
groepen met hun e-mail adres en telefoon-
nummer. Indien u iemand wilt bereiken kunt 
u in de jaargids terug vinden waar en hoe.
Hoe komt u in de jaargids ? Ga naar web-
site H.Pater Damiaan parochie, ga naar 
Parochiekern H. Eligius Lewedorp en klik 
onder aan de colofon op jaargids 2021-2022.

ACTIE KERKBALANS 2022 
Wie dacht dat 2021 
een jaar van herstel 
of nieuwe uitdagingen 
zou worden, is echter 
geconfronteerd met 
de harde realiteit dat 
corona de wereld nog 
steeds in zijn greep 
houdt.

Wat ons deze harde werkelijkheid in ieder 
geval heeft geleerd, is dat breed verant-
woordelijkheid nemen om er een eind aan 
te krijgen, de belangrijkste voorwaarde is.
Dat houdt ook in dat we veel moeten 
inschikken en accepteren dat ontmoeten 
veel beperkingen heeft opgelegd. En juist 
dat ontmoeten is zo belangrijk als we dit 
projecteren op de manier waarop we kerk 
willen zijn.
Het was, en is nog steeds een harde 
beperking om als kerk niet het podium te 
kunnen zijn om samen je geloofsbeleving 
te delen. Gelukkig is het maximale gedaan 
om alles wat mag, toch samen te doen. 
Daarom is het zo mooi te zien dat velen 
zich daarin hebben geschikt en trouw 
gebleven zijn aan wat hen bindt. Het sluit 
daarom zo mooi aan op het thema van de 
actie Kerkbalans 2022: ‘Houd elkaar vast’.

Dat vasthouden hebben we zeker nodig, 
want naar verwachting zal 2022 naast 
corona, voor de Pater Damiaanparochie 
en de parochiekernen in het bijzonder, 
sterk bepalend worden voor de toekomst. 
Willen we een stevige basis voor de lange 
termijn daarvoor leggen, dan dienen we 
het thema van de aktie Kerkbalans met 
alle parochiekernen uit te dragen: ‘Houd 
elkaar vast’.
Het zal nodig zijn, want de realiteit is 
dat de mooie lokale traditie die we nu 
nog kennen, anders ingevuld moet gaan 
worden.
Steun elkaar daarin en vooral ook de ver-
antwoordelijken die zich inspannen om 
daarvoor de basis te leggen.
Corona laat nu al zien dat veel verandert 
en blijvend zal zijn, en hopelijk veel ten 

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

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

Parochiekern 
OOST-ZUID BEVELAND

BLOEMENPOT
De bloemenpot heeft in de maand 
december € 34,15 opgebracht.

Namens de bloemengroep hartelijk dank.

JUBILEUM. 150-JARIG BESTAAN R.K. 
KERK TE HANSWEERT 
Het is een ware strijd geweest over de 
vraag waar er in Oost-Zuid-Beveland een 
R.K. kerk gebouwd zou kunnen worden.
Er werden van de zijde van de overheid 

goede. Misschien zal het wennen zijn, 
maar als het beter is voor de toekomst, 
dan zijn de stappen naar de veranderingen 
wellicht moediger te nemen.
Vertrouw daar op, zowel voor onze paro-
chiekern als de hele Pater Damiaanparo-
chie: ‘Houd elkaar vast’

Bij dit Parochienieuws zit weer de envelop 
met bovenstaande folder en de nieuwe 
tarieven. Mogen we ook dit jaar weer op 
uw financiële bijdrage rekenen?

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN
(onder voorbehoud)
31 januari 19.30 uur  
parochiekernvergadering
28 maart 19.30 uur  
parochiekernvergadering

Oost-Zuid Beveland 
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PPllaannttppllaannnneenn??  
WWiijj  aaddvviisseerreenn  uu  ggrraaaagg..   

   

 
 

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

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

zullen u verassen. 
 

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

 
KKwweekkeerrii jj   WWeesstthhooff  

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

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

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

Uw adres voor laan- en parkbomen
tevens volop tuinplanten

van november tot mei
Specialiteit: Veredelde noten

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

schilders- en

afwerkingsbedrijf

FRANSE BV
meer dan ‘een kleurtje’

Johan Frisostraat 26
4434 AC Kwadendamme

Telefoon 0113-649361

* O.L.V. Onbevlekt Ontvangen-kerk Hansweert

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

Ovezande      * O.L.V. Hemelvaartkerk

allerlei bezwaren aangevoerd.
Hansweert zou als bouwlocatie ongeschikt 
zijn in verband met de bodemgesteldheid 
en het daaraan verbonden gevaar voor de 
volksgezondheid.
Ondanks dat werd er toch gekozen voor 
Hansweert en bouwkapelaan Koekhoven 
uit Goes werd belast met de voorberei-
dende werkzaamheden om te komen tot 
het stichten van een parochie te Hans-
weert. Hansweert behoorde tot de Maria 
Magdalena parochie te Goes. Op 31 maart 
1868 werd de parochie officieel van de 
parochie te Goes afgescheiden en werd 
er gekerkt in een gebouwtje aan de Oude 
Kerkstraat.
Pastoor Petrus Slaman werd tot pastoor 
van Hansweert benoemd (1868-1872).
Architect Asseler uit Amsterdam mocht de 
kerk te Hansweert gaan bouwen voor de 
bouwsom van 18.000 gulden. Op 28 april 
1871 vond de eerste steenlegging plaats 
door graaf Adolphe de Ribaucourt. De kerk 
werd op 5 december 1871 ingezegend door 
pastoor Everstijn, vice-deken te Goes.
Door allerlei corona-maatregelen hebben 
we dit heuglijke feit nog niet kunnen 
vieren. Maar wat in een goed vat zit ver-
zuurd niet en eind van dit jaar hopen we er 
alsnog aandacht aan te kunnen schenken.

(foto lepeltje Hansweert)

ICS DE HORIZON
‘Verrassen’
In deze tijd worden we regelmatig ver-
rast. Meestal zijn dit leuke verrassingen: 
kerstmis, cadeautjes bij verjaardagen, 
vakantie die eraan komt. Maar vlak voor de 
herfstvakantie ontstonden er ook minder 
leuke verrassingen: Blijft de school nog 
wel open of niet? Bij trefwoord hebben 
wij het twee weken gehad over het thema 
‘verrassen’. Met de kinderen hebben we 
het erover gehad van welke verrassing 
je nu echt blij wordt. Wat zijn aangename 
en onaangename verrassingen? En kun je 
ook verdrietige verrassingen krijgen. We 
hebben zelfs stilgestaan bij mensen die 
nooit verrast worden om welke reden dan 
ook. Hier hebben wij ook voor gebeden 

met het volgende gebed: 
Goede God, 
Saaie dagen zijn er heus. 
Maar wat worden we toch vaak verrast! 
Bijna geen dag is hetzelfde. 
Elke dag en elke week heeft wel iets nieuws 
en anders dan gedacht. 
Ook deze week zat vol verrassingen. 
Het is fijn als we erover kunnen praten, 
over de fijne en verdrietige verrassingen. 
En het is belangrijk dat we elkaar proberen 
te begrijpen, 
want een verrassing kan voor de een 
anders zijn dan voor de ander. 
Dank u wel voor de energie, 
de liefde en het plezier, 
waarmee mensen elkaar kunnen verrassen. 
Help ons om het voor iedereen om ons heen 
een mooie tijd te maken. 
Een tijd waarin we het goed hebben met 
elkaar 
en waarin we verrast en verwarmd worden 
door de geboorte van Jezus, redder, 
verrassend licht voor de wereld. Amen 

Groep 6
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De woonkamer moderniseren?
U gaat verhuizen en kleiner wonen?
Verlichtingsadvies nodig?
TINT komt aan huis bij al uw interieurvragen!

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

ZEELAND
UITVAARTSERVICE

ZEELAND
UITVAARTSERVICE

DE VLIEGER
UITVAARTSERVICE

DE VLIEGER
UITVAARTSERVICE

STEIJN
DE VLIEGER

UITVAARTZORG

ZEELAND
UITVAARTSERVICE

ZEELAND
UITVAARTSERVICE

DE VLIEGER
UITVAARTSERVICE

DE VLIEGER
UITVAARTSERVICE

STEIJN
DE VLIEGER

UITVAARTZORG

Schouwen-Duiveland
Wilgenstraat 12 Oosterland

0111 40 2000
(dag en nacht)  

info@uitvaartdevlieger.nl 
www.uitvaartdevlieger.nl

Dag en nacht bereikbaar op:

(0111) 45 07 17
www.uitvaartsd.nl

Voor een zorgzame begeleiding 

We willen iedereen erbij betrekken. Overal 
in het dorp liepen mensen rond, vooral 
met kinderen, om letters te verzamelen. 
Ook aan de mensen die de deur niet uit 
konden, is gedacht. De Drie Koningen 
lopen door het dorp en zingen speciaal 
voor sommige ramen een kerstlied. Ook 
Maria en Jozef zijn op zoek naar een stal. 
Rustig aan natuurlijk, want Maria is hoog-
zwanger.
Vijfenvijftig juiste oplossingen werden 
ingestuurd. De oplossing was: “Stap vol 
vertrouwen in het nieuwe jaar!” Uit alle 
inzendingen zijn drie winnaars getrokken. 
Zij kregen alle drie een waardebon van 
bakkerij A. van den Bunder. Ook was er 
gevraagd om leuke foto’s door te sturen, 
en dat hebben ze gedaan. Uit de vele 
foto's hebben wij als organisatie en jury 
drie foto's als winnaar gekozen. Er waren 
drie prijzen beschikbaar gesteld door 
snackbar New City en Buurtgemak Toby 
van Liere. Inmiddels zijn de prijzen uit-
gereikt aan de winnaars. Door de dorps-
bewoners zijn er ruim vijftig kerststallen 
geplaatst, waarvoor onze hartelijke dank. 
We hebben er met zijn allen enorm van 
genoten. 

Organisatie Kerststallenpuzzeltocht
Jeannette, Anne-Marie, Ineke, Charlotte 

en Annemieke

COLLECTE EIGEN KERK
De extra collecte tijdens beide kerstvie-
ringen heeft in totaal € 201,36 opgebracht. 
Hartelijk dank daarvoor. Financiële onder-
steuning blijft hard nodig om de jaarlijkse 
exploitatie op niveau te houden.

BIDWEEK VOOR DE EENHEID
Op zondag 16 januari 2022 waren wij te 
gast bij de PKN kerk te Driewegen om 
samen met de protestantse gemeente 
Driewegen-Ellewoutsdijk-Ovezande de 
Bidweek voor de Eenheid te vieren. Van-
wege de coronamaatregelen werd dit een 
digitale viering. Met een aantal mensen 
in de kerk te Driewegen, mensen thuis 
en een groepje parochianen in Theehuis 
De Pastorie hebben wij met voorganger 
ds. Jörg Buller en de liturgiegroep van 
Ovezande een mooi resultaat neergezet. 
Samen hebben wij gebeden voor de zicht-
bare eenheid van de kerk. De Bidweek 
voor de Eenheid is dit jaar voorbereid door 
christenen uit het Midden-Oosten met 
als thema: Licht in het duister. Christenen 
vanuit de hele wereld staan stil bij “de 
ster van Bethlehem”. Een licht dat schijnt 
in het duister en de weg wijst naar Jezus. 
Kerken uit het Midden-Oosten kozen het 

LIEF EN LEED

Overleden
Op 27 december 2021 is, gesterkt door 
het sacrament der zieken, Corrie Koo-
le-Zuidhof in de leeftijd van 94 jaar 
gestorven. Geboren in Baarland, moest ze 
al op jonge leeftijd gaan werken. Dat kon 
ze als de beste. In 1956 trouwde ze met 
Jan Koole. Ze gingen in Ovezande wonen, 
aan de Groenedijk, en later aan de Hoofd-
straat. Ze kregen drie dochters, vier klein-
kinderen en twee achterkleinkinderen. 
Corrie genoot van het leven. Ze deed volop 
mee aan het sociale leven in Ovezande. 
In de kerk was ze lange tijd met veel ple-
zier koorlid van Pius X. In 2006 overleed 
Jan, vlak na hun 50-jarig huwelijk. Uitein-
delijk kon ze terecht in woonzorgcentrum 
NieuwSande. Daar is ze overleden. De 
uitvaartdienst in de kerk van Ovezande en 
de crematie in Goes vonden plaats op 3 
januari.

COLLECTE VOOR HET ZEEMANSHUIS
Tijdens de Gulden Mis 
op 11 december heeft 
de parochiekern een 
inzameling en collecte 
gedaan voor het Zee-
manshuis in het Sloe-

gebied. De opbrengst was bestemd voor 
zeevarenden uit dikwijls arme landen die 
de kerstdagen ver van huis doorbrengen. 
We hebben met de twee volle dozen en 
een collecte van € 136,60 een prima bij-
drage geleverd aan de 500 kerstpakketten 
die voor deze zeelui gemaakt zijn. De Mis-
sion to Seafarers dankt u allen voor de 
mooie bijdrage in middelen en geld.

KERSTSTALLENPUZZELTOCHT
We kijken met veel plezier terug op de 
Kerststallenpuzzeltocht die gehouden is 
op 18 december 2021. In aanloop naar 
Kerstmis organiseert de kerk of school al 
verschillende jaren een kerststallen- of 
lichtjestocht. Dit jaar is het vanwege de 
coronabeperkingen anders gegaan. Op 
tientallen locaties in Ovezande zijn kerst-
stallen ingericht en kerstbomen mooi 

versierd. Ook de 
verenigingen 
en onderne-
mers dragen hun 
steentje bij door 
spelen voor de 
jeugd en koek 
en zopie aan te 
bieden. Dit alles 
op een verant-
woorde manier. 

Ovezande      * O.L.V. Hemelvaartkerk
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thema naar aanleiding van het tweede 
hoofdstuk van het Mattheüs-evangelie. 
Naar het verhaal dat wordt verteld van 
magiërs, ook wel bekend als de wijzen of 
de koningen, die een bijzondere ster zagen 
en deze volgden. De drie koningen staan 
symbool voor de verschillende volken op 
aarde. Evelien Apeldoorn heeft voor deze 
viering een schitterende liturgische schik-
king gemaakt.
Wat zien wij als wij naar de schikking 

kijken: Een kronkelende tak als basis. Die 
basistak staat voor de kronkelende wegen 
in ons leven. Die wegen bieden ons ruimte 
voor nieuwe ontmoetingen, ontmoetingen 
met mensen vanuit alle windstreken. 
Korenaren zijn er te zien. Ze verwijzen 
naar het brood ten leven. Bethlehem is 
de plaats waar we moeten zijn, de naam 
betekent ‘huis van brood’. Rechtop gaande 
takken met kleine sterretjes. Allen op weg 
naar Christus. Sterren moeten we zijn. 
Sterren om licht uit te dragen aan hen 
die in duisternis wandelen. En tussen de 
takken en aren één rode kornoelje tak 
met een grote ster. Lichtend in het duister, 
altijd in ons midden: de ster van David.
Wij kijken met veel vreugde terug op deze 
gezamenlijke viering. Meteen daarna 
kregen wij reeds de eerste complimenten: 
het was heel duidelijk en keurig. Ook com-
plimenten voor de techniek en de muzikale 
onderdelen. Veel dank aan iedereen. 
Hopelijk in 2023 in Ovezande weer een 
gezamenlijke viering zonder allerlei belem-
meringen. 

Liturgiegroep O.L.V. Hemelvaart  
te Ovezande

SAXOFOONCONCEERT IN RK-KERK 
OVEZANDE
Het wordt een klassiek concert van hoog 
niveau. Centraal in het optreden staat 
saxofonist Wim de Veth. Hij wordt bijge-
staan door een aantal topmuzikanten met 
saxofoon, cello, blokfluit en accordeon. 
Opeenvolgende klassieke stukken worden 
vertolkt door saxofoon met cello, saxo-
foon duet, saxofoon met blokfluit en cello, 

saxofoon met accordeon en saxofoon 
onbegeleid. Daarnaast ziet het er naar 
uit dat ook een jonge muzikant meespeelt 
met de marimba. Altsax en marimba geven 
samen een schitterende klankcombinatie.
Tevens wordt tijdens het concert een 
educatief filmpje vertoont over Sax4Pax, 
een project in België dat inspeelt op de 
Wereldoorlogen en een ode is aan de 
grondlegger van de saxofoon Adolphe 
Sax. In dit project zijn artilleriegranaten uit 
de wereldoorlogen gerecycled en omge-
bouwd tot saxofoons. Laat u verrassen 
door het concert en het project Sax4Pax.
Het concert op 6 februari begint om 15.00 
uur. De inloop is vanaf 14.30 uur met koffie 
en thee. Om 15.35 uur is er een korte 
pauze van 20 minuten. Dan gaat het con-
cert verder van 15.55 uur tot 16.30 uur.
Het optreden wordt een ware belevenis, 
die u niet wilt missen. De entree voor 
dit unieke, klassieke concert is gratis. 
Na het concert zal een vrijblijvende bij-
drage worden gevraagd voor de onkosten. 
Reserveren is noodzakelijk. Dat kan via 
klassiekwdv@kpnmail.nl onder opgave 
van uw naam en het aantal plaatsen dat 
u wilt reserveren. Mocht dit voor u lastig 
zijn, dan graag even contact opnemen met 
Ad Schenk (tel. 06-2472 2806).
In geval de coronamaatregelen het con-
cert op 6 februari onmogelijk maken, dan 
is 27 maart de alternatieve datum. Uiter-
aard worden de geldende coronaregels in 
acht genomen.
Wees welkom op 6 februari, Hoofdstraat 
60 in Ovezande! Meld u aan.
 
TERUGBLIK OP 2021
Er waren 2 dopen in de kerk, 3 uitvaarten, 
6 communicanten, het geslaagde Paastri-
duüm met Norbert Schnell, de plechtige 
Allerzielenviering, de Sint Maartenviering, 
de Gulden Mis, de drukke terugkomviering, 
de theatervoorstelling Alle 7 goed! over de 
ZEVEN werken van barmhartigheid door 
Kees Posthumus, en de kerststallen- 
puzzeltocht.
De steun aan onze adoptiekinderen bleef. 

Er kwam een inzameling van brillen in voor 
Cambodja via Sawasdee, de voedselbank 
kreeg spullen en geld, en er ging weer 
een kerstattentie naar zieken en ouderen. 
Verder is er vanuit de kerk een breiploeg 
die dekentjes breit voor de Stichting 
Embrace, ten behoeve van arme mensen 
in Hongarije.
De kerktuin is heringericht, en de ver-
sleten oude bruine beuk kreeg een tweede 
leven in Maria uit de Beuk. De dierendag-
viering en de oogstdankdag samen met de 
ZLTO waren beide een groot succes.
Voor het Theehuis is de pastorie door een 
groep vrijwilligers fors verbouwd en opge-
knapt. Met subsidie van enkele fondsen 
en de huur die het Theehuis oplevert, is de 
complete metamorfose financieel gedekt. 
Het kerkelijk archief is ondergebracht bij 
de gemeente Borsele. Met de mobiele 
kapel kunnen we als parochiekern naar 
buiten treden.

UIT DE NIEUWJAARSTOESPRAAK:  
VIER SPEERPUNTEN
"Niet somberen na twee jaar corona, maar 
ervoor gaan. Dat past prima bij waar we 
als parochiekern voor willen staan. Dat 
hebben we een kleine twee jaar geleden 
vastgelegd in onze visie en missie. Deze 
sluit uiteraard aan bij het parochie-
plan De bakens verzetten 2019-2022 van 
het samenwerkingsverband 'Boven de 
Schelde' en bij de parochievernieuwing 
waar het bisdom Breda veel waarde aan 
hecht. Daarnaast hebben we ook zelf een 
viertal speerpunten benoemd.
Speerpunt 1: we willen een open en gast-
vrije kerk zijn, voor iedereen, jong en oud 
en iedereen ertussen. De wekelijkse vie-
ringen met muzikale ondersteuning van 
Oal In of Pius X worden afgewisseld door 
bijzondere vieringen.
Speerpunt 2: we willen ons best doen voor 
mensen die het minder goed hebben, uiter-
aard in samenwerking met onze caritas.
Speerpunt 3: we gaan zorgvuldig met de 
schepping om.
Speerpunt 4: we willen als kerk midden 
in samenleving staan, zowel in Ovezande 
als in de regio. Via berichten in de lokale 
pers, op websites en op Facebook weten 
we ook niet-kerkgangers te betrekken bij 
activiteiten van de kerk. We willen ons niet 
opsluiten in de eigen kring maar echt kerk 
zijn te midden van mensen."

Ad Schenk

VOORUITBLIK 2022
Het nieuwe jaar gaat ons ongetwijfeld nog 
coronazaken brengen. Maar ook in 2022 
gaan we niet bij de pakken neerzitten. We 
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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

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

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

Parochiekern 
SCHOUWEN-DUIVELAND

LIEF EN LEED
Op 12 december is in onze parochiege-
meenschap door het H. Doopsel opge-
nomen Ayumi Maria Yun.
Overleden op 24 december Lonie Vermue, 
61 jaar.
De uitvaart heeft in Goes plaatsgevonden.
Overleden op 27 november 2021 Bernard 
Bours uit Zierikzee, 92 jaar.

Het jaar 2021 
is niet het jaar 
geworden 
waar veel 
mensen op 
gehoopt 
hadden. Veel 

mensen hadden gehoopt op het uitdoven 
van de Coronapandemie en op een nieuwe 
regering met een nieuwe uitstraling. 
Echter…
Corona is gebleven, vele mensen zijn ziek 
geworden en sommige daarvan zo ernstig 
dat ze zijn overleden. De landelijke politiek 

Schouwen-Duiveland  

willen blijven bouwen aan een levende 
en bruisende kerk en geloofsgemeen-
schap. Samen ervoor gaan staan, zowel in 
betrokkenheid als in samen de handen uit 
de mouwen steken. Ieder met zijn eigen 
bijdrage, financieel en in meedoen.
Als kleine parochiekern doen we het zeker 
niet slecht. We zijn vitaal en op een haar 
na zelfdragend. Daarbij spelen we een 
goede partij mee waar het gaat om meer 
en meer een missionaire kerk te worden. 
De grootste uitdaging is feitelijk het bun-
delen van krachten en het versterken van 
de gemeenschap. Laten we die met zijn 
allen oppakken, en blijven nadenken over 
onze toekomst.

Ad Schenk

DE LEDVERLICHTING

In het afgelopen jaar waren in de kerk 
wederom wat lampen kapot gegaan. Het 
bleek dat we er geen meer hadden liggen. 
Dit waren lampen van 300 W met een E40 
fitting. Een niet zo gebruikelijke lamp en 
tegenwoordig ook niet meer te verkrijgen. 
Nu is het natuurlijk ook geen gezicht als 
je een lamp met een andere lichtsterkte 
erin doet, want dat zie je direct. We zijn 
toen op zoek gegaan naar een alternatief 
in led en dan wel voor de gehele kerk. Na 
een tweetal lampen te hebben geprobeerd 
(1e lamp te fel, en 2e lamp te wit), hebben 
we een mooi exemplaar gevonden. Deze 
is vergelijkbaar met wat er in zat. Qua 
kleur en de lichtsterkte is hij nog iets feller. 
En dat met een wattage van 45W, zal dat 
een hoop schelen in stroomverbruik. De 
levensduur is ook flink langer, dus hoeven 
we hopelijk niet meer ieder jaar op de 
steiger om een lamp te vervangen. Een 
flinke verbetering dus.
Tevens is er een nieuwe werkschakelaar 
op de kerkklok gezet, want een enkele 
keer weigerde de klok dienst. En er is een 
nieuwe ketting gemonteerd voor de aan-
drijving van de klok. Deze was verroest. 
Een mooi aantal klussen die in de kerst-
vakantie zijn gedaan door vrijwilligers. 
Bedankt hiervoor.

Bas Goense
Namens de gebouwencommissie
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Namens de parochiekerncommissie wil 
ik de werkgroep en alle anderen die mee 
geholpen hebben van harte bedanken voor 
de organisatie, de inzet en het bedrag dat 
zij opgehaald hebben.

Erik Steegmans

P. PRAET 100 JAAR
Op 13 januari van dit jaar heeft Petrus 
Praet de 100-jarige leeftijd mogen 
bereiken. Geboren op 13 januari van het 
jaar 1922, zoon van Rosalie Broeckaert 
en Napoleon Lodevicus Praet. Het gezin 
bestond uit vader, moeder en zes kinderen 
waarvan Petrus de langstlevende is.
Zoals in die tijd gebruikelijk moest Petrus 
al op 14-jarige leeftijd van school om aan 
boord van de mosselkotter mee te gaan 
werken. In die tijd veel zwaar handwerk en 
lange dagen. Samen met zijn broer heeft 
hij tot zijn 64-ste jaar het bedrijf voortgezet 
en daarbij veel vernieuwingen en verbete-
ringen meegemaakt.
Op 3 februari 1950 trouwde hij voor de 
wet met Johanna van Velthoven. Pas op 
19 september van datzelfde jaar werd het 
kerkelijk huwelijk ingezegend. Omdat op 
dat moment geen huis beschikbaar was 
zijn ze in gaan wonen bij de ouders Praet 
aan de Nieuwe Haven in Zierikzee. Hun 
huwelijk werd bekroond met de komst van 
7 kinderen waarvan er nog 6 in leven zijn; 
4 dochters en 2 zonen.
Vele jaren heeft Petrus gezongen in het 
koor van de Willibrorduskerk in Zierikzee. 
Na zijn pensioen trad hij toe tot de groep 
vrijwilligers, de zogenaamde werkmieren, 
die hand-en spandiensten verrichtten voor 
de kerk.
Bijna hun hele leven hebben ze door-
gebracht in hun woning aan de Nieuwe 
Haven, slechts twee huizen verwijderd van 
het huis waar hun huwelijk begon.  
De laatste jaren brengt hij, samen met zijn 
echtgenote, door in verzorgingstehuis  
“De Wieken”.

Namens de parochie willen wij dhr. Praet 
en zijn familie van harte feliciteren met zijn 
100e verjaardag. Een mijlpaal. 
Wij hopen dat hij ondanks corona een fijn 
feest zal hebben met zijn familie.

KERSTMARKT 2021
Dit jaar was het lang onzeker of we een 
kerstmarkt mochten en konden organi-
seren. De werkgroep had daarom besloten 
de markt alleen voor parochianen door 
te laten gaan. Het belangrijkste doel van 
deze markt was de parochianen de gele-
genheid geven elkaar te ontmoeten en 
daarbij nog iets te kunnen bijdragen aan 
de financiële situatie van de kerk. Maar 
ook in afgeslankte vorm komt er best veel 
bij kijken. Zeker toen corona toch weer de 
kop op stak. Gelukkig kon het doorgaan. 
Alles was volgens de richtlijnen georgani-
seerd: mondkapjes, ontsmettingsmiddelen, 
looprichting, voldoende afstand mogelijk 
en goede ventilatie. Dit jaar hebben we 
de ruimte bij de blokhut voor het eerst 
benut: voor de glühwein en de oliebollen. 
Die oliebollen konden de mensen van te 
voren bestellen en ze waren dan ook snel 
allemaal verkocht. In het parochiecentrum 
konden bezoekers, ook weer op afstand, 
even zitten voor een kopje soep, een 
broodje of een kopje koffie of thee. Hier 
waren ook de lootjes voor de boodschap-
penmand te koop. 
Pastoor Fons van Hees trok op het eind 
van de dag het winnende lootje. Cees en 
Ankie van Egmond waren de gelukkigen, 
maar zij stelden de mand ter beschikking 
aan de Caritas voor een gezin dat het goed 
kan gebruiken.

In de kerk waren kerststukjes te koop, 
deze kon je ook van te voren bestellen; er 
was een rommelmarkt; er werden kerst-
kaarten verkocht en de Caritas stond er 
met boeken en wenskaarsjes. Het werd 
een rustige, maar zeer gezellige kerst-
markt. Wat de werkgroep echt opviel 
is, dat heel veel mensen naar dit con-
tact hadden uitgekeken. Maar ook, dat 
de mensen ons -de kerk- wat gunde! 
De bezoekers waren gul, maar ook alle 
onkosten die we maakten zijn vergoed 
door sponsoren. Uiteindelijk kon de werk-
groep de kasbeheerder blij maken met een 
bedrag van € 1.096,--.
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heeft het moeilijk, maar ook de geestelijke 
leiders hebben het niet gemakkelijk. Ons 
geloof heeft ook charismatische leiders 
nodig die ons ondersteunen en inspireren. 
En misschien wel het belangrijkste; we 
hebben elkaar nodig.
En uit dit laatste put ik kracht om te 
geloven dat het allemaal weer goed komt. 
Want juist in 2021 waren wij als parochi-
anen vaak bezig om elkaar te helpen en te 
ondersteunen. We keken wat vaker naar 
elkaar om en er zijn door vele mensen 
bezoekjes gebracht aan hen die dit nodig 
hadden. Soms kon het niet persoonlijk, 
maar dan werd er een kaartje of kleine 
attentie gestuurd.
Toen we hoorden dat de financiën van 
de kerk niet meer zo rooskleurig waren, 
doneerden veel parochianen wat extra’s 
en toen we weer met meer mensen naar 
de kerk mochten komen deden we dat ook.
Op de oproep om toch naar de kerstmarkt 
te komen hebben toch behoorlijk wat 
parochianen gehoor gegeven. Op deze 
kerstmarkt werd gul gegeven en had men 
ook oog voor elkaar.

Kortom we willen graag een hechte 
gemeenschap blijven en dat stemt mij 
hoopvol.
We zullen ook in 2022 op elkaar moeten 
kunnen bouwen en vertrouwen, alleen zo 
komen we door het dal heen. En is dat ook 
niet de boodschap van de Heer?
Namens de parochiekern wil ik iedereen 
een gezond, vrolijk en gelukkig nieuwjaar 
wensen.

Erik Steegmans

NIEUWE LEDEN GEVRAAGD
De werkgroep gezinsviering is op zoek 
naar nieuwe leden. Wilt u een steentje bij-
dragen aan de gezinsvieringen die 4x per 
jaar in Zierikzee worden gehouden, mail 
dan naar: judithatoudbrabers@gmail.com.
Ook voor vragen en/of aanvullende infor-
matie kunt u dit e-mailadres gebruiken. 
Binnenkort starten we met de voorbe-
reidingen voor de viering van 3 april. Het 
zou fantastisch zijn om dan al samen met 
nieuwe leden deze viering op te zetten.
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heeft ook zijn voordelen.” Toch kunnen we 
terugblikken op een mooi 2021.
In totaal hadden we 30 vieringen, waarvan 
24 keer W & C viering en 6 keer een 
eucharistie. Daarnaast hadden we op de 
donderdagen regelmatig een W & C vie-
ring verzorgd door pastor Noëla Polet. 
Donderdag 13 mei was deze viering wel 
heel bijzonder. Een viering uit dankbaar-
heid. Organist Wim Boer begeleidde de 
viering Pro Deo. 
Ook dit jaar heeft Wim dankzij een ano-
nieme donatie 6 x de viering samen met 
het herenkoor Cecilia uit Goes verzorgd. 
De Pinksterviering verdient ook extra aan-
dacht. De voorbeden gingen over de zeven 
gaven van de H. Geest met een bloem-
stuk voor het altaar, waarin zeven kaarsen 
waren verwerkt. Na elke voorbede werd 
er een kaars aangestoken. Ook werd tij-
dens de viering de windkracht 8 fakkel 
onze kerk binnen gebracht, vergezeld met 
een pinkstergroet van de Hervormde kerk 
van Haamstede. Tot slot verraste pastor 
Rens Stobbelaar ons met het zonnelied 
van Franciscus begeleid door broeder 
gitaar. Zondag 19 september mochten we 
genieten van koor Libs uit Hoogerheide, 
maar ook van een viering met twee heren. 
Aalmoezenier Heinrichs verzorgde het 
merendeel en pastoor Snijders ging voor 
in het eucharistisch gebed. Op eerste en 
tweede kerstdag hadden we twee can-
tors, die door Elvira Vos-Simons begeleid 
werden. 
Elke zondagviering was wederom goed 
verzorgd met een eigen inbreng door de 
voorgangers.
Het overlijden van Carine Neijzen was 
voor onze werkgroep een groot verlies. 
Haar positieve inbreng missen we nog 
vaak. Heel veel dank aan alle voorgan-
gers, dirigenten, organisten, koorleden  
en acolieten.

Henny Wichgers (werkgroep Haamstede)
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CARITAS
De kerstmarkt in afgeslankte vorm was 
niettemin een groot succes te noemen. 
Wij, van de Caritas, waren vertegenwoor-
digd met een boekenmarkt en de lichtjes 
kerstboom. De boekenmarkt zowel als de 
lichtjesboom werd aardig druk bezocht 
ondanks dat er weinig ruchtbaarheid 
gegeven was aan de kerstmarkt en we 
eigenlijk alleen onze trouwe parochianen 
dachten te kunnen begroeten. Toch waren 
er nog velen die de weg naar ons wisten 
te vinden. Vandaar dat we blij waren met 
de opbrengst van de wens/lichtjesboom; 
dit bedrag hebben we geschonken aan 
Gertie Bin die kerstpakketten had samen-
gesteld voor de asielzoekers in de Zeel-
andhallen in Goes. Een prachtig initiatief 
dachten wij. De opbrengst van de boe-
kenmarkt werd geschonken aan de voed-
selbank en dat hoeft verder geen betoog 
dat dit welkom is. De opbrengst van de 
wensboom was € 150,-- en de voedselbank 
konden we blij maken met € 125,--. Dank 
aan onze vrijwilligers en onze bezoekers 
die de Caritas een warm hart toedragen.

KBO AKTIVITEITEN
Langs deze weg willen wij onze leden en 
natuurlijk ook niet-leden een gezegend en 
gezond 2022 toewensen!
Het is echter ontzettend jammer dat we 
onze activiteiten alweer op een laag pitje 
moeten zetten. De nieuwjaarsreceptie/kof-
fieochtend kon al geen doorgang vinden, 
zo ook de geplande klaverjasmiddag en 
de stamppotmiddag/avond, resp. gepland 
op 14 januari en 21 januari. We blijven 
optimistisch en we hopen dat de koffie-
ochtend op dinsdag 1 februari wel gaat 
lukken. Zo hopen we ook dat de klaver-
jasavond van 25 februari door kan gaan, 
aanvang zoals gebruikelijk om 19.30 uur 
in het parochiecentrum. De stamppot-
avond hebben we verplaatst naar vrijdag 
18 februari, diegenen die zich daar voor 
hadden aangemeld blijven op de lijst 
staan, als u zich nog niet daar voor opge-
geven hebt kan dat bij Kees Verkaart, mail-
adres:  
kverkaart@gmail.com
Voor het klaverjassen kunt u zich zoals 
gebruikelijk aanmelden bij mij: 
hmverkaart@zeelandnet.nl

TERUGBLIK 2021
Ook in 2021 hadden we met corona te 
maken, weliswaar niet zo heftig als in 
2020, maar toch. Niet alleen onze eigen 
kerkgangers, maar ook de toeristen waren 
heel voorzichtig. Bovendien ontdekte men: 
“Op zondagmorgen de viering voor de TV 

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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PASTORAAL CENTRUM
Secretariaat/teamassistentie:
Ria Boonman-Vermue
Leny Rijk-Rijk
Zusterstraat 4, 4461 JA Goes, tel. 0113-218610
info@rkbovendeschelde.com
Openingstijden Pastoraal Centrum: 
van di & vrij van 10.00 tot 12.00 uur

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

   E: alidavanveldhoven@gmail.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

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

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

EMERITI PASTORES
Harry Buijssen, buijssen@zeelandnet.nl
Tom Brooijmans, tbrooymans@zeelandnet.nl
Paul de Maat, pdemaat@planet.nl

REDACTIE
- Goes Riet Hopmans
- ’s-Heerenhoek Plonie Paree
- Heinkenszand Addie Nelen
- Kwadendamme Hans de Vos
- Lewedorp Tilly van Klooster
- O-Z-Beveland Jeannet Kievit
- Ovezande Marinus Bierens
- Sch-Duiveland Rudy de Maaijer
- Pastoresteam Alida van Veldhoven
- Hoofdredactie Richard Gielens
vragen/opmerkingen: mail ze naar 
parochienieuws@zeelandnet.nl 

WEBSITE
 www.paterdamiaanparochie.nl

OPLAGE
 4500 exemplaren

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

SAMENGEDRAGEN VITALITEIT?

Het dagblad Trouw startte in december 
een serie artikelen over de RK Kerk. De 
eerste artikelen waren niet bemoedi-
gend. Beschreven werd hoe de RK Kerk in 
Nederland in zwaar weer is geraakt. De 
meeste parochies en bisdommen draaien 
financieel met verlies. Het aantal kerk-
gangers vermindert – net als het aantal 
voorgangers en actieve vrijwilligers. De 
parochies hebben te veel kerkgebouwen 
– te duur en te groot. Geen echt nieuws 
waar Trouw mee kwam. Veel parochies 
en bisdommen realiseren zich dat de situ-
atie penibel is en dat er keuzes moeten 
worden gemaakt. Ook in onze parochie 
worden daar stappen toe gezet. 

De laatste artikelen in Trouw hadden een 
andere sfeer. De focus lag niet op de 
zorgen en problemen in de Kerk, maar op 
de kansen. Zo kwamen jonge priesters 
in beeld die vanuit de wereldkerk naar 
Nederland kwamen om hier de voort-
gang van de Kerk te steunen. We kennen 
dat ook in ons eigen bisdom. Van de 27 
parochiepriesters in ons bisdom komen 
er 8 ‘uit de wereld’: uit India, Argentinië, 
de Filippijnen, Indonesië, Vietnam… Het 
zijn de jongste priesters in het bisdom. 
Ze nemen ervaringen mee van parochies 
waar het geloof vitaal wordt beleefd. En in 
het daaropvolgend artikel schreef Trouw 
over jonge parochianen, jonge vrouwen 
en mannen die – anders dan veel leeftijd-
genoten – bij Christus en zijn Kerk willen 
horen. Ze engageren zich in diaconie en 
catechese en ze gaan op zondag naar de 
kerk. Geloof hoort er voor hen niet zomaar 
‘een beetje bij’, maar geloof kleurt en 
draagt hun leven. Ze kiezen bewust voor 
een katholieke identiteit. Vaak moeten ze 
zich verdedigen bij leeftijdgenoten, dat ze 
zoiets ‘geks’ doen als naar een kerk gaan.

In die bemoedigende voorbeelden her-
kennen we de krachtlijnen voor onze 
parochies. Meer dan om grote getallen 
gaat het om persoonlijke overtuiging, om 
bewuste keuzes voor het geloof. Het past 
bij de visie van kardinaal De Kesel, de 
aartsbisschop van Mechelen-Brussel. Hij 
schreef er over in zijn boekje ‘Geloof en 
godsdienst in een seculiere samenleving’. 
Het is een van de meest aansprekende 
theologische boeken uit 2021 – en uiterst 
leesbaar. De kardinaal schetst hoe de Kerk 
in een andere cultuur terecht is gekomen. 
Tot voor veertig jaar was het ‘gewoon’ 
dat mensen lid waren van een parochie 
en op zondag naar de kerk gingen. Kerk 

en parochie hadden aanzien en 
waren van betekenis in de samenleving. 
Die tijd is voorbij. In de huidige samenle-
ving is het geloof in de mens belangrijker 
dan het geloof in God. Het is in onze dagen 
niet meer vanzelfsprekend dat iemand 
christelijk is en bij een parochie hoort. 
Kinderen worden niet gedoopt ‘omdat het 
er bij hoort’, maar omdat ouders bewust 
gelovig leven en hun kind echt gelovig 
willen opvoeden. Gelovigen komen op 
zondag samen om hun geloof te beleven 
– uit overtuiging, ook als ze er verder voor 
moeten reizen. Ze willen elkaar als mede-
gelovigen – als zusters en broeders –  
ontmoeten en ze willen God ontmoeten. 
In die veranderde cultuur realiseert de 
Kerk haar opdracht. De Kesel beschrijft 
die aansprekend. God is Liefde, weet De 
Kesel. God gunt mensen liefde en hoopt 
dat mensen op zijn aanbod ingaan. Dat is 
de opdracht van de Kerk: de Liefde van 
God beantwoorden en zijn Liefde ver-
spreiden in de wereld. Kerkleden – de 
gelovigen – doen dat door een band met 
God aan te gaan. Ze danken en loven God 
om wat Hij geeft en maken Hem biddend 
deelgenoot van hun vragen en zorgen. Ze 
geven handen en voeten aan Gods Liefde 
door goed te zorgen medemensen en voor 
de aarde. 

Dat is de opdracht van de Kerk. De band 
met God beleven en van God getuigen in 
de wereld. De Kesel weet dat het in onze 
tijd niet om grote aantallen gelovigen gaat. 
Meer dan de kwantiteit is de kwaliteit 
belangrijk. Met hun gebed en met hun inzet 
zijn gelovigen betekenisvol aanwezig in de 
wereld. Ze zijn als het zout dat smaak geeft. 
De Kesel weet ook dat het niet zal lukken 
om in alle dorpen en stadswijken aanwezig 
te blijven. Dat lukt niet omwille van de klei-
nere aantallen en omwille van de hoge 
kosten. Belangrijk is dat gelovigen  elkaar 
opzoeken, elkaar bemoedigen, met elkaar 
het geloof blijven delen en beleven - over 
de grenzen van dorspkernen en stadwijken 
heen. Zo kan het verhaal van God met de 
mensen worden doorverteld. Het past bij 
de uitdaging waar wij voor staan. ‘Samen-
gedragen vitaliteit’ hebben we dat eerder 
genoemd. Samen mogen en moeten en 
kunnen we er voor zorgen dat het geloof 
in onze omgeving behouden blijft, levendig 
blijft en aantrekkelijk blijft. 

Geerten Kok

Kopij voor nummer 2 kan men nog inleveren tot 
zondag 27 maart. Parochienieuws verschijnt op 
vrijdag 8 april en bevat alle informatie over de 

voorbereidingen op Pasen (17 april).

 Bijdragen via de kern aanleveren via de betref-
fende contactpersoon (zie parochiekern) en  

algemene bijdragen via de hoofdredactie 
parochienieuws@zeelandnet.nl. 

In dit tweede artikel op de achterpagina van Parochienieuws willen we dit thema 
verder verkennen. Wat betekent 'samengedragen vitaliteit' voor onze parochie? En 
hoe maken we ons 'samen sterk' voor ons geloof? 


