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MAAKT BELOFTE SCHULD?
De generaties boven en gelijk met mij 
werden geboren met het begrip ‘erfzonde’. 
Als nieuw mensje werd je zo snel mogelijk 
na de geboorte door het sacrament van de 
doop ‘schoongewassen’ van dit aangeboren 
kwaad. Geen enkel baby voelde zich op dat 
moment bewust schuldig, maar des te meer 
knaagde dit gevoel bij de kersverse ouders. 
Zij beloofden dan ook trouw hun boreling 

een christelijke/katholieke opvoeding te geven.  Vaak was de 
moeder om begrijpelijke redenen niet bij de doop aanwezig, maar 
namen een ‘peter en meter’ haar plaats in. 
Bij de eerste communie herhaalde zich dat tafereel: je kon pas 
deelnemen aan de maaltijd aan de kerkelijke tafel, als je van 
tevoren gebiecht had. De pastoor, kapelaan of religieuze maakte 

je wel duidelijk wat je zoal verkeerd 
gedaan kon hebben.
Plechtige communie en/ of heilig 
vormsel waren een bewuste her-
innering aan die eerdere doopbe-
lofte. Je sprak opnieuw, maar nu in 
eigen persoon, het vertrouwen uit 
dat je volgens de geldende christe-
lijke regels je leven zou indelen. 

BELOOFD BLIJFT BELOOFD!
Met het kerkelijk huwelijk kwam opnieuw die belofte terug: 
samen elkaar trouw te zijn; elkaar te steunen in goede en kwade 
dagen, in armoede en rijkdom, in ziekte en gezondheid alle dagen 
van je leven. Bovendien beloofde je als toekomstige ouders je  
eventuele kinderen een christelijke opvoeding te geven. 

BELOVEN EN OOK DOEN?
Je zou – na vier keer zo’n zelfde belofte afgelegd te hebben-  toch 
wel mogen veronderstellen dat je vaak genoeg aan die afspraak 
herinnerd werd. 
Maar….woorden blijken niet altijd in beton gegoten te kunnen 
worden: we vergeten kleine lettertjes; zien de ongemakken 
van alledag en de sleur van het leven. Een belofte kan ervaren 
worden als een molensteen om je nek…en daar wil je vanaf: 
goedschiks of kwaadschiks.

EIGEN SCHULD: DIKKE BULT?
Bij geldzaken dien je vooraf goede informatie in te winnen, 
voordat je een deal afsluit. Bij intermenselijk contact ligt dat 
moeilijker (volgens sommigen) en kun je via ruzie/raad en rech-
ters wel een weg vinden om er vanaf te komen…Bij geloofszaken 
ligt dat weer anders, omdat geloof geen wetenschap zou zijn.  
Een mens kan zich toch wel eens vergissen?
Nu we in een generatietijdperk gekomen zijn, waarin men 
vooral voorkeur heeft voor vrijheid en ongebondenheid, maken 
schuldgevoelens plaats voor ongedwongenheid, apathie of 

desinteresse. Geloof maakt 
plaats voor gevoel. Als het niet 
prettig overkomt, moet je ermee 
stoppen. 

CONTRACT OF CONTACT?
Wellicht zagen de generaties 70+ 
hun geloofsafspraken als min of 
meer ongeschreven contracten. 

Men begreep toen niet altijd werd er bedoeld werd, maar je hield 
je er wel aan. Soms was het tekenen bij het kruisje.
Nu willen we vooral het naadje van de kous weten, toekomstper-
spectief zien en ook uitstapmomenten bepalen, want het leven is 
te kort om je voor eeuwig vast te leggen.
Wie met de brokken zit, zal daar anders over denken, maar het 
verschil tussen dikke bult en lekker puh zit meer tussen de oren 
dan in de portemonnee. Deze lokale pijn (hoofd of beurs) wordt 
anders ervaren en dan is vluchtgedrag een uitweg om er vanaf te 
komen. 
In dit opzicht zal de huidige generaties 30 tot 60+ minder last 
hebben van kerksluitingen, ten gevolge van leegloop, gebrek 
aan pastoraal werkers en financiële tekorten dan hun ouders 
en grootouders. Zij houden vast de regel: ‘aan eens gegeven/
geschreven blijft gegeven/geschreven’.

NIEUWE BELOFTE?
Samenwerken en elkaar vinden zal binnen onze parochie  
DE GROTE BOODSCHAP zijn. Een missionaire parochie in optima 
forma. Laten we bewust binnen de mogelijkheid die elke kern 
heeft elkaar opzoeken/bezoeken en niet alleen aan ons eigen 
belang of comfort denken. Onderstaande afbeelding spreekt dan 
voor zich.

Inleidend woord van de hoofdredacteur…

Het begrip ‘schuld’ heeft meestal  een beladen, negatieve betekenis. Niemand wil met schulden  
opgezadeld worden, of als schuldenaar worden gezien, of geconfronteerd worden met schuldeisers. 
Toch voelen we ons regelmatig schuldig, zonder dat we ons ervan bewust zijn.

ZET U ALVAST IN UW AGENDA!
13 september,  na de middag in 's Heerenhoek 

LEZING door Marinus van den Berg
in het volgende Parochienieuws leest U er meer over

Ria Mangnus, ouderenpastoraat
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Pastorale bijdrage

“ZIE, IK MAAK ALLE DINGEN NIEUW!” (OPENBARING 21, 5)
Het is nog maar enkele weken en dan zullen wij weer het Mys-
terie vieren van het lijden, het sterven en verrijzen van Jezus, onze 
Heer. Dan zal in de liturgie weer een grote hoeveelheid ‘Alleluya’s’ 
klinken als uiting van onze blijheid en dankbaarheid jegens God, 
voor de overwinning op zonde en dood, door de Verrijzenis van 
Jezus Christus.  Zover is het nog niet, we zijn nog in voorbereiding 
op verschillende niveaus, niet vergetend het drievoudig advies dat 
Jezus ons voorhoudt: gebed, vasten en het geven van aalmoezen. 
Hopelijk vinden we de tijd en gelegenheid voor wat extra aandacht 
aan ons innerlijk leven, ons contact met God (d.m.v. gebed), met 
onszelf en anderen, maar ook praktisch voor allerlei dingen die 
direct te maken hebben met het Paasfeest, bv koor repetities, het 
voorbereiden van de kerk, maar ook het aan de kant doen van ons 
huis, en het doen van bepaalde inkopen voor het feest. W.b. de aal-
moezen zijn er in deze tijd goede doelen te over: de Vastenactie, 
maar ook de pogingen om als geloofsgemeenschap gastvrijheid en 
de helpende hand te bieden aan duizenden ontredderde mensen uit 
Oekraine die een veilig heenkomen en onderkomen zoeken in ons 
land en in onze streek. 
Voor mij, en nog meer dan 15 anderen uit onze twee parochies 
Boven de Schelde, was de deelname aan de Conferentie ‘De Mis-
sionaire Parochie, Als God Renoveert … ‘ op 25-26 maart een bij-
zonder mooie en bemoedigende gebeurtenis, die ons o.a. hielp de 
vreugde te beleven die hoort bij ons geloof. Graag wil ik daarover 
iets vertellen. 
Al ruim twee jaar lang werd vol verwachting uitgezien naar deze 
Conferentie die vanwege Corona steeds moest worden uitgesteld. 
Aanleiding was het verschijnen van het boek van een priester uit 
Canada, Fr James Mallon. Hij doet daarin verslag van zijn studie en 
reflectie op een kerk die meer en meer geconfronteerd wordt met 
een teruglopend aantal gelovigen. De vraag is dan: Hoe kun je dan 
toch een levende en dynamische geloofsgemeenschap worden en 
blijven? 
De sfeer in het Breepark in Breda was gedurende de gehele con-
ferentie geweldig goed. Ruim duizend deelnemers uit Nederland 
en Vlaanderent, met opvallend veel ‘jongeren’, dwz onder de 40,  
luisterden naar inspirerende en bemoedigende inleidingen en par-
ticipeerden in workshops. Beiden dagen vierden we Eucharistie, 

voorgegaan door bisschop Liesen en door bisschop Aerts van 
Brugge, met een klein maar uitstekend koortje dat nieuwe, blijde 
liederen liet klinken, begeleid door viool, piano en percussie. 
Iedereen kon meezingen, want de teksten waren zichtbaar op grote 
digitale schermen. Ook vonden er diverse getuigenissen plaats en 
werden wij uitgenodigd in kleine groepjes te bidden. 
De organisatie was geweldig goed, dankzij meer dan 100 vrijwilli-
gers, die op uiterst vriendelijke manier ten dienste stonden van het 
hele gebeuren, en steeds klaar stonden om iemand met een vraag 
of verzoek te helpen. De voorziening van goede, smakelijke maal-
tijden liet wat mij betreft niets te wensen over. 
De gastspreker uit Canada, Fr James Mallon, was goed in vorm. 
Op een energieke manier sprak hij in drie verschillende inleidingen 
over zijn uitgebreide ervaringen met parochie vernieuwing en de 
hindernissen die hij daarbij tegenkwam. Voor degenen die dat 
wensten was er simultaan vertaling beschikbaar. Duidelijk werd 
dat elke parochie een complex geheel is waarin je niet zomaar een, 
twee, drie vernieuwing kunt introduceren. Vernieuwing begint met, 
wordt begeleidt met en eindigt met bidden vanuit ons hart. Bidden 
om de Heilige Geest, de primaire Uitvoerder van vernieuwing die 
gebaseerd is op het Evangelie. In ons hart groeit het verlangen 
naar een diepere beleving van Gods Woord die zijn uitdrukking 
vindt in de beleving van de onderlinge liefde.  Psalm 127 werd aan-
gehaald: “Als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de 
bouwers.” Behalve gebed is ook van belang, het ontwikkelen van 
een visie voor de parochie, alsook de uitoefening van goed leider-
schap door leiderschaps teams die zich inzetten op verschillende 
aspecten het parochie leven. 
We werden uitgenodigd om te dromen over de parochie die we 
zouden wensen. Groepjes uit parochies konden hardop dromen 
voor een video camera. Voor de resultaten kunt u kijken op Face-
boek, Twitter en YouTube, onder de titel: de Missionaire Parochie. 
De vraag aan ons als parochies Boven-de-Schelde is: hoe gaan 
we hiermee verder?! We worden allemaal uitgenodigd om hierover 
te bidden, te reflecteren, met elkaar te delen en vervolgens daad-
werkelijk naar vermogen bij te dragen aan de droom van een ver-
nieuwde parochie. 

Pater Thaddy 

NIEUW REGIOPROJECT GEKOZEN 2022 - 2024
Iedere drie jaar kiest de Parochiële Caritas 
Instelling een nieuw regioproject. Het 
regioproject wordt gedragen door alle 
parochiekernen. Minimaal één collecte per 
jaar per parochiekern wordt aan het regio-
project opgedragen. Daarnaast wordt er op 
diverse momenten extra aandacht aan het 
regioproject gegeven. De afgelopen drie 
jaar is “Vrienden van Emergis” regioproject 
geweest. Het was tijd om gezamenlijk een 
nieuw project te kiezen. Nadat alle paro-
chiekernen hun voorkeursdoel of suggestie 
hadden doorgegeven heeft het Dagelijks 
Bestuur, middels stemmen, daaruit het 
nieuwe regioproject gekozen. 

Dit waren de voorgestelde projecten:
1. The Kickstart Project
2. Stichting Voedselbank de Bevelanden

3. Stichting het Goede Doel de Bevelanden
De keuze van het bestuur is het Kickstart-
project geworden. Dit project werd door 
meerdere werkgroepen genoemd en sluit 
goed aan op de doelstelling van caritas, 
concrete inzet voor mensen in nood. 
Het project richt zich op kinderen in Kenia 
die in armoede leven. Zij helpen deze kin-
deren om toegang te krijgen tot onderwijs 
en zo kansen te creëren voor een betere 
toekomst. In de afgelopen negen jaar zijn 
door dit project 56 kinderen geholpen om 
voortgezet en hoger onderwijs te volgen. 
Zij worden de nieuwe dokters, monteurs, 
verplegers en werktuigbouwkundigen van 
Kenia.
Ben je benieuwd en wil je graag meer 
weten over het Kickstartproject dan kan dat 
via de website: thekickstartproject.com.au 

Het project is ook te volgen via Facebook 
en Instagram.
Het nieuwe regioproject “The Kickstart  
Project” is van harte aanbevolen. 

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.
 

Petra Marijs- Verschueren
Secretariaat Dagelijks Bestuur

Parochiële Caritas Instelling Pater 
Damiaan Parochie
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Hieronder het rooster van de vieringen. 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 5 april 
09.30 uur  Goes  
 H.Buijssen Eucharistieviering 

Donderdag 7 april 
09.30 uur  Haamstede

Liturgiegroep 
Lauden 

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

Zaterdag 9 april 
Palmpasen 
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 / A.v.Veldhoven 
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 
Missicanto 

11.00 uur  Kwadendamme 
Th.de Deckere Eucharistieviering 
Orgelspel 

11.00 uur  Haamstede 
Opening vh seizoen 
F.van Hees Eucharistieviering 
L'Esprit 

11.00 uur  Goes 
Bisschop J.Liesen  
Eucharistieviering 
Interparochiële Gregoriaanse 
Schola 

16.00 uur  Kwadendamme 
P.Verbeek Vesperviering 

Dinsdag 12 april 
09.30 uur  Goes 

H.Buijssen Eucharistieviering 
19.00 uur  Goes 

Th.de Deckere Boeteviering 
19.30 uur   Haamstede ism alle kerken in  

de Westhoek 
F.van Hees 
Boeteviering 
Samen Vieren 

Donderdag 14 april 
Witte Donderdag 
09.00 uur  Zierikzee 

F.van Hees 
Lauden 

09.00-10.30 uur Goes 
Basisschool Bisschop Ernst-
school 
R.Stobbelaar 
Schoolviering 

09.30 uur  Haamstede 
Liturgiegroep 
Lauden 

11.00 uur  Rilland 
Basisschool de Horizon 
A.v.Veldhoven Schoolviering 

11.00 uur  Heinkenszand 
Basisschool Jan van Schengen 
R.Mangnus Schoolviering 

11.00 uur  Heinkenszand 
Basisschool Jan van Schengen 
R.Mangnus 

13.00 uur  Ovezande
Basischool de Zandplaat
Alida van Veldhoven

19.00 uur  Goes 
Paastriduum 
F.van Hees / A.v.Veldhoven 
 Con Amore/dameskoor  
Heinkenszand/Pius X o.l.v.  
Tuur Remijn 

Vrijdag 15 april 
Goede Vrijdag 
09.00 uur  Zierikzee 

F.van Hees 
Lauden 

15.00 uur  Goes 
M.Don 
Kruiswegviering 
Con Amore 

15.00 uur  Heinkenszand 
Liturgiegroep 
Kruiswegviering 
Dameskoor 

15.00 uur  ‘s-Heerenhoek 
Liturgiegroep 
Kruiswegviering 
Dames- en herenkoor 

15.00 uur  Ovezande 
kerk open voor gebed  
en kruisweg 

15.00 uur Kwadendamme 
kerk open voor gebed  
en kruisweg 

19.00 uur Goes 
Paastriduum 
F.van Hees / A.v.Veldhoven 
L’Esprit o.l.v. Angella v.d. Dries 

Zaterdag 16 april 
09.00 uur Zierikzee 
Paaszaterdag 

F.van Hees 
Lauden 

14.45 uur  Ter Weel Goes 
ds.H.Catsburg en J.Meeusen 
Oecumenische Passie- 
Paasviering 
Gezinsviering 

17.00 uur Goes 
Th.de Deckere 
Kinderviering 
Jeugdprojectkoor Goes 

21.00 uur  Goes 
Paaswake / Paastriduum 
F.van Hees / A.v.Veldhoven 
Herenkoor o.l.v. Wim Boer 

Zondag 17 april 
Paaszondag 
09.00 uur  's-Heerenhoek 

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

09.00 uur  Heinkenszand 
R.Mangnus 
Viering van W&C 
Kinderkoor 
paaseieren zoeken in de  
pastorietuin 

09.15 uur  Zierikzee 
Th.de Deckere 
Eucharistieviering 

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

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

10.45 uur  Lewedorp Kindernevendienst 
T.Brooijmans 
Eucharistieviering 
Con Dios 

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

11.00 uur  Haamstede 
N.Polet 
Viering van W&C 
Minikoor 
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Kerkdiensten

11.00 uur  Goes 
F.van Hees Eucharistieviering 
Capella Maria Magdalena 

Maandag 18 april 
Tweede Paasdag 
10.00 uur  Goes 

Th.de Deckere 
Eucharistieviering 
Con Amore 

Dinsdag 19 april 
09.30 uur  Goes 

H.Buijssen 
Eucharistieviering 

Woensdag 20 april 
14.00 uur  De Kraayert Lewedorp 

T.Brooijmans 
Eucharistieviering 
Donderdag 21 april 

09.30 uur  Haamstede 
Liturgiegroep 
Lauden 

Zaterdag 23 april 
19.00 uur  's-Heerenhoek 

R.Mangnus 
Viering van W&C 
Missicanto 

Zondag 24 april 
2e zondag van Pasen 
09.00 uur  Heinkenszand 

Th.de Deckere 
Eucharistieviering 
Herenkoor 
Beloken Pasen 

09.15 uur  Zierikzee 
I.van de Par 
Viering van W&C 

09.30 uur  Ovezande 
Liturgiegroep 
Viering van W&C 
Pius X 

09.30 uur  Hansweert 
Liturgiegroep 
Viering van W&C 

10.45 uur  Lewedorp 
R.Mangnus 
Viering van W&C 
Eligiuskoor 

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

11.00 uur  Haamstede 
R.Heinrichs Viering van W&C 
Minikoor 

11.00 uur  Goes 
F.van Hees 
Eucharistieviering 

Dinsdag 26 april 
09.30 uur  Goes 

H.Buijssen 
Eucharistieviering 

Donderdag 28 april 
09.30 uur  Haamstede 

Liturgiegroep 
Lauden 

Vrijdag 29 april 
16.00 uur  Gasthuis Goes 

J.Meeusen 
Viering van W&C 
Con Amore 

Zaterdag 30 april 
19.00 uur  Heinkenszand 

R.Stobbelaar 
Viering van W&C 
Herenkoor 

19.00 uur  Kwadendamme 
Th.de Deckere 
Eucharistieviering 
Singing Voices 

Zondag 1 mei 
3e zondag van Pasen 
09.00 uur  's-Heerenhoek 

Th.de Deckere Eucharistieviering 
Orgel en cantor 

09.15 uur  Zierikzee 
F.van Hees 
Eucharistieviering 

09.30 uur  Ovezande 
Th.de Deckere 
Eucharistieviering 
Pius X 

09.30 uur  Hansweert 
R.Stobbelaar 
Viering van W&C 

10.45 uur  Lewedorp 
R.Stobbelaar 
Viering van W&C 
Con Dios 

11.00 uur  Haamstede 
J.Heezemans 
Viering van W&C 
Saxofoon 

11.00 uur  Goes 
Th.de Deckere 
Eucharistieviering 
Con Amore 

14.00 uur  Ovezande 
Opening tentoonstelling iconen 

Dinsdag 3 mei 
09.30 uur  Goes 

H.Buijssen 
Eucharistieviering 

Donderdag 5 mei 
09.30 uur  Haamstede 

Liturgiegroep 
Lauden 

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

Vrijdag 6 mei 
19.00 uur  Zierikzee 

F.van Hees Eucharistieviering 

Zaterdag 7 mei 
Jongerenviering 
19.00 uur  Ovezande Kindernevendienst 

P.Verbeek 
Eucharistieviering 
Oal In 

19.00 uur  Heinkenszand 
Th.de Deckere 
Eucharistieviering 
Free Spirit 

Zondag 8 mei 
4e zondag van Pasen 
09.00 uur  's-Heerenhoek 

Liturgiegroep 
Viering van W&C 
Dames- en herenkoor 

09.15 uur  Zierikzee 
R.Mangnus 
Viering van W&C 

09.30 uur  Hansweert 
Th.de Deckere 
Eucharistieviering 

10.45 uur  Lewedorp 
Liturgiegroep 
Viering van W&C 
Eligiuskoor 

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

11.00 uur  Haamstede 
R.Stobbelaar 
Viering van W&C 
Gitaar 

11.00 uur  Goes 
F.van Hees 
Eucharistieviering 
Interparochiële Gregoriaanse 
Schola 

Dinsdag 10 mei 
09.30 uur  Goes 

H.Buijssen 
Eucharistieviering 

Donderdag 12 mei 
09.30 uur  Haamstede 

Liturgiegroep 
Lauden 
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Zaterdag 14 mei 
Eerste H.Communie 
11.00 uur  Heinkenszand 

P.Verbeek / A.v.Veldhoven 
Eucharistieviering 
Young Spirit 

19.00 uur  Ovezande 
Th.de Deckere 
Eucharistieviering 
Pius X 

19.00 uur Lewedorp 
T.Brooijmans 
Eucharistieviering 
Con Dios 

Zondag 15 mei 
5e zondag van Pasen 
09.00 uur  Heinkenszand 

Liturgiegroep Viering van W&C 
Dameskoor 

09.15 uur  Zierikzee 
Liturgiegroep 
Viering van W&C 

09.30 uur  Hansweert 
Th.de Deckere 
Eucharistieviering 

10.45 uur  's-Heerenhoek 
A.v.Veldhoven 
Viering van W&C 
Orgel en cantor 

11.00 uur  Kwadendamme Bluesviering 
R.Stobbelaar 
Viering van W&C 
Blues 

11.00 uur  Haamstede 
N.Polet 
Viering van W&C 

11.00 uur  Goes 
Th.de Deckere Eucharistieviering 
L'Esprit 

12.30 uur  Heinkenszand 
A.v.Veldhoven 
doopviering Nova van Eekelen 

Dinsdag 17 mei 
09.30 uur  Goes 

H.Buijssen 
Eucharistieviering 

Woensdag 18 mei 
14.00 uur De Kraayert Lewedorp 

T.Brooijmans 
Eucharistieviering 

Donderdag 19 mei 
09.30 uur  Haamstede 

Liturgiegroep 
Lauden 

Vrijdag 20 mei 
14.30 uur  St.Maarten i/d Groe Goes 

J.Meeusen 
Viering van W&C 

Zaterdag 21 mei 
19.00 uur  Ovezande 

T.Sip/diaken W. Tobé 
Byzantijnse viering 
koor van Zelzate 

19.00 uur  Heinkenszand 
Th.de Deckere Eucharistieviering 
Dameskoor 

Zondag 22 mei 
09.00 uur  's-Heerenhoek 

Liturgiegroep 
Viering van W&C 
Dames- en herenkoor 

09.15 uur  Zierikzee 
Th.de Deckere 
Eucharistieviering 

09.30 uur  Hansweert 
R.Stobbelaar 
Viering van W&C 

10.45 uur  Lewedorp 
T.Brooijmans 
Eucharistieviering 
Eligiuskoor 

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

11.00 uur  Goes 
Th.de Deckere 
Eucharistieviering 
Herenkoor 

11.00 uur  Haamstede 
F.van Hees 
Eucharistieviering 
Saxofoon

STRAATMISSIE IN GOES
Op zaterdag 5  februari  jl. organiseerde 
de heilige Pater Damiaanparochie in 
samenwerking met het Sint Franciscus-
centrum een “ open kerkactiviteit”  in en 
rondom de heilige Maria Magdalenakerk 

in Goes. De bedoeling van deze  “straat-
missie”  was heel eenvoudig: mensen op 
straat uitnodigen om een kaarsje aan te 
steken in deze (in het centrum van Goes 
gelegen) kerk en indien gewenst ook een 
persoonlijke intentie in een bus vooraan 
in de kerk te deponeren.  De benade-
ring  van mensen (gelovig of niet gelovig) 
door een groot aantal vrijwilligers was 
heel uitnodigend en niet dwingend. Door 
deze benadering werd een groep mensen 
bereikt bestaande uit personen die niet op 
de uitnodiging ingingen, personen die uit 
een zekere nieuwsgierigheid de kerk bin-
nenliepen en een kaarsje lieten branden 

tot personen die daadwerkelijk via of met 
de vrijwilligers tot “geloofsgesprekken”  
kwamen. 
Uit de evaluatie achteraf met de 
vrijwilligers onder leiding van 

Kerkdiensten
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 Algemeen

Vanuit het bestuur 

vertegenwoordigers van het bisdom bleek 
dat er een groot enthousiasme was over 
de aanpak van het geheel. De respons 
van de benaderde mensen bleek wel uit 
de “zee” van kaarsjes die zijn aange-
stoken en vooraan bij het altaar werden 
geplaatst. Ongetwijfeld heeft daarbij 
geholpen dat er een aankondiging van 
deze straatmissie plaatsvond in Parochie-
nieuws nr 1 van 2022 van de Pater Dami-
aanparochie en de aankondiging door 
pater Thaddy de Deckere in diverse eer-
dere diensten. Zeker is ook veel te danken 
aan de parochianen van Vlissingen en 
Middelburg die al eerder een dergelijke 
missie met succes hadden georganiseerd 
en nu als “deskundigen” mede ondersteu-
ning gaven in Goes.
De dag was begonnen met een Eucha-
ristieviering om 10.30 uur waarna de 

vrijwilligers in de Magdalenazaal onder 
het genot van een kopje koffie/thee de 
opzet van het geheel doornamen en aan 
ieder van de vrijwilligers taken werden 
toebedeeld (van aanspreken van mensen 
buiten de kerk, tot het begeleiden van 
mensen in de kerk en het aangaan van 

gesprekken). Zelf heb ik met veel plezier 
deel uitgemaakt van een gelegenheids-
koortje van vier personen dat non-stop 
in de kerk voor muzikale ondersteuning 
zorgde met behulp van het Liedboek van 
het Sint Franciscuscentrum met veel Tai-
zé-liederen. Mooi was ook dat bij de uit-
stelling van het Allerheiligste aan het slot 
van de bijeenkomst het aloude Tantum 
Ergo Sacramentum werd gezongen. 
Kortom om in de sfeer te blijven : “een 
geslaagde missie” zeker voor herhaling 
vatbaar! Die herhaling of liever nieuwe 
missies vinden plaats in Vlissingen op 2 
april a.s. en in Heinkenszand op 9 juli a.s. 
Noteer het in uw agenda 

Ron Nuytinck,
Lid van de vrijwilligersgroep  

straatmissie, kern Goes.

TOEKOMST KERKGEBOUWEN VII
 

Met dit stukje informeer ik u over de voort-
gang van de stand van zaken rond de toe-
komst van onze kerkgebouwen. 
Op 15 februari 2022 is een delegatie van 
het parochiebestuur en het pastoraal team 
op bezoek geweest bij bisschop Liesen. 
Onderwerp van gesprek was het voorge-
nomen besluit herbestemming kerkge-
bouwen, dat op 31 augustus 2021 door het 
parochiebestuur vastgesteld is. De bis-
schop heeft dat op 3 september 2021 van 
ons ontvangen.
De bisschop heeft zich vervolgens in twee 
termijnen over ons voorgenomen besluit 
laten informeren en adviseren door de 
priesterraad en door de bisdomstaf. Op 
basis daarvan heeft de bisschop zijn visie 
op ons voorgenomen besluit gegeven. 
Die visie heeft de bisschop op 21 februari 
schriftelijk bevestigd in een brief, die 
ook op onze website te vinden is onder 
home>nieuws>algemeen. De inhoud van 
die brief is besproken in een buitenge-
wone vergadering van het parochiebe-
stuur op 24 februari 2022. De bespreking 
van de brief heeft geleid tot twee aanpas-
singen.
In de eerste plaats is het voorgenomen 
besluit aangevuld met een perspectief 
op de middellange termijn, te weten over 
5 jaar. In de tweede plaats is het aantal 

kerken dat op korte termijn gesloten zal 
worden teruggebracht van vier naar drie. 
U heeft een korte samenvatting van het op 
24 februari door ons bijgestelde voorge-
nomen besluit inmiddels via een brief thuis 
ontvangen, evenals alle andere geregis-
treerde parochianen. De complete versie 
van het voorgenomen besluit staat op de 
website, www.paterdamiaanparochie.nl.
Als u dit leest is het parochiebestuur en 
het pastoraal team bezig met het infor-
meren en horen van de parochianen in 
alle acht de parochiekernen over het voor-
genomen besluit. Die operatie duurt twee 
weken. Het verwerken van de reacties en 
het uitwerken van de verslagen zal daarna 
ook een aantal weken duren. Op 10 mei 
2022 neemt het parochiebestuur dan een 
definitief besluit herbestemming kerkge-
bouwen.
Het zijn ingrijpende gebeurtenissen die nu 
plaatsvinden. Wij maken ons, net als de 
bisschop, vooral zorgen over de effecten 
die het sluiten van de stenen kerken heeft 
op de lokale levende geloofsgemeen-
schappen. Niet voor niets geeft de bis-
schop aan dat het sluiten van de kerk 
niet betekend dat het pastorale aanbod 
in de betreffende parochiekern verdwijnt. 
Integendeel, er komt door de sluiting en 
het daarop volgend stoppen van de vie-
ringen in die kern een beetje tijd vrij bij de 
leden van het pastoraal team. Die tijd kan 
besteed worden aan de ombouw van onze 

parochie naar een meer missionaire paro-
chie. De andere activiteiten van het team, 
zoals de ziekenzalving, blijven gewoon 
doorgaan. 
Ik begrijp dat deze beslissingen u per-
soonlijk zullen raken, zeker als u in een 
kern woont waar onze kerk ergens in 
de komende 12 maanden gesloten gaat 
worden. Wij nemen deze beslissing straks 
zo zorgvuldig mogelijk, met aandacht voor 
het verdriet dat we bij u veroorzaken. U 
kunt mij de komende periode over uw 
vragen of gevoelens mailen via 
kerksluitingen@rkbovendeschelde.com.

Victor Slenter, Vicevoorzitter
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DAMIAANTJE

Versje Pasen
Pasen is fijn
Pasen is een fijn feest!
Het wordt warmer buiten,
We zoeken eitjes in de tuin.
De vogeltjes fluiten,
En we worden al een beetje bruin.
Maar het allerbelangrijkste met Pasen is,
Deze belangrijke gebeurtenis:
Jezus die zich helemaal aan ons geeft,
Jezus is niet dood: Hij leeft!
Van kindengeloof.nl

Recept voor broodhaantjes 
500 gr tarwebloem 
1/2 theel. zout 
1 zakje droge gist 
1 kleine eetl ‘suiker’ 
3 dl melk of water een paar krentjes of rozijnen 

Bereidingswijze 
Doe de bloem, zout, gist en suiker in een kom. Maak een kuiltje in het 
mengsel en schenk daar de melk of het water in. Kneed alles goed door 
en dek de kom af met een vochtige schone theedoek. Laat het deeg 
ong. 45 min rijzen op een warme plek (bv de verwarming of de oven (de 
laagste stand) tot de hoeveelheid verdubbeld is. Verdeel het deeg in 
vieren en haal er van elk deel een stukje af. Kneed de haantjes in vorm 
en maak van de overgebleven stukjes vleugeltjes. Deze kun je met een 
beetje lauw water op het haantje plakken. Van de krentjes of rozijn-
tjes maak je de ogen. Bak de haantjes in ca. 20 min in de oven (+/-220 
graden)

Hoe ziet de Goede Week eruit
Palmzondag:
De zondag voor 
Pasen noemen 
we palmzondag. 
Het is het begin van de Goede Week. We vieren 
dan dat Jezus als een koning werd binnenge-
haald in Jeruzalem. De mensen zwaaiden met 
palmtakken en zongen hosanna.
Witte Donderdag:
Op deze dag at Jezus voor het laatst met Zijn 
vrienden. We noemen dit het laatste avondmaal. 
Jezus zei, toen Hij het brood in stukken brak en 
ronddeelde: Dit is mijn lichaam, en het wordt 
voor iedereen gegeven.
En bij het ronddelen van de wijn zei Hij: Dit is 
mijn bloed dat voor iedereen wordt vergoten.
Zijn vrienden snapte er toen niet veel van. Pas 
later toen Hij dood was begrepen ze wat Jezus 
bedoelde. In veel kerken wordt dit laatste avond-
maal nog steeds gevierd. En in onze kerk zelfs 
elke zondag, daar noemen wij het brood (lichaam 
van Jezus) de Eucharistie of Hostie.
Goede Vrijdag:
Het is de vrijdag voor Pasen. Deze dag her-
denken we dat Jezus is doodgegaan. 
Waarom zou dan toch deze dag Goede vrijdag 
worden genoemd? Er was toch niks goeds 
aan, dat Jezus dood ging. Goede vrijdag heet 
zo omdat Jezus Zijn leven aan ons allemaal 
gegeven heeft. Dit deed Hij omdat, Hij onze 
dingen die we fout doen aan het kruis heeft 
gedragen. Dit betekent dat Hij ervoor zorgt dat 
God ons kan vergeven als we iets doen dat niet 
mag. Meestal doen we dan een ander verdriet of 
pijn. Als je er spijt van hebt kan God je vergeven, 
en jij kunt dan ook naar de ander toe gaan en 
zeggen dat je spijt hebt.
Paaszaterdag:
Op paaszaterdag denken we aan Jezus die nu in 
het graf ligt, een uitgeholde grot met een grote 
zware steen ervoor. Het kruis is nu leeg, en in 
veel kerken is het altaar nu leeggeruimd. Er 
liggen en staan geen bloemen, kaarsen, of mooie 
kleden op het altaar (kerktafel waar de pastoor 
of dominee aan staat.)
Eerste Paasdag:
Op zondag is het eigenlijke Pasen. Op deze dag 
staat Jezus weer op uit de dood. Dat ontdekten 
Maria en Jezus' discipelen volgens de Bijbel 
toen ze bij het graf kwamen en zagen dat de 
grote steen die het graf beschermde, was weg-
gerold. 

Paasgedachte
Het graf is open
De zon schijnt zeer uitbundig
en de lucht is stralend blauw,
de vogels fluiten prachtig:
maar de wereld is zó grauw.

Ze is gehuld in rouwgewaad
van oorlog en geweld,
in zwarte nevel van vernieling
de wereld wordt gekweld.

Maar elke morgen weer opnieuw
zijn er Gods gunstbewijzen,
de lente breekt ook nu weer door
en Zijn schepping zal Hem prijzen!

En eens daar op die heuvel
veranderde de dag in nacht
toen de Zoon van God
streed met de duivelse macht.

Maar opnieuw gaat de zon schijnen
in de vroege morgenstond,
vogels fluiten zeer uitbundig
en dauwdruppels schitteren op de 
grond.

Want het graf is open, de steen is 
weg
Jezus is opgestaan en leeft
en heel het duistere boze rijk
is bevreesd en beeft.

"Ik heb de wereld overwonnen"
spreekt de levende Heer;
"vrees niet en wees niet bang
Ik breng in hun lot een keer!".

Dichter: Els Hengstman-van Olst
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DAMIAANTJE

BLIJF DIT DOEN

Op donderdagmiddag 17 maart kwamen 
elf communicanten samen in de Jan van 
Schengenschool in Heinkenszand, om 
met elkaar te gaan werken aan het com-
munieproject 'Blijf dit doen'. Maar eerst 
moesten ze elkaar leren kennen, want Bas 
komt uit Hoedekenskerke, Teije komt uit 
Lewedorp, Jaylinn, Hailey en Oliwia komen 
uit ’s- Heerenhoek, Simone, Evi, Nicky en 
Marenthe komen uit Heinkenszand en 

Ellen en Britt uit Ovezande.
Het leuke was, dat deze eerste les 'de 
Naam' heette en zo leerden we in deze les 
dus de namen van elkaar kennen. Maar 
in het verhaal wat we hoorden, vertelde 
God ook zijn naam aan Mozes. IK-ZAL-
ER-ZIJN is de naam van God, een naam 
om nooit meer te vergeten. Aan het eind 
van de les kenden we elkaar al best wel 
goed en hebben we er zin in om samen op 

weg te gaan naar de communieviering op 
zaterdag 14 mei om 11.00 uur in de kerk 
van Heinkenszand. Zet dat alvast maar in 
uw agenda, want iedereen is welkom!

Werkgroep eerste communie

Op 27 maart presenteerde de groep  
communicanten zich tijdens een viering in 
Heinkenszand.

NIEUWS VANUIT DE WERKGROEP EERSTE COMMUNIEVOORBEREIDING 2022
de voorbereiding op het sacrament van de eucharistie ( de eerste heilige communie) heeft een andere 
vorm en invulling gekregen dan voorgaande jaren. Er is gekozen voor een opzet, waarbij op twee 
locaties/in twee kerken dit sacrament en de voorbereidingen plaatsvinden: Goes en Heinkenszand. 
Nadrukkelijk worden communicanten EN het gehele gezin betrokken in de weg naar de eerste Heilige 
Communie: gezinscatechese. Hieronder een verslag..

GEZINSCATECHESE VIERING  
Goes  20 maart - Heinkenszand 27 maart

Wij komen vandaag uit verschillende 
kernen van de parochie, samen in het huis 
van God. Ieder met zijn eigen kleur en 
talent.
We ontdekken dat we elkaar nodig 
hebben, want alleen met geel en rood 
samen krijgen we oranje. Zonder blauw 
en rood is er geen paars. Wat zouden we 
doen zonder groen, als blauw en geel niet 
samen doen?

Zonder rood is er geen liefde
Zonder blauw geen hemellucht
Zonder paars geen troost en steun
Zonder geel geen zonneschijn
Zonder oranje geen koningsdag
En wat zou de  schepping doen Zonder 
groen?

Zo puzzelden we met elkaar een kerk vol 
mooie kleuren! En God zag dat het goed 
was!

Werken aan het moodboard: thuis in het 
huis van God

Gebed:
Voor de jonge gezinnen met een communi-
cantje of een vormeling in de pater  
Damiaanparochie.

Dat het huis waar zij wonen een plek 
van vrede en vreugde mag zijn voor 
hen, een veilige haven waar ze Gods 
zegen mogen ervaren en kunnen 
bouwen aan hun toekomstdromen. 

Dat ze zich welkom voelen in de kerk en 
mogen ervaren dat hier heilige grond 
is waar je stil kunt worden en waar je 
contact kunt zoeken met God en met 
medegelovigen. 

Dat zij geraakt mogen worden door 
de boodschap van Jezus van licht en 
liefde. 

Dat de kracht van de heilige Geest door 
hen, voor hen en met hen mag werken 
aan gerechtigheid en vrede.
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VORMSELVOORBEREIDING IN ONZE PAROCHIE

Je geloof ontwikkelt zich, net als je eigen 
lichaam en geest. Daarom is het passend 
om met jonge mensen – via het vorm-
selproject- vooruit te blikken en terug 
te kijken op je eigen leven en dat van 
anderen.

Zeventien jongeren uit alle windstreken 
van onze grote parochie komen regelmatig 
samen om al pratend, puzzelend, schrij-
vend, tekenend en knutselend bezig te zijn 
met diverse thema’s binnen je geloof.  
Wie helpt me en wie kan ik helpen? Met 

wie sta ik in contact? Hoe kan ik in con-
tact komen met God en Hij met mij? Hoe 
kan ik werken aan een doel in mijn leven? 
Mensen met een eigen missie of droom? 
Daarnaast proberen we in groepsverband 
via appgroep en eigen ideeën een invul-
ling te geven aan de zeven werken van 
barmhartigheid. Wekelijks staat een van 
de zeven werken in de belangstelling/ via 
een standaard krijgt deze opdrachtkaart 
in plaats van betekenis.  Gevangenen 
bezoeken is moeilijk, maar via een paas-
kaartenactie kunnen we wel laten merken 
dat we deze groep mensen niet vergeten!
We raken enthousiast als we mensen 
met een missie spreken: vrijwilligers die 
zonder eigen belang of betaling belangrijk 

werk doen voor anderen: gezondheids-
zorg en preventie; naastenliefde/Caritas; 
vluchtelingenwerk; vrijwilliger in de kerk. 
Ook pastoor/vormheer Paul Verbeek ver-
telde zijn dromen als jongetje en kon reali-
seren wat hij altijd al graag wilde worden: 
priester! 
De komende weken gaat de groep verder 
met onderwerpen als: ‘vuur’ (hoe raak 
je enthousiast over iets en kun je dat 
vasthouden?) Wat betekent geloven in 
een kerk (via een gezinsviering met alle 

gezinsleden) en Hoe draag je jouw geloof 
uit, zonder dat anderen je hiermee pesten?

Werkgroep vormselvoorbereiding 2022

DAMIAANTJE

In het licht van de verrijzenis
 Passieconcert
Composities van  Palestrina, Tallis, Bourgeois, Buxte-
hude, Bach, Duruflé, Andriessen, Howells, Sanders, 

Lauridsen en Pärt

Wim Boer, dirigent
Marieke Brokamp en Dirk van de Velde, viool
Mark Christiaanse, orgel

Hervormde Kerk Kapelle
Kerk open 20.00 uur
Aanvang concert 20.30 uur
Toegang € 15,--
Kaartverkoop aan de zaal: alleen contant
Kaarten reserveren via www.lusciniaconsort.nl  

Kamerkoor Luscinia

Woensdag 13 april 2022
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PELGRIMSTOCHT 2022
Woensdag 13 april naar de Chrismamis te Hulst

Enthousiaste gelovige wandelaars kunnen 
deelnemen aan een pelgrimstocht naar 
de Chrismamis van het Bisdom Breda op 
woensdag 13 april 2022, de woensdag in 
de Goede Week. De Chrismamis is dit jaar 
in de H. Willibrordusbasiliek te Hulst.

Onze pelgrimstocht start in Middelburg om 
met de bus naar Zuiddorpe te gaan. Daar 
beginnen we aan een tocht van ongeveer 
17 km. Tijdens de tocht hebben wij enkele 
rust/gebedsmomenten en een korte stilte-
wandeling. We zorgen ervoor om op tijd bij 
de chrismaviering aanwezig te zijn (rond 
17.30 uur in Hulst, afhankelijk van weer en 
andere omstandigheden), zodat we nog de 
mogelijkheid hebben voor een kop soep en 
een broodje. De wandelaars nemen even-
tueel eten en drinken mee voor onderweg. 
Overige onkosten zullen minimaal zijn en 
zijn voor eigen rekening.

Wilt u deze inspirerende tocht meemaken? 
Geef u op via chrismamis@zeelandnet.nl. 

Algemeen

IN DE VOETSPOREN VAN FRANCISCUS  
VAN ASSISI - GODSZOEKER
 Een bezinningsreis van 28 september – 5 oktober 2022

Een uitnodiging van Rens Stobbelaar, die 
het niet kan laten om te verhalen over 
Franciscus

Graag vraag ik je aandacht voor Fran-
ciscus, van Assisi. Onze Paus heeft zijn 
naam aangenomen. Waarom heeft ie dat 
gedaan, wat is het verhaal daarachter. . 
. . .
Tijdens deze bezinningsreis treden we 
in de voetsporen van Franciscus. Niet 
alleen letterlijk, door in de omgeving van 
Assisi de plekken te bezoeken waar Fran-
ciscus ook kwam, maar we treden ook in 
zijn voetsporen door de bezinning die in 
de reis ingebouwd is. Ook in de weg naar 
binnen volgen we Franciscus in zijn voet-
sporen.
De ochtenden staan in het teken van 

bezoeken aan plekken die van waarde zijn 
voor de franciscaanse spiritualiteit. Na de 
lunch en middagrust ontmoeten we elkaar 
op een creatieve en ontspannen wijze 
rond thema’s uit de franciscaanse spiritu-
aliteit. We delen wat de dag ons gebracht 
heeft en sluiten af met een gezamenlijke 
viering.
Elke dag staat een thema centraal. Na 
het late avondeten is er geen gezamenlijk 
programma. Er is gelegenheid voor rust, 
ontspanning, ontmoeting of een avond-
wandeling in Assisi.  Bijzonder is dat we 
nu ook op 3 en 4 oktober,  de sterfdag en 
jaardag van Franciscus in Assisi zijn. 
Begeleiding van Mieke Dorssers (direc-
teur Franciscaanse Beweging) en Rens 
Stobbelaar (was begeleider van klooster-
weekenden Franciscaanse Spiritualiteit). 
Samen begeleiden we deze bezinningsreis 
al jaren en kennen daar goed de weg. 
Meer informatie met programma en 
kosten, kun je vinden op https://www.fran-
ciscaansebeweging.nl/reizen/bezinnings-
reizen 
En als je nog vragen hebt neem dan con-
tact op met: rensstobbelaar@outlook.com  
06-50504785

REGIONALE OECUME-
NISCHE HEMELVAARTS-
VIERING OP 26 MEI 
Al vele jaren is het gebruikelijk 
om de viering op Hemelvaartsdag 
samen te doen met de omliggende 
kerken. Dit jaar is het aan de paro-
chiekern ’s-Heerenhoek om de orga-
nisatie op zich te nemen. 
De Protestante kerken en de RK 
kerken komen bijeen bij de RK kerk 
in ‘s-Heerenhoek. We beginnen 
om 08.30 uur met een wandeling 
van ongeveer 5 km rondom ’s-Hee-
renhoek. Onderweg plukken we 
bloemen ter versiering van het 
altaar. Bij terugkomst zal er koffie 
zijn.  Om 10 uur begint de kerkdienst. 
Zoals altijd is het na afloop samen 
koffiedrinken en ontmoeting. We 
hopen velen van u te ontmoeten op 
deze dag. 

MARIA MAGDALENA 
BUITEN DE KERK

In de kerktuin tegenover het museum 
is vanaf Witte Donderdag, 14 april,  een 
expositie te zien over Maria Magdalena, 
met onder andere objecten uit de r.k. 
Maria Magdalenakerk. 
In het museum is tegelijkertijd een expo-
sitie aan haar gewijd. Tijdens de hele 
Goede Week wordt een gedicht over 
Maria Magdalena op de Grote Kerk gepro-
jecteerd. Meer activiteiten volgen, met het 
hoogtepunt op 22 juli. 

Willy van Meegen 

foto: Google Streetview
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Algemeen

INFORMATIEAVONDEN 
inzake voorgenomen besluit kerksluitingen H. Pater Damiaanparochie

Op dinsdag 
22 maart 
kregen veel 
parochianen 
een belang-
rijke brief 
onder ogen: 
mogelijke 
sluiting van 

een vijftal kerken in de  H. Pater Damiaan-
parochie binnen afzienbare tijd (2022-2025).
Voordat ieder voor zich een mening had 
kunnen vormen, brachten Omroep Zeeland 
en PZC het bericht ook onder de aandacht 
van alle Zeeuwen.

Parochienieuws is – naast de website 
www.paterdamiaanparochie.nl – hét 
medium om alle belangrijke informatie aan u 
door te geven.
In de periode 28 maart – 8 april vonden 
in alle acht de kernen informatieavonden 
plaats, waarbij naast uitleg over het voor-
genomen besluit, alle ruimte is voor aanwe-
zigen om vragen te stellen en hun gevoelens 
over dit voornemen tot sluiting te uiten.
Parochiebestuur en pastoraal team willen 
graag peilen hoe dit ingrijpend voorstel 
overkomt. Vandaar dat het bezoek aan een 
van de acht avonden zeer op prijs wordt 
gesteld.
Tot op heden ( weekend 1 april) zijn er in 
vier van de acht parochiekernen infor-
matieavonden gehouden. Op de website 
kunnen we na elke bijeenkomst gegevens 
en meningen met u delen.
Het parochiebestuur koos er bewust voor 
om de drie -meest in het oog springende 

kernen, die als eerste hun kerkgebouw 
zouden moeten gaan sluiten- allereerst te 
raadplegen. 
Naast een algemene inleiding, waarop het 
voornemen tot sluiting uit de doeken werd 
gedaan, ging vicevoorzitter Victor Slenter 

in op de 
eigen lokale 
situatie/per 
parochie-
kern. Via 
grafieken 
kon men alle 
parochie-
kernen ver-
gelijken met 

de eigen kern qua vitaliteit, financiële situ-
atie en alle andere criteria die uiteindelijk 
hebben geleid tot dit voorstel inzake kerks-
luitingen.
Op de eerste bijeenkomst, maandag 28 
maart, in Hansweert kwamen zo’n dertig 
belangstellenden in deze kerk samen.
In ’s-Heerenhoek waren dat er op dinsdag 
29 maart tachtig personen. 
In Lewedorp, dat op donderdag 31 maart 
werd bezocht, kwamen ongeveer dertig 
mensen hun visie delen met het bestuur.
De volgende data zijn van belang:
10 mei valt het besluit parochiebestuur over 
kerksluiting in drie kernen.
Er volgt een extra editie van Parochie-
nieuws, waarin alle acht informatieavonden 
via verslagen terug te lezen zijn. Er wordt 
een werkgroep in het leven geroepen die 
alle vrijwilligers in alle kernen gaat horen 
over hun plannen voor de toekomst.

Op 25 oktober besluit het parochiebestuur 
over het advies van deze werkgroep en 
over het advies dat het pastorale team over 
samenwerking tussen de kernen in de paro-
chie heeft.
6 december besluit het parochiebestuur 
over de datum van sluiting van elke kerk in 
de drie parochiekernen.
Een besluit is pas definitief als de bisschop 
het voornemen tot sluiting en de wijze 
waarop dat in elke parochiekern gebeurt, 
heeft goedgekeurd! Het is te voorzien dat 
de definitieve sluiting van een kerk in deze 
niet voor Kerstmis 2022 zal plaatsvinden.

Wilt u alle informatie via mail tussentijds 
ontvangen? Stuur dan een mailtje naar 
kerksluitingen@rkbovendeschelde.com 
en we houden u telkens op de hoogte 
van alle ontwikkelingen.

PAASACTIE OEKRAINE
De parochiële caritas nodigt u uit deel 
te nemen aan een actie voor de vluchte-
lingen uit het oorlogsgeweld van Oekraïne. 
Stelt u zich voor hoe het is om in hun 
omstandigheden te verkeren: je komt aan 
in een vluchtelingenopvang. Je hebt niet 
meer bij je dan je in korte tijd kon mee-
nemen en dragen. Je bent uitgeput, koud, 

hongerig en vies. Je verlangt naar een 
warme douche en schone kleren. Daarom 
willen we als Damiaanparochie met name 
nieuw en/of ongedragen ondergoed voor 
mannen, vrouwen en kinderen verza-
melen en ook sokken. En voor de kinderen 
bovendien klein speelgoed. Denk hierbij 
aan bordspellen en legpuzzels. 
U kunt uw gaven bij gelegenheid brengen 

naar de kerk. Op Witte Donderdag, 14 
april, zullen wij de goederen meenemen 
naar de viering in de H. Maria Magdalena-
kerk om 19.00 uur in Goes, waar ze aange-
boden zullen worden in de processie van 
de gaven. Van daaruit zullen de spullen 
gebracht worden naar de centrale verza-
melplaats.

Pastoor Fons van Hees
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Algemeen

START NIEUWE CURSUS THEOLOGISCHE VERDIEPING
Op 8 september 2022 is het weer zo ver. 
Dan start er na drie jaar weer een nieuwe 
cursus theologische verdieping in de ‘Vre-
deskerk’ (voormalige Oosterkerk) te Goes.

Er zijn verschillende redenen om deze 
cursus te gaan volgen. Deze cursus is 
geschikt voor wie:
-  meer wil weten van het eigen geloof en 

de Bijbel
-  meer wil weten van christelijke spiritu-

aliteit
-  sterker wil staan en mondiger wil 

worden in geloofszaken
-  meer kennis wil opdoen voor geloofsop-

voeding, catechese en bezoekwerk
- bewuster kerkdiensten wil beleven
- open wil staan voor ‘andersdenkenden’

Tijdens de cursus wordt veel geleerd, 
maar ook veel afgeleerd. Dat is de reactie 
van een oud-cursist: “Er bleek bij mij over-
bodige ballast te zijn, waarvan ik dacht 
dat het belangrijk was voor mijn geloof, 
maar wat volstrekt overbodig bleek, en 

mijn geloof zelfs in de weg stond”. In de 
eerste twee jaar van de cursus wordt een 
brede basis gelegd. Aan de orde komen 
de bijbelvakken Oude- en Nieuwe Testa-
ment. Daarnaast het vak Dogmatiek dat 
voor veel nieuwe cursisten steeds weer 
een verrassing is: het gaat daarbij niet 
om het aanleren van kerkelijke dogma’s, 
maar om een verdieping in de geloof-
spraktijk die door de eeuwen heen is 
ontstaan en steeds wordt vernieuwd. Bij 
het vak Kerkgeschiedenis komt ook de 
wisselwerking met cultuur, muziek en 
andere kunstvormen aan de orde, dus 
geen aaneenschakeling van jaartallen en 
personen. Bij het vak wereldgodsdien-
sten is er vooral veel aandacht voor het 
jodendom, de islam en het boeddhisme. 
Dat betekent ook inzicht in de wisselwer-
king tussen godsdienst en mondiale poli-
tiek. Het vak Filosofie maakt duidelijk hoe 
er op verschillende manieren kan worden 
nagedacht over godsbeelden, wereld- en 
mensbeeld. Daarbij krijgt de cursist inzicht 
in de denkkracht en de wijsheid door de 
eeuwen heen.

Na twee jaar kan men de cursus worden 
beëindigd. In de praktijk willen vrijwel alle 
cursisten doorgaan met het derde jaar. 
Daarin wordt de kennis die opgedaan is 

in de eerste twee jaar toegepast in meer 
praktische vakken zoals Pastoraat, Litur-
giek, Diaconaat, Kerkmuziek en Ethiek.
Het bijzondere van de cursus in Goes is 
dat deze oecumenisch is: protestanten en 
katholieken, maar ook andersdenkenden 
zijn van harte welkom. Ook de docenten 
zijn zowel van protestantse als katholieke 
origine. Vrijwel alle docenten zijn al lan-
gere tijd aan de cursus verbonden. Ze 
hebben een grote kennis van hun vakge-
bied en doceren met veel passie. Ook weer 
aan een nieuwe groep.

Op donderdag 25 augustus, aanvang 19.30 
uur, is er een voorlichtingsbijeenkomst in 
de Vredeskerk, Ds. W.H. van der Vegtplein 
2, 4461 NG Goes. Maar u kunt zich ook 
eerder opgeven om verzekerd te zijn van 
een plek in de nieuwe cursus. 

Dat kan bij Dhr. Henk van Elzelingen, Wester-
zicht 586, 4385 BV Vlissingen, tel: (0118) 47 28 
18. E-mail: hvelzelingen@zeelandnet.nl.
Voor meer inlichtingen kunt u ook telefo-
nisch of via de e-mail contact opnemen 
met de cursusleider Dr. Aarnoud Jobsen, 
tel: (0113) 21 11 88. 
E-mail: ajobsen@zeelandnet.nl. 
Uitvoerige informatie is te vinden op de 
website: https://www.ctvgoes.nl/

HOE HET MET DE PASTOOR GAAT …
Wel, met de pas-
toor gaat het goed. 
Ik heb eerder al 
verteld dat de arts 
mij genezen heeft 
verklaard van de 

lymfeklierkanker. Maar het merkwaar-
dige is dat ik vanaf dat moment pas écht  
begonnen ben met sukkelen. Ik ben van 
mijn fiets gevallen waardoor ik een paar 
weken verrekte van de pijn. Toen dat een-
maal voorbij was, ging ik, om het zomaar 
te zeggen ‘door mijn rug’. Weer een aantal 
weken als kreupel door het leven gegaan. 
Maar ja, toen  kwam toch de tijd dat ik 
weer wat kon doen. Te beginnen met 
twee vieringen op een zondag. Dat was 
te veel. Ik was uitgeput op het einde van 
de zondagochtend. Nu ga ik al een aantal 
weken voor in een viering per zondag. 
Voorlopig is dat genoeg. Ik ga wat op 
huisbezoek, neem af en toe deel aan het 
overleg van het pastoraal  team en een 

enkele bestuursvergadering. Ik heb al een 
huwelijk kunnen inzegenen en een uit-
vaart kunnen leiden. En zo zijn er nog wat 
dingen. Het doet mij wel allemaal goed. 
Maar ondertussen heb ik ook nog corona 
gehad. De vermoeidheid viel als een stolp 
om me heen en benam me de adem. Weer 
drie weken op rust. Maar zoals aan het 
begin gezegd gaat het nu weer goed. Ik 
heb genoten van die bijzonder inspire-
rende tweedaagse conferentie in Breda 
over de Missionaire Parochie. Ik ben ook 
weer een beetje begonnen met werken en 
probeer het zover op te bouwen totdat ik 
bij mezelf zeg: zo is het genoeg. Hopelijk is 
dit te begrijpen. Ik ben nota bene 72 jaar 
geworden.
Ondertussen ben ik onze waarnemend 
pastoor Paul Verbeek heel dankbaar dat 
hij mij vervangt in de H. Damiaanparochie 
en de H. Mariaparochie. Hij heeft het hele 
(voorgenomen) besluit rond het sluiten 
van de drie kerken geleid, samen  met 

onze vicevoorzitter Victor Slenter. En dat 
naast zijn eigen pastoraat in Bergen op 
Zoom en werk voor het bisdom. In de H. 
Mariaparochie heeft hij soortgelijke ver-
diensten samen met vicevoorzitter Ruud 
Louwes en zijn bestuur, waar besloten 
werd tot de sluiting van de O.L. Vrouwe-
kerk in  Vlissingen. Ook Geerten Kok, onze 
interim-teamleider ben ik dankbaar dat hij 
samen met pastor Alida en pater Thaddy 
en pastor Ria het pastoraat heeft behar-
tigd, samen met onze team-assistentes.  
En niet op de laatste plaats Erik Steeg-
mans, die op onnavolgbare wijze de paro-
chiekern van Zierikzee (waar ik deel van 
uitmaak) heeft geleid, zoals ook de andere 
parochiekern-voorzitters  dat gedaan 
zullen hebben. En ook ben ik zuster Noëla 
heel dankbaar voor de goede zorgen die 
ze aan mij heeft besteed en nog. Zo bent 
u weer een beetje op de hoogte van het 
reilen en zeilen van

fons van hees, pastoor
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De uitvaartdienst en crematie vonden 
plaats op 1 april. 

CON AMORE
Wij willen iedereen hartelijk dankzeggen 
voor de felicitaties, kaarten en lieve 
woorden tijdens ons 25-jarig jubileum.
In het bijzonder willen we het bestuur 
van de Parochiekern Goes, voorganger 
V. Schoenmakers, de kosters, de kof-
fie-dames, en de bloemiste bedanken.
Dankzij jullie hebben wij een onvergete-
lijke dag gehad. Op weg naar 30 jaar Con 
Amore!

Bestuur en leden Con Amore

KERKWACHTEN GEZOCHT
De parochiekerk in Goes gaat dinsdag t/m 
vrijdag open in de zomermaanden.
Heeft u zin/tijd om mee te draaien en 
belangstellenden informatie te geven over 
hetgeen ons kerkgebouw biedt?
Neem contact op met Ton Perenboom     
ton.perenboom@gmail.com 

KVG NIEUWS 
Heel voorzichtig zeg ik: we mogen weer 
iets organiseren !
Als ik dit schrijf is de inloopsoos op 
woensdagmiddag weer gestart: van 14.00 
tot 16.00 uur In de Magdalenazaal. Kosten  
€ 1,50 voor koffie of thee met koek.
Altijd gezellig maar er kunnen best nog 
wat mensen bij, ook niet-leden.
We hebben de ledendag gehad, die weer 
goed verzorgd was in het Heer Hendrik-
huis, wel met nieuwe beheerster, maar 
zeker niet slechter.
‘s Morgens vergadering en uitleg over ons 
goede doel van dit jaar, ‘s middags een 
optreden van Jos Tomassen. We mochten 
genieten van zijn woordspelingen. 
Omdat we met Kerst niet uit eten konden is 
dit verzet naar maart en hebben de dames 
genoten van een heerlijk diner bij Markt-
zicht.
Op 12 april gaan we een kijkje nemen bij 
Vrijmetselaarsloge Scaldis.
Op 17 april vieren we Pasen: het wonder 
van de wederopstanding van Christus.
Op 24 April komt er een heel actueel 
onderwerp aan bod namelijk  pinpas-
fraude: waar moet je op letten en wat moet 
je nooit doen. 
Hou 10 mei vrij voor onze jaarlijkse reis. 
Deze keer naar Zeeuws-Vlaanderen, uitno-
diging volgt.
Onze gedachten gaan ook uit naar de 
mensen in de oorlog die vechten voor 
hun vrijheid en waar velen niet van terug 
komen. Laten we bidden voor vrede 
wereldwijd.

Ik wil eindigen met een  vraag: komt u ook 
eens bij ons kijken?
Bel dan even met Els van Es,  
tel: 06-4900700.

Tot ziens, Dien Janssen.

GOEDE VRIJDAG/KRUISWEG

Op 15 april (Goede Vrijdag) is de Kruisweg 
om 15.00 uur live via Kerkdienstgemist.
nl te volgen met de beelden van onze 
Kruisweg zodat u thuis kunt meebidden. 
De Kruisweg wordt geschreven door M. 
Don die zeker in deze tijd aandacht zal 
schenken aan de oorlog in de Oekraïne en 
Corona.

Het is van groot belang dat we blijven 
bidden ook als we even op een stoel of 
bank zitten is het fijn om even een stukje 
van de rozenkrans te bidden, leg hem 
weer in ‘t zicht zodat je even tot bezinning 
komt of luister naar Radio Maria waar 
je ook geregeld geestelijke voeding kan 
krijgen.
Zalig Pasen gewenst.

Florien de Hond

ONTMOETING
Op zondag 13 maart maakten we kennis 
met Yannick de Potter. Hij is de nieuwe 
voorzitter van de Parochiële Caritas. Na 
afloop van de viering werden we, in het 
zonnetje op het kerkplein, getrakteerd 
op een kopje koffie/thee met iets lekkers 
erbij.  Yannick veel succes in je nieuwe 
functie.
Ook waren alle vrijwilligers uitgenodigd 
om het boekje “van Titus Brandsma tot 
Edith Stein” (veertig dagen bidden met 
heiligen en martelaren) in ontvangst te 
nemen. 

Goes * H. Maria Magdalenakerk

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
Anna Johanna (Annie) van der Borgt, 90 
jaar, overleden op 26 januari, weduwe van 
H. Capello. 
De afscheidsdienst en crematie vonden 
plaats op 1 februari.
Joanna Petronella (Ans) van Woezik, 84 
jaar, echtgenote van Herman Heuvink.
De crematie heeft plaatsgevonden in 
besloten kring op 7 februari. 
Elisabeth Anna Leonie (Lisette) de 
Schepper, 72 jaar, overleden op 11 
februari, echtgenote van:
L. J. Schout. De uitvaartdienst en crematie 
vonden plaats op 18 februari.
Pieter Antoon Florentina Burgs, 84 jaar, 
overleden op 4 maart, weduwnaar van:  
H. de Hond.
De uitvaartdienst en crematie vonden 
plaats op 10 maart.
Carolina Barbara Maria (Carolien) Tak, 68 
jaar, overleden op 26 maart, echtgenote 
van: P. Dam.
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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

Hailey Rentmeester en Oliwia Pedrak 
komen samen met kinderen uit de Zak in 
Heinkenszand. De Eerste Communieviering 
zal ook in de parochiekernkerk van Hein-
kenszand plaatsvinden.

Onze vier vormelingen: Stan Schrieks, 
Marissa Mol, Job en Marlou Hol gaan 
samen met dertien jongeren uit de gehele 
parochie op speurtocht naar geestdrift 
binnen hun geloof. Zij wisselen van loca-
ties tussen de kerken van Lewedorp, Goes 
en ’s-Heerenhoek. De vormselviering vindt 
plaats in de parochiekerk in Goes.
Dopelingen kennen we al jaren niet 
meer….jammer, maar het is niet anders.
Kerkelijke huwelijken: we moeten diep in 
de archieven duiken om deze gebeurtenis 
nog voor de geest te halen.
Biecht:  in onze kerk vinden die inciden-
teel -op verzoek/na een viering- plaats 
in beslotenheid van biechtvader en kerk-
ganger. Tijdens een viering  een biecht is 
al jaren niet meer in zwang.
Sacrament der zieken: op parochiekern-
niveau zien we dit sacrament alleen maar 
terug in de beslotenheid van zieke en 
pastor. Soms vinden er binnen de parochie 
nog vieringen plaats, waar men in geza-
menlijkheid het sacrament kan ontvangen.
Chrismavieringen:  in 2006 hadden wij voor 
het laatst een chrismaviering in onze kerk; 
vanuit het hele bisdom kwam men de hei-
lige oliën ophalen. Dit jaar vindt de viering 
plaats in Hulst op woensdag 13 april.

TUSSEN PASEN EN PINKSTEREN

De komende weken gaan we ons richten 
op de periode die voor ons ligt; zeker tot 
en met december 2022. 
In de Goede Week zullen we op Goede 
Vrijdag nadrukkelijk een kruisweg-viering 
houden om 15.00 uur. Het is de enige vie-
ring in de Goede Week die we zelfstandig 
nog mogen houden. Met Pasen zullen we 
misschien anders jubelen dan gewoonlijk, 
maar de koren laten in alle toonsoorten 
horen dat ze er nog zijn!  
De weekdiensten en speciale vieringen 
(waaronder ook uitvaarten) blijven tot 
nader orde voorzien worden van orgelspel 
en zang. Na de kerksluiting kunnen er in 
onze kerk geen kerkelijke uitvaarten meer 
plaatsvinden, maar  het kerkhof blijft intact. 

's-Heerenhoek * H. Willibrorduskerk

voelden en begrepen al langer dat het 
huidig beleid niet vol te houden was. 
Tekorten kun je niet blijven aanvullen uit 
een stroppenpot. Ook al is de parochiaan 
best genegen een extra duit in het collec-
tezakje te doen. Waarvoor natuurlijk har-
telijk dank!
Voor degenen die wat meer op afstand 
staan en minder vaak de kerkdiensten 
bezoeken, kan het beeld wel schokkender 
zijn. Hoe kan zo’n mooie, grote beeldbepa-
lende kerk zomaar sluiten?  Er is pas een 
grondige restauratie achter de rug en de 
tekorten liepen toch terug?
Onze kern en kerk staan niet meer op 
zichzelf; sinds 2013 maken we samen de 
diensten uit binnen de H. Pater Damiaan-
parochie en worden plussen en minnen 
tegenover elkaar en met elkaar besproken. 
Aan vitaliteit en betrokkenheid lag het pri-
mair niet. Al moet wel gesteld worden dat 
van het aantal geregistreerde parochi-
anen ( zo’n 1400) 46% zich echt betrokken 
voelde via financiële bijdragen en zo’n 8% 
regelmatig diensten bezochten. Natuurlijk 
moeten we daar de kijkers van Kerk-TV 
en de gevolgen van corona in betrekken. 
De gemiddelde bijdrage per kerkganger 
was veel hoger dan anders en ook het 
aantal misintenties bleef opvallend hoog. 
Wederom feiten om blij te zijn!
Voor direct betrokkenen als: koorzangers, 
kosters, dirigent/organist, schoonmaak-
ploegen, gastvrouwen, bloemengroepen, 
kerkhofwerkers, acolieten en liturgische 
werkgroep breken er onzekere tijden aan. 
Hoe en tot wanneer gaan we verder? 
In de komende maanden worden er met 
alle betrokken vrijwilligers en parochianen 
gesprekken gevoerd. We gooien de hand-
doek niet in de ring!

VOORBEREIDING OP  
DE SACRAMENTEN
Al eerder dit jaar zijn er gesprekken 
gevoerd over de voorbereiding van com-
municanten en vormelingen binnen onze 
kern en ons cluster. Het aantal commu-
nicanten (3) is te laag om zelfstandig een 
voorbereiding op te zetten en dus werd 
besloten het parochiebreed aan te pakken. 
We praten dan niet meer over grote aan-
tallen: 17 kinderen in totaal. 
Onze drie communicanten: Jaylinn en 

LIEF EN LEED
Overleden:
27 januari: Mina (Wilhelmina Cornelia) 
Priem-Loos, weduwe van Laurentius 
Priem, 91 jaar; vroeger woonachtig in de 
Deken Tomaslaan, maar de laatste jaren 
verblijvend in de Kraaijert te Lewedorp.  
Op 1 februari hebben we de afscheids-
dienst in onze kerk gehouden.
02 februari: Nellie (Pieternella Cornelia) 
Bruijns-Rijk, echtgenote van Paul Bruijns, 
69 jaar; woonachtig te Heinkenszand, 
maar begraven na een besloten afscheids-
dienst op ons kerkhof.
03 februari; Helena Franse, 96 jaar; zij 
woonde in Theresiahof en in besloten 
kring werd later afscheid van haar 
genomen.

HET GROOTSE LEED VLAK VOOR DE 
LIJDENSWEEK
Op dinsdag 22 maart viel bij zo’n 732 
woningen uit onze kern een brief in de 

bus met een 
hele duidelijke 
boodschap: we 
moeten sluiten!
Voor een aantal 
mensen kwam 
dit bericht niet 
uit de lucht 
vallen; ze 
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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

De Mariavieringen blijven dit jaar gewoon 
gehandhaafd in mei en in oktober.
Hemelvaart krijgt een bijzondere plaats 
dit jaar, mede door het verzoek van de 
gezamenlijke kerken in onze regio om een 
oecumenische dienst te houden. (zie apart 
artikel).
Het hoogfeest van Pinksteren, Willibrord-
zondag, Allerzielen en Kerstmis zullen 
zeker niet onderdoen voor andere jaren.  
Heel bewust zullen we deze bijzondere 
diensten gaan verzorgen, voor de laatste 
keer!
Wellicht zal de Oudejaarsviering ook een 
bijzonder accent krijgen, maar daarover 
later dit jaar meer.
Koffieochtenden en kerkhofwerk worden 
tot nader orde gewoon doorgezet. 
De Snuffelmarkt-dames willen dolgraag 
nog hun verzamelde spullen te koop aan-
bieden. Wellicht in combinatie met de 
rommelroute die in ons dorp gehouden zal 
worden.
Kortom: we blijven – zo lang mogelijk- als 
kern kerkelijk actief, maar zullen onder-
tussen wel contacten zoeken met andere 
parochiekernen om te bezien hoe we het 
geloof via samenkomsten levend kunnen 
houden.
We spreken de hoop uit dat met name de 
koren voldoende inspiratie blijven vinden 
om samen met voorganger, organiste en 
kosters door te blijven gaan!

TOEKOMSTBEELD?
Nu het voorgenomen besluit tot kerks-
luiting duidelijker wordt, kunnen we ons 
richten op de toekomst inzake kerkbezoek. 
De afstand tussen kerkgebouw en gelo-
vigen zal niet enkel in reisafstand groter 

worden. Mensen zullen minder vanzelf-
sprekend  de kerkdiensten bezoeken, als 
daar veel belemmeringen bij horen: slecht 
weer, weinig parkeerruimte, geen passend 
vervoer. Wellicht dat deze foto uitkomst 
biedt. Een zondagse lijndienst tussen 
kerken in de Zak? 

We kunnen ons voorstellen dat u denkt: 
‘Wat moet ik nu nog doen, als de kerk toch 
sluit?’ Het zou ontzettend jammer zijn, 
als we op meerdere fronten de zaak zo 
zouden afronden: de kerk dicht en tege-
lijkertijd de knip dicht! Een kerk is naast 
een huis van gebed ook een monument 
dat voor ons beeldbepalend is en blijft: 
’s-Heerenhoek was een  uitgesproken 
katholiek dorp, met een kerkgebouw met 
kathedrale uitstraling….en dat baken 
willen we behouden. Sloop of verminking 
van het gebouw is niet mogelijk: het is een 
beschermd rijksmonument en dat stempel 
belemmert sowieso een grondige externe 
verbouwing. Daarom vragen we u beleefd: 
blijf ons steunen, ook in de periode dat we 
moeilijkheden moeten overwinnen: 
de kosten blijven voor en na de jaarwisse-
ling 22-23!

VRIENDEN VAN WILLIBRORD/ 
KERKBIJDRAGE
Vrienden van Wiilibrord willen dat het 
gebouw een zinvolle functie behoudt; wel-
licht niet meer als gebedshuis, maar wel 
ruimte biedend voor een samenkomst in 
de parochiezaal. Samen met alle mensen 
die het kerkgebouw in volle glorie willen 
beschermen, vragen we ook voor de toe-
komst uw steun. Alvast hartelijk dank 
daarvoor! Bankgegevens vindt u onder het 
kopje; vermeld desnoods ‘vriend van Willi-
brord’. Echte vrienden laten elkaar immers 
niet los!

's-Heerenhoek * H. Willibrorduskerk

LIEF EN LEED
Overleden:
Op 21 januari is overleden Mart Rijk, echt-
genoot van Marijke Steenbakker op de 
leeftijd van 75 jaar.

Op 2 februari is overleden Cornelia 
Bruijns-Rijk, echtgenote van Paul Bruijns 
op de leeftijd van 69 jaar.

Op 5 februari is overleden Pieter Johannes 
Menheere, echtgenoot van Cornelia Theo-
dora Elisabeth de Jonge op de leeftijd van 
85 jaar.

Op 3 maart is overleden Apolonia Cornelia 
(Leu) Huige-van t Westeinde, weduwe van 
Cornelis Huige, op de leeftijd van 88 jaar.

Op 5 maart is overleden Jacoba (Koos) 
Traas-Grim, weduwe van Piet Traas, op de 
leeftijd van 89 jaar.

Op 16 maart is overleden Elizabeth Antonia 
Janse -van Bremen, weduwe van Adrie 
Janse, op de leeftijd van 80 jaar.

Op 11 maart is overleden Apolonia Rijk-
Vermue, echtgenote van Jan Rijk, op de 
leeftijd van 98 jaar. Bijna 99 jaar geleden 
werd Leu in Heinkenszand geboren; nu is 
zij er overleden na een bewogen leven. In 
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De kalender is vanaf 2 april verkrijgbaar 
in de kerk na de vieringen op zaterdag en 
zondag voor een bedrag van €10,-

KBO HEINKENSZAND
KBO Heinkenszand start weer op na 
gedwongen coronasluiting.
De komende tijd staan de volgende activi-
teiten op het programma.
21 april: De inspiratietour van de Unie KBO 
in de Stenge van 10.00 – 16.00 uur. Met 
in de morgen bijzondere sprekers: Jaap 
Jongbloed, Bert van Leerdam en Marinus 
van den Berg. ‘s Middags kunt u diverse 
workshops volgen. Entree is geheel gratis 
en neemt u deel aan zowel het ochtend- 
als het middagprogramma, dan wordt u 
ook een lunch aangeboden. Aanmelden 
hiervoor is wel verplicht. Dat kan telefo-
nisch 030-3400655 of via de website van 
KBO/PCOB/inspiratietour.
26 april: bezoek aan het Watersnoodmu-
seum te Ouwerkerk. Activiteit is bedoeld 
voor zowel leden als niet-leden van KBO 
Heinkenszand. Informatie telefonisch 
06-16891756 of 06-45630213 of
113-561826. De eigen bijdrage bedraagt € 5 
voor leden en € 7,50 voor niet-leden.
1 juni: bezoek aan het Kroller-Muller 
museum voor degenen die zich hiervoor al 
in 2020 hebben aangemeld.
18 juni: vaartocht door de haven van  
Vlissingen.
Bent u 50+ en nog geen lid van KBO Hein-
kenszand (contributie voor 2022 € 22,50) 
dan bent u van harte welkom voor infor-
matie over KBO Heinkenszand 06-16891756 
of 06-45630213.

DAGBEDEVAART BEAURAING  
BISDOM BREDA
Vaak leven wij tegenwoordig in een 

Heinkenszand * H. Blasiuskerk

wereld die oppervlakkig is en gejaagd.
Dagelijks worden wij overspoeld met 
schokkende beelden en onthutsende 
berichten uit en over onze wereld. Wij, 
gelovige Christenen, vinden maar moei-
lijk de tijd, rust en stilte die nodig zijn 
voor inkeer in onszelf, voor contact met 
God, voor gebed en bezinning. Bezinning 
op het hoe, waarom en waarheen met al 
ons dagelijks doen en laten. De traditio-
nele bedevaart naar Beauraing kon door 
de pandemie enkele jaren niet doorgaan 
maar nu pakken we de draad weer op.
Beauraing is een plaatsje gelegen in de 
Belgische Ardennen waar Maria 85 jaar 
geleden 34 maal is verschenen aan vijf 
kinderen. Maria gaf aan de kinderen een 
boodschap: ‘’Bouw een Kapel en laat de 
mensen hier ter Bedevaart komen’’.
Van Harte nodigen wij U uit om met ons 
mee op Pelgrimage te gaan.

Dagprogramma  
zaterdag 11 juni 2022:
7.30 uur koffie/ thee bij De Raaijberg, 
Bergen op Zoom
8.00 uur vertrek De Raaijberg
11.00 uur Eucharistieviering
12.30 uur warme maaltijd op het Heiligdom
15.00 uur Lof met ziekenzegen
17.30 uur vertrek Beauraing
Prijs volwassenen € 60,00
Kinderen t/m 11 jaar € 35,00
U kunt zich aanmelden tot uiterlijk zondag 
15 mei a.s.
Mevr. P. Luyben den Boer 0111-643390
Mevr. P. De Smit 0113-212048
Mevr. S. Vermeule-Rentmeester  
0113-655589
Mevr. M. Courtin-Rijk 0113-568500
Dhr. P. Beulens 0113-649311
Ook voor rolstoelen is de bus toegankelijk!!

Voorzitter bedevaart Beauraing:
Pastoor Paul Verbeek 06-83215322

COLLECTES
eigen kerk:
kaarsen gelden  ............................ € 249,05
misintenties ................................... € 94,70
actie kerkbalans ........................... € 67,00
overig eigen kerk .......................... € 373,25
subtotaal eigen kerk .................... € 784,00
Caritas:
2/1- Sri Lanka ................................ € 18,50
9/1 Caritas ...................................... € 25,00
6/2 Caritas ...................................... € 51,00
subtotaal caritas ........................... € 94,50
controle-totaal  .............................  878,50 

1951 trouwde zij met Jan en begonnen ze 
een boerenbedrijf in Slochteren. In 1959 
kwamen ze terug naar Heinkenszand waar 
ze een bedrijf opbouwden met fruitteelt 
en akkerbouw. In 1984 gingen ze op het 
dorp wonen en genoten ze nog lange tijd 
samen van hun vrije tijd waarbij ze alle 
tijd hadden voor hun hobby’s. Ze hadden 
3 zonen en waren maar wat trots op hun 
klein- en achterkleinkinderen. Het laatste 
jaar namen haar krachten af en is Leu uit-
eindelijk vredig overleden.

BIJZONDERE VIERINGEN,
Op 10 april is er weer een gezinscateche-
seviering voor de communicantjes en hun 
gezin. We hopen hen dan allemaal weer te 
mogen verwelkomen in onze kerk.

Op vrijdag 15 april is er in onze kerk een 
kruiswegviering met medewerking van de 
lectoren en het dameskoor.

Op 17 april is het weer een viering voor de 
kinderen. Het wordt dan een mooie paas-
viering. Na de viering mogen de kinderen 
weer paaseieren zoeken in de tuin van de 
pastorie als het mooi weer is en er is iets 
te drinken voor iedereen die dat wil.

EEN ANDERE MANIER VAN DONEREN 
BIJ DE COLLECTE
Grijp jij ook wel eens mis wanneer je een 
winkelwagenmuntje nodig hebt? Of wan-
neer je op zoek bent naar contant geld tij-
dens de collecte van een kerkdienst? Dan 
hebben we goed nieuws voor jou!
Vanaf april gaan we van start met een 
nieuwe manier van collecteren, waarbij 
je een bedrag kunt doneren met je smart-
phone. Wil je gebruik maken van deze 
betaaloptie? Download dan de zoge-
noemde Givt-app op je smarthphone via 
www.givtapp.net/download. Het gebruik 
van de Givt-app is simpel en eenvoudig:  
je opent de app op je smartphone, selec-
teert het bedrag en haalt je telefoon langs 
de collectemand.
Geef je liever contant? Geen probleem, 
deze optie blijft uiteraard ook gewoon 
mogelijk.
Benieuwd hoe het doneren via de Givt-app 
in zijn werk gaat? Bekijk de video op 
https://vimeo.com/433643393.

VERJAARDAGSKALENDER
In samenwerking met Jean-Paul de Jonge 
en Fons de Maat is deze mooie kalender 
tot stand gekomen.
Prachtige verjaardagskalender met mooie 
foto’s van de kerk en de zak van  
Zuid-Beveland.
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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

-  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

minder mensen dragen bij in de noden van 
onze kerken, er wordt dus steeds verder 
ingeteerd op het gezamenlijke vermogen. 
Veel geld vloeit weg in het onderhoud van 
de kerkgebouwen.
Haast iedereen begrijpt dat de bakens 
moeten worden verzet. Voortgaan op 
dezelfde voet is geen wijsheid. Ook de 
bisschop is dat niet ontgaan. Hij dringt al 
enige tijd aan op duurzame oplossingen 
die een tegemoetkoming moeten bete-
kenen aan gemelde problemen. In de aan-
loop naar een voorlopig besluit hebben er 
in het Damiaanbestuur heftige discussies 
plaatsgevonden. Een voorlopig besluit is 
daarna ter instemming voorgelegd aan 
de bisschop. Die heeft daarover eerst de 
priesterraad geraadpleegd. Nadat hij zich 
een mening had gevormd, is het Damiaan-
bestuur uitgenodigd om daarvan kennis te 
nemen. Dit heeft weer geleid tot een aan-
passing door het Damiaanbestuur. Daarna 
heeft de bisschop laten weten met het 
besluit te kunnen instemmen.
Het blijft van groot belang dat een kerk-
gemeenschap voldoende middelen heeft 
om de rekeningen te kunnen voldoen. 
Maar minstens zo belangrijk is de vitaliteit 
van de parochiegemeenschap. Daarmee 
wordt ondermeer bedoeld dat er beschikt 
kan worden over voldoende vrijwilli-
gers, en dat gelovigen worden geprikkeld 
om deel te nemen aan het geloofsleven. 
Vroeger had de kerk een sterke positie in 
de gemeenschap, maar nu dit niet langer 
zo is, wordt van een parochiebestuur of 
kerncommissie een andere benadering 
gevergd. Daaraan wordt in Kwadendamme 
uiting gegeven in de vorm van bijzon-
dere vieringen, zoals de carnavalsmis, de 
bluesviering, de processie, de Hubertus-
viering, de plukviering, de buitenviering, 
de Allerzielenviering, enz. Op onze eigen 
manier geven wij invulling aan het begrip 
‘missionaire kerk’. Het is van eminent 
belang dat onze vitaliteit behouden blijft!

Sjaak Uitterhoeve

CARNAVALSVIERING 2022
De carnavalsmisse van 2022 kunnen we 
gerust memoreren als een van de hoog-
tepunten van de afgelopen jaren. Dat 

DE KERK BLIJFT OPEN
Voor velen zal het geen verrassing 
geweest zijn, het bericht in de krant dat 
drie kerken in de H. Pater Damiaanparo-
chie worden gesloten. Maar ook is reeds 
in het vooruitzicht gesteld dat van de drie 
overblijvende R.K.-kerken op Zuid-Beve-
land (waaronder Kwadendamme) er over 
drie jaar nog eens twee worden gesloten.
Gaandeweg kwamen er steeds meer pro-
blemen op ons af. Het pastoraat is steeds 
krapper geworden. Verzoeken aan het 
bisdom om krachten toe te voegen aan 
het pastoraat hebben weinig opgele-
verd. Het is niet zo dat het bisdom geen 
pastors aan ons samenwerkingsverband 
wil toevoegen, maar ze zijn simpelweg 
niet beschikbaar. Een ander aandachts-
punt is dat het kerkbezoek steeds verder 
afneemt. Voordat de coronapandemie zich 
aandiende, konden er in een weekend in 
alle kerken samen nog 650 kerkgangers 
worden geteld. Recente tellingen komen 
nu uit op 350. Een volgend aandachtspunt 
wordt gevormd door de financiën. Steeds 
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had alles te maken met het feit dat prins 
Geert gaat afzwaaien. Na 22 jaar legt hij 
de scepter neer. Onze carnavalsmis was 
dan ook een mooie gelegenheid om hier 
nadrukkelijk bij stil te staan. Pastor Alida 
zette met zichtbaar plezier en humor de 
toon. Jammer was de afwezigheid van 
pastoor Paul Verbeek, hij zat vanwege 
corona in quarantaine. Dit weerhield hem 
er echter niet van om via een brief het 
woord tot de prins te richten en deze ook 
nog eens te vergezellen van een glazen 
bokaal met daarin een gravure van de 
Pikpot.
Daarmee was het feest echter niet ten 
einde, integendeel. Het mooiste moest 
nog komen en dat was een dorpswapen 
voor Kwadendamme. De prins verhaalde 
over de tijd dat vroeger in het café werd 
gesproken over de gemeente Hoedekens-
kerke-Kwadendamme, waarbij dan altijd 
het Calimerogevoel van Kwadendamme 
opspeelde. ‘Niet eens een eigen wapen’ 
zei Marien Verbeek, volgens de prins. 
Toendertijd is al het idee geboren daar 
iets aan te doen. En op zondag 20-02-22 
was het zover, burgemeester Dijksterhuis 
nam het wapen met graagte aan en zegde 
toe dat het ook nog eens officieel door de 
gemeenteraad bekrachtigd gaat worden. 
Het wapen is ontworpen door Hans de 
Vos. De burgemeester had op zijn beurt 
een verrassing door prins Geert te bevor-
deren tot Heer van Borsele. Tot slot was er 
voor de prins nog een bijzondere plaat van 
Jan-Willem Hament.

SYNODEGESPREK
Omdat paus Franciscus in 2023 een 
synode wil houden na raadpleging van 
heel het christenvolk, was een twaalftal 
mensen op uitnodiging van pastoor Van 
Hees op 23 februari naar de pastorie 
gekomen om samen te praten en na te 
denken over de volgende vragen.
Waar zien jullie in jullie ervaringen de  

heilige Geest aan het werk?
Wat vraagt Hij van jullie?
Wat is er goed?
Wat moet veranderd worden?
Waar zijn jullie als gelovigen het over 
eens?
Welke wegen zien jullie naar de toekomst?

De reacties spitsten zich toe op de positie 
van de vrouw en die van leken in de kerk. 
Er werden vragen en zorgen geuit of de 
kerk wel voldoende met haar tijd meegaat. 
Lijkt de kerk de boot te missen, wordt er 
gefocust op een kleinere kerk in plaats van 
op een volkskerk, hoe zouden we jonge 
mensen beter kunnen betrekken? Pastoor 
Van Hees zei zich heel erg in deze vragen 
te herkennen en zei ervan overtuigd te zijn 
dat een kerk waar vrouwen meer invloed 
zouden hebben, een heel andere en waar-
schijnlijk empathischere kerk zou zijn. We 
ervaarden ook dat het nog niet zo een-
voudig is om onder woorden te brengen 
wat de Heilige Geest met ons doet. Dat 
pastoor Van Hees een eigen ervaring met 
ons deelde, hielp wel ons eigen beeld op 
de heilige Geest wat scherper te stellen.
Het verslag van deze avonden, die 
intussen in alle kernen zijn gehouden, 
komt bij de bisschop terecht. Daarna is 
het de bedoeling is dat alles dat wereld-
wijd wordt opgehaald en bij Paus Fran-
ciscus wordt gebracht, zodat hij deze 
input kan gebruiken voor de synode. Hope-
lijk droegen wij op deze avond een klein 
steentje bij in een verandering die onze 
kerk hard nodig heeft.

BYZANTIJNS KOOR SRÉTENJE
Zondag 6 maart was het dan eindelijk 
zover: het eerste optreden van Srétenje 
sinds 15 februari 2020. Liederen uit de 
Oosters orthodoxe Eredienst werden met 
een diep gevoel voor de omstandigheden 
in Oekraïne ten gehore gebracht. Mee-
voelend met het leed dat daar plaatsvindt, 

wetende dat daar dezelfde liederen 
klinken. Zo wisten we ons enorm ver-
bonden met mensen dichtbij en verder 
weg. Het Byzantijns Koor was al meerdere 
keren bij  te gast en hoe mooi is het dan 
dat een van de koorleden ons meegaf dat 
het muzikaal begeleiden van deze zon-
dagmorgenviering voelde als thuiskomen. 
Thuis zijn bij elkaar, hoe mooi is dat.
Niet in het minst door de bezielende 
woorden van voorganger Rens Stobbelaar 
kijken we terug op een hele bijzondere 
viering. Het woord Srétenje betekent ont-
moeting en met heel ons hart zeggen we: 
graag tot een volgende ontmoeting.

COLLECTE OEKRAÏNE
Op verzoek van 
de Nederlandse 
bisschoppen is 
er in het caritas-
weekend van 6 
maart extra gecol-
lecteerd voor de 
slachtoffers van 
de oorlog in Oek-
raïne. Deze col-

lecte heeft in onze parochiekern het mooie 
bedrag opgeleverd van € 397,10. Dit is een 
geweldig resultaat. Dit getuigt van uw aller 
betrokkenheid, waarvoor veel dank. We 
hebben als caritasbestuur gemeend deze 
collecteopbrengst af te ronden op € 450,-. 
Tom Verbeek, beheerder van onze plaatse-
lijke supermarkt, heeft ervoor gezorgd dat 
voor dit bedrag allerlei houdbare bood-
schappen zijn bezorgd bij het depot te 
‘s-Gravenpolder. Zie bijgevoegde foto.

Tekst en foto Theo Audenaerd

VASTENACTIE CLUSTER ZUID
‘Wie een kind redt, redt de wereld.’Onder 
dit motto voert de Stichting Nether-
lands-Sri Lanka actie voor de weeskin-
deren in Sri Lanka na de verwoestende 
tsunami van 2004. We herinneren ons 
allemaal de verschrikkelijke beelden van 
de tsunami rond de kerstdagen van 2004. 
De zee sleurde dorpen, huizen, auto’s, 
maar vooral ook vele mensen met zich 
mee. Stichting Netherlands-Sri Lanka is 
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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

Kwadendamme  * H. Bonifaciuskerk

opgericht op initiatief van vier Goese-
naren. Zij ijvert voor het welzijn van de 
vele weeskinderen ten gevolge van het 
drama, en wil hen zicht geven op een 
betere en hoopvolle toekomst. Dankzij 
giften en donaties zijn er inmiddels al vier 
kindertehuizen gebouwd waar 120 kin-
deren veilig en liefdevol kunnen verblijven. 
Hun verzorging is in handen van de zus-
ters van de congregatie Mary Immaculate 
onder leiding van zuster Amatha. Het wel 
en wee van de kinderen wordt nauwlet-
tend gevolgd door de kinderbescherming. 
Op hun achttiende jaar verlaten zij in 
principe het huis, maar worden zij in hun 
bestaan verder geleid door de zusters. 
Dit prachtige doel wordt door ons cluster 
van harte ondersteund en tijdens de Veer-
tigdagentijd willen wij speciaal hiervoor 
uw aandacht vragen. Zoals gebruikelijk 
ontvangt u samen met Parochienieuws 
een flyer met daarbij de vertrouwde Vaste-
nactie-envelop. 

Namens de Caritas Cluster Zuid, Theo 
Audenaerd

PAASTIJD 2022
•  Woensdag 13 april: Chrismamis om 19.00 

uur. In de Chrismamis zegent de bisschop 
de heilige Oliën voor de doopleerlingen 
en de ziekenzalving, en wijdt hij het heilig 
Chrisma. Dit jaar gebeurt dit in de basi-
liek van Hulst. 

•  Zoals de laatste jaren gebruikelijk is, 
wordt het zgn. paastriduüm niet in alle 
kerken gevierd. In de Pater Damiaanpa-
rochie worden de vieringen van Witte 
Donderdag, Goede Vrijdag en Paas-
zaterdag dit jaar alleen in de kerk van 
Goes gevierd. Belangrijk om te weten is 
dat onze Paaskaars dus gezegend gaat 
worden in de kerk van Goes. Op Eerste 
Paasdag zullen we de kaars dan plechtig 
binnendragen in onze eigen kerk. 

•  Witte Donderdag 14 april, 17.30 uur: 
Vastensoep eten in het parochiehuis. 
In vervolg op de actie van vorige jaren 
organiseren we wederom in de Goede 
Week een gezamenlijke maaltijd. We 
willen graag met mensen samen een 
sobere maaltijd te gebruiken, een zoge-
naamde vastenmaaltijd. Het is immers 

gezellig om samen te eten en we dienen 
er ook nog een goed doel mee. We eten 
vastensoep met bruine boterhammen en 
vragen daarvoor een bijdrage van  
€ 5,-. De opbrengst komt ten goede aan 
de Vastenactie. Jong en oud zijn van 
harte welkom; voor kinderen geldt een 
gereduceerd tarief van € 2,-. U kunt zich 
opgeven tot en met woensdag 14 april 
via het Parochiehuis. 

•  Goede Vrijdag 15 april, 15.00 uur: 
Kruisweg in onze kerk. Zoals we dit al 
jaren doen, maken we een omgang langs 
de 14 staties. We luisteren, bidden en 
hopen in de stilte op inspiratie om onze 
weg naar Pasen een zinvolle betekenis 
te geven.

•  Eerste Paasdag 17 april, 11.00 uur: Hoog-
feest van Pasen. En zoals altijd na deze 
viering is er de actie Een plantje voor een 
ander landje. Dankzij de goede zorgen 
van het Kasje van Kopmels is er ook dit 
jaar na de Paasviering weer een plant-
jesmarkt. Voor een bedrag van € 2,25 
haalt u het voorjaar in huis en kunt u het 
hele seizoen genieten van groei en bloei. 
De opbrengst komt ten goede aan de 
Vastenaktie.

Parochiekerncommissie

LAATSTE BIJNA VERGETEN OORLOGS-
SLACHTOFFER
Op het kerkhof in Kwadendamme zijn uit-
eindelijk achttien oorlogsslachtoffers 
begraven. Vijftien namen van gesneu-
velden staan vermeld op het grote oor-
logsmonument, twee namen zijn door 
omstandigheden nooit op een monument 
genoemd geweest (zie Parochienieuws 7, 
jaargang 22), en één naam stond op een 
monument dat in 2002 is geruimd. Het gaat 
hier om de naam van Cornelia de Pundert, 
in 1876 geboren in het Baarlandse deel 
van Kwadendamme en in 1944 gesneuveld 
in Oostburg. Enkele jaren na haar huwe-
lijk met kleinlandbouwer Marinus Ber-
nardse Boudens kwam zij te wonen in het 
hoefje onderaan de Nieuw-Vreelandse-
dijk dat thans huisnummer 23 heeft. Toen 
haar echtgenoot in 1942 overleed, had zij 
zeven gehuwde, uit huis wonende kin-
deren en was zij niet in staat om alleen op 
het hoefje te blijven. Ze kwam als 66-jarige 
terecht in een katholiek bejaardentehuis 
voor vrouwen, één van de afdelingen van 
het Sint-Antoniusgesticht in Oostburg. 
Tijdens de Slag om de Schelde kreeg dit 
stadje het zeer zwaar te verduren. Door 
veelvuldige beschietingen en bombarde-
menten was bij de bevrijding op 26 oktober 
1944 meer dan de helft van de woningen 
totaal verwoest en was er geen enkel 

gebouw onbeschadigd gebleven. Er vielen 
meer dan 140 doden, waarvan Cornelia de 
Pundert er één was. Zij overleed uitgere-
kend op de dag van de bevrijding. Op het 
kerkhof van Kwadendamme was reeds 
vóór haar begraving een plekje besproken 
naast haar man, in een graf met een geza-
menlijk monument rechts achterin de 
derde klasse. Sinds 2011 staat haar naam 
echter ook te lezen op het in dat jaar opge-
richte oorlogsmonument in Oostburg (zie 
foto).

Tekst en foto Hans de Vos
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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

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

Lewedorp * H. Eligiuskerk

kindernevendienst en crèche. Op 2 sep-
tember starten we weer op elke eerste 
zondag van de maand tot het einde van 
het jaar.
 
PAASVIERING

Eerste Paasdag staat een mooie gezins-
viering gepland. We zijn met de voorbe-
reidingen bezig. Pastor Brooijmans is 
de voorganger en Con Dios zorgt voor 
de muzikale ondersteuning. Iedereen is 
van harte welkom. Wil jij graag een bij-
drage leveren aan deze viering? Laat het 
weten aan Mieke Geelhoed, Mirjam van 
den Dries,  Petra Goetheer of Jessica de 
Jonge.

Werkgroep kindernevendienst

1E HEILIGE COMMUNIE

Teije van Velsen, uit onze parochiekern, 
gaat zijn communie doen. Gelukkig zijn er 
uit de regio nog meer kinderen die samen 
met hem de voorbereidingen volgen.
Teije veel plezier met de voorbereiding en 
we wensen jullie een mooie viering toe 
in Heinkenszand want daar is dit jaar de 
communieviering voor de regio. 

VORMSEL 
Ook uit onze 
parochiekern 
zijn er jongeren 
die zich voor-
bereiden op het 
vormsel. 
Het zijn Vero-

nique van Stee, Danielle van Stee, Mebrit 
van Velsen, Bart en Martine van Stee die 
samen met anderen uit de Damiaanparo-
chie in Goes gevormd gaan worden. De 
voorbereidingen vinden verspreid door de 
kernen plaats. De 2e bijeenkomst in Lewe-
dorp is 21 april. Wij wensen de kinderen 
en ook hun begeleiders een fijne voorbe-
reidingstijd en een mooie viering toe.

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN
21 april vormselvoorbereiding 19.00 uur – 
20.30 uur.

LIEF EN LEED
Op 25 februari is mevrouw Elizabeth Raas 
overleden. De uitvaartdienst met aanslui-
tend de begrafenis op ons kerkhof vonden 
plaats op 4 maart

JOSÉ EN RINUS BEDANKT
Na haar hele leven op 
Lewedorp gewoond te 
hebben gaan José en 
Rinus Traas-Magnus 
ons dorp verlaten. 
José is iemand die bij 
velen bekend is op het 

dorp. Na jarenlang in de bezoekersgroep 
gezeten te hebben (en nog veel meer vrij-
willigerswerk gedaan heeft al die jaren) 
gaan ze in Goes wonen. We hopen dat 
ze daar nog vele jaren in goede gezond-
heid gaan genieten. We willen haar hierbij 
bedanken voor het vele werk wat ze al die 
jaren heeft gedaan voor de bezoekers-
groep.

We hebben Els Delhez-Traas bereid 
gevonden om haar op te volgen en wensen 
haar ook veel succes toe om de zieke 
parochianen te bezoeken.
Weet U in uw omgeving zieke parochianen 
wilt u dit dan doorgeven op één van onder-
staande telefoonnummers
Kees Vermue 06-13252859
Els Delhez 06-50957226

Ook Rinus die zich vele jaren heeft ingezet 
in de werkgroep onderhoud kerkhof 
tuin en kerk en daar allerlei werkzaam-
heden verricht heeft, willen wij van harte 
bedanken voor hetgeen hij in al die jaren 
voor de kerk gedaan heeft. Wij hopen dat, 
zoals hij gezegd heeft, dat hij nog regel-
matig vanuit Goes komt om de werkgroep 
te blijven  ondersteunen en blijft genieten 
van de gezelligheid en kameraadschap in 
deze werkgroep.

KINDERNEVENDIENST EN CRÈCHE

Zo waren we weer opgestart en zo was 
er weer een abrupt einde door de aange-
scherpte Coronamaatregelen eind vorig 
jaar. We kunnen nu gelukkig weer van 
start. Samen met jullie gaan we er een 
mooi afsluitend jaar van maken. Tot aan 
de zomervakantie draaien we de volgende 
eerste zondagen van de maand: 3 april, 1 
mei en 5 juni. In juli en augustus is er geen 
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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

ze kunnen groeien in mens-zijn. 
Het beste voorbeeld daarvan is Jezus van 
Nazareth: een mens naar Gods hart. 
Hij zal de rol van Messias vervullen en 
werk maken van een nieuwe, betere 
wereld.

Groeien is 
verder de in hoogte schieten
telkens wat langer, 
van groter naar groot
groeien is 
steeds weer nieuwe dingen beleven,
zo gaat de weg 
van geboorte naar dood

Groeien is 
knokken om verder te komen
vallen en opstaan, 
een lach en een traan
Groeien is 
zoeken en kiezen en vragen,
ergens aan werken en ergens voor staan

Groeien is 
denken en kennis vergroten
steeds meer ontdekken en 
steeds meer gaan zien
groeien is 
telkens weer grenzen verleggen
waarmaken waar je van droomde,  
misschien

Groep 4-5
IKC de Horizon

CARNAVAL EN BIDDAG
Onze school is al sinds enkele jaren inter-
confessioneel. Dat betekent dat wij kin-
deren wegwijs maken in het Protestante 
en Katholieke geloof. Dit komt o.a. naar 
voren in het dagelijks handelen van de 
leerkrachten, kinderen  en de vieringen. 
In februari vier(d)en w daarom Carnaval 
in alle groepen.  Na Carnaval begint de 40 
dagen tijd op weg naar Pasen.  De vas-
tentijd dus! We maakten er een feestelijke 

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 maanden 
januari en februari € 25,75 opgebracht.
Namens de bloemengroep hartelijk dank.

LIEF EN LEED
Overleden
Op 26 januari 2022 is Maria Clementina 
van Campen-Thielens op 99-jarige leeftijd 
te Hansweert overleden. Maria was meer 
dan 50 jaar een trouw lid van het Gemengd 
Zangkoor van onze kerk te Hansweert. 
Op 1 februari 2022 is in besloten kring 
afscheid van Maria genomen.

GROEIEN
“Later als ik groot ben…”
Welk kind is daar niet mee bezig?
Groot zijn gaat om meer dan lengte alleen; 
het betekent dat je meer mag en kunt. Het 
gaat om vrijheid en zelfstandigheid.
Kinderen weten: 
ik ben er nog niet, maar ik groei er 
naartoe.

Wat voor iemand wil je eigenlijk zijn?
Met deze vraag daagt Johannes de Doper 
de mensen uit:
blijf je bij je oude leven of 
kies je voor een eerlijkere en rechtvaardi-
gere levenshouding?
Johannes maakt de mensen duidelijk hoe 

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

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 

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

SAXOFOONCONCERT
Zondag 6 februari was er in de kerk van 
Ovezande een geweldig concert van saxo-
fonist Wim de Veth. Hij werd begeleid door 
Patricia Kruit met cello, door Peter Kruit 
met blokfluit en door Sven Buuron met 
xylofoon en marimba, waarvan de laatste 
ook geweldige solo’s ten gehore bracht. 
Het grote aantal aanwezigen bij dit Con-
cert (ruim honderd bezoekers) heeft een 
middag lang genoten van klassieke muziek 
waarbij erg duidelijk werd dat de saxofoon 
niet alleen gebruikt kan worden om er jazz 
op te spelen. Zoals Wim dat omschrijft: 
“Niet scheuren maar kleuren”. Daarbij 
duidt hij op de prachtige kleurklank van de 
saxofoon.

Ovezande * O.L.V. Hemelvaartkerk

ochtend van. Kinderen kwamen verkleed 
naar school. we speelden spelletjes met 
elkaar en dansten er op los. Dit jaar niet 
met de hele school samen, maar met 
iedere groep apart of 2 groepen samen 
vanwege de corona maatregelen. 
In maart vieren we biddag. We bidden 
dan voor het gewas. De zaadjes worden 
gezaaid en alle andere gewassen op het 
land. Dit jaar lezen we in de groep het ver-
haal van het mosterdzaadje voor, zingen 
daarover een liedje en zaaien mosterd-
zaad. Dit zaad ontvingen we van pasto-
raal medewerker Wiel Hacking bij zijn 
afscheid. Een mooie manier om dat op 
deze manier te verspreiden/ verdelen. We 
maakten met klas een elfje:

Mosterdzaadje
de grond
oei, ik groei
groene puntjes te zien
biddag

Groep 3 en juf Petra
IKC de Horizon

OP WEG NAAR PASEN
Na hele lange tijd gaan we de Paasvie-
ring weer in 'de Levensbron' houden en 
zijn Pastor Erik Tramper en Alida van Veld-
hoven onze voorgangers. 
De viering heet 
'Egel en muis vieren de lente'.

In de klas 
oefenen we 
de liedjes en 
enkele kin-
deren uit groep 
1-2-3 vertellen 
over de mos-
terdzaadjes, 
die we geplant 

hebben tijdens biddag. De kinderen van 
groep 4-5 dragen het gedicht voor 'Lente 
waar blijf je toch?' De pastor vertelt het 
paasverhaal. De kinderen van groep 6 
hangen blaadjes in de boom als teken van 
de lente. Groep 7-8 leest gebeden voor. 
We sluiten af met een lied dat heet 'Elke 
dag kan Pasen zijn'.

Sta op! Het heeft zin.
Ga de wereld in.
Sta op met elkaar
voor mensen hier en daar.

Elke dag kan Pasen zijn
als wij warmte geven.
Als we opstaan tegen pijn,
opstaan voor het leven. 
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De reacties waren zeer enthousiast. 
Enkele voorbeelden:
•  Heel erg genoten van de mooie, geva-

rieerde muziek! De saxofoon heeft een 
prachtige klankkleur geschikt voor 
allerlei muziek. Vandaag weer verliefd 
geworden op een sopraan saxofoon.

•  Ik heb uw solo 'Prayer' op YouTube 
gevonden en deze doorgestuurd naar 
mijn muziekvrienden. Met de mededeling: 
Dit en nog veel meer moois hebben jullie 
gemist. U bent een voorbeeld dat ook 
als er grijze haren komen, je nog steeds 
toonvast met fabelachtige techniek op de 
sopraansax uit de voeten kan.

•  Van mij krijgt u daarvoor ook een gouden 
medaille. Ik wens u en uw medemuzi-
kanten nog heel veel muziekplezier en 
een fijne luisterschare.

•  Wat heb ik gisteren genoten van het 
concert van Wim de Veth en de zijnen. 
Wat een prachtige muziek. Het joodse 
gebed, de loftonen ter ere van Maria en 
die tango sprongen er bij mij uit. Wat 
had hij een prachtige en zuivere toon  En 
met welk een ingehouden toewijding hij 
zijn instrument bespeelde. En wat een 
bescheiden man. Trouwens ook van de 
andere musici heb ik genoten.

Zeker voor herhaling vatbaar!

Ad  Schenk

OUDE KASTANJE GEVELD DOOR 
EUNICE
Bij de storm 'Eunice' op 18 februari is de  
eeuwenoude kastanjeboom in de kerktuin, 
op de hoek bij de Hoofdstraat gesneu-
veld. De boom is van rond 1870 en was 
opgenomen in het landelijke register van 
monumentale bomen. In zijn val heeft de 
boom ook meerdere grote takken van zijn 

buurman (een beuk uit dezelfde periode) 
mee kapot geslagen. Op basis van het 
breukvlak is door deskundigen geconsta-
teerd dat de kastanjeboom vermoedelijk 
getroffen is door de korsthoutskoolzwam. 
Dit is een schimmel die de boom van 
binnenuit ‘opvreet’. Aan de buitenzijde 
waren tijdens eerdere inspecties nog 
geen vruchtlichamen te zien. Dat is ook 
de reden dat het afbreken voor iedereen 
als een onaangename verrassing kwam.  
Omdat de stam vanbinnen reeds te ver is 
aangetast, was helaas ook het kernhout 
ongeschikt als timmer- of meubelhout. De 
week na de storm is het hout opgeruimd. 
Het ijzeren kunstwerk rond de beuk is 
wonderwel amper beschadigd.
Deze markante boom op de hoek met de 
Hoofdstraat gaan we zeker missen. Het is 
meteen een heel ander zicht. De gemeente 
huurt al enige jaren de kerktuin en is 
verantwoordelijk voor de bomen en het 
onderhoud ervan.  Men hen gaan we over-
leggen over het planten  van een nieuwe 
markante boom.

Ad Schenk

PIUS X ZINGT WEER VOLOP
Wat was het een gezellig weerzien 
toen we na een lange tijd weer gewoon 
konden repeteren met zijn allen. De coro-
na-toestanden hebben nogal wat teweeg 
gebracht. We mochten maar met vier per-
sonen zingen in de weekendvieringen. 
Repeteren was er zelden bij. Onze inge-
studeerde meerstemmige stukjes moesten 
in de la blijven liggen. Het programma 
werd eenvoudig. De mensen mochten ook 
niet meezingen. Wij vonden het niet leuk. 
Gelukkig kon Tuur, onze organist, elke keer 
wel een mooi stukje ten gehore brengen.
De jaarvergadering is er al twee keer bij 
ingeschoten. En dat zijn juist dingen die 
verbinding geven: repeteren, vergaderen, 
praten met elkaar, lief en leed delen.
Daarom ben ik ook zo blij dat het weer 
gewóón wordt. Eigenlijk heel bijzonder 
met een groepje zulke trouwe leden. Als 
koor gaan we weer ons best doen om op 
het oude niveau te komen.

Corrie de Baar, lid van koor Pius X

MOBIELE KAPEL OP REIS
In 2022 gaat de Ovezandse mobiele kapel 
meerdere keren op reis. Op zaterdag 2 april 
is hij bij de straatmissie op het Schelde-
plein in Vlissingen te vinden. Op zondag-
ochtend 29 mei blijft de kapel ‘thuis’ bij 
de Klomppopviering en ’s middags bij het 
straatfestival. Op zaterdag 4 juni staat hij 
in de nabije omgeving, namelijk bij de Dag 

van het Landschapspark Borsele. Zaterdag 
9 juli is de kapel bij de braderie in Hein-
kenszand. In de week ervoor en op vrijdag 
22 juli zal de kapel gebruikt worden bij de 
dag ter ere van Maria Magdalena. Ook 
brengen we dit jaar nog een bezoek aan 
verpleeghuis Cornelia Allévo in Zierikzee.

PALMPASEN
Op dinsdagmiddag 5 april zijn alle kin-
deren uit Ovezande en uit de verdere 
Pater Damiaanparochie van harte welkom, 
tussen 14.00 en 16.00 uur, op basisschool 
De Zandplaat.
Deze middag gaan we met elkaar prach-
tige palmpaasstokken versieren. Wanneer 
de stokken klaar zijn, leggen we ze alvast 
in de pastorie.
Op zaterdagavond 9 april komen we daar 
om 18.00 uur met alle kinderen die mee-
doen, weer samen. Iedereen krijgt dan een 
broodhaantje op zijn stok. Al zingend gaan 
we met de mooi versierde stokken op pad 
om een bezoek te brengen aan het woon-
zorgcentrum `Nieuw Sande`. Daar delen 
we heerlijke broodhaantjes en palmtakjes 
uit aan de bewoners en het personeel en 
zingen nog een paar liedjes. We zorgen 
dat we om 19.00 uur weer terug zijn in de 
kerk, om samen Palmpasen te vieren en 
er in de kindernevendienst nog veel meer 
over te horen.
Geef je uiterlijk 4 april op om hieraan mee 
te doen! Dit is de e-mail: dentoonderc@
gmail.com. Dan kunnen we zorgen dat er 
een palmpaasstok voor jou is, en hebben 
we genoeg versierspullen. Wil je zaterdag 
9 april wel mee doen, maar kan je niet 
komen knutselen, vraag dan een knut-
seltas om de stok thuis te versieren. We 
hopen jullie te zien!

Werkgroep kindernevendienst: Ania, 
Saskia, Charlotte

 

Ovezande * O.L.V. Hemelvaartkerk
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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

SCHOOLVIERING 'LENTEDROOM'
Pasen is, kort gezegd, het verhaal van het 
nieuwe leven dat de dood overwint. Het 
gaat in deze viering over nieuw leven en 
opleven. We vieren dat er met de lente 
nieuw leven begint. In deze schoolviering 
ontdekken de kinderen hoe je het leven 
als nieuw kan ervaren. Graag willen wij 
alle belangstellenden uitnodigen voor de 
schoolviering op donderdagmiddag 14 
april om 13.00 uur.
 

Elisa Stoop, leekracht groep 1 en 2

TENTOONSTELLING IN MEI
Na de ellende meet de corona van de 
afgelopen jaren, zijn we weer begonnen 
met de voorbereidingen van een ten-
toonstelling in mei. Deze keer zal de kerk 
gevuld zijn met iconen, zoals twee jaar 
geleden al de bedoeling was.
Op zondagmiddag 1 mei om 14.00 uur is de 
opening door Liesbeth Smulders. Zij schil-
dert iconen in het klooster Sint Agatha 
(gemeente Cuijk). Zij komt erover vertellen. 
Iconen zijn geen gewone schilderijen. Ze 
worden vervaardigd met een bijzondere 
techniek. Interessant om er wat meer 
over te horen en de resultaten te zien. De 
koffie en thee staan om 13.30 uur klaar. Wij 
hopen u te ontmoeten op 1 mei. De ten-
toonstelling is geopend op de zondagmid-
dagen 1 mei, 8 mei, 15 mei, 22 mei en 29 
mei van 13.00 tot 17.00 uur.
Naast de tentoonstelling hebben we op 
zaterdagavond 21 mei om 19.00 u. een 
Byzantijnse viering in onze kerk. Voor-
ganger is pastoor Ton Sip uit Budel met 
medewerking van diaken Wim Tobė, voor-
heen uit Hulst. Het byzantijnse koor uit 
Zelzate verzorgt de muzikale begeleiding. 
Een unieke gelegenheid om dat eens van 
dichtbij mee te maken. Op zondag 22 mei 
is er dan geen viering.
Mocht u een icoon bezitten die we op onze 
tentoonstelling mogen laten zien, neem 
dan contact op met een van ons:

Jeannette van Beek, tel.: 06-17968002
Els Boonman, tel.: 0113-655391

Marlies Schenk, tel.: 0113-655997

NOMINATIE DAMIAANPRIJS 2022
De heilige pater Damiaan (1840-1889) 
leefde dan wel twee eeuwen geleden, 
toch blijft zijn boodschap van verbonden-
heid, respect en solidariteit over grenzen 
heen brandend actueel. Ook vandaag 
inspireert Sint-Damiaan heel wat mensen 
en organisaties wereldwijd om actief 
werk te maken van een menswaardige en 

solidaire samenleving waar iedereen zich 
thuis voelt en tot zijn recht komt ongeacht 
afkomst, huidskleur, geaardheid, gods-
dienst of levensovertuiging.
De Damiaanprijs zet mensen en orga-
nisaties in de kijker die zich dagelijks 
in de geest van Sint-Damiaan inzetten 
voor mensen in nood en steekt hen een 
hart onder de riem. De bekroning wil niet 
zozeer grote organisaties of initiatieven 
onder de aandacht brengen, maar juist die 
groepen van mensen of organisaties die in 
de schaduw bergen verzetten en grenzen 
verleggen voor medemensen in nood.
'Damiaan Vandaag', een project van de 
Vlaamse en Nederlandse tak van de con-
gregatie van de Heilige Harten, brengt op 
deze manier hulde aan een organisatie 
of een project als erkenning voor hun 
aandacht en inzet voor kwetsbare mede-
mensen in nood.

Onze parochiekern heeft de dorpsmoes-
tuin uit Ovezande genomineerd voor de 
Damiaanprijs 2022. We zijn ervan over-
tuigd dat de dorpsmoestuin ruim voldoet 
aan de gestelde criteria en in die zin 
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GEZINSVIERING
Zondag 3 april is er weer een 'ouderwetse' 
gezinsviering met medewerking van het 
kinderkoor Eigen Wijs. Nou ja ouderwets... 
we hebben een iets andere opzet dit keer 
en dat is dan weer verrassend nieuw. 
Na afloop is er mogelijkheid om gezellig 
na te praten onder het genot van een 
kopje koffie/thee/glaasje fris. Dus kom op 
zondag 3 april naar de Willibrorduskerk in 
Zierikzee en neem gerust familie, kinderen, 
kleinkinderen en buren mee...we hebben 
voor ieder wat wils in dit uurtje samenzijn. 
Graag tot ziens op 3 april om 10.00 uur!

PAASMARKT
Op zondag 10 april is er na de viering van 
9.15 uur een gezellige kleinschalige Paas-
markt in het parochiecentrum en in de tent 
buiten.
Een stukje gezelligheid en ontmoeting met 
elkaar, dat is de bedoeling hiervan.
Wat kunt u zoal verwachten?
Er zijn voorjaars-bloemstukjes te koop, 
boeken, mooie 2e hands spulletjes, 
beeldjes en kaarsen.
Er is een verloting voor 2 boodschappen-
mandjes, uiteraard met inhoud. Tevens 
ook een verloting voor de gebruikte, geze-
gende Paaskaarsen (3 in totaal).
Er is koffie met paasstol, soep met een 
broodje en pannenkoeken.
Ook aan de kinderen wordt gedacht.
Voor de kinderen zijn er kleurplaten en 
worden er in de kerk paaseieren verstopt, 
dus zoeken maar!

We hopen op vele bezoekers, komt u ook? 
HARTELIJK WELKOM!

EXPOSITIE
Lieve toeristen, kerkgangers van de West-
hoek en parochianen van onze Heilige 
Pater Damiaan Parochie
In onze toeristenkerk O. l. V. op Zee te 
Haamstede willen we komend zomersei-
zoen een expositie houden van afbeel-
dingen over hongerdoeken
Meer dan ooit staan in deze tijd Honger-
doeken in de belangstelling.
De honger in de wereld is nog nooit zo 
groot geweest.
Natuurrampen, politieke conflicten,  
klimaat veranderingen e.a.
Kijkend naar de afbeeldingen van honger-
doeken worden we ons hopelijk bewust 
dat we onze broeders en zusters moeten 
helpen.
Hierbij een hongerdoek uit India; Bijbelse 
vrouwen als voortrekkers naar het Rijk 
Gods. Alle vrouwen in de wereld moeten 
gelijkwaardig en volwaardig zijn. Zij willen 

LIEF EN LEED
Overleden op 4 februari Fonza Swa-
ters-Koevoets uit Zierikzee, 89 jaar.
Op 24 februari Anneke Berrevoets-Ver-
kaart uit Zierikzee, 78 jaar.

AVONDGEBED
Al vanaf begin maart is er elke donder-
dagavond om 19.00 uur een avondgebed in 
de Gasthuiskerk om te bidden voor vrede, 
recht en hulp voor de mensen in Oekraïne.
We luisteren naar een lezing uit de Bijbel, 
een gedicht, zingen van enkele liederen 
en gelegenheid om een kaarsje aan te 
steken. We doen dat vanuit de overtui-
ging dat de God die hemel en aarde heeft 
geschapen zijn mensenkinderen in Oek-
raïne, de landen eromheen en wereldwijd 
niet los zal laten. De organisatie is door de 
verschillende kerken in Zierikzee die deel-
nemen aan het Platform.
Hoe lang we hiermee door zullen gaan 
hangt af van hoe de situatie zich zal ont-
wikkelen.
Hartelijk welkom aan u allen.

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

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

ook de Damiaanprijs verdient. Ander-
zijds zullen er vele geweldige initiatieven 
worden genomineerd. Kortom, spannend!
De uitreiking van de Damiaanprijs zal 
plaatsvinden op zondag 8 mei 2022 om 
12.00 uur in het Damiaancentrum,  
Sint-Antoniusberg 5, 3000 Leuven.

KLOMPPOPVIERING
In het weekend van 28 en 29 mei gaat Ove-
zande weer uit z'n dak met Klomppop en 
straatfestival. Dit jaar zelfs voor de veer-
tigste keer! Met dit heugelijke feit felici-
teren wij de organisatie van harte.
Ook dit jaar willen wij als kerk weer mee-
doen. Om 10.30 uur op zondagochtend is 
er een bijzondere Klomppopviering in een 
van de tenten op het festivalterrein. Voor-
ganger zal zijn pastor Alida van Veldhoven. 
De muzikale begeleiding is van het duo 
Sense. Naar alle waarschijnlijkheid zal er 
tijdens de viering een doop plaatsvinden. 
Van harte welkom dus. 's Middags kunt u 
tijdens het straatfestival de mobiele kapel 
bezoeken.

Kees Boonman

MEER DIGITAAL
De parochiekerncommissie heeft besloten 
om de e-mailadressen van de diverse 
huishoudens in ons parochieel bestand te 
gaan verzamelen. Dat maakt het gemakke-
lijker om snel een bericht door te sturen. 
Met name in de coronatijd hebben we 
regelmatig alle zeilen bij moeten zetten 
om iedereen schriftelijk op de hoogte te 
brengen van de gewijzigde omstandig-
heden. Dat was voor iedereen een flinke 
klus: bericht opstellen, laten kopiëren, 
schema maken voor wie waar wat bezorgt 
waar, en afleveren op bijna 400 adressen. 
In coronatijd gebeurde dit een paar keer 
zowat wekelijks.
Dat kan een stuk gemakkelijker als we de 
meeste e-mailadressen zouden hebben. 
Vandaar de oproep om via  
rk.ovezande@zeelandnet.nl uw naam en 
adres en e-mailadres(sen) te willen door-
geven. Voor de mensen die dit niet hebben 
of het anders willen, wees niet ongerust. 
U kunt de extra informatie ook nog 
gewoon op papier van ons ontvangen.

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

PAROCHIEKERNCOMMISSIE
Beste medeparochianen,

Als Parochiekerncommissie zijn wij blij dat 
wij u allen weer mogen begroeten in onze 
kerk, maar ook in ons eigen parochiecen-
trum. Het kan weer.

Ook dit jaar krijgen 
alle vrijwilligers een 
boekje van de H. 
Pater Damiaanpa-
rochie als bedankje 
voor hun vrijwilli-
gerswerk. Dit jaar is 
dit het boekje “van 
Titus Brandsma tot 
Edith Stein”.

Het vorig jaar kregen de vrijwilligers ook 
een boekje en hebben, tijdens de lock-
down, Jacolien en Jaap de Meij deze 
rondgebracht, omdat hun winkel toch 
dicht was. Nu is hun winkel voor hen 
gelukkig open en hebben zij geen tijd om 
deze boekjes rond te brengen.
Vele van onze vrijwilligers hebben inmid-
dels dit boekje al gekregen bij hun bezoek 
aan kerk en/of parochiecentrum. Voor 
diegene die het nog niet hebben; het is te 
verkrijgen op het parochiecentrum of bij 
een bezoek aan de kerkdienst.

Op woensdag 18 
mei willen wij graag 
weer een alge-
mene openbare 
parochiekerncom-
missie vergade-
ring houden. Het 

is goed om na ruim drie jaar eens met 
elkaar van gedachten te wisselen. Mocht 
u punten hebben die u graag met ons wilt 
bespreken, wilt u die dan tijdig doorgeven 
aan Jacolien de Meij, zodat wij ons op uw 
vragen kunnen voorbereiden en u ook van 
antwoord kunnen geven.

Op vrijdag 
10 juni 
willen we 
voor alle 
vrijwilli-
gers een 
gezel-

lige avond organiseren. Zij verdienen dat. 
Nadere informatie hierover volgt in de 
Parochiële mededelingen en natuurlijk 
staat dat dan ook op de website.

Erik Steegmans

WWW.PAREE.NL

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

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

 

 

           

 

 

 

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

www.gebrdehond.nl 

 
Loodgieterswerk, CV-installaties, 

Mechanische ventilatie –Duurzame 
energie – Dakbedekkingen – Onderhoud 

& Service 

en kunnen zich inzetten om een meer 
rechtvaardige wereld voor iedereen te 
creëren.

Zondag 22 mei zal pastoor Fons van Hees 
de meditatie afbeeldingen inzegenen.
Henny Wichgers

PROGRAMMA KBO
Dinsdag 5 april was er de gebruikelijke 
koffieochtend, deze keer kon met behulp 
van Dien Hanse een mooi paasstukje 
maken, waar zeker enthousiast aan werd 
deelgenomen. 
De derde woensdag van de maand, dus 
deze keer op woensdag 20 april is de 
inloopmiddag van de KBO. Vanaf 14.00 uur 
bent u harte welkom voor een praatje, spel-
letje en vragen over computer/telefoon.
Op vrijdag 22 april a.s. kan er weer gekla-
verjast worden en wel vanaf 19.30 uur in 
het parochiecentrum. Hiervoor kunt u zich 
opgeven bij Henny Verkaart,  
tel.: 06-15276350 of per mail:  
hmverkaart@zeelandnet.nl. 
Op zaterdag 23 april staat er een reisje 
naar Brugge gepland, vertrek om 9.00 uur 
van het Hatfieldpark in Zierikzee. De bus, 
voor 62 personen, is volgeboekt.
Op dinsdag 3 mei a.s. is de koffieochtend. 
De derde woensdag van mei: de inloop-
middag
Vrijdagmiddag 20 mei: klaverjasmiddag 
vanaf 13.30 uur in het parochiecentrum.

CARITAS
Met als thema: ‘je land is je leven’is de 
vastenactie inmiddels van start gegaan. 
De vastenzakjes zijn vorige week over het 
hele eiland rondgebracht en deze week 
door een groot aantal vrijwilligers weer 
opgehaald. Na de Pasen gaan we aan de 
slag om de opbrengst te tellen en door te 
sturen naar de Vastenactie in Den Haag, 
waar gezorgd wordt dat het geld bij de 
benoemde projecten terechtkomt. Zodra 
bekend is wat dankzij u allen opgehaald 
laten wij u dit via kerk en Parochienieuws 
weten. Hartelijk dank in ieder geval voor 
uw bijdrage!

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

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

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

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

WEBSITE
 www.paterdamiaanparochie.nl

OPLAGE
 4500 exemplaren

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

SAMENGEDRAGEN VITALITEIT (DEEL 3) 
Op 24 en 25 maart vond in Breda de Missio-
naire Conferentie plaats. Ruim 1000 personen 
lieten zich raken door de visie en de ervaring 
van de Canadese priester James Mallon. Zijn 
boek ‘Als God renoveert’, over de Missionaire 
Kerk, is een herkenbare en inmiddels veelge-
lezen weerslag van zijn ervaringen. Persoonlijk 
heb ik de conferentie als een ‘feest’ van ont-
moeting, inspiratie en bemoediging beleefd.

De situatie voor de kerk in Canada is vergelijk-
baar met die van de kerk in West Europa: een 
grote afname bij de deelname aan het kerke-
lijk leven (kerkgang op zondag, doop, eerste 
communie, huwelijk etc) en de zelfde proble-
matiek van te grote en te dure kerkgebouwen. 
De pastorale aanpak die vele tientallen jaren 
goed heeft gewerkt, voldoet niet meer. Mensen 
worden niet meer ‘als vanzelf’ lid van een 
parochie, en ze worden ook niet langer als 
vanzelf gelovig. Kijkend naar de wijze waarop  
geloofsleven en parochieleven zich ontwik-
kelen constateert Mallon dat we een andere 
aanpak nodig hebben, een meer missionaire 
aanpak. We moeten ons inspannen om mensen 
tot leerling van Jezus Christus te maken. Als 
we dat niet doen, ‘als we blijven doen wat we 
de afgelopen jaren deden, krijgen we wat de 
afgelopen jaren kregen’. Dat zou betekenen 
dat de deelname nog verder terugloopt, en 
het geloofsleven helemaal opdroogt... Mallon 
droomt er echter van dat parochies weer gaan 
groeien, doordat méér mensen mee gaan doen 
in de parochie. Hij hoop dat parochies  aan-
trekkelijk en missionair worden.  

Missionair worden - er op uit trekken om 
mensen tot geloof te brengen en tot leerling 
van Christus te maken. Dat kan als we daar 
écht voor willen gaan. Maar dat vraagt wel 
iets van onszelf. Dat vraagt dat we onszelf 
veel meer bewust worden van onze gelovige 
identiteit. Beschouw ik mezelf ook als volge-
ling van de Heer, als iemand die in God gelooft, 
en die zich door Gods Stem wil laten leiden 
.... ?... Daar is nog een wereld te winnen! De 
missionaire kerk begint daarom met een ‘cul-
tuurverandering’ in onze parochies. Het moet 
‘gewoon’ worden om met elkaar te bidden, om 
elkaar als medegelovigen te ontmoeten en met 
elkaar over ons geloof te spreken. Als we God 
geen plaats geven in ons eigen leven - hoe 
kunnen we dan medemensen uitnodigen om 
gelovig te worden en een relatie met God aan 
te gaan?  Als wij niet vóór leven dat een leven 
met God mooi is en diepgang geeft aan ons 
leven - hoe kunnen we dan nieuwe gelovigen 
werven? De missie naar buiten begint dan ook 
met de missie naar binnen. We worden aange-
spoord om zelf méér leerling te worden, en zelf 
de relatie met God meer te beleven. De eerste 
stap die we moeten zetten om missionair te 
worden is het gebed een grotere plaats geven 
in het leven - in ons persoonlijk leven en in het 
leven van de parochiegemeenschap. 
Als gelovigen horen we bij Jezus Christus.  

We zijn leerlingen en mede-leer-
lingen, we zijn broeders en zusters. 
We moeten elkaar vasthouden en 
naar elkaar omzien - en ons hart en onze deur 
geopend houden voor anderen. Met ons eigen 
voorbeeld, met onze aantrekkelijke vieringen 
en met onze goede inzet voor mens en wereld 
nodigen we hen uit om mee te  gaan doen 
in het verhaal van God met de mensen. We 
moeten elkaar vasthouden. Enkel  door samen 
te werken, samen te bidden en ons samen in 
te spannen kunnen we een vitale parochiege-
meenschap zijn. 

Omzien naar elkaar en mede-gelovigen zijn. Dat 
krijgt in onze dagen extra lading vanwege de 
sluiting van kerkgebouwen in onze parochie. 
Op het moment dat ik dit schrijf informeert het 
parochiebestuur parochianen over het voorge-
nomen gebouwenbesluit. Het is een intens en 
intensief proces - dat met grote zorgvuldigheid 
en bijzonder veel inzet is voorbereid. Voor ons 
allemaal en vooral voor de parochianen die op 
korte of langere termijn afscheid moeten nemen 
van hun kerkgebouw is het een  pijnlijk proces. 
Het voelt als een groot verlies. Eerst was er 
al het verlies omdat er steeds minder mensen 
meededen in de kerk, omdat het geloof dat voor 
onszelf zo dierbaar is voor anderen blijkbaar 
niet zo boeiend is - nu moet er afscheid worden 
genomen van stenen kerkgebouwen. Hoe 
kunnen parochianen wier kerk gesloten wordt 
het geloof blijven beleven? Hoe kunnen wij het 
geloof vasthouden en doorgeven? 
Willen we geloof behouden en blijven beleven 
dan is het nog meer nodig om elkaar te ont-
moeten en elkaar vast te houden. James 
Mallon wees daarbij verschillende wegen. In 
kleinere groepen samenkomen om met en voor 
elkaar te bidden, met elkaar geloof en leven 
te delen, koffie te drinken met elkaar...  het is 
belangrijk in alle kernen van de parochie, en 
we kunnen en willen het ook doen in de kernen 
waar we afscheid moeten nemen van het 
kerkgebouw. En het is van belang om de ere-
dienst te blijven vieren, om op zondag samen 
te komen voor de liturgie in de kerken die we 
open kunnen houden. Dat zijn vieringen voor en 
door alle parochianen - niet alleen voor en door 
degenen die rond dat kerkgebouw wonen. We 
mogen daar extra goede aandacht aan geven. 
Jonge gezinnen meenemen in onze geloof-
straditie, door ze bij de voorbereiding op doop, 
eerste communie en vormsel vertrouwd te 
maken met onze zondagsvieringen. En blijven 
groeien in onze geloofskennis, bijvoorbeeld via 
Alphacursussen.  
Het zijn wegen die we als team met  u , onze 
medegelovigen, willen gaan. Omdat we 
geloven dat God naar ons omziet en ons goede 
toekomst gunt. Omdat we geloven in goede 
toekomst - hoe die er ook uit zal zien. We 
hopen dat u met ons mee blijft doen in dit ver-
haal van God met ons.

Geerten Kok, teamleider ad interim

Nummer 3 verschijnt op  
vrijdag 13 mei- inleveren kopij tot 

zondag 1 mei.

Nummer 4 verschijnt op vrijdag  
1 juli- de kopij hiervoor moet zondag 

19 juni binnen zijn.


