
Goes Han
sweert Lewe

dorp

‘s-Heerenhoe
k Ovezande

Heinkenszan
d

Burgh-Haamst
ed

e

Goes

‘s-Heerenhoek

Lewedorp

Ovezande

Zierikzee

Heinkenszand

Burgh-Haamstede

Hansweert
Kwadendamme

Kw
adendamme Zieri

kzee

PAROCHIENIEUWS
Jaargang 23 - nummer 3 mei/juni 2022



ZICHTBAAR ZIJN
Het lijkt zo vanzelfsprekend: zien en gezien worden. In de prak-
tijk van alledag maken we er dankbaar gebruik van: in het 
oog springende reclames, actuele mode, vetgedrukte kranten-
koppen, opvallend gedrag, schreeuwende kleuren en flitsende 
alarmlichten. Wie wil er nog een grijze muis zijn?

IK BEN, DUS IK BESTA…
Geloof heeft één grote handicap: je moet dingen kunnen waar-
nemen, die feitelijk niet waarneembaar zijn. De mens en zijn ver-
standelijk vermogen stellen ons al eeuwenlang in staat, daar van 
alles aan te doen. De Germanen vonden hun heil in heilige bomen; 
hun voorvaderen zagen tekenen als donder, bliksem, zon en maan 
in de natuur. Ondanks geboden en verboden die stelden dat men 
geen afbeelding mocht maken van iets dat in de hemel hierboven 
is, of van iets beneden op aarde of in het water onder de aarde 
(Exodus 20: 4-5) knielde men er voor neer of vereerde men ….
Zolang het christendom bestaat worden schilderkunst, architec-
tuur, metaalbewerking, sieraden, ivoorwerk en textiel gebruikt om 
God te eren. Het verhaal van het christendom begint in het Mid-
den-Oosten, onder invloed van  woestijnstammen uit Israël en 
Noord-Afrika. In de vierde eeuw na Christus verschoof het hart 
van het christendom naar Constantinopel (tegenwoordig Istanbul) 
en vervolgens naar Rome.
In de Middeleeuwen verspreidde het christelijk geloof zich over 
geheel Europa en schoot het wortel in steden, dorpen en op afge-
legen plekken.

PLAATJES EN PRAATJES…
Het was paus Gregorius I (ca. 540-604) die slim inspeelde op het 
tweede gebod: ‘een beeld aanbidden is iets anders dan van een 
beeld leren’. Beelden vertellen een verhaal, over wie en wat aan-
beden hoort te worden. Afbeeldingen waren een prima vervang-
middel voor de onwetenden wat taal is voor wie lezen kan. Vanaf 
dat moment kon de kunstenaar zijn gang gaan en was christelijke 
kunst geboren. 
Jammer, maar een heel logisch gevolg waren de vernielingen 
die in ons  land tijdens de Beeldenstorm werden aangericht.  
De katholieke beeldcultuur bloeide tussen de twaalfde en de 

vijftiende eeuw zo op, dat  de angst voor afgoderij op de loer lag. 
Bloedende relikwieën die mensen genazen, gotische kerken die 
nadrukkelijk inspeelden op licht; pracht en praal die bijna letterlijk 
tot aan de hemel moesten reiken.
De protestanten wilden het Woord/de Bijbel centraal stellen en 
niet de ‘paapse poespas’ eromheen. Heiligenverering via rijk 
beschilderde beelden en relikwieën leidde daarvan af. 

Geloof kun je zomaar niet in een hokje (ver-)stoppen en dus ging 
de drift in verbeelding overal ter wereld gewoon door: de Byzan-
tijnse stijl had zijn eigen ontwikkeling al ingezet na de scheuring  
tussen de oosterse en westerse kerken in 1054. Het westerse 
christendom (Latijnse kerk) vond zijn reacties in drie categorieën: 
de triomferende, het lijdende en het strijdende katholicisme. 
De katholieken rondom de Middellandse Zee triomfeerden, want 
zij hadden amper last gehad van protestanten. De strijdende 
partij vonden we vooral in Frankrijk, de Zuidelijke Nederlanden, 
Duitsland, Polen, Tsjechië en Oostenrijk, want daar woonden 
beide polen bij elkaar ‘om de hoek’. Vlammend goud en barokin-
terieurs zijn nog steeds de tastbare bewijzen.
In Engeland, de Noordelijke Nederlanden, Scandinavië en delen 
van Duitsland vond de lijdende katholieke kerk plaats. Kathe-
dralen werden ontmanteld, kunst vernield, verbrand of omge-
smolten en wat angstvallig achter slot en grendel verdween, is nu 
nog in musea te bewonderen.

EIND GOED, AL GOED?
Gelovigen gaan- zij het eeuwen later- elkaar beter ‘aanvoelen’ 
en begrijpen de waarde van beeldtaal meer en meer. De glinste-
rende stenen en edelmetalen, de sprekende kleuren en het toe-
passen van symbolen helpen de gelovige om dichter bij God te 
komen. Wie wil dat nou niet? 
De nadruk van het Woord is bij katholieken meer tot uiting 
gekomen in het gebruik en de kennis van Bijbelverhalen; de 
kracht van kunstuitingen (zang, orgelspel, gewaden, beelden) in 
combinatie met tekenen uit de natuur (licht, water, vuur) kan veel 
‘andersdenkenden’ niet meer onberoerd laten.
Bronvermelding: “Katholiek, de beeldcultuur van het katholicisme” Suzanna Ivanic

Inleidend woord van de hoofdredacteur…

Je bent gezegend als alle vijf je zintuigen kunt/mag gebruiken. Onze wereld zit vol met elementen van 
voelen, proeven, ruiken en voelen. Eén zintuig springt er duidelijk bovenuit: zien!

SACRAMENTSPROCESSIE 2022
 
In principe wordt in de H. Pater 
Damiaanparochie iedere twee jaar op 
Sacramentszondag rondom de Bonifaci-
uskerk in Kwadendamme een religieuze 
processie gehouden. De laatste keer dat 
dit op grote schaal gebeurde was in 2019, 
nog vóór de coronatijd. Twee jaar later, in 
de coronatijd, vond er slechts een kleine 
versie plaats, omdat het aantal bezoekers 
van overheidswege was beperkt. Nu, in 
2022, zijn de beperkende maatregelen opge-
heven en kan de processie weer grootser 
worden aangepakt. De sacramentspro-
cessie wordt gehouden op zondag 19 juni. 

Het thema is dit jaar ‘Geef ons de vrede’. 
De editie van 2022 begint met een Lof in de 
kerk. Na de liederen ‘Groter dan ons hart’ 
en ‘Tantum ergo sacramentum’ trekken we 
door het dorp via de Johan Frisostraat, A. de 
Koningstraat, Vreelandstraat en Rozenstraat 
naar de Witte Dam. We staan daar stil bij 
de herdenkingsplaquette voor Andries de 
Koning. We zullen daar bidden voor vrede, 
en vredesduiven loslaten. Terug bij de kerk 
wordt de stoet gevraagd plaats te nemen op 
de stoelen in de pastorietuin. Ondertussen 
brengt een klein gezelschap een groet bij 
het oorlogsmonument op de begraafplaats. 

Daarna begint de eucharistieviering in de 
pastorietuin. Voorganger is pastoor Paul 
Verbeek. De muzikale begeleiding wordt een 
samenzang van de beide koren St. Caecilia 
en Singing Voices. Na afloop van de plech-
tigheden is er een gezellig samenzijn op het 
Bonifacius pleintje achter het parochiehuis. 
We hopen op een grote opkomst.

Het processiecomité
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Bestuurskatern

VAN DE BESTUURSTAFEL 
In de bestuursvergadering van 22 maart kwamen de navolgende 
punten ter sprake:
-  Organisatie en invulling informatieavonden in alle acht kernen 

inzake voorgenomen besluit kerksluitingen.
-  Wijze van communiceren met alle betrokken partijen (parochi-

anen, gemeenten, pers) inzake kerksluitingen.
- Beheer kerkhoven na mogelijke sluiting kerkgebouwen.
-  Instelling werkgroep die contacten legt met alle vrijwilligers 

van de kernen die met kerksluiting te maken hebben of in de 
nabije toekomst hiermee te maken krijgen.

-  Analyse van metingen kerkbezoek in alle aangesloten kerken 
in de afgelopen periode; wat is de waarde van deze metingen/ 
mogelijke conclusies? De metingen blijven gehandhaafd.

- Bezoek conferentie ‘Als God renoveert’ 24/25 maart te Breda.
-  Machtigingen van het bisdom inzake restauratie kerkge-

bouwen.
-  Aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon voor de H. 

Pater Damiaanparochie. Theo Snel uit Goes is hiervoor bena-
derd en heeft ingestemd. Bisdom regelt verdere scholing.

-  Financiën H. Pater Damiaanparochie: enkelvoudige jaarreke-
ning 2021 is vastgesteld.

-  Afrekening 2021 Samenwerkingsverband Boven de Schelde 
(H. Pater Damiaanparochie en H. Mariaparochie Walcheren) 
door beide besturen goedgekeurd.

- Vacature penningmeester
-  Financiële organisatie: gebruik van Exact Online en DocBase 

worden in de nabije toekomst verplicht gesteld; mogelijke 
gevolgen voor deze aanpassingen; beperkt gebruik van bank-
pasjes per parochiekern mede vanwege kostenaspect.

- Harmonisatie reiskostenvergoedingen binnen onze parochie.
- Aanpassing vieringenrooster per 12 juni wordt uitgesteld.
-  Aandacht voor geloofsbeleving na kerksluiting en de rol die 

bisdom en pastoraal team daarin spelen.
-  Op 10 mei a.s. zal het parochiebestuur het voorgenomen 

besluit kerksluitingen aan de hand van alle informatieavonden 
(reacties parochianen) evalueren en een definitief besluit 
vaststellen. Dit besluit wordt dan aan de bisschop ter goed-
keuring voorgelegd.

BEDEVAART NAAR KEVELAER
De bedevaart 
naar Kevelaer 
gaat door dit 
jaar en wel 
op 15 en 16 
augustus.
Wil je mee naar 
Kevelaer? Meld 

je dan voor 4 juni aan zodat wij weten 
hoeveel kamers er gereserveerd moeten 
worden.
Aanmelden kan bij: 

Florien de Hond 
email: Florien18@gmail.com 
tel. 0622587416 of 
Lizzy van de Schraaf 
email: mschraaf@zeelandnet.nl 
of tel. 0638957226

DAGBEDEVAART BEAURAING BISDOM BREDA 
Vaak leven wij tegen-
woordig in een wereld 
die oppervlakkig is en 
gejaagd.
Dagelijks worden wij 
overspoeld met schok-
kende beelden en ont-
hutsende berichten uit 

en over onze wereld. Wij, gelovige Chris-
tenen, vinden maar moeilijk de tijd, rust 
en stilte die nodig zijn voor inkeer in ons-
zelf, voor contact met God, voor gebed en 
bezinning. Bezinning op het hoe, waarom 
en waarheen met al ons dagelijks doen 
en laten. De traditionele 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.

Prijs volwassenen € 60,00
Kinderen t/m 11 jaar € 35,00
U kunt zich aanmelden zo spoedig  
mogelijk bij: 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

CARITAS-ACTIE VOOR DE VLUCHTELINGEN UIT  
HET OORLOGSGEWELD VAN OEKRAÏNE

De afgelopen weken hebben alle Caritas 
kernwerkgroepen van onze parochie 
sokken, ondergoed en klein speelgoed 
ingezameld voor de Oekraïense vluchte-
lingen die in onze gemeente opgevangen 
worden.
De ingezamelde goederen zijn door de 
kernen meegenomen naar de Witte Don-
derdag viering in Goes. De opbrengst was 
groot. De goederen zijn aangeboden in de 

processie van de gaven. Na de viering kwam het Leger des Heils 
de gevulde tassen en dozen ophalen. Zij hebben ervoor gezorgd 

dat inmiddels alles op de juiste plaats bij de juiste mensen terecht 
is gekomen.

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

Petra Marijs- Verschueren
Secretariaat Dagelijks Bestuur

Parochiële Caritas Instelling Pater Damiaan Parochie
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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/

Zaterdag 14 mei
11.00 uur Heinkenszand
 Eerste H.Communie
 P.Verbeek/A.van Veldhoven
 Eucharistieviering
 Young Spirit
19.00 uur Ovezande
 Th.de Deckere
 Eucharistieviering
 Pius X
19.00 uur Lewedorp
 T.Brooijmans
 Eucharistieviering
 Eligiuskoor

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
 Willibrorduskoor
09.30 uur Hansweert
 Th.de Deckere
 Eucharistieviering
10.45 uur ’s-Heerenhoek
 A.van Veldhoven
 Viering van W&C
 Fanfare en samenzang
11.00 uur Kwadendamme
 Bluesviering
 R.Stobbelaar
 Viering van W&C
 Elijah Gospel and Soul Choir
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.van Veldhoven
 Doopviering Nova van Eekelen

Woensdag 18 mei
14.00 uur De Kraayert Lewedorp
 T. Brooijmans
 Eucharistieviering

Donderdag 19 mei
09.30 uur Haamstede 
 Liturgiegroep 
 Lauden
15.00 uur 's-Heerenhoek

moment voor Maria (werkgroep)

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
6e zondag van Pasen
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
 Con Dios
11.00 uur Kwadendamme
 R.Stobbelaar
 Viering van W&C
 St.Caecilia
11.00 uur Goes
 Gezinscatechese
 Th.de Deckere/ A.v.Veldhoven
 Eucharistieviering
 Herenkoor
11.00 uur Haamstede
 F.van Hees
 Eucharistieviering
 Saxofoon

Dinsdag 24 mei
09.30 uur Goes 
 H.Buijssen Eucharistieviering
 ‘s-Heerenhoek
19.00 uur Heinkenszand 
 Rozenkransviering
 Liturgiegroep 
 Dameskoor

Donderdag 26 mei 
Hemelvaartsdag
09.30 uur Haamstede 
 Liturgiegroep 
 Lauden
8.30 uur 's-Heerenhoek
 Kerkepad Hemelvaart
 Wandeling, Kinderspeurtocht
 Kindernevendienst
10.00 uur Oecumenische viering 

A.v.Veldhoven en ds. Jörg Buller 
 Gelegenheidskoor en samenzang
10.00 uur Goes 
 F.van Hees Eucharistieviering
 Con Amore

Zaterdag 28 mei
Eerste H.Communie
11.00 uur Goes 
 F. van Hees/
 A.van Veldhoven
 Eucharistieviering
17.00 uur Goes 
 Choral Evensong, Luscinia
19.00 uur s-Heerenhoek 
 Th.de Deckere 
 Eucharistieviering, Missicanto

Zondag 29 mei
7e zondag van Pasen 
09.00 uur Heinkenszand 
 Liturgiegroep 
 Viering van W&C
 Herenkoor

09.15 uur Zierikzee 
 F.van Hees Eucharistieviering
 Willibrorduskoor
09.30 uur Hansweert 
  Bisschop J.Liesen Eucharistie-

viering
10.30 uur Ovezande 
 Klomppopviering
 Tent festivalterrein
 A.v.Veldhoven 
 Viering van W&C + doop
 Sense
10.45 uur Lewedorp 
 Liturgiegroep 
 Viering van W&C
 Eligiuskoor
11.00 uur Kwadendamme 
 Liturgiegroep 
 Viering van W&C
11.00 uur Goes 
  Bisschop J.Liesen 

Eucharistieviering
 Herenkoor
11.00 uur Haamstede 
 R.Heinrichs 
 Viering van W&C

Dinsdag 31 mei 
09.30 uur Goes 
 H.Buijssen 
 Eucharistieviering
19.00 uur ’s-Heerenhoek
 Mariaviering
 Liturgiegroep

Donderdag 2 juni
09.30 uur Haamstede 

Liturgiegroep 
Lauden

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

Vrijdag 3 juni
19.00 uur Zierikzee 

F.van Hees Eucharistieviering

Zaterdag 4 juni
Vormselviering
19.00 uur Goes 

P.Verbeek 
Eucharistieviering

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

19.00 uur Heinkenszand 
F.van Hees Eucharistieviering
Free Spirit

Zondag 5 juni 
Eerste Pinksterdag
09.00 uur s-Heerenhoek 

Liturgiegroep Viering van W&C
Dames en Herenkoor

09.15 uur Zierikzee 
F.van Hees 
Eucharistieviering
Willibrorduskoor

09.30 uur Hansweert 
G.Kok 
Viering van W&C
Pius X
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Kerkdiensten

10.45 uur Ter Weel Goes 
L.Schout 
Viering van W&C

10.45 uur Lewedorp 
T.Brooijmans 
Eucharistieviering
Con Dios

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

11.00 uur Goes 
F.van Hees, Eucharistieviering
Herenkoor

11.00 uur Haamstede 
N.Polet 
Viering van W&C
Cantate Domino

Maandag 6 juni 
Maria, Moeder van de Kerk 
Tweede Pinksterdag
10.00 uur Goes 

F.van Hees 
Eucharistieviering
Con Amore

Dinsdag 7 juni 
09.30 uur Goes 

H.Buijssen 
Eucharistieviering

Donderdag 9 juni
09.30 uur Haamstede 

Liturgiegroep 
Lauden

Zaterdag 11 juni
19.00 uur Ovezande 

Th.de Deckere 
Eucharistieviering
Pius X

Zondag 12 juni
Feest van de H. Drie-eenheid
09.15 uur Zierikzee 

Liturgiegroep 
Viering van W&C
Willibrorduskoor

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

10.45 uur Lewedorp
clusterviering met 's-Heerenhoek 
en Heinkenszand
T.Brooijmans 
Eucharistieviering
Eligiuskoor
Con Dios

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

11.00 uur Goes 
F.van Hees
Eucharistieviering
Luscinia

11.00 uur Haamstede 
Liturgiegroep 
Viering van W&C
Saxofoon

Dinsdag 14 juni 
09.30 uur Goes 

H.Buijssen, Eucharistieviering

Woensdag 15 juni
14.00 uur De Kraayert Lewedorp 

T.Brooijmans 
Eucharistieviering

Donderdag 16 juni
09.30 uur Haamstede 

Liturgiegroep 
Lauden

Zaterdag 18 juni
19.00 uur Heinkenszand 

R. Stobbelaar, Viering van W&C
Dameskoor

Zondag 19 juni 
Feest van het H. Sacrament
09.00 uur s-Heerenhoek 

Liturgiegroep 
Viering van W&C
Dames en Herenkoor

09.15 uur Zierikzee 
Liturgiegroep 
Viering van W&C
Willibrorduskoor

09.30 uur Hansweert 
Th.de Deckere 
Eucharistieviering

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

10.45 uur Lewedorp 
Liturgiegroep
Viering van W&C
Con Dios

11.00 uur Goes 
Th.de Deckere, Eucharistieviering
L ´ Esprit

11.00 uur Haamstede 
Liturgiegroep 
Viering van W&C
Herenkoor Goes

14.00 uur Kwadendamme 
Processie
P.Verbeek 
Eucharistieviering
St.Caecilia en Singing Voices

Dinsdag 21 juni 
09.30 uur Goes 

H.Buijssen Eucharistieviering

Donderdag 23 juni 
09.30 uur Haamstede 

Liturgiegroep 
Lauden

Zaterdag 25 juni
19.00 uur s-Heerenhoek 

Th.de Deckere. Eucharistieviering
Missicanto

Zondag 26 juni 
13e zondag door het jaar
09.00 uur Heinkenszand 

Liturgiegroep
Viering van W&C
Herenkoor

09.15 uur Zierikzee 
R.Stobbelaar 
Viering van W&C
Willibrorduskoor

09.30 uur Ovezande 
Liturgiegroep 
Viering van W&C
Pius X

09.30 uur Hansweert 
R.Mangnus 
Viering van W&C

10.45 uur Lewedorp 
T.Brooijmans Eucharistieviering
Eligiuskoor

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

11.00 uur Goes 
Eucharistieviering
Herenkoor

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

Dinsdag 28 juni 
09.30 uur Goes 

H.Buijssen 
Eucharistieviering

Donderdag 30 juni 
09.30 uur Haamstede 

Liturgiegroep, Lauden

Vrijdag 1 juli 
19.00 uur Zierikzee 

F.van Hees, Eucharistieviering

Zaterdag 2 juli 
19.00 uur Heinkenszand 

F.van Hees, Eucharistieviering
Free Spirit

19.00 uur Ovezande 
Jongerenviering
P.Verbeek Eucharistieviering
Oal In

Zondag 3 juli 
14e zondag door het jaar
09.00 uur s-Heerenhoek 

Th.de Deckere, Eucharistieviering
Dames en Herenkoor

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

10.00 uur Zierikzee 
Gezinsviering
Liturgiegroep 
Viering van W&C
Eigen Wijs

10.45 uur Lewedorp 
Liturgiegroep 
Viering van W&C
Con Dios

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

11.00 uur Goes 
Th.de Deckere Eucharistieviering
Con Amore

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

14 communicantjes
Op zaterdag 14 mei om 11.00 uur in 
Heinkenszand en op zaterdag 28 mei 
om 11.00 uur in Goes zullen onze com-
municanten een centrale rol spelen 
in hun EERSTE Communieviering. Na 
alle voorbereidingsmiddagen vormt 
deze viering zeker geen sluitstuk! ‘De 
titel ‘Blijf dit doen’ is meer dan een 
knipoog naar ouders/verzorgers en 
kinderen om – in navolging van de 
vrienden van Jezus- samen te komen 

en samen maaltijd te vieren in kerkelijk verband.
Bewust is gekozen voor de poster, die nadrukkelijk laat zien dat je SAMEN een 
kerk/geloofsgemeenschap vormt. Een feest vier je met vrienden en dan hoop je 
zeker dat de vriendschap blijft en niet stopt na één keer.

VORMSELVOORBEREIDING IN ONZE PAROCHIE
Welkom Bart!
Geloof kan groeien; dat bewijst Bart van 
Noort uit Ellewoutsdijk nog maar eens 
afgelopen maand. Bart is geen onbe-
kende voor de parochiekern Ovezande. 
Hij is immers misdienaar en heeft hiervoor 
bewust gekozen. Bart vond het jammer, 
dat hij de eerste projectavonden als voor-
bereiding op het vormsel niet heeft kunnen 
meemaken. Dus vroeg hij aan de werk-
groep of hij alsnog mocht instappen. 
Natuurlijk: iemand die zo bewust een 
keuze maakt is van harte welkom! Bart 
kreeg zijn werkboek en maakte tussentijds 
alle oefeningen van de afgelopen periode. 

In de vierde 
les die han-
delde over 
‘VUUR’ liet 
hij meteen 
merken dat 
hij, samen 
met andere 
zeventien 
jongeren, 
ervoor gaat!
Innerlijke 
kracht- 
geestdrift 
tonen

Hoe breng je jongeren in deze tijd van 
‘eerst zien en dan geloven’ bij dat je als 
vormeling meer innerlijke kracht hebt, 
dan je misschien zelf voor mogelijk houdt?  
Het zit ‘m niet altijd in veel woorden: dat 
bewijst het Elfje-gedicht dat iedereen 

schreef in maximaal 11 woorden.
Groepsbinding en samenwerking heb je 
nodig om je samen sterk te voelen. Bij 
sportwedstrijden voel je dat eerder dan 
in een kerkdienst. In de bijeenkomst op 21 
april in Lewedorp maakten we dat zicht-
baar en tastboor door verschillende werk-
vormen. 

Waarvoor kun jij in vuur en vlam/ enthou-
siast raken? 
Een eenvoudig doortelspel ’30 tellen’ leert 
je de kracht van samenwerken.
Op dinsdag 10 mei  gaan we in ’s-Heeren-
hoek verder over het thema ‘geloofshou-
dingen’/ je geloof uitdragen
Op zondag 22 mei komen we samen met 
alle gezinsleden in de gezinscatechese-
dienst in Goes; vanaf half tien praten en 
werken we samen over ‘ik geloof’. Na de 
kerkdienst gebruiken we samen de maal-
tijd om na te praten.
En dan gaan we richting vormselviering 
op zaterdag 4 juni, 19.00 uur in de paro-
chiekerk te Goes. Iedereen is welkom.

Werkgroep Vormselvoorbereiding 2022 

Versje Hemelvaart
Wat bedoelt Jezus met Hemelvaart?
Niet dat je steeds maar naar boven staart!
Niet dat je strompelt en mompelt en klaagt
dat Hij afwezig is, ons niet meer draagt.
Wat bedoelt Jezus met Hemelvaart?
Dat hij ons gróót vindt, de moeite waard,
en vol vertrouwen ons achterlaat,
tot liefde en machtige dingen in staat!
Wat bedoelt Jezus met Hemelvaart?
Niet dat je steeds naar de hemel staart,
maar dat je rondkijkt en zorgt voor elkaar
De hemel op aarde, daar wijst hij naar!
van geloventhuis.nl

Jongerenpastoraat JP
Vrijdag 13 mei 
is er weer een 
bijeenkomst 
gepland voor 
jongeren uit 
onze parochie in 
de pastorie van 
Heinkenszand. 

Aanvang 19.30 uur op de zolderverdie-
ping. Vicaris/pastoor Paul Verbeek zal 
ook aanwezig zijn. De geplande eindtijd 
is 21.30 uur.  
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Correspondentieadres:
Wijngaardstraat 36, 4461 DC Goes
Parochiekernsecretariaat:
Wijngaardstraat 36, 4461 DC Goes
e-mail: rkmagdalena@hotmail.com
Het secretariaat is geopend op dinsdag- en  
donderdagmorgen van 09.30 tot 12.00 uur. 
Telefonisch te bereiken 0113-216754 
Financiële zaken:
ING:  NL73INGB0000382244
 Parochiekern Goes
Spoedzaken:
Koster Ton Perenboom, tel: 06- 49666434
Magdalenazaal:
tel. 0113-252713 (tijdens vergaderingen)
Doopcontactpersonen:
Pastoraal Centrum tel, 0113-218610
Kopij-adres Parochienieuws:
Riet Hopmans
e-mailadres: rhopmans@zeelandnet.nl
Vragen inzake bezorging/adressering 
Parochienieuws
Parochiekernsecretariaat, tel. 0113-216754 
email: rkmagdalena@hotmail.com

Parochiekern 
GOES

N ieuws van 

uit de kernen 

WITTE DONDERDAG
Op donderdag 14 april was het zover. 
Eindelijk konden de leerkrachten van de 
Bisschop Ernstschool met 400 leerlingen 
weer hun paasviering, met pastor Rens 
Stobbelaar, in onze kerk houden.  

GEZINSVIERING
Op zaterdag 16 april was er een gezins-
viering i.v.m. Pasen. Pater Thaddy was 
voorganger en hij vertelde een prachtig 

verhaal in een volle, sfeervolle met 
kaarsjes verlichte kerk. Het kinderkoor, 
klein maar dapper, omlijstte het paasver-
haal met mooie liedjes.  

DE KERK IS SOMS TE KLEIN!
Wat maak ik, 
als koster van 
onze kerk toch 
allemaal mee! 
Soms zou ik 
er een kerk bij 
willen hebben, 
omdat er zoveel 
mensen tegelijk 

gebruik van zouden willen maken.
Dat ervaarde ik op vrijdag 22 april na een 
drukke week van ons paastriduüm, waren 
er gelijk de week daarna de Eritrese vie-
ringen die hun paasvoorbereidingen 
hadden op hun Pasen: vanaf woensdag 
waren ze elke dag in onze kerk van 10.00 
uur tot 16.00 uur en op hun Goede Vrijdag 
van 10.00 uur tot 18.00 uur. Toen ik om 
16.15 uur kwam waren ze nog volop aan 
het bidden en zingen.
Ik dacht dan ga ik de boeken voor onze 
liturgie voor de komende week maar klaar-
maken en toen ik om 17.00 uur in de kerk 
was, kwam er een Eritrese vriend (ja zo 
noem ik hen in mijn gedachten):
“wij zijn nog niet klaar met bidden mogen 
we tot 18.00 uur blijven ?”  Natuurlijk 
mogen jullie blijven. Toen ik aankwam 
zaten ze gezellig buiten te eten en te 
genieten van de frisse lucht, want dat 
wilden ze graag. 
Ik sloot de deur af en er stopte een auto op 
de Singelstraat. De chauffeur vroeg aan 
mij en een Eritrese man of ze bij ons van-
daan kwamen en ik zei vol trots: “Ja,  wij 
stellen onze kerk beschikbaar voor deze 
mensen”. “Wat fijn dat ze bij jullie terecht 
kunnen” zei de chauffeur en met een goed 
gevoel gingen mijn Eritrese vriend en ik 
naar huis met ze een zalig paasfeest te 
wensen.

Florien de Hond

Goes * H. Maria Magdalenakerk

Wat vieren we met 
Hemelvaart en  
Pinksteren? 
40 DAGEN NA PASEN
Hemelvaart is een christelijk feest dat 
precies veertig dagen na Pasen wordt 
gevierd. Het gaat over afscheid nemen en 
verder gaan. Na zijn opstanding verschijnt 
Jezus aan zijn leerlingen en zegt dat zijn 
taak op de wereld klaar is. De leerlingen 
hoeven niet bang of verdrietig te zijn. Zij 
moeten nu verder gaan met het vertellen 
van Gods boodschap aan de mensen. Als 
Jezus dat gezegd heeft, stijgt Hij op naar 
de hemel.
50 DAGEN NA PASEN
Het woord Pinksteren komt van het 
Griekse woord pentakosta. Dat betekent 
vijftigste. Pinksteren wordt gevierd op 
de 50e dag na Pasen. En dat heeft weer 
te maken met het joodse oogstfeest Sja-
woe’ot, het Wekenfeest dat zeven weken 
na Pesach (het joodse paasfeest) gevierd 
wordt. De christenen hebben Pinksteren 
daarvan afgeleid: zeven keer zeven dagen 
+ een.
BEGIN VAN DE KERK
Met Pinksteren vieren christenen het 
begin van de kerk. De leerlingen van 
Jezus waren na zijn dood en verrijzenis en 
na zijn hemelvaart, alleen achtergebleven. 
Zij waren bang en wisten niet goed wat ze 
nu verder moesten doen.
Toen gebeurde er iets bijzonders: de 
Heilige Geest daalde over hen neer. Ze 
worden ‘begeesterd’ en krijgen weer 
moed. Ze weten nu wat ze moeten doen: 
het verhaal van Jezus verder gaan ver-
tellen aan de mensen. Dat hebben de leer-
lingen van Jezus gedaan en steeds meer 
mensen sloten zich bij hen aan. Zo is lang-
zaam de kerk ontstaan.
DUIF
De Heilige Geest kun je niet zien. Het is 
een kracht die je krijgt, een gevoel dat 
God bij je is. Vaak wordt de Heilige Geest 
voorgesteld als een duif. Een teken van 
vrede, hoop en toekomst. Een gelukkige 
toekomst voor iedereen. De duif is de 
boodschapper van nieuw leven. Pasen en 
Pinksteren horen bij elkaar.
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VERONICA
Ruim 30 kinderen van groep 5 en 6 van de 
Holtkampschool liepen in de Goede Week 
langs de kruisweg in onze parochiekerk. 
Voor alle duidelijkheid. Dit was geen kruis-
wegviering.
Geen gebeden, geen liederen, geen ratel 
en kaarsen.
Op 13 april kregen zij eerst uitleg over de 
Goede Week en waarom de katholieken 
die vreselijke vrijdag juist Goede Vrijdag 
noemen. 

Op één van de 
gebrandschilderde 
ramen in de dag-
kapel zagen zij het 
verhaal in het kort. 
Vervolgens ging 
het naar het grote, 
staande houten 
kruis met paarse 
doek in de kerk en 
daarna was het 
passiekruis aan 
de beurt. De kin-
deren luisterden 
aandachtig naar de 
uitleg. 
Met een kruis-
wegpuzzel werden 
ze toen de kerk 
ingestuurd. De 

bedoeling was om met behulp van de uit-
gedeelde puzzelplaatjes (zie voorbeeld) de 
afbeeldingen van kruiswegstaties te her-
kennen.
De plaatjes vertonen overeenkomsten met 
de staties maar … er werd ook creativiteit 
en samenwerking gevraagd van de kin-
deren om tot een ‘ oplossing ‘ te komen.
Al met al een gezellige boel ook al 
stoorden enkele oudere parochianen zich 
aan de rumoerige jeugd.
De zesde statie bleek voor veel kinderen 
een mysterie. Wie was Veronica? Staat 
die in de bijbel? En dat andere gezicht 
dan? (De legende vertelt ons, gelovigen, 
een mooi verhaal …. )
Dat deze vrouw de lijdende Jezus troostte 
was voor de leerlingen op dat moment 
genoeg.
Het was voor hen een leerzame ervaring 
om de kerk weer eens nader te bekijken.

Jan Meeusen

DAGKAPEL 
In verband met de coronapandemie was 
de dinsdagmorgenviering van 09.30 uur 
de afgelopen twee jaar in de kerk. Sinds 
19 april is de viering eindelijk weer in de 
dagkapel. 

K.V.G. NIEUWS
Deze keer weinig nieuws van het Vrou-
wengilde. De inloopsoos wordt goed 
bezocht al kunnen er best nog wat per-
sonen bij.
Altijd heel gezellig met koffie of thee voor 
€ 1,50 in de Magdalenazaal van 14.00 tot 
16.00 uur.
Ook In Balans draait goed en de dames 
blijven er lenig bij.
Op 10 mei was de reis. Hier kan ik nu nog 
niets over vertellen want mijn bijdrage 
voor Parochienieuws moet al eerder 
binnen zijn.
Op 1 juni hebben we een kipbuffet in 
plaats van een barbecue, in de Magdale-
nazaal, en begint om 17.00uur. Eens iets 
heel anders dan de jaarlijkse barbecue, 
maar zeker niet minder goed of gezellig.
Wel op tijd opgeven in veerband met 
bestellen.

Dan is het al weer vakantie en hopen we 
te genieten van mooi weer.
Kijkt u ook eens op de website  
www.vrouwengildegoes.nl.
Wilt u meer weten bel dan voor inlich-
tingen naar Els van Es tel: 06-49400700.
Ik hoop u allen een keer te mogen 
begroeten.

Dien Janssen

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING
Maanden en weken en dagen waren er 
mensen die hun best moesten doen om zich 
niet te verspreken. Maar het is gelukt om 
Florien de Hond-Hagenaar naar de Grote 
Kerk toe te krijgen zonder dat zij wist dat zij 
een lintje kreeg.
Er verschenen allerlei mensen waarvan ze 
dacht: waar komen die dan voor ?
Zelfs toen er een mevrouw van de 
Gemeente Goes haar op kwam halen zei 
ze nog dat ze er voor iemand anders was. 
Maar even later werd haar toch duidelijk 
gemaakt dat ook zij een lintje kreeg.
Dat overviel Florien en dat kostte haar dan 
ook even tranen.

Florien heeft veel vrijwilligerswerk gedaan. 
Te veel om op te noemen maar het grootste 
gedeelte is/was als koster voor de RK 
kerk in Goes. Je hoeft maar te piepen en 
als het nodig is staat ze binnen 5 minuten 
in de kerk. Ze staat klaar voor het pasto-
raal team, de kerkwacht, zorgt samen met 
anderen dat de kerk schoon is en zorgt dat 
de liturgische kleuren en gewaden allemaal 
passend klaarliggen. Staat klaar voor de 
Eritrese gemeenschap of het nu op vrijdag-
avond is of zaterdagmorgen vroeg.
Ze heeft de gave om mensen toe te spreken 
die een opbeurend woord nodig hebben en 
waar ze wat geld voor de kerk binnen kan 
halen laat ze ook dat niet aan zich voorbij 
gaan. Ze heeft haar lintje meer dan ver-
diend. Florien, nogmaals van Harte Gefeli-
citeerd!

Bij de lintjesregen op 26 april heeft ook Rie 
van de Berge een koninklijke onderschei-
ding gekregen.
Gedurende ruim twintig jaar heeft zij als 
vrijwilligster voor de bloemversiering in 
onze parochiekerk gezorgd. Ook herstelde 
en paste zij kazuifels aan. Ook voor de koor-
school heeft zij veel betekend. Als er in die 
tijd een activiteit was, zorgde zij voor de 
catering in de Magdalenazaal. Zij wist de 
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's-Heerenhoek * H. Willibrorduskerk

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

Parochiekern 
‘S-HEERENHOEK

gebouw en de viering als geloofsbeleving 
extra steun geven. De parochiekerncom-
missie vindt het een bijzondere geste. De 
eerste viering met fanfareklanken zal zijn 
op zondag 15 mei. 

MOMENT VOOR MARIA
Enkele vrijwilligers hebben de parochie-
kerncommissie gevraagd om op donder-
dagmiddagen in mei om 15.00 uur korte 
geloofsbijeenkomsten te houden in de 
kerk. Gebed en overdenking wisselen 
elkaar af. Plaats van handeling: achter 
in de kerk, bij de Marianis. Kerk open op 
donderdag 5-12-19 mei vanaf 14.50 uur. Op 
Hemelvaartsdag is er in de ochtend een 
viering. 

MARIAVIERING
Mariamaand = meimaand en het is een 
goede gewoonte dat de liturgische werk-
groep in die maand dan een speciale vie-
ring houdt in onze kerk. Dinsdag 31 mei 
om 19.00 uur bent u van harte welkom. 
Het dames- en herenkoor verzorgt de 
gezangen, tussen  de gebeden van de 
rozenkrans.

HEMELVAARTVIERING/ DOUW-
TRAP-WANDELING  
Op donderdag 24 mei  wordt er jaarlijks in 
een van de regionale kerken in de Zak van 
Zuid-Beveland een oecumenische kerk-
dienst gehouden. Voorafgaand aan die 
viering is er steevast een wandeling uitge-
zet die men gezamenlijk kan lopen.

ZICHTBAAR GEBAAR
Kerkdiensten zijn meer dan samen-
komsten, waarin gebeden, gelezen en 
gezongen wordt. Dat bewijst ook de bloe-
mengroep, die de afgelopen periode 
inspeelde op de Veertigdagentijd/ 
Vastenperiode. 

Door bloemen of elementen te kiezen, die 
als het ware lezingen ondersteunen, krijgt 
de viering nog meer diepgang en betekenis.
We zijn als parochiekerncommissie erg 
blij dat we een groep vrijwilligers hebben 
die gevoel voor liturgisch bloemschikken 
heeft en dat wekelijks toont.
Dank je wel!.

EERSTE COMMUNICANTEN
Voor het eerst in ons parochiële bestaan 
hebben we geen EHC-viering in onze kerk. 
In de nieuwe opzet komen we samen 
in de H. Blasiuskerk te Heinkenszand 
op zaterdag 14 mei om 11.00 uur. Oliwia 
Pedrak en de tweeling Hailey en Jaylinn 
Rentmeester zijn van de partij. Wij wensen 
hen en hun ouders een fijne viering toe!

ER ZIT MUZIEK IN ONS GELOOF
Leden van de fanfare hebben gevraagd 
of ze de komende maanden in de kerk-
dienst van zondagmorgen 10.45 uur mogen 
bijdragen in muzikale ondersteuning. Zij 
willen zo hun sympathie voor de kerk als 

LIEF EN LEED

Overleden:
Adriana van ’t Westende-Rijk, 94 jaar, 
weduwe van Petrus Laurentius van  
’t Westende; voorheen wonend in de 
Werrilaan, maar vanaf maart 2021 verblij-
vend in de Kraayert te Lewedorp. Haar 
afscheidsdienst was op vrijdag 8 april 
in onze kerk, waarna graflegging op ons 
kerkhof.

juiste toon te vinden voor de bloemversie-
ring, zodat deze paste bij de gelegenheid, 
b.v. kerst-,paas- of uitvaartvieringen.
Naast dit werk heeft zij handwerkles 
gegeven op de Bisschop Ernstschool in 
Goes. Rie, van harte gefeliciteerd!

COMMUNIEVIERING IN GOES
Op zaterdag 28 mei is het zover. Angel, 
Sven en Inge gaan voor het eerst echt 
meedoen aan de eucharistieviering. 
Ze doen die dag hun Eerste Heilige 
Communie. Door de naweeën van de 
coronapandemie is deze feestdag voor 
hen op zaterdag gepland. We hopen 
samen met de kinderen dat er veel 
mensen dit met hen komen vieren in de 
kerk. De viering is om 11.00 uur in de  
H. Maria Magdalena kerk in Goes. 
Iedereen is welkom.

Communiewerkgroep Goes
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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

U hoeft zich voor deze wandeling niet 
aan te melden, maar we vertrekken om 
8.30 uur vanaf de kerk! Na de wandeling, 
die nadrukkelijk ook toegankelijk is voor 
gezinnen met kinderen (kinderspeurtocht) 
is er een korte pauze waarin koffie/thee 
wordt geserveerd. 
Om 10.00 uur begint de kerkdienst die het 
thema draagt: ‘Zichtbaar in geloof’. Als 
u de wandeling maakt, of komt aanrijden 
naar de kerk begrijpt u meteen waarom dit 
thema van toepassing is.  Het is van groot 
belang dat alle aangesloten kerkgenoot-
schappen zichtbaar blijven voor elkaar en 
alle gelovigen in onze regio.
De voorgangers in deze dienst zijn: pastor 
Alida van Veldhoven en dominee Jörg 
Boller. Koorleden uit de aangesloten 
kerken vormen die ochtend een gelegen-
heidskoor. 
Let op: in andere parochiekernen en PC 
kerken (uitgezonderd de parochiekerk te 
Goes) zijn die ochtend GEEN diensten.

KERKSNUFFEL ACTIEF TIJDENS  
ROMMELROUTE
Als wezenlijk onderdeel van het dorp 

willen de dames van de 
Kerksnuffel dit jaar weer 
meedoen met de grote 
Rommelroute van ’s-Hee-
renhoek, die op zaterdag 
18 juni gehouden wordt 

tussen 10.00- 16.00 uur.
Vorig jaar was hun bijdrage een eerste 
proef in een nieuwe opzet, maar de 
opbrengst van de verkoop smaakte direct 
naar meer. 
Om verzekerd te zijn van voldoende koop-
waar, nodigen de dames alle bewoners uit 
hun spullen aan te bieden op vrijdag 17 juni 
tussen 14.00- 17.00 uur bij de kerk.  Ideaal 
voor mensen, die zelf niet deelnemen aan 
de rommelroute, maar wel hun eigen-
dommen een nieuw leven willen geven!
Verzoek: geen meubels, geen boeken, 
geen staande schemerlampen of overtol-
lige bloempotten. 
Meer weten? Corrie Hoondert-Paree,  
tel. 351489

WEBSITE & KERKBLAD
Na vele jaren de website rksheerenhoek.nl 
in de lucht te hebben gehouden, heeft de 
kerncommissie besloten het abonnement 
per 1 juni a.s. te beëindigen. De kosten 
van instandhouding wegen niet meer op 
tegen het belang van een eigen website. 
Mede lettend op het sluiten van de kerk 
eind 2022/begin 2023. Alle nieuwsberichten 
zullen voortaan op de algemene website 
van de parochie  

H. Pater Damiaan worden ondergebracht; 
natuurlijk onder onze eigen kernrubriek 
van ’s-Heerenhoek.
Over het voortbestaan van het week-
blad “Rond de Kerk’ is nog geen besluit 
genomen en dus zal dit kerkblad zeker tot 
eind 2022 wekelijks in papieren en digitale 
vorm blijven bestaan.

BRUIKLEENRECHT 

Jarenlang sierden twee kunstwerken de 
nis van de doopkapel. De eigenaar had 
geen geschikte plek thuis en stond ze met 
plezier voor langere tijd af. 
Nu onze kerk binnen afzienbare tijd gaat 
sluiten, heeft zij ervoor gekozen de kunst-
werken terug te halen. Jammer, maar 
begrijpelijk. Wij zijn dankbaar voor haar 
geste, maar zullen de leegte al een beetje 
moeten ervaren. 

KERKBIJDRAGE 2022  
Uw bijdrage aan onze parochiekern 
kunnen we zeker dit jaar niet missen. Denk 
niet te snel: de kerk zonder mij die redt het 
wel…
Ook wij worden getroffen door stijgende 
energiekosten; maar liefst bijna 3 maal 
het tot nu toe gehanteerde maandbedrag 
zouden we moeten afdragen vanaf 1 juni 
a.s. U begrijpt het: wij laten u zeker niet 
in de kou staan of zitten, als u ons dat ook 
niet wilt aandoen. Alvast dank!

Parochiekerncommissie ‘s-Heerenhoek
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Heinkenszand * H. Blasiuskerk

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

Parochiekern 
HEINKENSZAND

LIEF EN LEED

Overleden:
Op 24 april is overleden John Peeters, 
echtgenoot van Suus Peeters-Barentsen, 
op de leeftijd van 71 jaar.

BIJZONDERE VIERINGEN
24 mei
De tweede en laatste rozenkransviering 
om 19.00 uur met medewerking van de 
lectoren en het dameskoor. Na de viering 
is er koffie en thee met iets lekkers in de 
pastorie.

12 juni 
Er is in onze kerk geen viering. Het is een 
clusterviering in Lewedorp om 10.45 uur. 

NABESCHOUWING VAN DE GOEDE 
WEEK
In de Goede Week hebben verschillende 
groepen van de Jan van Schengenschool 
de kruisweg gevolgd. Anneke Harten en 
Elly van den Dries begeleidden hen daarin.
Op Witte Donderdag zaten alle kinderen 
van de Jan van Schengenschool, hun leer-
krachten en begeleiders en enkele paro-
chianen in de kerk om de viering van Witte 
Donderdag te volgen. De kinderen van 
groep 7 beeldden het verhaal van Witte 
Donderdag uit en het kinderkoor o.l.v. juf 

Eliane verzorgde de zang. Het was weer 
eens een bijna volle kerk met 287 per-
sonen.
Op Goede Vrijdag was de kruisweg weer, 
die werd zoals vanouds verzorgd door de 
lectoren en het dameskoor.
Op Eerste Paasdag zat de kerk weer bijna 
vol. 210 personen, waaronder ongeveer 
50 kinderen waren aanwezig. Pastor Ria 
Mangnus ging voor en het kinderkoor 
zong. Na het al vertrouwde “’t is Pasen” 
mochten de kinderen paaseieren zoeken 
in de pastorietuin en de volwassenen 
kregen koffie of thee aangeboden. Het 
was erg gezellig in de tuin. Kortom het 
was een mooie en inderdaad goede week. 

OPVANG VAN VLUCHTELINGEN UIT 
OEKRAÏNE
Het parochiekernbestuur heeft na overleg 
met het Damiaanbestuur toestemming 
gekregen van de gemeente om vluchte-
lingen uit Oekraïne te huisvesten in de 
pastorie. U begrijpt dat dit best wel de 
nodige inspanning en investering vergt. 
De 1e en 2e verdieping moeten geschikt 
gemaakt worden. Parochianen die hier 
een handje willen helpen, kunnen zich 
melden bij Anneke Harten en Wim Kok. Bij 
voorbaat dank.
Tevens is er in verband met de opvang van 
Oekraïense vluchtelingen behoefte aan 
spullen die u wellicht over heeft.
Dit kunnen zijn: paraplu’s, fietsen (dames, 
heren en kinderen), terrasmeubilair, hoofd-
kussens en dekbedden, éénpersoons bad-
handdoeken en washandjes.
Af te leveren bij voorkeur op maandag 
tussen 8.30 en 11.30 uur.

Bij voorbaat dank, de Oekraïne-commissie.

ROMMELMARKT
Zoals bijna ieder jaar is er ook dit jaar 
weer een rommelmarkt in september. Gooi 
dus uw bruikbare spullen niet weg maar 
lever ze in augustus weer in bij ons, zodat 
wij ze kunnen verkopen.
Om een rommelmarkt te kunnen houden 
hebben we niet alleen spullen nodig, maar 
ook mensen om die spullen te prijzen en te 
verkopen. We zoeken nog mensen die van 
22 augustus tot 9 september een morgen, 
middag of hele dag willen helpen met sor-
teren en prijzen van de spullen.
Ook zoeken we mensen die op 10 en 11 
september willen helpen met de verkoop 
van e spullen. Dat mag voor een ochtend, 
een middag of voor een paar uur. U kunt 
zich aanmelden bij Addie Nelen tel.nr. 06 
15159919 bellen of appen of via a_nelen@
outlook.com.
Alvast bedankt voor uw reactie. 

VERJAARDAGSKALENDER
Onlangs is een prachtig uitgevoerde, ver-
jaardagskalender van onze kerk en omge-
ving uitgegeven. Een juweeltje om in huis 
te hebben of cadeau te doen.
Er zijn er een aantal beschikbaar; de bij-
drage is € 10,- per stuk. Na afloop van een 
viering in onze kerk kunt u er naar vragen 
aan de dienstdoende koster.
Op donderdagmorgen kunt u hiervoor 
tevens terecht op de pastorie, van 10.00-
11.30 uur.

COLLECTES.

eigen kerk:
kalenderverkoop .............................€ 90,00
misintenties .....................................€ 402,10
kaarsen gelden ...............................€ 550,05
overig ...............................................€ 93,39
subtotaal eigen kerk ......................€ 1.135,54

Caritas :
19-2 / Clara hofje.............................€ 34,00
19-3 / vastenactie ...........................€ 34,00
2-4 / caritas .....................................€ 46,00
17-4 / voedselbank .........................€ 288,97
subtotaal caritas .............................€ 402,97
controle-totaal  ...............................1.538,51
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Kwadendamme  * H. Bonifaciuskerk

elf kinderen uit de dorpen Lewedorp, Kwa-
dendamme, ’s-Heerenhoek, Ovezande en 
Heinkenszand hun eerste communie doen. 
Één van deze kinderen is Bas Bek uit onze 
geloofsgemeenschap. We feliciteren Bas 
en zijn familie met deze mooie stap en 
wensen hem samen met de andere jon-
gens en meisjes veel plezier.

BLUES- ANNEX GOSPELVIERING

De twaalfde editie van deze speciale vie-
ring in Kwadendamme Bluestown vindt 
plaats op zondag 15 mei 2022. Evenals 
op de elfde editie in 2019 zal de vie-
ring worden opgeluisterd door gospel-
koor Elijah onder leiding van dirigent 
Trea Kuijsten en pianist Govert van der 
Kolm, die de voorafgaande dagen ook 
zal optreden op het bluesfestival. Het 
Elijah koor zingt traditionele Gospels met 
invloeden vanuit soul en R&B en maakt 
muziek waarbij niemand stil kan blijven 
zitten. Het brede repertoire varieert van 
traditionele gospelsongs en wereldbe-
roemde soulhits tot bekende musical- en 
popsongs. Elijah heeft onder andere opge-
treden tijdens de Uitmarkt in Amsterdam, 
en verzorgde backing vocals voor onder 
andere Chi Coltrane en Handsome Poets 
in Paradiso.

HEMELVAARTSDAG MET WANDELING
Op Hemelvaartsdag, donderdag 26 mei, is er 
om 10.00 uur een oecumenische regiovie-
ring in de kerk van ‘s-Heerenhoek. Daaraan 
voorafgaand is er een gezamenlijke wande-
ling in de omgeving. Meer informatie vindt u 
in het katern van ‘s-Heerenhoek.

ZOMERAVONDWANDELING
Op dinsdag 21 juni 2022 wordt weer een 
avondwandeling georganiseerd, voor jong 
en oud. Men kan kiezen uit twee afstanden, 
vijf of tien kilometer. Tijdens de wandeling 
wordt er een hapje en een drankje aange-
boden door de sponsors. Aanmelden vanaf 
18.30 uur bij de muziektent achter de kerk. 
Bij terugkomst speelt daar de brassband. 
De kosten zijn één euro voor deelnemers tot 
twaalf jaar, en twee euro vanaf twaalf jaar.

ellykerkman@zeelandnet.nl

PAASVIERING 2022
Eindelijk was er weer eens een echte 
paasviering. Dat was alweer geleden van 
2019, want in 2020 mochten we helemaal 
niet vieren, en in 2021 alleen in klein gezel-
schap. Na de vastensoep op Witte Don-
derdag en de kruisweg op Goede Vrijdag 
was er dit jaar dus een paasviering op 
Eerste Paasdag. Van achter uit de kerk 
werd de in Goes gewijde en reeds ont-
stoken paaskaars binnengedragen door 
pastor Alida van Veldhoven en het gewijde 
water door lector Jan Zuidhof. De enorme 
kaars werd geplaatst op de mooi versierde 
hoge standaard, en het wijwater werd 
verdeeld over de doopvont, de wijwate-
remmer en de wijwaterbakjes achterin de 
kerk. Het chrisma was ’s woensdags al 
opgehaald in de basiliek van Hulst, en kon 
samen met het wijwater meteen worden 
ingezet bij de eerste doop in het nieuwe 
jaar. De jonge dopeling Jurre Rijk deed het 
volgens de pastor hartstikke goed. Toen hij 
de microfoon vastpakte, dachten we heel 
even aan een vroege getuigenis. Maar 
voor ons was die dag één groot wonder, 
namelijk de verrijzenis van Jezus uit het 
aardse graf, al meer dan we aankonden. 
We hielden het vooral bij de jaarlijkse 
wondertjes van een mooie viering met 
wierook, zang en orgelmuziek, nieuw licht, 
nieuwe hoop en bovenal nieuw leven. In 
het laatstgenoemde kader paste ook de 
plantjesmarkt na afloop. De opbrengst 
daarvan was, net zoals die van de vasten-
soep, bestemd voor de Vastenactie.

Hans de Vos

EERSTE HEILIGE COMMUNIE
Op zaterdag 14 mei om 11.00 uur is er een 
communieviering in de H. Blasiuskerk te 
Heinkenszand. Tijdens deze viering zullen 

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

of namens de parochiekerncommissie aanwezig 
tussen 9.00 – 12.00 uur.

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

Parochiekern 
KWADENDAMME

LIEF EN LEED

Gedoopt
Jurre, zoon van Richard Rijk en Manon 
Steijn, gedoopt op 17 april 2022.
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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

Stobbelaar, geestelijk begeleider met 
jarenlange ervaring als coördinator en 
begeleider van Franciscaanse klooster-
weekends.

GIETIJZEREN KRUISEN
Vroeger, tot ongeveer 1960, was het 
kerkhof verdeeld in vier klassen. Graven 
in de eerste en de tweede klasse hadden 
het meeste aanzien, want deze waren 
vanaf de straat het beste zichtbaar en 
er stonden de grootste en voornaamste 
monumenten. De stand van de hoogste 
twee klassen werd opgehouden door de 
hogere grafrechten die men er betalen 
moest en door de verplichting om er 
een relatief duur stenen monument te 
plaatsen. Overledenen wier nabestaanden 
zich dit niet konden veroorloven, kwamen 
daarom terecht in de derde of de vierde 
klasse. 

ACTIE KERKBALANS
Bij deze editie van Parochienieuws treft 
u de jaarlijkse acceptgiro aan. Dit is een 
oproep, een vriendelijk verzoek om een bij-
drage te leveren aan het voortbestaan van 
onze geloofsgemeenschap, c.q. de beta-
ling van uw lidmaatschap. Het hoeft geen 
betoog dat uw bijdrage van grote waarde 
is. Het aantal bezoekers was tijdens de 
Covid-periode gering, maar is later niet 
meer op volle sterkte gekomen. Dit vertaalt 
zich direct door in de collecteopbrengsten. 
Het zijn kleinere bedragen geworden, ter-
wijl de onkosten toch gewoon doorlopen. 
Denk hierbij aan de kosten voor verwar-
ming en energie, voor organisten, de 
afdracht aan het pastorale team, en noem 
maar op. Onze kerk heeft nog drie jaar 
de tijd zich in haar volle kracht te laten 
zien. Het zou buitengewoon jammer zijn 
als we nu de moed al op zouden geven. 
Het is alleszins de moeite waard om onze 
krachten te tonen en samen de schou-
ders eronder te zetten. In de bijlage bij de 
acceptgirokaart vindt u een klein overzicht 
van het financiële reilen en zeilen. Een uit-
zondering op de financiële malaise zijn de 
toegenomen inkomsten voor grafrechten. 
Door de secure inzet en veel speurwerk, 
onnavolgbaar gedaan door Jan Braat, 
is de financiële reserve van de begraaf-
plaats in een rustiger vaarwater terecht 
gekomen. Hierdoor kon een kleine buffer 
voor de nabije toekomst worden opge-
bouwd. We hopen van harte dat we ook dit 
jaar weer op uw financiële ondersteuning 
kunnen rekenen.

Sjaak Uitterhoeve,  
parochiekerncommissie

SACRAMENTSPROCESSIE 2022
De Sacramentsprocessie zal dit jaar 
worden gehouden op zondag 19 juni, en 
begint om 14.00 uur met een Lof in de kerk. 
Voor meer informatie, zie het algemene 
deel van deze Parochienieuws.

BEZINNING IN ASSISI
Tijdens deze bezinningsreis, van 28 sep-
tember t/m 5 oktober 2022, treden we in 
de voetsporen van Franciscus van Assisi. 
Niet alleen letterlijk door in de omgeving 
van Assisi de plekken te bezoeken waar 
Franciscus ook kwam, maar we treden 
ook in zijn voetsporen door de bezinning 
die in de reis is ingebouwd. Ook in de ‘weg 
naar binnen’ volgen we Franciscus in zijn 
voetsporen. Flyers met informatie liggen 
achter in de kerk. Deze pelgrimage wordt 
begeleid door Mieke Dorssers, werkzaam 
bij de Franciscaanse Beweging en Rens 
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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

Lewedorp * H. Eligiuskerk

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

INZAMELINGSACTIE OEKRAÏNE
We hebben een 
inzamelingsactie 
gehad op school 
en in de kerk 
voor de vluch-
telingen uit de 
Oekraïne.
Op witte don-
derdag zijn we 
met de ingeza-
melde goederen 

naar de kerk in Goes geweest. Er was heel 
wat verzameld. Onze dank hiervoor ook 
aan de kinderen op school . 

Caritas werkgroep Lewedorp. 

HET KAN DUS WEL 
Met het zangkoor Con Dios 
en Pastor Tom Brooijmans 
een familie viering in elkaar 
gezet, een mooi boekje in 

elkaar gedraaid en alles met de kinderen 
voorbereid.

En het was een fantastische dienst, een 
25 tal kinderen waren aanwezig waarvan 

In deze klassen konden ook minder dure 
grafmonumenten worden geplaatst, zoals 
gietijzeren of houten kruisen. Nu het klas-
senstelsel al lang en breed is afgeschaft, 
blijken deze goedkopere, gietijzeren 
kruisen toch behoorlijk robuust te zijn. Er 
staan er op het kerkhof momenteel nog 
acht, vier staan er zelfs nog op de oor-
spronkelijke plaats. De naambordjes op de 
kruisen zijn intussen wel allemaal onlees-
baar geworden of zelfs verdwenen. 

Maar via de grafnummers kan soms toch 
nog achterhaald kon worden wie ter 
plaatse begraven ligt. Bij de vier nog in 
situ staande kruisen blijkt het te gaan om 
Johanna Menheere-Acda (1859-1927), 
Adriaan Westdorp (1862-1933), Elizabeth 
Franse-Booman (1873-1940) en Maria 
Pieternella Moreauw (1924-1942). Drie 
kruisen zijn als een gezamenlijk monument 
bij elkaar geplaatst vlak naast de kerk en 
staan niet meer op een genummerd graf. 

Maar één kruis is wel nog op zo’n graf 
geplaatst, hoewel het niet altijd daar 
gestaan heeft. Het gaat hier om het graf 
van dra. Elizabeth Jacoba Poldermans, 
dochter van de in Zeeland beroemde 
’s-Gravenpolderse hoofdonderwijzer 
dichter/componist en dialectschrijver 
Daniël Adrianus Poldermans. Elizabeth 
Poldermans werd in 1905 geboren te Goes, 
vertrok in 1927 voor haar studie Franse 
taal en letterkunde naar Amsterdam, en 
kwam na het afronden daarvan weer terug 
naar Zeeland. Hoewel zij niet van katho-
lieken huize was, vestigde zij zich te Kwa-
dendamme en leefde daar een uitermate 
bescheiden en enigszins teruggetrokken 
leven. Ze gaf er bijles Frans, ging dage-
lijks uit wandelen met haar hondje, en 
kweekte in haar tuin een aflegger op van 
één van de oorspronkelijke vier linden bij 
’s-Gravenpolder (deze werd in 1986 uitge-
plant op de hoek van de Zwaakse- en de 
Kaneelpolderdijk). Na een lang leven werd 
zij in 1998 begraven in Kwadendamme in 
een uitermate bescheiden graf zonder 
gedenksteen. Om toch de plaats van het 
graf te markeren werd daar later een oud 
gietijzeren kruis op gezet. Sinds 2022 is dit 
kruis bovendien voorzien een nieuw hard-
stenen naamplaatje. Ook de vier andere 
gietijzeren kruisen op bekende graven zijn 
inmiddels daarvan voorzien. De vijf nieuwe 
naamplaatjes werden kosteloos geleverd 
door steenhouwerij Van Dalen te Goes.

Hans de Vos en Jan Braat
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Lewedorp * H. Eligiuskerk

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 

een groot deel een taak hadden tijdens 
de dienst wat de sfeer ten goede kwam , 
ook ouders en verdere familie was in grote 
getale opgekomen, er waren in totaal 99 
personen aanwezig bij deze dienst, (het 
kan dus toch)
De lezingen en de verkondiging waren er 
op aangepast wat een echte paassfeer 
weergaf.

Tijdens de dienst werden de oliën, welke 
opgehaald waren in Hulst waar de Bis-
schop ze gezegend had en met een 
boodschap voor alle gelovigen had mee-
gegeven, aangeboden en de Paaskaars 
welke tijdens de Paasdienst in Goes was 
gezegend en opgehaald ontstoken. Ook 
werd het nieuw gezegende wijwater 
gebruikt om alle gelovigen in de kerk te 
besprenkelen.

Het deed alle aanwezigen goed om op 
deze wijze gezamenlijk het paasfeest te 
vieren. Heel veel dank aan allen die op 
welke wijze dan ook dit mogelijk gemaakt 
hebben. 

Een aanwezige

VOORSTELLEN COMMUNICANT EN 
VORMELINGEN
Op 14 mei vindt in Heinkenszand de Eerste 
Heilige Communie plaats. De vormselvie-
ring is op zaterdag 4 juni om 19.00 uur in 

Goes. Binnen onze parochiekern hebben 
we 1 communicant en 6 vormelingen. Zij 
stellen zich graag aan u voor tijdens de 
clusterviering op 12 juni in onze kerk.

HEILIGE ELIGIUS CLUSTERVIERING OP 
12 JUNI 2022
Op zondag 12 juni is in onze kerk de laatste 
Heilige Eligius clusterviering. De kerken 
in Heinkenszand en ‘s-Heerenhoek zijn op 
deze dag gesloten maar zij zullen samen 
met ons deze viering tot een bijzondere 
viering maken. Tevens worden in deze 
viering de vormelingen en communicant 
voorgesteld. We weten al dat waarschijn-
lijk niet iedereen hierbij aanwezig kan zijn 
maar straks beginnen de vakanties dus 
moesten we wel een keuze maken. Hoe 
we deze viering vorm gaan geven is nog 
niet bekend maar u bent allen van harte 
welkom. 

Het Eligiuskoor en Con Dios zullen beide 
zingen dus ook muzikaal zit het goed. 
Voorganger is pastor Tom Brooymans. We 
hopen er met zijn allen een mooie memo-
rabele viering van te maken.

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN
 9 mei werkgroep oecumene 19 uur
23 mei Clustervergadering 19.30 uur
30 mei Parochiekernvergadering 19.30 uur

Adverteren in 
Parochienieuws?

info@rkbovendeschelde.com
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LIEF EN LEED

Overleden
Wilhelmina Maatje Korstanje, echtge-
note van Bastian Goense, overleed op 9 
april in de leeftijd van 47 jaar. Lianne was 
de moeder van Colette en Luc. Zij was 
van 2001 tot 2020 lid van onze werkgroep 
financiën. Zij had hierin een belangrijke 
rol: ze verzamelde de financiële gegevens 
en stelde de jaarrekening en begroting 
op. De parochiekern heeft steeds op een 
bijzonder prettige manier met haar samen 
mogen werken.
Het koor ‘Oal In’ was zwaar getroffen door 
het trieste bericht: “Lianne was een zeer 
gewaardeerd en trouw lid van ons koor. 
Ze is ruim 25 jaar lid van ons koor geweest 
en was de vrouw van onze vroegere key-
boardspeler. We zullen Lianne heel erg 
missen. Haar zang, kletspraatjes en haar 
aanstekelijke lach zullen we nooit ver-
geten.”
Lianne had altijd bewondering voor de 
kleine dingen in het leven: de natuur, het 
voorjaar, een wandeling, ergens fietsen 
met vrienden. Haar gezin stond op nummer 

een. Ze was lief, zorgzaam en betrokken. 
Ze vond dit allemaal niet vanzelfsprekend 
en was enorm dankbaar voor wat ze had.
Na een mooie en persoonlijke afscheids-
dienst, waarbij Oal In als koor de zang 
verzorgde, hebben we op 16 april afscheid 
van haar genomen.
 
Op zondag 24 april ontving Oal In het ver-
schrikkelijke bericht dat John Peeters, de 
man van  dirigente Suus Peeters, plotse-
ling is overleden. Er zijn geen woorden 
voor dit abrupte verlies.
We wensen alle nabestaanden heel veel 
stekte.

Nicole Boonman

ZINGEN MET PALMPASEN

Nu we na twee jaar weer met een pro-
cessie Palmpasen konden vieren, wilden 
we met de kinderen natuurlijk ook weer 
een bezoek brengen aan Woon Zorg Cen-
trum Nieuw Sande. Het is zo ontzettend 
de moeite waard om voor deze ouderen 
te zingen, onze mooi versierde palmpaas-
stokken te laten zien en voor hen brood-
haantjes en palmtakjes mee te brengen. 
We verbinden daarmee dan jong en oud, 
kerk, school en zorgcentrum met elkaar. 
Iedereen geniet!

Werkgroep kindernevendienst

OVEZANDE MET PASEN
Alweer kwam Ovezande met Pasen in het 
nieuws. Twee jaar geleden was dat nog 
met de eerste televisie-uitzending van een 
kerkelijke viering bij Omroep Zeeland tij-
dens de lockdown. Nu kwam de PZC met 
een enorm lang en correct artikel in het 
Zeelandkatern over de katholieke kerken 
van Ovezande en Vlissingen. De fotograaf 
Johan van der Heijden was op Palmpasen 
naar hier gekomen om wat foto's met de 
kinderen te maken, maar hij bleef heel 
de viering. Foto's daaruit sierden de ope-
ningspagina van de krant en het Paaska-
tern. “Pasen: nieuw leven, en een nieuw 
begin” was de christelijke boodschap die 
voorpagina sierde. En verderop in de afle-
vering stond met grote letters: “Met de 

Ovezande * O.L.V. Hemelvaartkerk

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

BLOEMENGROEP
Ieder  
Parochienieuws 
wordt u geïnfor-
meerd over de 
opbrengst van 
de giften die de 
kerk gangers 
doneren aan 
onze bloemen-
groep. Deze 
“pot” hangt 
achter in de kerk.

Toch wel weer eens tijd om aandacht 
te besteden aan het feit dat ze met toch 
steeds teruglopende opbrengsten prach-
tige stukken maken. Tijdens de Paasvie-
ring blijkt maar weer eens hoe creatief 
onze bloemengroep is. Bij deze dus 
namens alle parochianen een pluim op 
jullie hoed!

Jeannet Kievit
 

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

Oost-Zuid Beveland 
* O.L.V. Onbevlekt Ontvangen-kerk Hansweert
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paaskaars keert het licht terug.” Ofschoon 
het paastriduüm in de parochiekerk te 
Goes plaatsvond, mocht een kleine dorps-
kerk de Paasboodschap aan heel de pro-
vincie verkondigen.
Een foto die de fotograaf niet zelf nam, 
staat hieronder: tijdens de viering van 
Palmpasen was er kindernevendienst in 
de pastorie.

Marinus Bierens

ICONENTENTOONSTELLING
De hele meimaand is de katholieke kerk 
in Ovezande gevuld met iconen, inclusief 
de nodige tekst en uitleg. Op de zondagen 
van 15, 22 en 29 mei is de tentoonstelling 
iconen nog te bewonderen. Onze kerk is op 
die dagen open van 13.00 uur tot 17.00 uur.

BYZANTIJNSE VIERING MET HET  
ENGELENKOOR
In de maand van de tentoonstelling 
hebben we op zaterdagavond 21 mei om 
19.00 uur een Byzantijnse viering in de 
kerk in Ovezande. Voorgangers bij deze 
viering van de Goddelijke Liturgie zijn 
pastoor Ton Sips uit Budel met mede-
werking van diaken Wim Tobé, voorheen 
uit Hulst. Beiden zijn bedreven voorgan-
gers in Byzantijnse vieringen. Het koor 
Angelskij Sobor (engelenkoor) uit Gent en 
omstreken zorgt voor de bijzondere zang. 
Een unieke gelegenheid om dit eens van 
dichtbij mee te maken. Na afloop is er 
volop gelegenheid voor ontmoeting met 
koffie of thee. Op zondag 22 mei is er dan 
geen viering in de kerk.

De werkgroep tentoonstellingen

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

NIEUWE MISDIENAAR
Dag allemaal,

Ik ben Eva van 
Noort. Vorig 
jaar heb ik mijn 
Eerste Communie 
gedaan. Daarna 
mocht ik misdie-
naar worden. In 
december deed 
ik voor de eerste 
keer mee. Eigen-
lijk wist ik er nog 
niet zoveel van, 

maar ik mocht invallen. Van mijn broer 
Bart heb ik tips gehad en van Tom en 
Charlotte ook. Pastoor Paul heeft me een 
heel mooi kruisje gegeven. Dat vond ik 
heel erg speciaal.

Groetjes, Eva

KLOMPPOPVIERING
Twee jaar is 
het niet door 
kunnen gaan 
maar dit jaar 
gelukkig weer 
wel: Klomppop 
en straatfes-
tival, nu zelfs 

voor de veertigste keer! Als parochiekern 
sluiten we daar weer bij aan met op zon-
dagmorgen de Klomppopviering in een van 
de tenten op het festivalterrein. Tijdens 
deze viering zal Lot, dochter van Leenke 
Rentmeester en Patrick Remijnse, door de 
doop in onze gemeenschap worden opge-
nomen. Voorganger zal zijn pastor Alida 
van Veldhoven. De muzikale begeleiding 
is van het duo Sense. Na afloop van de 
viering kunt u nog wat nagenieten bij een 
bakje koffie of thee of iets fris.
De aanvang is 10.30 uur. U bent van 
harte welkom! ‘s Middags kunt u tijdens 
het straatfestival onze mobiele kapel 
bezoeken.

KINDERVOORSTELLING 'EINDELIJK 
THUIS'
Er was eens een vader en die had een 
zoon en een dochter. Hij hield heel veel 
van ze. Op een dag zei de zoon tegen z’n 
vader: “Vader, mag ik mijn deel van de 
erfenis, want ik wil een reis gaan maken, 
naar een verte stad. Naar de Stad van 
Lichtjes”. Hij kreeg het geld en vertrok.  
Hij genoot volop tot het geld op was en 
dan gaan de lichtjes uit ...
'Eindelijk Thuis' is een spannende voor-
stelling naar de gelijkenis van de verloren 
zoon met allerlei mogelijkheden voor 
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pot zaten. En ondertussen een drankje, 
soep of een broodje.
Pastoor Van Hees was rond 16.00 uur aan-
wezig om de trekking te verrichten.
De boodschappenmanden zijn gewonnen 
door mevr. Bours en dhr. en mevr. Kouijzer, 
beiden uit Zierikzee.
Paaskaarsen zijn gewonnen door fam. 
Steegmans, fam. Rapati en fam. Kieboom.
Het juiste aantal eitjes, tenminste op 3 na, 
werd gewonnen door fam. Steegmans die 
de eitjes lieten staan zodat alle vrijwilli-
gers de komende weken nog paaseitjes 
kunnen eten.
De totale opbrengst, inclusief een gift, was 
850 euro. Het was weer de moeite waard.
Iedereen die meegeholpen heeft … onze 
hartelijke dank!

VASTENACTIE 
Hallo allemaal,
Na alle inspanningen die we ons getroost 
hebben en de niet al te hoge verwach-
tingen die we bij de vastenactie hadden 
wil ik jullie met zeer grote blijdschap mee-
delen dat we een monsterscore gemaakt 
hebben en eigenlijk hoort hier tromgeroffel 
bij … maar de totale opbrengst van de 
vastenactie is € 3935,38 !
Dan wil ik zeker de Willibrordusschool er 
even uit lichten want de kinderen hebben 
met hun klussenkaarten maar liefst  
€ 1231,28 bij elkaar geklust.! Zo hoog 
hebben we dat nog nooit meegemaakt. 
Ik heb juf Trudy dan ook al een bedankje 
gestuurd en zij zou dat dan weer over-
brengen naar de kinderen en hun ouders. 
Wat een geweldig resultaat nietwaar en 
daar mogen we met z'n allen best trots 
op zijn. Jullie bezorgers ook allemaal van 
harte bedankt want het was toch ook weer 
een aardige klus om dat allemaal op te 
halen. Namens werkgroep vastenactie
Caritas Schouwen-Duiveland.

Henny Verkaart

KBO SCHOUWEN-DUIVELAND
Gelukkig kunnen we u van de KBO ook 
weer een flink aantal activiteiten aan-
bieden. Hieronder zetten we ze voor u op 
een rijtje:

LIEF EN LEED
Op 15 april overleed dhr.Petrus Praet uit 
Zierikzee op 100 jarige leeftijd. Kort daar-
voor ontving nog hij de ziekenzalving.

PAASMARKT
Terugblik op de 
Paasmarkt van 
zondag 10 april.
Het was druk in de 
kerk en daarna ook 
gezellig druk in het 
parochiecentrum 
voor koffie met 
Paasstol.
De zaal was fleurig 
versierd met wat 

bloemetjes. Buiten in de tent werden er 
pannenkoeken gebakken, waren er leuke 
voorjaarsbloemstukjes te koop en wat 
mooie 2e hands spullen.
Verder was er binnen verloting van bood-
schappenmanden en van 3 Paaskaarsen 
van de afgelopen jaren.
Raden hoeveel paaseitjes er in een glazen 

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

kinderen om mee te spelen. Kindertheater 
Simon en Zo speelt de voorstelling 'Ein-
delijk Thuis' op zaterdag 18 juni om 15.30 
uur in de katholieke kerk te Ovezande. De 
voorstelling duurt 1 uur en is geschikt voor 
kinderen vanaf 4 jaar, jongeren en volwas-
senen.
Simon en Zo wordt gespeeld door Harrie 
en Freddie Nijhof. Met hun kindertheater 
reizen ze al jaren door binnen- en buiten-
landse voorstellingen te geven.  
Ze werkten mee aan diverse televisie-
programma’s, schreven daarvoor 
scenario’s en speelden als acteurs uiteen-
lopende rollen.
Tijdens de voorstellingen vertellen ze ver-
halen. En wie wel eens een voorstelling 
heeft meegemaakt, weet dat dit vertellen 
niet alleen met woorden gebeurt. Er komt 
van alles bij. De verhalen worden speels 
en verbeeldingsvol gebracht. Maar niet 
alleen door Harrie en Fredie zelf. Ook de 
kinderen kunnen meedoen. Ze worden op 
allerlei manieren bij het verhaal betrokken. 
De voorstelling is een hele gebeurtenis. 
Veel muziek, veel plezier, veel improvi-
satie, actie en spanning, in een prachtig 
decor met mooie lichteffecten.

Aanmelden is verplicht en kan eenvoudig 
via www.zingenindekerk.nl, kies dan bij 
Feest van Hoop voor Bestel jouw tickets, 
dan verschijnt ook Simon en Zo in Ove-
zande. Een kaartje tot en met 15 jaar kost 
€ 3,50 en voor 16 jaar en ouder € 7,50. Tip 
voor de kinderen: nodig je pa (en ma) uit 
voor de voorstelling, een mooi vervroegd 
Vaderdag cadeau. Overigens zeker ook 
leuk voor opa (en oma). Bij vragen of pro-
bleem kunt u contact opnemen met Ad 
Schenk: 06-24722806.

Nog een tip: op 18 juni is naast de kerk 
ringrijden en een leuke fair, georganiseerd 
door het woonzorgcomplex. Een uurtje 
rondkijken op de fair en dan de voorstel-
ling is prima te combineren.

18



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

Op vrijdag 10 juni willen we onze vrijwilli-
gers bedanken. De feestcommissie belooft 
hen een gewoon gezellige avond. Houd u 
deze datum dus vrij!

Erik Steegmans

HAAMSTEDE
Zondag 10 april opening van het toeristen 
seizoen 2022
Pastoor Fons van Hees in zijn openings-
woord: “De toeristen kerk van de O. L. V. 
op Zee van Haamstede is uit haar winter-
slaap ontwaakt.”
Een viering om trots op te zijn: 
L'Esprit uit Goes inspireerde ons met een 
eigentijdse muzikale viering. Na de zege-
ning van de palmtakken ging men in het 
bezit van een gezegende palmtak in pro-
cessie de kerk door. Het koor zong: “Toen 
Jezus naar zijn stede ging” Het passiever-
haal werd met onderbreking van muzikale 
intermezzo’s in zijn geheel voorgelezen. 
De Paasviering was weer zoals vóór de 
corona. 
Pastor Drs. Noëla Polet stond stil met een 
gebed bij de nieuwe paaskaars en bij het 

gezegende wij-
water. Ook was er 
aandacht voor de 
Heilige oliën. Het 
koor zong:  
“Zalving ten zegen, 
olie van vreugde, 
vriendschap voor 
mensen van God” 
We gaan weer pro-

beren om elke zondag een speciale viering 
te verzorgen. 

Henny Wichgers 

ZOMERTENTOONSTELLING  
HAAMSTEDE
Meer dan ooit staan in deze tijd honger-
doeken in de belangstelling.
De honger in de wereld is tot op de dag 
van vandaag nog nooit zo groot geweest.
Zondag 22 mei na de eucharistieviering 
van 11.00 uur zal onze pastoor Fons van 
Hees de afbeeldingen van 14 honger-
doeken inzegenen.
Op dinsdag, donderdag en vrijdag zal deze 
zomer- meditatie- expositie in de maanden  
juli en augustus geopend zijn tot 16.00 uur

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 

Woensdag 18 mei: inloopmiddag in het 
parochiecentrum. Vanaf 14.00 uur bent 
u welkom voor een praatje, spelletje of 
vragen over computer/telefoon.
Vrijdag 20 mei: Klaverjasmiddag. Vanaf 
13.00 uur is de inloop, we starten met 
kaarten om 13.30 uur. Opgeven kan telefo-
nisch of per mail bij Henny Verkaart, 
tel. 06-15276350. 
Mail:hmverkaart@zeelandnet.nl
Woensdag 25 mei: reisje naar de Bies-
bosch. Hier was veel animo voor, dus de 
reis is volgeboekt. Mocht u nog interesse 
hebben, komt u op een wachtlijst.
Donderdag 26 mei: wandeling met de 
groep in het Gadrabos.
Dinsdag 7 juni: koffieochtend met aanslui-
tend lunch en fietstocht. Opgeven voor 
lunch en fietstocht bij Kees Verkaart, tel. 
06-51478446. Mail: kverkaart@gmail.com
Dus genoeg om naar uit te kijken!

BESTE MEDE-PAROCHIANEN,
Op dinsdagoch-
tend 26 april 
jl. kreeg onze 
Tonny Vaes een 
koninklijke 
onderscheiding 
uitgereikt. De 
burgemeester 
roemde de 
jarenlange inzet 

van Tonny. Als kind al was hij misdienaar 
en toen hij wat ouder werd, werd dat 
acoliet tot op de dag van vandaag. Daar-
naast betekent hij veel voor de caritas en 
is hij ook al heel lang actief in de zwem-
sport.

UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE 
OPENBARE PAROCHIEKERN  
VERGADERING
Datum:  18 mei
Aanvang:  19:30 uur
 Parochiecentrum,  
 Mosselstraat 4, Zierikzee
Agenda
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Inventarisatie rondvraag
4.  Algemene stand van zaken door de 

voorzitter
5.  Financiële stand van zaken door de  

kasbeheerder
6. Pauze (2e bakje koffie of thee)
7.  Beantwoording schriftelijk gestelde 

vragen (graag vóór 11 mei bij Jacolien 
de Meij indienen)

8.  Beantwoorden van de vragen van de 
rondvraag

9. Sluiting

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

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

19 juni binnen zijn.

TOEKOMST KERKGEBOUWEN VIII
 
Met dit stukje informeer ik u over de voortgang van de stand 
van zaken rond de toekomst van onze kerkgebouwen. 

Sinds het vorige stukje in Parochienieuws zijn voor u de zaken in een stroomversnelling gekomen. 
U had al een brief thuis ontvangen met daarin een korte samenvatting van het voornemen van 
het parochiebestuur inzake de sluiting van een aantal kerken. In de twee weken van 28 maart en 
4 april zijn er informatie- en hooravonden gehouden in alle acht kerken van onze parochie. Deze 
avonden zijn goed bezocht en er waren veel vragen waar we ter plekke antwoord op konden 
geven. De vragen die via de formulieren aan ons zijn gesteld zullen vanaf deze week beantwoord 
gaan worden. Het kan overigens wel een week of twee duren voordat alle vragen zijn beantwoord. 
In de daaropvolgende week waren er de voorbereidingen voor Pasen. Vervolgens zijn de ver-
slagen van de 8 gehouden avonden doorgenomen ter voorbereiding van de vergadering van het 
parochiebestuur op 10 mei aanstaande. In deze vergadering zal het resultaat van de 8 gehouden 
hooravonden aan het parochiebestuur worden voorgelegd en zal het definitieve besluit over de 
herbestemming van de kerkgebouwen worden genomen. Een en ander zal worden gepubliceerd 
in een extra editie van Parochie nieuws die binnenkort verschijnt. 
Ik heb alle acht de hooravonden meegemaakt. Ik was onder de indruk van de inzet, de betrokken-
heid en de emoties van de aanwezige parochianen. Ook uit de formulieren die na afloop zijn inge-
leverd spreekt een groot verdriet en onzekerheid over de toekomst van het geloofsleven in onze 
parochie. Want dat is wat ik niet genoeg kan benadrukken: onze parochie heeft in wezen op dit 
moment geen financieel probleem, maar een geloofsprobleem. Doordat steeds minder mensen 
hun geloofsleven actief belijden door een parochiebijdrage te betalen en onze kerken te bezoeken 
ontstaat op termijn voor elk van de kerken wel een financieel probleem, voor sommige kerken 
eerder dan voor anderen. En als goed bestuur/ goede rentmeesters willen we dat voorkomen.
Gisteren was ik namens het bestuur met enkele parochianen uit onze parochie aanwezig bij een 
bijzondere eucharistieviering in de Petrus en Paulus kerk te Middelburg. Daar werden hun paro-
chianen uit Vlissingen welkom geheten. Zij hebben tijdelijk geen eigen plek meer om de eucha-
ristie te vieren. De week daarvoor was namelijk de kerk in Vlissingen gesloten. Ook toen was een 
ruime delegatie van ons parochiebestuur en andere parochianen uit onze parochie aanwezig. Wat 
nu in onze parochie gebeurt is niet uniek, ook andere parochies staan voor dezelfde opgave of 
hebben deze kille sanering al achter de rug.
We zullen samen de toenemende krimp van de katholieke geloofsgemeenschap moeten keren. 
Dat zal een extra inspanning van eenieder vragen. Het parochiebestuur is daar samen met het 
pastoraal team en het parochiebestuur van Walcheren al enige tijd mee bezig. Er worden plannen 
uitgewerkt op drie prioritaire deelterreinen: pastorale aanbod aan jonge gezinnen, van zelfdra-
gende vitaliteit naar samengedragen vitaliteit, en de plaats van de kerk in de samenleving. Voor 
het einde van het jaar zullen die drie deelterreinen uitgewerkte actieplannen hebben waarmee we 
een stevige nieuwe fundering onder onze geloofsgemeenschap kunnen gaan leggen. 

Victor Slenter, Vicevoorzitter

OEUCUMENISCHE  
BIEEÊNKOMST
Op zondag 15 mei is er weer een een 
‘oecumenische bieeênkomst’ in ’t Kerkje 
van Ellesdiek (Ellewoutsdijk). Ook op 
deze derde zondag van de maand wordt 
in ‘t kerkje een bijeenkomst gehouden 
in een Zeeuwse streektaal. Ook de lie-
deren voor deze middag worden in het 
Zeeuws vertaald en gezongen. De over-
denking wordt dit keer verzorgd door 
Bas Rentmeester uit Elshout. Het thema 
voor deze bijeenkomst is ‘Ael de ruge-
soat d’r es over’. Ronald de Leeuw zal 
de bijeenkomst op zijn gitaar muzikaal 
omlijsten. De bijeenkomst begint om 
14.30 uur. De toegang is gratis; er wordt 
gecollecteerd voor de Stichting Amecet 
van Els van Teijlingen in Oeganda en 
voor de onkosten van ’t Kerkje.

Jan Minnaard, Oecumenische  
werkgroep Ellesdiek

 

  
 

DDoonnddeerrddaagg  2266  mmeeii  22002222  oomm  1100..0000  uuuurr  

OOEECCUUMMEENNIISSCCHHEE      VVIIEERRIINNGG  
in  de  RK  H. Willibrorduskerk te ’s-Heerenhoek 

TThheemmaa::  ZZiicchhttbbaaaarr  iinn  ggeellooooff  
voorafgaand aan de viering wandeling omgeving ‘s-Heerenhoek 

aanvang: 8.30 uur, start/eindpunt bij de kerk 

Speurtocht voor de kinderen: aanvang 8.30 uur-9.30 uur 
Onder de viering is er Kindernevendienst 

  

CCoolllleeccttee  vvoooorr  SSttiicchhttiinngg  LLeeeerrggeelldd  

VVoooorrggaannggeerrss::  ppaassttoorr  AAlliiddaa  vvaann  VVeellddhhoovveenn  eenn  ddoommiinneeee  JJöörrgg  BBuulllleerr  

Organist: Jolanda Nagelkerke 
Gelegenheidskoor olv Kees Boonman 

 
               Na de kerkdienst: koffie, thee en frisdrank 

  
DDee  oorrggaanniissaattiiee  iiss  iinn  hhaannddeenn  vvaann  vveerrsscchhiilllleennddee  kkeerrkkeenn  uuiitt  ddee  ZZaakk  vvaann  ZZuuiidd--BBeevveellaanndd,,  

ddiiee  ssaammeennwweerrkkeenn  iinn  eeeenn  ooeeccuummeenniisscchhee  wweerrkkggrrooeepp 


