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DE KOP IS ERAF..
2023 is al weer volop in actie; we zijn na 
een paar dagen gestopt met elkaar de 
beste wensen toe te spreken. Zonder bij
bedoelingen uiteraard, maar dat handen 
schudden (nu het weer mag) gaat gauw 
vervelen. Nieuwjaarskaarten liggen mis
schien al bij het oudpapier en goede 
voornemens lijken in een aantal gevallen 
al verleden tijd te zijn.
Bij het opruimen van een zolder in ons 
parochiecentrum kwam ik delen van 

een oude kerstgroep tegen: een gehandicapte os, een gehavend 
schaap en een Jozef (?) die wellicht al  jaren het daglicht niet meer 
heeft mogen aanschouwen. Ieder van ons heeft wel zo’n beeldje 
waar iets aan ontbreekt, maar waar een verhaal aan vastzit. 

HET HOOFD IN DE SCHOOT LEGGEN..
De parochiekern Lewedorp heeft op zondagmiddag 8 januari 
met gebogen hoofd afscheid genomen van haar H. Eligiuskerk
gebouw. De belangstelling die middag was groot (al kon je niet 
over de hoofden lopen), maar het gaf even het gevoel van ‘kop 
op!’ De kerncommissie moest het hoofd laten hangen toen het 
aantal kerkbezoekers dermate laag was, dat men op deze wijze 
doorgaan niet langer verantwoord vond. 
Hansweert zal komende maand hetzelfde lot ondergaan. Op 
zondag 19 februari leggen zij het hoofd in de schoot en zal 
OostZuidBeveland geen katholieke kerk meer hebben. Ook 
zij hebben hun hoofd goed gebruikt en verstandig gehandeld 
na jaren hun hoofd gestoten te hebben vanwege zeer geringe 
betrokkenheid: een hoofdpijndossier wordt gesloten.

EEN HOOFDSTUK WORDT AFGESLOTEN..
2023 zal de boeken ingaan als het jaar waarin drie kerkgebouwen 
hun deuren moeten sluiten. Het verstand (het hoofd) wint het 
in alle gevallen van het hart ( het gevoel). Vicaris Paul Verbeek 
wist het meerdere malen in de slotviering in Lewedorp treffend 
te zeggen: verstand en gevoel zijn het niet eens met elkaar. Het 
gevoel zegt dat er een verdrietig besluit genomen is; bijzonder 
ingrijpend. Boosheid en teleurstelling komen boven en uiten 
zich op verschillende manieren…. Toch moeten we verstandige 
besluiten nemen, omdat doorgaan op deze manier de ontkerkelij
king alleen maar verstopt en zeker niet stopt!

WIE GAAN DE HOOFDROL SPELEN?
De overblijvende  drie kerken in de Zak van ZuidBeveland en hun 
bestuurders breken zich het hoofd over hoe het verder moet.  
Niemand eist een hoofdrol op, of eigent zich een hoofdrol toe: 
niemand haalt zich in het hoofd om te roepen dat men de oplos
sing weet. Alleen door samenwerking/samen de schouders 
eronder te zetten, kan men het tij wellicht/enigszins keren. Je zou 
de vergelijking mogen maken met de drie musketiers: Eén voor 
allen, allen voor één!  
En die vierde musketier? Die zou je de stedelijke combinatie 
GoesZierikzee kunnen noemen. Zij houden zich zeker niet afzijdig 
en denken hardop mee; ze willen er nadrukkelijk bij horen.

BIJZAKEN: ZAKEN DIE ER BIJ HOREN
Alleen het verstand als kompas zien is 
geen goede zaak. Het gevoel speelt zeker 
mee, als het gaat om betrokkenheid: hart 
voor de zaak hebben en houden. Men moet 
niet enkel  het hoofd ‘koel’ houden, maar 
mensen enthousiast maken om mee te 
(blijven) doen. Zij die enkel roepen dat het 
anders had gemoeten, of zich het hoofd op 

hol laten brengen door te toeteren dat geld geen rol mag spelen 
bij zo’n beslissing, lopen met hun hoofd in de wolken of erger nog: 
met hun kop uiteindelijk tegen een muur. Ook het bisdom verzet 
de bakens: reorganiseert; stoot na jarenlange dienst werknemers 
af en sluit bijvoorbeeld het opleidingscentrum Bovendonk. Met 
pijn in het hart, maar men kan de ogen niet blijven sluiten voor de 
werkelijkheid.
Laten we er samen voor zorgen dat ons geloof in MiddenZeeland 
niet als een nachtkaarsje uitgaat en uiteindelijk (dan) toch dooft. 
Eeuwenlang hebben onze voorouders zich het vuur uit de sloffen 
gelopen om geloof (en kerkgebouwen) te behouden. Hopelijk 
krijgen alle drie de kerken een goede bestemming en verworden 

ze niet tot een stoffig over
blijfsel van wat ooit eens een 
bloeiende leef en geloofs
gemeenschap was

Afbeelding: Ruben  
Oppenheimer/ Dagblad van 

het Noorden/2018.

Inleidend woord van de hoofdredacteur…
Onze Nederlandse taal kent veel uitdrukkingen die terug te voeren zijn op lichaamsdelen. 
Opvallend veel gezegdes hebben we voor de verschillende delen van ons hoofd (oog, neus, 
oor) maar het hoofd (in zijn algemeenheid) spant de kroon.

BIEEÊNKOMST IN ’T KERKJE VAN ELLESDIEK
In februari 2023 is het zeventig jaar geleden dat Zeeland werd 
getroffen door de watersnoodramp. De werkgroep levens
beschouwing zal daar in de bieeênkomst op 19 februari in  
’t Kerkje van Ellesdiek zeker aandacht aan besteden. Het pro
gramma wordt nog ingevuld, maar zeker is dat Anja Kopmels zal 
meewerken en enkele liederen zal zingen passend bij het gevoel 
dat opkomt bij het herdenken van de ramp. Er is ook een verhaal 
opgeschreven door de moeder van Hannie Oele die de ramp 
heeft meegemaakt. Hannie zal het verhaal vertellen.

Waar kun je moed vinden om te leven na de overweldigende 
ervaringen van water en wind?

Kun je na zoveel jaar wijzer worden uit de ervaringen van toen, 
en daar hier en nu mee leven? In de bieeênkomst zoeken we 
samen naar antwoorden. Voertaal is vooral Zeeuws. Aanvang 
14.30 uur. Toegang vrij, met vrijwillige bijdrage voor de kosten.

Jan Minnaard, werkgroep Levensbeschouwing
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Deze brief is voorgelezen in alle parochiekernen op zondag 8 januari 2023 op verzoek van Fons van Hees. Wij plaatsen deze brief 
bewust ook in dit nummer uit respect voor de wijze waarop Fons zijn levensverwachting en het omgaan met de ziekte beschrijft. 
Mochten er nieuwe ontwikkelingen zich voordoen in de tussentijd, dan zullen we die via de website van de parochie vermelden.

Algemeen

HOE HET MET DE PASTOOR IS … 
Lieve mede
gelovigen, broe
ders en zusters, 
van de H. Maria 
parochie en de 
H. Pater Dami
aanparochie. Tot 
mijn verwonde
ring kwam ik op 
Sinterklaasdag 

in het Ziekenhuis in Goes terecht. Scans 
werden er gemaakt. Daaruit bleek dat  het 
helemaal niet goed met mij was. De ziekte 
waar ik aan leed en waarvan ik in juni 
2021 genezen was verklaard  was in alle 
hevigheid teruggekomen. En dat terwijl 
ik opnieuw met plezier begon te werken. 
De arts had me toentertijd al gezegd dat 
die mogelijkheid zou kunnen bestaan. En 
dat bleek nu op een rauwe manier wer
kelijkheid te zijn. Het eind van mijn  leven 
kwam snel in zicht, zei de arts. Hij zou al 
een plaats voor mij reserveren in hospice 
‘Het Kaaskenshuis’ in Zierikzee. Zo vlug 
al? vroeg ik. Ja, zei hij, een kwestie van 
weken, zo niet maanden.
Nu zit ik hier in het hospice al zo’n drie 
weken. In het begin had ik het gevoel 
op vakantie te zijn in een tophotel. Dat 
kwam doordat mij een dosis prednison 
werd toegediend. Het gevolg was dat de 
klachten die ik had als sneeuw voor de 

zon verdwenen. En ik kreeg weer nieuwe 
energie. Zodanig dat ik de arts vroeg: is 
het wel waar wat u mij allemaal gezegd 
hebt? De scans zijn onverbiddelijk en 
onherroepelijk, zei hij. 
Hoe het nu met mij gaat? De eerste nacht 
na die doodsmelding bracht ik door in 
het ziekenhuis. Ik had er – laten we maar 
zeggen  een bijnadoodervaring. Het was 
alsof O.L. Heer mij in een tent bracht waar 
niets dan vrede heerste. In mijn beleving 
duurde de het de hele nacht: puur, zuiver 
en helder in vrede. Ik leef nog steeds in 
die vrede, gelukkig. Maar ’s anderendaags 
viel ik in diepe put van verdriet. Al de lieve 
mensen om mij heen moest ik los gaan 
laten: mijn familie, mijn vrienden, collega’s, 
parochianen in Roosendaal en niet op de 
laatste u allen hier in de H. Mariaparochie 
en de H. Pater Damiaanparochie.
Ik ben nog steeds in vrede voor wat 
de Heer met mij van plan is: dat ik mag 
hopen dat hij mij opneemt in zijn hemelse 
vreugde. Een monnik zei ooit tegen mij: 
‘Het mooiste? Dat is daar boven’. En dat 
geloof ik ook. En weet je waardoor het ook 
komt dat ik nog steeds in die vrede leef?  
Op Oudejaarsmiddag is mijn hele familie 
naar Zierikzee gekomen, van oud tot jong.  
Dat wilde ik graag. We hebben gepraat, 
lekker gegeten en ook, ja, samen gebeden. 
Het was een prima middag waarbij mijn 

verdriet hen te moeten missen voor een 
groot deel verdween. Ik had afscheid 
kunnen nemen.
Maar dat ik in vrede ben komt ook door 
jullie, lieve medegelovigen. Ik ben over
stelpt om niet te zeggen overdonderd 
door al die vele blijken van medeleven: 
bloemen en lekkers, kaarten en brieven. 
En voortdurend schreef en zei men mij 
dat er voor me gebeden werd en kaarsen 
werden gebrand. Jullie kunnen je niet 
voorstellen wat goed me dat deed en doet. 
Ik ben er door getroffen en het ontroert 
mij tot tranen. En daarvoor wil ik jullie 
dan ook heel hartelijk bedanken. Sowieso 
bedanken voor die fijne jaren die ik onder 
jullie – fiere Zeeuwse katholieken  mocht 
doorbrengen als priester, als pastoor.
Als kerk in Nederland maken we moei
lijke tijden door. Maar de Heer blijft in ons 
midden, zelfs tot aan het einde der tijden. 
Maak je dus niet bezorgd. Doe wat gedaan 
moet worden. Steun en kreun niet te veel 
maar zoek waardoor het geloof je zoveel 
vreugde geeft. Een vreugde die alle onheil 
en weerbarstigheid de baas is.
Ik wens u/jullie op deze dag – 6 januari, 
feest van Driekoningen – een Zalig en 
voorspoedig Nieuwjaar.
Vrede en alle goeds en … A Dieu …

Fons van Hees, pastoor

WAT IK ZOMAAR WEER MET JULLIE WIL DELEN…
Ondertussen ben ik  bijna 4 maanden  in 
de Pater Damiaanparochie en de Maria 
Parochie Walcheren aan het werk en ik 
kan wel zeggen, met heel veel plezier!
Op 11 december werd ik voorgesteld 
in de kerk van Middelburg, tijdens de 
Eucharistie viering. Met na de viering 
koffie en lekkere cake, gebakken door een 
klein parochiaantje. Maar ook met harte
lijke handdrukken en felicitaties, leuke 
gesprekken en ontmoetingen. Een goed 
begin om me ook hier thuis te gaan voelen.
Het was genieten om mee te mogen 
helpen aan de kerstgezinsviering in Goes, 
zo veel kinderen, ouders en grootouders 
aanwezig en niet te vergeten het prachtige 
project koor en de kinderen als kerststal
figurant.
Nu ben ik samen met de pastores en de 
betrokken vrijwilligers bezig om vorm te 
geven aan de voorbereidingen op Eerste 

Communie en Vormsel in beide parochies.  
Ik kijk er weer naar uit om samen met de 
werkgroepsleden deze kinderen voor te 
bereiden op deze mooie sacramenten.  
Ook hoop ik meer jongeren enthousiast te 
kunnen maken voor het jongeren pastoraat 
onder begeleiding van pastoor Paul  
Verbeek, want daarbij zijn altijd nieuwe 
jongeren van harte welkom. Enkele vorme
lingen van aflopen jaar hebben toegezegd 
eens een kijkje te komen nemen dus dat is 
een goed begin. En hebben we een begin 
gemaakt om meer informatie te delen op 
Facebook en Instagram.
Jullie lezen het, er is zoveel moois te 
doen in de parochie, dus voorlopig werk 
genoeg!

Groet Charlotte den Toonder
Projectmedewerker Jeugd en  

Jonge Gezinnen

BEDEVAARTEN '23
Hierbij alvast de datums voor de  
Bedevaarten van 2023.

Banneux:
5 Daagse bedevaart 12 t/m 16 mei.
Dagbedevaart op zondag 14 mei.

Beauraing:
3 Daagse bedevaart 17 18 – 19 juni.
Dagbedevaart op zondag 18 juni.

Kevelaer:
Maandag 21 en dinsdag 22 augustus.

Meer gegevens volgen te zijner tijd in 
het Parochienieuws.

Groetjes.
Fam: De Smit. 
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 Kerkdiensten
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 28 januari
19.00 uur 's-Heerenhoek

Th.de Deckere
Eucharistieviering
Missicanto

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

R.Mangnus
Viering van W&C
Herenkoor

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

09.30 uur Ovezande
Th.de Deckere
Eucharistieviering
Pius X
Koffie drinken Trefpunt

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

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

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

Dinsdag 31 januari
09.30 uur Goes

G.Kok
Viering van W&C

Donderdag 2 februari
Maria Lichtmis
09.30 uur Haamstede

Liturgiegroep
Lauden

10.00 uur Ter Valcke Goes
Maria Lichtmis
J.Meeusen
Viering van W&C
Con Amore

15.00 uur 's-Heerenhoek
Moment voor Maria

Vrijdag 3 februari
16.00 uur Gasthuis Goes

J.Meeusen
Viering van W&C
Con Amore

19.00 uur Zierikzee
Th.de Deckere
Eucharistieviering

Zaterdag 4 februari
Blasiusviering
19.00 uur Heinkenszand

clusterviering 
'sHeerenhoek / Heinkenszand /  
Lewedorp
Th.de Deckere
Eucharistieviering
Free Spirit

19.00 uur Ovezande
Jongerenviering
Liturgiegroep

Viering van W&C
Oal In

Zondag 5 februari
5e zondag door het jaar
09.15 uur Zierikzee

Th.de Deckere
Eucharistieviering
Willibrorduskoor

09.30 uur Hansweert
Liturgiegroep
Viering van W&C

11.00 uur Kwadendamme
Maria Lichtmis
Liturgiegroep
Viering van W&C

11.00 uur Goes
Th.de Deckere
Eucharistieviering
Con Amore

Maandag 6 februari
10.15 uur Dorpskerk Heinkenszand

ds.E.Barendregt
Zangochtend

Dinsdag 7 februari
09.30 uur Goes

Th.de Deckere
Eucharistieviering

Donderdag 9 februari
09.30 uur Haamstede

Liturgiegroep
Lauden

Zaterdag 11 februari
19.00 uur Ovezande

Kindernevendienst
Th.de Deckere
Eucharistieviering
Pius X

Zondag 12 februari
6e zondag door het jaar
09.00 uur Heinkenszand

Th.de Deckere
Eucharistieviering
Dameskoor

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

09.30 uur Hansweert
Rederijkersviering
P.Verbeek
Eucharistieviering

10.45 uur 's-Heerenhoek
Liturgiegroep
Viering van W&C
Con Dios

11.00 uur Kwadendamme
Carnavalsmis
P.Verbeek
Eucharistieviering
Singing Voices / blaaskapel

11.00 uur Goes
R.Mangnus
Viering van W&C
Herenkoor

Dinsdag 14 februari
09.30 uur Goes

A.v.Veldhoven
Viering van W&C

Woensdag 15 februari
14.00 uur De Kraayert Lewedorp

T.Brooijmans
Eucharistieviering

Donderdag 16 februari
09.30 uur Haamstede

Liturgiegroep
Lauden

Zaterdag 18 februari
19.00 uur Heinkenszand

R.Stobbelaar
Viering van W&C
Dameskoor

Zondag 19 februari
7e zondag door het jaar
09.00 uur 's-Heerenhoek

geen viering
09.15 uur Zierikzee

Liturgiegroep
Viering van W&C
Willibrorduskoor

09.30 uur Hansweert
Slotviering
Th.de Deckere / A.v.Veldhoven
Eucharistieviering
Gelegenheidskoor o.l.v.  
K.Boonman

09.30 uur Ovezande
geen viering

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

11.00 uur Goes
J.Voeten
Eucharistieviering
L'Esprit

Dinsdag 21 februari
09.30 uur Goes

A.v.Veldhoven
Viering van W&C

Woensdag 22 februari
Aswoensdag
09.30 uur Goes

Th.de Deckere
Eucharistieviering
Con Amore

19.00 uur Zierikzee
R.Mangnus
Viering van W&C

19.00 uur 's-Heerenhoek
G.Kok
Viering van W&C

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

Donderdag 23 februari
09.30 uur Haamstede

Liturgiegroep
Lauden

10.00 uur Haamstede
N.Polet
Viering van W&C

Zaterdag 25 februari
19.00 uur 's-Heerenhoek

P.Verbeek
Eucharistieviering
Missicanto

Zondag 26 februari
1e zondag veertigdagentijd
09.15 uur Zierikzee

N.Polet
Viering van W&C
Willibrorduskoor

09.30 uur Heinkenszand
I.van de Par
Viering van W&C
Herenkoor

09.30 uur Ovezande
Th.de Deckere
Eucharistieviering
Pius X
Koffie drinken Trefpunt

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

11.00 uur Goes
G.Kok
Viering van W&C
Herenkoor

Dinsdag 28 februari
09.30 uur Goes

Th.de Deckere
Eucharistieviering

Donderdag 2 maart
09.30 uur Haamstede

Liturgiegroep
Lauden

10.00 uur Ter Valcke Goes
40dagentijd
R.Mangnus
Viering van W&C

15.00 uur 's-Heerenhoek
Moment voor Maria

Vrijdag 3 maart
19.00 uur Zierikzee

Th.de Deckere
Eucharistieviering

Zaterdag 4 maart
19.00 uur Heinkenszand

P.Verbeek
Eucharistieviering
Free Spirit

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

Zondag 5 maart
2e zondag veertigdagentijd
09.00 uur 's-Heerenhoek

Th.de Deckere
Eucharistieviering
Dames en Herenkoor
na afloop koffiehoek

09.15 uur Zierikzee
H.Akkermans
Eucharistieviering
Willibrorduskoor

10.45 uur Ter Weel Goes
40dagentijd
L.Schout
Viering van W&C

11.00 uur Kwadendamme
Th.de Deckere
Eucharistieviering
Singing Voices

11.00 uur Goes
H.Akkermans
Eucharistieviering
Con Amore

Maandag 6 maart
10.15 uur Heinkenszand

B.van den Dries
Zangochtend

Dinsdag 7 maart
09.30 uur Goes

A.v.Veldhoven
Viering van W&C

Donderdag 9 maart
09.30 uur Haamstede

Liturgiegroep
Lauden

Zaterdag 11 maart
17.00 uur Goes

Th.de Deckere
Choral Evensong
m.m.v. W.Boer
Luscinia

19.00 uur Ovezande
P.Verbeek
Eucharistieviering
Pius X

Zondag 12 maart
3e zondag veertigdagentijd
09.15 uur Zierikzee

G.Kok
Viering van W&C
Willibrorduskoor

09.30 uur Heinkenszand
R.Stobbelaar
Viering van W&C
Dameskoor

10.45 uur 's-Heerenhoek
I.van de Par
Viering van W&C
Muziek Ensemble en Cantor

11.00 uur Kwadendamme
R.Stobbelaar
Viering van W&C

11.00 uur Goes
G.Kok
Viering van W&C
Herenkoor

Dinsdag 14 maart
09.30 uur Goes

Th.de Deckere
Eucharistieviering

Woensdag 15 maart
14.00 uur De Kraayert Lewedorp

T.Brooijmans
Eucharistieviering

Donderdag 16 maart
09.30 uur Haamstede

Liturgiegroep
Lauden

Vrijdag 17 maart
14.30 uur Sint Maarten in de Groe Goes

40dagentijd
J.Meeusen
Viering van W&C

16.00-18.00 uur Goes
24uur voor de Heer
Th.de Deckere
Eucharistieviering

Zaterdag 18 maart
19.00 uur Heinkenszand

A.v.Veldhoven
Viering van W&C
Dameskoor

Zondag 19 maart
4e zondag veertigdagentijd
09.00 uur 's-Heerenhoek

Gezinszondag
Th.de Deckere / A.v.Veldhoven
Viering van W&C
Dames en Herenkoor

09.15 uur Zierikzee
Liturgiegroep
Viering van W&C
Willibrorduskoor

09.30 uur Ovezande
Liturgiegroep
Viering van W&C
Pius X
Koffie drinken Trefpunt

11.00 uur Kwadendamme
Th.de Deckere
Eucharistieviering
St. Caecilia

11.00 uur Goes
J.Voeten
Eucharistieviering
L'Esprit

Dinsdag 21 maart
09.30 uur Goes

G.Kok
Viering van W&C

Donderdag 23 maart
09.30 uur Haamstede

Liturgiegroep
Lauden

Zaterdag 25 maart
19.00 uur 's-Heerenhoek

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

Zondag 26 maart
5e zondag veertigdagentijd
09.15 uur Zierikzee

G.Kok
Viering van W&C
Willibrorduskoor

09.30 uur Heinkenszand
R.Mangnus
Viering van W&C
Herenkoor

09.30 uur Ovezande
Th.de Deckere
Eucharistieviering
Pius X
Koffie drinken Trefpunt

11.00 uur Kwadendamme
G.Kok
Viering van W&C
St. Caecilia

11.00 uur Goes
Th.de Deckere
Eucharistieviering
Herenkoor

Dinsdag 28 maart
09.30 uur Goes

A.v.Veldhoven
Viering van W&C

Donderdag 30 maart
09.30 uur Haamstede

Liturgiegroep
Lauden

10.00 uur Haamstede
N.Polet
Viering van W&C

Vrijdag 31 maart
19.00 uur Zierikzee

Th.de Deckere
Eucharistieviering

Zaterdag 1 april
Palmpasen
19.00 uur Heinkenszand

Th.de Deckere
Eucharistieviering
Free Spirit

19.00 uur Ovezande
Jongerenviering / Kinderneven
dienst
P.Verbeek
Eucharistieviering
Oal In

Zondag 2 april
Palmzondag
09.00 uur 's-Heerenhoek

A.v.Veldhoven
Viering van W&C
Dames en Herenkoor
na afloop koffiehoek

09.15 uur Zierikzee
N.Polet
Eucharistieviering
Willibrorduskoor

11.00 uur Haamstede
T.Bun
Eucharistieviering
L'Esprit

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

11.00 uur Goes
Th.de Deckere
Eucharistieviering
Con Amore

 

VOORBEREIDING OP HET HEILIG  
VORMSEL
BESTE OUDERS/VERZORGERS,
De voorbereiding op het Heilig Vormsel 
vindt plaats op een bijzonder moment in 
het leven van jongeren: ze gaan een grote 
stap maken naar de middelbare school op 
het einde van dit schooljaar. Ze ontdekken 
hun eigen wereld en de volwassenheid ont
luikt. We nodigen jongeren uit die in groep 8 
zitten, of tussen de 1114 jaar oud zijn, om in 
2023 mee te doen met de voorbereiding op 
het Vormsel. 

Tijdens de bijeenkomsten gaan we samen 
nadenken en praten over thema’s als: 
volwassen worden, relaties en vriend
schappen, talenten ontwikkelen en levens
keuzes maken. We ontdekken hoe Gods 
Heilige Geest ons hierbij helpt. In de voor
bereiding worden de deelnemende jon
geren aangesproken op hun eigen ideeën 
en geloof.  

De vormselvoorbereiding heeft drie vaste 
elementen:
  Een aantal bijeenkomsten met de vorme

lingen van 19.00 uur tot 20.30 uur door de 
week.

  Een aantal gezinszondagen voor het hele 
gezin.

  Ook vragen wij u samen met uw kind 
aandacht te besteden aan de thuis
opdrachten.

 
Aanmelden voor het vormsel kan tot en met 
1 februari 2023, uitsluitend via de website: 
www.paterdamiaanparochie.nl/vormsel/. 
In de menubalk kiezen voor: geloven, dan 
vieren aanklikken en dan naar Vormsel. 
Daar kun je naar beneden scrollen voor de 
aanmelding.
Na 1 februari krijgt u een bevestiging van 
aanmelding en een uitnodiging voor de  
kennismakings en informatiebijeenkomst 
op donderdag 9 februari ’23.

De viering van het Heilig Vormsel vindt 
plaats in de Maria Magdalenakerk te Goes 
op zaterdag 27 mei 19.00 uur. 
Voor vragen of verdere informatie kunt u 
altijd contact opnemen met:
  Alida van Veldhoven, pastoraal werker 

T: 0629 37 31 02  E:  
alidavanveldhoven@rkbovendeschelde.com

  Charlotte den Toonder, pastoraal  
project medewerker 
T: 0644 50 09 44  E:  
charlottedentoonder@rkbovendeschelde.com 

KORENOVERLEG
Op 18 januari 2023 is er een 
overleg geweest tussen de diri
genten van koren. Doel was om 
te bekijken of op korte termijn, 
namelijk voor de Pasen, we tot 
samenwerking c.q. afwisse
ling van koren uit de regio bij 
de diverse diensten in Goes 
konden komen. Dat is deels 
gelukt, wordt nog verder afge
stemd. Tweede doel was op te 
bezien of we op langere ter
mijn tot uitwisseling van koren 
kunnen komen in bepaalde 
weekenden. Hiervoor komen 
we in september 2023 weer bij 
elkaar om dit af te stemmen.
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ACTIVITEITEN VOOR JONGE GEZINNEN IN ONS BISDOM
Gezinsdag 26 maart 2022 - De allerbeste Moeder van de wereld 

Er is toch echt maar één allerbeste Moeder van de wereld: Maria. 
Gelukkig is zij de Moeder van ons allemaal, dus hoeven we geen 
ruzie te maken over 'wie de beste moeder heeft'. 
Maria mag ons voorbeeld zijn met haar oneindige vertrouwen en 
overgave aan God in de moeilijkste omstandigheden. Zowel in 
haar leven als dat van ons gaat liefde hand in hand met lijden. 
Tijdens deze dag horen we van zusters over hun moederschap en 
toewijding. Een manier van leven waar wij als ouders zeker veel 
van kunnen leren. 
Ouders die alleen hun kinderen opvoeden zijn bijzonder welkom. 

Praktisch:
•  De gezinsdag begint op zondag 26 maart om 11 uur in de Basiliek 

van Oosterhout (Markt 28) om 11 uur met de Eucharistieviering.
•  Parkeren kan in Parkeergarage Basiliek, Valkenstraat 15, 4901 

MA Oosterhout. Een dagkaart kost 6 euro en er zijn eventueel 
ook uitrijkaarten beschikbaar.

•  Het is ook mogelijk om vanaf de lunch om 12.30 aan te sluiten in 
de pastorie  Markt 17.

•  Deelname kost 25 euro per gezin. Dit is inclusief een lunch en 
warme maaltijd. Dit bedrag graag vooraf overmaken naar:  
Franciscuscentrum, NL 91 RABO 0158 7840 22 o.v.v. Gezinsdag 26 
maart 2023

•   Meer informatie en aanmelden: www.gezinengeloof.nl/gezinsdag.

Deze dag is een initiatief van het Bisdom Breda in samenwerking 
met de Catharinaparochie in Oosterhout. 
Met hartelijke groet, ook namens de werkgroep gezinsdagen,

Brechje Loenen - Gezinspastoraat
Bisdom Breda / Sint Franciscuscentrum

E bloenen@bisdombreda.nl - I www.gezinengeloof.nl

OP WEG NAAR DE EERSTE HEILIGE COMMUNIE
Januari 2023
Beste ouders/verzorgers, 

Uw kind is dit jaar naar groep 4 gegaan en heeft de leeftijd waarop 
het mee kan doen met de voorbereiding op de 1e communie.

Een onvergetelijke gebeurtenis in het leven van u en uw kind en het 
is tevens een mooi moment om (weer) kennis te maken met de kerk 
en de verhalen uit de Bijbel. De keuze hiervoor is in deze tijd, zoals 

u weet, een bewuste keuze. We 
kijken met zorg hoe we voor u 
en uw kind een waardevolle 
voorbereiding kunnen verzor
gen. Om zo samen met andere 
kinderen en gezinnen, op weg 
te gaan naar de feestelijke 
eucharistieviering waarin uw 
kind voor het eerst de Heilige 
Communie mag ontvangen.

De communievoorbereiding 
is onderdeel van de gezins
catechese, dat betekent dat 
u in een aantal bijeenkom
sten samen met uw kind 
deelneemt aan de voor
bereiding. Ook vragen we 
u om samen met uw kind 
aandacht te besteden aan 

de thuisopdrachtjes. We werken met 
het communieproject “Blijf dit doen”.

In de Pater Damiaan Parochie worden 2 voorbereidingstrajecten 
aangeboden waaruit u kunt kiezen.

1)    U sluit samen met uw kind aan bij de voorbereidingen in Goes en 
waar de communieviering plaats zal vinden op zondag 21 mei in 
de Maria Magdalenakerk te Goes.

2)  U sluit samen met uw kind aan bij de voorbereidingen in Hein
kenszand en waar de communieviering plaats zal vinden op 
Hemelvaartsdag, donderdag 18 mei in de H. Willibrorduskerk te 
’s-Heerenhoek.

AANMELDEN VOOR DE 1E COMMUNIE KAN TOT  
1 FEBRUARI 2023

Uitsluitend via de website.
www.paterdamiaanparochie.nl/eersteheiligecommunie/ 
Na 1 februari krijgt u een bevestiging en een uitnodiging voor de 
kennismakings en informatiebijeenkomst op 9 februari ’23.

Voor vragen of verdere informatie kunt u altijd contact  
opnemen met:
  Alida van Veldhoven, Pastoraal werker 

T:0629 37 31 02 E: alidavanveldhoven@rkbovendeschelde.com
  Charlotte den Toonder, Pastoraal project medewerker  

T:06 44 50 09 44 E: charlottedentoonder@rkbovendeschelde.com

Algemeen
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CARITAS – DECEMBERACTIVITEITEN
Namens alle Caritas
werkgroepen en het 
PCI bestuur wens ik u 
van harte een gezond 
en gezegend 2023 
toe. Onze caritas
werkgroepen hebben 
in december weer 
diverse activiteiten 

georganiseerd. Ik deel een aantal van deze 
mooie initiatieven graag met u. 

’S-HEERENHOEK

Dit jaar hebben, traditiegetrouw, de 
schoolkinderen van de Don Bosco
school in ’sHeerenhoek weer een pre
sentje gebracht bij de mensen van 85 jaar 
en ouder in onze parochie. Een lid van onze 
werkgroep heeft zelf mogen ervaren dat 
het een bijzonder moment is, voor zowel de 
jongere als de oudere dorpsgenoot. Voor 
de jonge kinderen is het een hele (best 
een beetje spannende) ervaring om bij een 
vaak onbekende ‘opa of oma’ aan te bellen 
en een cadeautje te mogen geven. Bij de 
ontvangers is de vertedering en de dank
baarheid vaak het meest ontroerend. De 
Kerstactie verbindt heel mooi de kinderen 
in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar met de 
mensen van 85 jaar en ouder. Dit jaar is de 
kerk in ’sHeerenhoek nog open. Daarom 
kreeg men dit jaar twee mokken: één met 
de afbeelding van het Mariaraam en één 
met de afbeelding van de kerk zelf. Ook zat 
er wat lekkers bij om tijdens de kerstdagen 
op te eten. De mokken zijn overigens nog 
steeds te bestellen. Ze kosten 7 euro per 
stuk. Je kan dan bellen: 06101 70 143.

LEWEDORP
Begin december is er het St. Nicolaasfeest 
voor de vluchtelingenkinderen. De dia
conie van de PC Kerk en de caritaswerk
groep geven samen een bedrag aan de 
contactpersoon van de vluchtelingen. Zij 
zorgt voor cadeautjes voor die kinderen en 
samen maken ze er een gezellige middag 

van. Daarna komt de Kersttijd. Alle parochi
anen, die de leeftijd van 85 bereikt hebben 
en zieken krijgen een kerstpresentje. Deze 
worden rondgedeeld door de caritasleden 
en leden van de ziekenbezoekersgroep. 
December, een maand van bezinning en 
een tijd om extra aandacht te schenken aan 
onze medemens.

KWADENDAMME 
Aan het begin van de Advent zijn alle paro
chianen in de leeftijd van 85 jaar en ouder 
bezocht met een eindejaar attentie namens 
de parochiekerncommissie en de Caritas.
Dit jaar stond in het teken van de Zeeuws 
Raemkalender 2023. Een mooie kalender 
van de gebrandschilderde ramen in de 
apsis voorzien van de Bijbeltekst in het 
Zeeuws; vertaald door Hans de Vos.
Hierop kregen we vanuit de parochianen; 
leuke positieve reacties; een mooi aan
denken van onze prachtige Bonifatius kerk.
Tijdens de hele Advents periode hebben 
we als Caritas kern een inzamelingsactie 
gehouden van houdbare voedsel artikelen 
en toiletspullen ten behoeve van voedsel 
bank de Bevelanden. Deze actie bracht 
5 volle dozen met artikelen op, die zeer 
welkom waren. En tijdens de drukbezochte 
Kerstvieringen hebben we een extra col
lecte gehouden ook ten behoeve van voed
selbank de Bevelanden, dit bracht een mooi 
resultaat op: We mochten een bedrag van 
€ 900,00 overmaken op hun bankrekening
nummer. Aan alle gulle gevers veel dank.

GOES
Voor gezinnen met kinderen die het finan
cieel moeilijk hebben geven we speel
goed cadeaubonnen. Daarnaast geven we 
geld voor kerstpakketten. Dit is een actie 
namens de gezamenlijk kerken verzorgd 
door het Leger des Heils voor mensen die 
weinig te besteden hebben. Ook geven wij 
adressen hiervoor door. De voedselbank 
krijgt waardebonnen van een supermarkt 

om aan ieder pakket toe te voegen.
De Caritas werkgroep Goes financiert ook 
de kerstkaarten die naar de oudere 
parochianen gestuurd worden.

ZIERIKZEE
14 december hadden wij de adventsviering 
voor onze oudere parochianen. Het was fris 
in de kerk, we hebben dekentjes uitgedeeld 
zodat het toch nog behaaglijk was. Na 
afloop van de viering hadden we dit keer 
geen kerstmaaltijd i.v.m. met weer oplo
pende coronabesmettingen, dus hebben 
we gekozen voor een gezellig samenzijn 
onder het genot van koffie en een stukje 
kerststol, hiervoor kon men zich opgeven.
De zaterdag erop hadden we de jaarlijkse 
gezellige kerstmarkt hier heeft de Caritas 
weer boeken verkocht en konden de 
bezoekers een lichtje kopen en een wens  
in de boom hangen.
We hopen op een mooi nieuw jaar met 
elkaar.

HULP VRAGEN?

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 PCI 
bestuur. U kunt ons bereiken door een mail 
te sturen aan  
caritaspaterdamiaan@gmail.com.
 
Hartelijke groet,

Petra Marijs- Verschueren
Parochiële Caritas Instelling Pater 

Damiaan Parochie
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HANSWEERT SLUIT DE RIJ VAN DE DRIE KATHOLIEKE 
KERKEN IN OOST-ZUID-BEVELAND

Katholieken in Zeeland? Van oudsher leerde je dat het merendeel 
van de gelovige bevolking protestantschristelijk was. Natuur
lijk had je allerlei afsplitsingen en verschillende kerkgenoot
schappen daarbinnen, maar roomskatholieken? Waar vond je die 
in OostZuidBeveland?

GESCHIEDKUNDIG 
Je zou Hansweert zo’n 150 jaar geleden een missiestreek kunnen 
noemen: door de aanleg van het Kanaal door ZuidBeveland (in 
1866) wilde veel lieden een graantje van bedrijvigheid en goede lig
ging meepikken en vestigden zich daar. Het dorp lag zo gunstig dat 
een particulier veer en later de Provinciale Stoombootdienst er een 
bestemming vonden: de stoomtram bracht je naar spoorwegstation 
Vlake en ook eerder kon men met koetsen naar Vlake rijden. Daar 
had je een verbinding met oostelijk ZeeuwsVlaanderen.  
Maar, zoals het op meer plaatsen in Zeeland ging, de autobus 
bracht in de jaren twintig van de vorige eeuw daar verandering 
in en spoorwegstationnetjes raakten in de vergetelheid. Techniek 
stond niet stil, evenals het geloofsleven in die tijd.

Ook katholieke 
mensen zagen in 
‘brood’ in die gunstige 
ligging van Hans
weert en vroegen al 
snel aan de bisschop 
van Haarlem hier een 
katholieke kerk te 
mogen bouwen: de 
parochie zou ‘Onze 

Lieve Vrouwe Onbevlekte Ontvangenis’ komen te heten. Mensen 
uit de omliggende dorpen als Vlake, Schore, Kapelle, Wemeldinge 
en Kattendijke voelden zich ook hier snel thuis. Via een noodkerk 
aan de Oude Kerkstraat werd in 1870 gestart met de bouw van 
een nieuwe (neoromaanse) kerk, die in 1872 werd ingezegend. 
De Eerste , maar zeker de Tweede Wereldoorlog brachten veel 
veranderingen in het tot dan bloeiende dorp: in de jaren 19141918 
overwinteren veel Belgische vluchtelingen er in boerenschuren, 
kerken en scholen; tot zelfs scheepsruimten toe. In Tweede 
Wereldoorlog raakte Hansweert betrokken bij beschietingen en 
invallen: delen van straten gaan in vlammen op en ook de toren 
van de R.K. kerk verliest zijn mooie spits.  
Dan komt de volgende ramp: de Watersnoodramp van 1953: 
de dijk bij Kruiningen breekt door en het oostelijk deel van 

Hansweert komt onder water te staan: de Zanddijk was gelukkig 
waterkerend.  
Hansweert: hét knooppunt op de kortste route tussen de haven 
van Rotterdam en de haven van Antwerpen, moest wederom flink 
wat veren laten nadat in oostelijk Reimerswaal het ScheldeRijn
kanaal werd gegraven. De kortste route werd nu het gebied 
tussen Bath en de Brabantse Wal. 
De plaatselijke economie in Hansweert kreeg klappen: een tijd 
van verpaupering en verval werd ingezet en tot overmaat van 
ramp werd ook het gedeelte van het dorp, gelegen van de oost
zijde van het kanaal (HansweertOost) geheel gesloopt, om plaats 
te maken voor de nieuwe voorhaven. Feitelijk kwam het kanaal 
hierdoor verder van het dorp te liggen.
Het voetveer naar Perkpolder was een schrale troost in 2005, maar 
in 2011 was de rek ook hier uit en hervatte men in 2014 deze over
steek als een toeristische attractie voor fietsers en voetgangers. 
Dijkverzwaringen brachten het dorp ook een ander imago toe..

IN KERKELIJK OPZICHT BERGAFWAARTS: WIE VAN DE DRIE? 
De driebeukige kerk met een driezijdig gesloten koor, geflan
keerd door sacristie en kapel met een half ingebouwde toren van 
vier geledingen met tentdak (architect Th. Asseler) verloor haar 
pronkwaarde door de oorlogsverwoesting in 1940. De torenspits 
kwam nooit meer terug, maar moest het doen met het huidige 
gedrukte tentdak.Kerkschatten waren in beperkte mate aan
wezig: de kruiswegstaties en een orgel (1915).
Yerseke, dat ook een kleine katholieke gemeenschap kende, had 
in 1893 haar eigen Sint Anna gekregen; een klein lieflijk kerkje 
aan de Langeville 37. In 1976 werd het nog gerestaureerd, maar 
op 8 februari 2003 besloot men dit gebouw aan de eredienst te 
onttrekken. 
Niet getreurd, dacht men toen, want in Rilland kerkte men ook 
zo’n honderd jaar. Het klooster in de Stationsbuurt was vanaf 1904 
een goed bezocht centrum, maar het lag niet in het dorp: Men 
bracht daarom gelden bijeen om in Rilland zelf een nieuwe eigen
tijdse kerk te bouwen: de H. Jozefkerk. Triest detail is wel dat de 
klok (die vanuit het klooster werd overgebracht naar de nieuwe 
toren) nooit heeft mogen beieren.
Op 20 juni 2015, vijfenveertig jaar na oprichting van deze kerk, 
neemt men ook hier een drastisch besluit: de kerk gaat niet alleen 
dicht, maar wordt ook nog gesloopt, wegens slechte staat van 
onderhoud! 
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Van de bestuurstafel

BESTUURSZAKEN  

•  Gezondheid pastoor Fons van Hees;  
het bestuur heeft kennis genomen van 
de gezondheidssituatie van de pastoor 
en maakt zich grote zorgen. Tegelijker
tijd heeft men respect voor de open
heid waarmee hij met die klachten en 
toekomstverwachtingen omgaat. In 
gedachten en gebed zijn we bij hem.

•  Aanpassingen gelden restauratiefonds: 
door het bisdom is bepaald dat er voor
lopig geen uitgaven mogen worden 
gedaan inzake onderhoud kerken; zeker 
de kerkgebouwen die op de nominatie 
staan te worden gesloten. Om achter
stand in noodzakelijk onderhoud te voor
komen, zal het bestuur in contact blijven 
met het bisdom.

•  Opstart Alphacursus: het bestuur neemt 
kennis van de werkwijze/opzet en bekos
tiging van deze Alphacursus die begin 
januari 2023 in Goes startte. 

•  Stappenplan werkgroep vrijwilligers: 
nu de aanbevelingen zijn besproken en 
deels zijn overgenomen door het paro
chiebestuur, zal op korte termijn moeten 
worden begonnen met het implemen
teren van deze adviezen. In overleg met 
alle parochiekernen en commissieleden 
van o.a. de drie getroffen parochie
kernen worden afspraken gemaakt.

•  Misintenties/stipendium voor eigen kern 
of parochie: indien men een ‘mis laat 
lezen’ wordt hiervoor een vergoeding 
gevraagd. Bij een uitvaart is de collecte 
vaak bestemd voor misintenties voor 

de overledene. Indien er een uitvaart
dienst heeft plaatsgevonden in een kerk 
(die in 2023 gesloten wordt) dan blijven 
de misintenties/gelden voor die kern 
bestemd. De eventueel nog te lezen 
misintenties worden na kerksluiting in 
een door de nabestaanden te bepalen 
andere kerk gelezen, maar daar zijn 
geen extra kosten aan verbonden. Na 
november 2023 kunnen alleen uitvaarten 
nog plaatsvinden in de drie kerken in 
de Zak van ZuidBeveland, Goes en op 
SchouwenDuiveland en vervalt deze 
aanpassing automatisch.

•  In december 2022 werd Michel van Gils 
officieel door de bisschop als penning
meester van de H. Pater Damiaanparo
chie benoemd. Daardoor werd André 

Rijk ontheven van zijn penningmeester
staken. Het parochiebestuur dankte hem 
op 14 december tijdens de laatste verga
dering hartelijk voor zijn enorme inzet en 

nauwkeurigheid. De vicevoorzitter Peter 
de Sonnaville onderstreepte dat met een 
boeket bloemen. 

•  Michel van Gils  
hanteert voortaan het 
mailadres:  
penningmeester@ 
rkbovendeschelde.com

•  Voortgang ICT/administratie: alle paro
chiekernen zijn op de hoogte gebracht 
van de te verwachten acties inzake 
leden administratie en financieel beheer. 
In die gevallen waarbij  
parochiekernen menskracht of kennis 
tekort komen, zal hulp worden aan
geboden zodat alle gegevens vanaf 
1 januari 2022 in het nieuwe systeem 
kunnen worden ondergebracht.

•  Stand van zaken gebouwen en gronden: 
mogelijkheden om te sluiten kerkge
bouwen te verkopen worden onderzocht. 
Pastorieën mogen niet verkocht worden. 
Alle investeringen worden kritisch 
gevolgd inzake duurzaamheid en verant
woording uitgaven.

•  Vergaderschema 2023 vastgesteld
•  Uitvoering taken pastoresteam: met zorg 

wordt gekeken hoe men de taken verant
woord kan blijven uitvoeren, mede door 
afwezigheid van pastoor Fons van Hees. 

•  Notuleren van vergaderingen: Leny Rijk
Rijk stopt per 1 januari 2023 met verslag
legging bestuursvergaderingen; Plonie 
Paree neemt haar taken dan over.

Wederom vraagt men de gelovigen in OostZuidBeveland (want 
zo heet de parochiekern vanaf 2013) naar Hansweert te verkassen. 
Daar kan men wekelijks kerken met koren en voorgangers.
Ontkerkelijking en vergrijzing gaan ook in Hansweert door…de 
kerk ziet in de loop der jaren het aantal kerkgangers drastisch 
verminderen; inkomsten dalen en kosten stijgen. De kerk heeft 
opvallend genoeg – na ruim 150 jaar geen beschermde status 
gekregen en binnen de gemeente Reimerswaal heeft men nog 
weinig kerkenvisie in dit opzicht ontwikkeld.
Na jaren van zwoegen, zoeken naar oplossingen, teloorgang van 
koorzang, kerkhof, kosters en een groot deel van de vrijwilligers/
donateurs, krijgt men na 2020 duidelijkheid. Niet in het opzicht van 
verbetering en investeringen, maar de optie om ook deze kerk te 
mogen sluiten. Een zucht van verlichting, maar feitelijk wel  
de meest zwarte bladzijde in de geschiedenis van katholiek  
Hansweert. 

Het dorp telt zo’n 1675 inwoners; een katholieke school (plm. 
80 leerlingen) en een relatief goede middenstand. Maar het 
voort bestaan van katholiek geloven zal elders gezocht moeten 
worden. De kerk gaat 19 februari dicht; men zoekt nog naar een 
passende ontmoetingsruimte elders in het dorp. Wie kerken wil 
moet verder trekken…Bergen op Zoom, Goes, Kwadendamme…
er wordt veel van deze groep nabestaanden gevraagd en de rea
liteit zegt ons dat velen zijn uitverkoren, maar weinig mensen zich 
geroepen voelen te blijven samenkomen.
Moge Hansweert die 19e februari nog eens ervaren hoe ‘fijn’ 
het is om samen te komen: de kerk hoeft niet uit zijn voegen te 
barsten qua aantal, of op zijn grondvesten te schudden door het 
gezang van het gelegenheidskoor uit ‘de Zak’, maar we mogen 
stellen dat deze parochiekern met gemengde gevoelens haar 
deuren zal sluiten na de dienst van 9.30 uur/ voorgangers: pater 
Thaddy de Deckere en pastor Alida van Veldhoven.

Richard Gielens
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TARIEVEN 2023
 

In Parochienieuws nummer 7/ pagina 8 maakten we melding van 
de nieuwe tarieven die het bisdom Breda hanteert voor 2023. 
Voor de volledigheid plaatsen we nu een aanvulling inzake het 
gebruik van het plaatsen van een urn. De volledige lijst is op de 

website van paterdamiaanparochie.nl  terug te vinden.
De grafrechten voor het plaatsen van een urn zijn afhankelijk van 
de plaatselijke situatie; bijvoorbeeld plaatsing in een urnengraf of 
in een urnenmuur. Het bisdom hanteert de volgende tarieven die 
we in onze parochie volgen.
Bij de eerste plaatsing: urnengraf urnenmuur
Plaatsingskosten/afdekplaat € 250. € 250.
Grafrechten 20 jaar € 360. € 720.
Onderhoudsbijdrage voor 20 jaar € 760. € 760.=
Totaal:  € 1370. € 1730.
Bij verlenging: 
10 jaar 
Grafrechten € 180. € 360.
Onderhoudsbijdrage € 380. € 380.
Totaal:  € 560. € 740.
Voor plaatsing van een urn in een gewoon graf gelden de des
betreffende tarieven, rekening houdend met de termijnen zoals 
aangegeven in artikel 21 van het modelreglement voor het beheer 
van een begraafplaats van een R.K. parochie van de Nederlandse 
R.K.kerkprovincie.
Voor het verstrooien van de as van een overledene op een strooi
veld wordt een tarief berekend van € 78.
Ruimingskosten worden berekend op € 250.

AANPASSING BIJDRAGE KERKBALANS/KERKBIJDRAGE 
Het bisdom Breda adviseert de koppeling van drie jaar parochiebijdrage aan de te 
verwachten kosten bij een kerkelijke dienst (denk aan uitvaarten) los te laten. Dat zou 
betekenen dat kerkbijdragen over de laatste drie jaar niet meer in aanmerking zouden 
komen als ‘aftrekpost’ bij de nu geldende tarieven. Het parochiebestuur van de H. 
Pater Damiaan kan zich in deze maatregel nog niet helemaal vinden, omdat dit aan
zienlijke kostenverzwaringen met zich mee kan brengen. Immers: indien men drie jaar 
lang bijvoorbeeld € 150. jaarlijks heeft betaald, dan bedraagt die korting € 450. op 
het huidige bedrag van bijvoorbeeld een uitvaartdienst (€ 690.) exclusief reiskosten 
en kosten begraafplaats en rechten. Zo maar afschaffen zou tot een negatief effect 
in bijdragen kunnen leiden.
Het parochiebestuur zal dit kalenderjaar 2023 de bijdrage over de afgelopen drie 
jaren (20202022) nog meenemen in het kostenplaatje. Over 2024 kan de situatie wij
zigen, maar hierover wordt u tijdig geïnformeerd.

VOORTGANG H. PATER DAMIAANPAROCHIE (1)
In de vergadering van 12122022 van 
alle parochiekerncommissies (PKC’s), het 
parochie bestuur en het pastoraal team is 
er met elkaar gesproken over de noden 
die leven in de parochie en in het bijzonder 
over de noden in de Zak van ZuidBeveland 
en oostelijk ZuidBeveland naar aanleiding 
van het rapport van de Commissie Vrijwilli
gers “Sluiting, maar geen uitsluiting”.
Hoewel er veel aarzelingen zijn, voelt 
eigenlijk iedereen de noodzaak tot  
samenwerking. Conclusie was dat men de 
vor ming van een nieuwe parochiekern  
“de Zak” dit jaar verder projectmatig wil 
verkennen. De dagelijkse gang van zaken  
in de kernen wordt voorlopig zoals 
gebruike  lijk door de lokale PKC voortgezet. 
Hoe dit zich in de toekomst gaat verhouden 
tot een eventueel nieuw te vormen  
parochiekern moet worden verkend.
Het parochiebestuur heeft haar vertrouwen 
uitgesproken in de intentie om te komen tot 
het vormen van een nieuwe kern “de Zak 
van ZuidBeveland” waarin mogelijk de 
kernen Heinkenszand, Kwadendamme en 
Ovezande samen hun krachten bundelen na 
een verkennende periode en waarbij Lewe
dorp, Hansweert en ’sHeerenhoek zich 
naar vermogen kunnen aansluiten waar zij 
dat willen en kunnen.
De implementatie van dit voornemen zal het 

parochiebestuur op de voet volgen middels 
parallel lopende gesprekken met vertegen
woordigers uit de Zak van ZuidBeveland 
en oostelijk ZuidBeveland. In de loop van 
de komende 23 jaar zal blijken hoe vitaal 
de kernen met elkaar zijn. Afhankelijk van 
de vitaliteit, die zal worden gemeten, zal 
over 3 jaar worden bezien of en hoe we de 
kerken in de Zak kunnen openhouden. 
Wij zijn de kerkopweg die vertrouwend is 
op Christus, die geboren werd in de Kerst
nacht en die als lichtend voorbeeld ons 
voorgaat naar de toekomst. Laat ons samen 
op weg gaan in dat vertrouwen.
Intussen heeft de sluitingsviering van de  

H. Eligiuskerk te Lewedorp plaats gevonden. 
We hebben als parochiebestuur veel 
respect en waardering voor de invulling van 
dit afscheid door de lokale parochiekern
commissie en parochianen. 
Gesprekken rondom de sluiting en herbe
stemming van de te sluiten parochiekerken 
in Lewedorp, Hansweert en ’sHeerenhoek 
hebben deels plaatsgevonden en zijn of 
worden nader gepland. Daarbij hebben we 
steun vanuit het bisdom.
Namens het Bestuur van de H. Pater  
Damiaanparochie,

Peter de Sonnaville, vicevoorzitter

Van de bestuurstafel
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DAMIAANTJE

Winterversje
De winter is een fijn seizoen,
omdat ik wonderen kan doen!
Het gaat vriezen, en wat later

kan ik lopen op het water!
Het gaat sneeuwen, alles wit!
Weet jij nog wat eronder zit?
Rol je een sneeuwbal over de 

grond,
hup, dan wordt hij dik en rond!

Stapel je die dan op elkaar,
staat ineens een sneeuwpop daar!

Pap heeft vrij en neemt me mee
voor een tochtje met de slee!

Ik maak een glijbaan van ons pad
meterslang en spiegelglad!

En als de zon is ondergegaan
glinstert alles onder de maan...
De winter is een heerlijke tijd
vol met witte wonderlijkheid!

Wintergebedje
God, het is 's morgens nog 
donker als we opstaan
en 's avonds komt het donker 
gauw weer terug.
Als je langs de huizen loopt, 
zie je de lichtjes.
Dat is zo mooi.
Je wordt verdrietig als je denkt 
aan kinderen die nu geen huis 
hebben,
die gevlucht zijn, die buiten 
moeten slapen.
God, we bidden voor alle 
mensen in de kou!
Dat iemand een warme deken 
over ze heen legt.
Amen.

Winterboekentips
  Wat een winter! Kijk en zoekboek door Rotraut  

Susanne Berner
 De wintervogel door Kate Banks
 Haal juf uit dat wak! door Corien Oranje
 Egeltjes wonderlijke winter door Bram Kasse

Knutseltip: een lekkere vogeltraktatie Nodig: 
 Grote dennenappel 
 Vogelpindakaas
 Touwtje
 Vogelvoer

Maak het touwtje aan de 
bovenkant van de dennen
appel vast. Mix een gedeelte 
van het vogelvoer door de 
vogelpindakaas en smeer 
de dennenappel in met het 
mengsel. Rol daarna de den
nenappel door het vogelvoer 
wat je nog nodig hebt. Hang 
de dennenappel op in de tuin 
en geniet van alle vogeltjes 
die komen smikkelen van 
jouw traktatie!

Op 27 januari 2023 presenteert Berne Media| Uitgeverij Abdij van 
Berne in  samenwerking met de Stichting Eredienstvaardig

HEILIG SPEL
                         
Heilig spel is een nieuw magazine voor rituelen, liturgie en spiritualiteit. Het is 
de oecumenische opvolger van de tijdschriften Vieren (roomskatholiek) en 
Laetare (protestants).

De artikelen in het tijdschrift willen verdieping bieden, naast actuele en 
praktische informatie. De meerwaarde van Heilig spel ligt onder andere in 
een aanvullend werkschrift met gebeden, gedichten, muziek en creatieve 
suggesties voor de liturgie in de diverse christelijke kerken. Ook wordt 
een aantal zeer gewaardeerde rubrieken uit Vieren en Laetare, zoals de 
heiligen verhalen en het liturgisch leesplankje, voortgezet. 

Heilig spel richt zich met name op professionele en vrijwillige medewerkers 
in de kerk, theologen, geestelijk verzorgers, kerkmusici, kerkelijk werkers, 
liturgiewerkgroepen en docenten van hogescholen en universiteiten. In de 
eerste uitgave kunt u bijdragen vinden van onder meer rabbijn Lody van 
de Kamp, theoloog Rikko Voorberg, justitiepastor Geert Rozema, theoloog 
en radio en televisie presentator Andries Knevel, theoloog en musicoloog 
Martin Hoondert en theoloog/kerkhistoricus Peter Nissen. Theoloog  
Ekkehard Muth, oudhoofdredacteur van Laetare, is de nieuwe hoofd
redacteur van Heilig spel.

Het tijdschrift zal vijf keer per jaar verschijnen en losse nummers 
kosten € 8,50.
Kijk binnenkort voor abonnementen en meer informatie over het  
tijdschrift op www.heiligspel.nl
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Correspondentieadres:
Wijngaardstraat 36, 4461 DC Goes
Parochiekernsecretariaat:
Wijngaardstraat 36, 4461 DC Goes
e-mail: rkmagdalena@hotmail.com
Het secretariaat is geopend op dinsdag- en  
donderdagmorgen van 09.30 tot 12.00 uur. 
Telefonisch te bereiken 0113-216754 
Financiële zaken:
ING:  NL73INGB0000382244
 Parochiekern Goes
Spoedzaken:
Koster Ton Perenboom, tel: 06- 49666434
Magdalenazaal:
tel. 0113-252713 (tijdens vergaderingen)
Doopcontactpersonen:
Pastoraal Centrum tel, 0113-218610
Kopij-adres Parochienieuws:
Riet Hopmans
e-mailadres: rhopmans@zeelandnet.nl
Vragen inzake bezorging/adressering 
Parochienieuws
Parochiekernsecretariaat, tel. 0113-216754 
email: rkmagdalena@hotmail.com

Parochiekern 
GOES

N ieuws van 
uit de kernen 

LIEF EN LEED

Overleden: 
Vera Aertssen, 79 jaar, overleden op 7 
november, weduwe van: L. Burgs.  
De crematie vond plaats op 14 november.  
Anna Alida (Annie) Marchelinus
Appelman,93 jaar, overleden op 27 
november. De crematie vond plaats op 3 
december.
Pieternella Jozina TempelaarsMenheere, 
89 jaar, overleden op 27 november. De  
crematie vond plaats op 2 december.
Maria Magdalena (Magda) van  
Steenbergen, 76 jaar, overleden op 11 
december, echtgenote van: J. Aertssen. 
De uitvaartdienst en crematie vonden 
plaats op 19 december.  
Francisca Catharina (Cisca) van Riet, 97 
jaar, overleden op 14 december. De uit
vaartdienst en begrafenis vonden plaats 
op 20 december.
Wilhelmus Jacobus Maria (Wim)den Boer, 

75 jaar, overleden op 25 december, echt
genoot van: W.E.M. Wijsman. De uitvaart
dienst en crematie vonden plaats op 31 
december.
André Arthur Weststrate, 78 jaar, over
leden op 6 januari 2023, echtgenoot van:  
J. Weststrate.
De uitvaartdienst en crematie vonden 
plaats op 14 januari.

KVG NIEUWS
Graag wil ik beginnen met u allen een 
gezond, liefdevol nieuwjaar te wensen.
Ik hoop dat u hele gezellige Kerstdagen en 
een rustige oudejaarsavond hebt gehad. 
Wij hebben een gezellige goed verzorgde 
lunch genoten bij Marktzicht, helaas het 
vervolg was minder leuk. Alles was klaar 
voor de kerstoverdenking.
De dames hadden de zaal mooi aange
kleed, de kerststal en kaarsjes neergezet 
en ook alvast alles voor de koffie erna.
Toen ze na het eten in de Magdalenazaal 
kwamen was alles weg, een spirituele 
groep had de zaal voor de avond gehuurd 
en vond het nodig om begin van de middag 
rigoureus alles weg te halen.
Noodgedwongen moesten de leden huis
waarts keren, zonder kerstfeest en zonder 
koffie. Helaas de bijdrage voor het  
Clarahofje (ons goede doel) konden we 
ook vergeten. Het kerstgebeuren is een 
grote teleurstelling geworden en laat een 
bittere nasmaak achter. We gaan echter 
positief verder en houden zoals altijd een 
gezellige nieuwjaars bijeenkomst op 11 
januari, in de Magdalenazaal om 14.00 uur.
Genieten van elkaar en de lekkere hapjes, 
de glühwein en zeker de altijd aanwezige 
oliebollen.
Dinsdag 17 januari ontvangen we Jan 
Lauret met weer een mooi verhaal,  
aanvang 14.00 uur.
Woensdag 25 januari: inloopsoos; deze is 
voor iedereen toegankelijk, leden en niet
leden. Kosten € 1,50 voor de koffie en thee 
aanvang 14.00 uur in de Magdalenazaal.
Iedere eerste en derde woensdag van 
de maand is weer gereserveerd voor de 
gezellige inloopsoos, altijd van 14.00 uur 
tot 16.00 uur.
De dames blijven fit door iedere  
donderdag samen te gaan sporten bij  
“In Balans.” o.l.v. Aurelia.
Dinsdag 21 februari: algemene leden
vergadering aanvang 10.30 uur met aan
sluitend Jolanda van de Sluis over "Saar 
aan huis". Zij bieden o.a. aanvullende 
mantel zorg. Dan is het tijd voor de lunch en 
is het tijd voor ontspanning met TheaterTzT 
Roest in het Geerteshuis in Kloetinge.
Uitnodiging heeft u al ontvangen. Zet deze 

datum in uw agenda en vergeet het niet.
Opgave bij Willy Janse tel.  0627440823. 
GEEF U OP TIJD OP I.V.M. RESERVERING.
Wilt u inlichtingen over het Vrouwengilde 
bel Els van Es tel. 0649400700 of kijk op 
www.vrouwengildegoes.nl Ik hoop u allen 
te mogen ontmoeten.

Graag tot ziens, Dien Janssen.

WAT WAS HET EEN ZALIG KERSTMIS

De eerste keer in het 25 jarig bestaan van 
dameskoor Con Amore mochten we op 
zaterdag 24 december jl. om 23:00 uur de 
Kerstnachtmis zingen, samen met heren
koor St. Cecilia. Dat was echt de kers op 
de taart van ons jubileumjaar. 
Onze koorleider Tuur Remijn, tevens  
vervangend koorleider van het herenkoor 
voor de zieke Wim Boer, had prachtige 
liederen uitgezocht. We hadden ze, tij
dens de gezelligste repetities van het jaar, 
ingestudeerd. De voorganger was diaken 
Anton Janssen, die speciaal voor ons uit 
Bergen op Zoom gekomen was om pastoor 
Fons van Hees te vervangen. We kwamen 
samen met de herders “Quem Pastores” 
de sfeervolle “Stille Nacht” binnen. Na “Al 
(wie) dolend in het donker” zongen we om 
ontferming. Ter Eer van God in onze dagen 
heetten we, Jesu lieve Heer, wellekome. 
In de overweging spoorde diaken Janssen 
ons aan, een licht te zijn voor iedereen in 
de donkere dagen. Het vuur van de vrede 
brandend te houden als je de kerk uit gaat. 
Daar paste ons vredeslied “Da Pacem 
Domine” wat nu vierstemmig gezongen 
kon worden, goed bij. Aan het eind van de 
viering klonk het feestelijke “Midden in de 
Winternacht” en als toegift zongen we het 
Engelse “Deck the Hall”; maak je gereed 
voor het feest. Na deze mooie viering 

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

Parochiekern 
‘S-HEERENHOEK

niet laat registreren via het pastoraal cen
trum en dus voor ons niet direct benader
baar is, neemt toe. 
Bijzondere vieringen: op Hemelvaartsdag 
mochten wij de oecumenische dienst 
organiseren en de belangstelling van 
koren en kerkgangers was opvallend 
groot.
Ook de terugkomviering van communi
canten en vormelingen ademde een leuke 
sfeer, waarbij het weer bijzonder goed 
meewerkte.
Pasen, Pinksteren en Kerstmis waren 
qua aantallen zeer wisselend. Geen enkel 
van deze hoogfeesten mochten wij in 
eucharistie vorm vieren. De kerstavond
viering was het drukst bezocht: 164; de 
pinksterviering was relatief laag: 69.
Nieuw was de regelmatig terugkerende 
bijdrage van fanfareleden. Als het kon 
verzorgden zij de muzikale noten bij de 
zondagviering van 10.45 uur. Als kern
commissie zijn we daar erg blij mee, want 
betrokkenheid vanuit het dorp moet je 
koesteren. Ook in 2023 zijn ze van harte 
welkom!
Aantal weekendvieringen: 47 weekends 
mochten wij verzorgen, waarbij het aantal 
kerkgangers schommelden tussen 16 
(record laagteaantal) en 78. Corona liet 
in het begin van het jaar nog duidelijk zijn 
sporen na. Het gemiddeld aantal kerk
gangers in een weekendviering bedroeg 
51. Ook dit is beduidend lager dan voor
gaande jaren.
Leven en dood: in de week voor Kerstmis 
hadden we op woensdag een uitvaart
dienst met 439 aanwezigen. De dag erop 
hield de basisschool Don Bosco haar 
kerstviering in onze kerk: 493 mensen 
waren aanwezig. ‘Ouderwets vol’ hoorde 
men zeggen…
Kerk-TV: na 12 jaar KerkTV is de belang
stelling nog steeds relatief groot: bij 
gewone diensten in het weekend kijken 
gemiddeld 41 personen (deels op een 
later tijdstip/on demand). Bij bijzondere 
diensten ligt dat flink hoger: met name uit
vaarten worden massaal bekeken (gemid
deld 164) en de kerstmusical scoorde 
het hoogst: 391 kijkers. Het belang van 
KerkTV is hiermee duidelijk bewezen.
Collectes en misintenties: in onze kerk 
worden standaard 2 collectes gehouden; 
de 2e collecte is altijd voor een bijzonder 
doel, waarbij Caritas, Vastenaktie en 
Adventsactie regelmatig terugkeren. De 
tweede collecte wordt over het algemeen 
beter gehonoreerd dan de eerste. Gemid
deld geven kerkgangers € 0,94 voor de 
eerste collecte en € 1,46 voor de tweede 
collecte. Het aantal misintenties blijft 

LIEF EN LEED

Overleden:
15 december 2022: Adriana Margaretha 
(Jane) VermueWerri, 96 jaar; weduwe 
van Jacobus Vermue, woonachtig aan de 
Molendijk; haar uitvaartdienst vond plaats 
op 21 december, waarna graflegging op 
ons kerkhof.

2022 IN CIJFERS:  

Sacramenten: In onze kerk werden 0 
kinderen gedoopt; 3 kinderen uit onze 
parochiekern deden hun Eerste Heilige 
Communie in Heinkenszand;  4 jongeren 
werden gevormd te Goes en er vonden 0 
kerkelijke huwelijken plaats.
Overleden: 10 parochianen werden gere
gistreerd als overledene; 6 maal vond er 
een begrafenis plaats op ons kerkhof; 4 
maal een crematie. In 3 gevallen koos men 
hierbij voor een afscheid zonder kerkelijke 
dienst. Het aantal overledenen dat zich 

deden we dat in de Magdalenazaal, waar 
we een klein feestje vierden met kerst
stol, glühwein en warme chocolademelk 
met marshmallows. Daar hebben we Tuur 
nog even bedankt voor alles wat hij voor 
dameskoor Con Amore doet. Ook door het 
herenkoor werd er grote waardering uitge
sproken. Met een blij kerstgevoel gingen 
we in de stilte van de nacht naar huis.

Connie Boudens, dameskoor Con Amore.
 
WIJZERPLATEN
Op 16 november 2022 zijn de wijzerplaten 
van de kerktoren vernieuwd. Op de poster 
achter in de kerk staat: “Steun het restau
ratiefonds door deze onderdelen te kopen" 
En zie hierbij enkele foto’s wat er mee 
gedaan is.

Florien de Hond

CARITASCOLLECTE IN FEBRUARI EN 
MAART 
De opbrengst van de Caritascollecte in 
februari is bestemd voor Cordaid Memisa. 
Cordaid Memisa zet zich al vele jaren in 
voor verbetering van gezondheidszorg in 
ontwikkelingslanden. Zwangerschap en 
geboorte zijn kwetsbare momenten die tot 
ziekte en sterfte kunnen leiden. Cordaid 
Memisa werkt er op tal van fronten aan 
om moedersterfte en babysterfte terug te 
dringen. Zodat meer en meer moeders in 
leven blijven. En steeds meer kinderen bij 
hun eigen moeder kunnen opgroeien.
De opbrengst van de Caritascollecte in 
maart is bestemd voor de Voedselbank 
De Bevelanden. De Voedselbank helpt 
mensen met een inkomen onder de armoe
degrens door ze tijdelijk te voorzien van 
een wekelijks voedselpakket.

Caritaskern Goes

’s-Heerenhoek * H. Willibrorduskerk
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brengen en toen het weer mogelijk was 
hadden we geen ruimte.
De pastorie was inmiddels bezet. De kerk 
vonden we te groot, koud en ongezellig. 
Een ruimte huren? Dan liep het te hoog in 
de papieren op. Enkele weken voor kerst 
bedacht ik: Waarom zou het niet gewoon 
bij mij thuis kunnen?. Eens de plaatsen 
geteld die mogelijk waren en ik kon toch 
zeker tot 20 personen gaan.
Toestemming gevraagd aan de parochie
kerncommissie en een bijdrage aan de 
Caritas. Ik kreeg groen licht en kon aan de 
slag. Er gingen uitnodigingen de deur uit 
en op een paar na wilde eenieder komen. 
Er waren ook mensen die wel wilde komen 
maar al andere afspraken hadden. Dat heb 
je als je zo laat bent met je uitnodigingen. 
Tweede Kerstdag werd een bijzondere 
dag. Tegen twaalven kwamen er mensen 
vanuit alle kanten. Richard Gielens was 
van ontvangst. Ik was samen met Henk 
Postema in de keuken.
Jolanda Nagelkerke en haar zus Jean
nette waren van de bediening. Tevens 
verzorgde Jolanda voor muziek en samen 
met Richard zang (zo nu en dan zong ik 
ook even mee). De kosten werden voldaan 
(zoals ik hiervoor schreef) door de caritas 
en wat ik dan nog tekort heb, door de 
parochiekerncommissie.
Een eigen vrijwillige bijdrage is niet ver
eist. In november 2023 wordt hier het 
kerkgebouw gesloten maar de parochie
kern blijft bestaan. Ik wil het eind dit jaar 
weer proberen om mensen rond de tafel te 
krijgen, maar zal dan een beetje vroeger 
beginnen.

Plonie Paree-Oosthoek

Ook voor een kerkgemeenschap zijn 
inkomsten uit donaties erg belangrijk. De 
grote schenkingen uit het verleden zijn nu 
zeldzaamheid geworden. Toch mochten 
we afgelopen jaar twee personen in het 
bijzonder dankzeggen voor hun extra gulle 
bijdragen en steun via bank. Uiteraard 
beseffen we ook dat we geen onrecht 
mogen doen aan hen die wekelijks/zeer 
regelmatig via collectes anoniem hun geld 
storten. De GiVTapp is nog niet ingebur
gerd in onze kern, maar we blijven deze 
vorm van opafstandbijdragen gebruiken 
om iedereen in de gelegenheid te stellen 
een steentje bij te dragen. 
Een overzicht van inkomsten uitgaven 
zenden wij u per apart schrijven/bijlage 
binnenkort toe.

CARITAS ’S-HEERENHOEK
De lokale Caritasgroep heeft het afge
lopen jaar bijna maandelijks mogen col
lecteren tijdens de tweede collecte.  
De opbrengst van het tweede halfjaar:
Juni € 64,45
Juli € 83,
September € 89,79
Oktober  € 55.80
November € 55,80
(december zit verscholen in de Advents
actie die eind november startte).
Indien particulieren een beroep doen op 
Caritas kan men rekenen op een serieuze 
benadering en mogelijke hulp. Zo mochten 
we voor de kerstmaaltijd op 26 december 
een bijdrage van € 150. verwachten. Bij 
regionale en landelijke acties stemt de 
werkgroep een bijdrage in onderling ver
band af. Ook de Chrismaviering mag jaar
lijks rekenen op een bijdrage van Caritas.

KERSTDINER OP TWEEDE KERSTDAG
In 2019 verzorgden wij onze eerste kerst
brunch, tenminste hiervoor was de uit
nodiging maar toen het zover was werd 
er een diner op tafel gezet. Er volgden 
een paar jaar dat het i.v.m. de corona niet 
mogelijk was om een diner ter tafel te 

relatief hoog; minimaal 5 misintenties per 
weekend tot uitschieters van 86 bij Aller
zielen.
Koffieochtenden: de eerste zondag van de 
maand blijven gemiddeld 16 personen na 
de dienst koffiedrinken. Dit aantal neemt 
iets af, maar is voor ons geen reden om 
deze samenkomst af te schaffen. Weers
omstandigheden spelen zeker mee, want 
de buitenochtenden (2) werden relatief 
goed bezocht (2124).
Samengevat: de belangstelling van jon
geren, ouders met kinderen en gelovigen 
tot gemiddeld 76 jaar inzake geloofsleven 
en samenkomsten neemt af. We houden 
geen tellingen bij inzake leeftijd, maar men 
mag stellen dat de gemiddelde kerkganger 
ouder is dan 77 jaar. Dat is een landelijke 
trend.
Het aantal koorleden daalt relatief minder 
dan het aantal kerkbezoekers; de ‘zang
plicht’ bij zowel damesen herenkoor als 
gemengd koor is hoog, waarvoor harte
lijke dank. 12 beurten per maand zijn ze 
paraat!
Het aantal kosters zakte iets terug naar 2 
vaste krachten; een bijzonder woord van 
waardering voor Mattie en Kees voor hun 
trouwe dienst!
Dames van de schoonmaakploeg zagen 
hun poetsbeurten iets toenemen, door de 
uitval van enkele leden. Toch staan ze elke 
veertien dagen hun ‘vrouwtje’ als het gaat 
om onderhoud. 

De dames van de bloe
mengroep kregen onver
wachts versterking van 
nieuwe inwoners, die via 
helpende handen hun 
sociaal netwerk konden 

uitbreiden. Een winwinsituatie waar we 
natuurlijk blij mee zijn!
Ook de kerkhofploeg zal trachten hun 
opgebouwde ervaring en inzet nog in 2023 
te evenaren; respect voor de mannen, die 
medio maart weer wekelijks starten! 
Kerkbijdrage:  de vrees dat bij een kerk
sluiting in 2023 de bijdrage zal dalen 
wordt enigszins in 2022 al bewaarheid. In 
vergelijking tot november 2021 kwamen 
er beduidend minder giften binnen. De 
exacte bedragen over geheel 2022 zijn 
nog niet bekend, maar de terugval zou wel 
eens rond de helft minder kunnen zijn…en 
dat geeft extra zorgen voor betalingen van 
vaste lasten.

KERKBALANS
Lasten stijgen voor 
iedereen en dus houdt 
men makkelijker de 
hand op de knip. 
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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

’s-Heerenhoek * H. Willibrorduskerk

LIEF EN LEED

Overleden:
Op 10 december is overleden Dymphna 
Antonia Theresia Heestermans, weduwe 
van Martinus Rijk, op de leeftijd van 94 
jaar. Op 16 december werd zij na de  
uitvaartdienst op onze begraafplaats  
bijgezet.
Op 13 december is overleden Johanna 
Timmerman, echtgenote van Pieter 
Smulder, op de leeftijd van 88 jaar.
Op 15 december is overleden Theresia 
Johanna Vissers, weduwe van Bertus 
Pantus, op de leeftijd van 94 jaar.
Op 17 december is overleden Alida Bruins, 
echtgenote van Martien Rijk, op de leeftijd 
van 83 jaar. Na de uitvaartdienst in onze 
kerk op 22 december werd zij aansluitend 
gecremeerd.
Op 9 januari is overleden Johannes van 
Swaal, weduwnaar van Sophia Zuidhof, op 
de leeftijd van 95 jaar. Na de uitvaartdienst 
in onze kerk volgde de crematie van Jan 
in Goes.

Gedoopt:
In onze kerk zijn op 15 januari de volgende 
kinderen gedoopt:
Jurre Anthonise, zoon van Jos Anthonise 
en Willemien AnthoniseVette, geboren op 
1 september 2022

WAT ZAL 2023 ONS NOG BRENGEN? 

Het grootste spektakel zal plaatsvinden op 
zondag 5 november 2023: de kerk wordt 
dan op Willibrordzondag aan de eredienst 
onttrokken. Uitgaande van de ervaringen 
in Lewedorp, zal dit hopelijk ook een 
waardig sluitstuk worden als kerkgebouw.
We hebben vanaf 30 januari nog 280 dagen 
te gaan en die zullen we zo mogelijk ‘spet
terend’ en vol energie vullen. Per slot van 
rekening ging in augustus 1874 de opening 
ook met Bengaals vuurwerk gepaard.
Het aantal vieringen in het weekend blijft 
voorlopig gehandhaafd, maar door samen
werking binnen oecumenisch verband 
kunnen sommige weekends in een andere 
kerk gevierd worden. Ook de clustervie
ring in Heinkenszand en de nagedachtenis 
aan de heilige Eligius (juni) blijft waar
schijnlijk in tact. 
Jammer, maar waar is het gemis van de 
Kieltjesmis (drie weken voor Carnaval). Op 
de gewenste zaterdag is er een clustervie
ring in Heinkenszand, die traditiegetrouw 
door de drie kernen ter gelegenheid van 

de H. Blasius gehouden wordt. Een ander 
weekend/ochtenddeel paste niet in het 
programma van de carnavalsstichting. 
De viering van Aswoensdag/ 22 februari  
blijft echter gewoon gehandhaafd: 19.00 
uur.
Op 19 maart mogen we in het kader van 
de voorbereiding op Eerste Communie 
een gezinsviering organiseren voor alle 
betrokken gezinnen. De voorbereiding ligt 
in handen van de werkgroep EHC 2023.
Zo mogelijk kunnen we op Hemel
vaartsdag ook nog eenmalig een EHC
viering houden, maar dit hangt mede af 
van de deelname aan dit sacrament.

Kortom: de mentaliteit van de gemiddelde 
’sHeerenhoekenaar is zonnig; men houdt 
meer van een glas halfvol dan een halfleeg 
glas (ook buiten carnavalstijd). Toch willen 
we benadrukken dat we als parochiekern
commissie openstaan voor alle vormen 
van contact en hulp om ons kerkgebouw 
zo lang mogelijk representatief te houden. 
Klagen mag, maar een opbouwend advies 
wordt eerder omgezet in actie,  dan bij de 
pakken neerzitten. Betrokkenheid in welke 
vorm dan ook is van groot belang om 
ervoor te zorgen dat ons gebouw midden 
in de gemeenschap blijft staan. Ook al 
lopen veel mensen met een boog om de 
kerk heen…je komt ons altijd tegen! In 
navolging van het motto van Paerehat 
2023: we leggen de rode loper uit voor elke 
sympathisant. Geld doneren of handen uit 
de mouwen? Zegt u het maar.

GEBEDSBIJEENKOMSTEN ROND 
MARIA: MOMENT VOOR MARIA

Op vraag van 
pater Thaddy de 
Deckere om als 
parochiekern óók 
in de week samen 
te komen voor 
gebed, is deze 
gebedsbijeen
komst rond Maria 
opgericht. We 
bidden het krach
tige gebed van 

de rozenkrans en enkele gebeden daar 
omheen; overwegen de geheimen van de 
rozenkrans en zingen enkele liederen. 
Om voor en in naam van de parochie te 
bidden, omdat God door de mensen werkt. 
Maandelijks op 1e donderdag om 15 uur. In 
mei en oktober wekelijks. Deze groep kan 
ook na kerksluiting blijven voortbestaan. 
Wees welkom. 

Marian de Jonge en Anja Hagenaars.

Heinkenszand          * H. Blasiuskerk
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volgende keer meer mannen, vrouwen, 
jongens of meisjes bereid te vinden om 
mee te doen. Het spel verliep weer heel 
goed en de mensen en kinderen in de 
kerk hebben het met heel veel genoegen 
gevolgd. 
 
KERKKLOKKEN
In Nederland bevindt zich een groot 
aantal luid en carillonklokken. Ik ben met 
een aantal mensen een database aan het 
opzetten met daarin alle informatie over 
alle luidklokken en beiaarden van Neder
land. Wanneer het mogelijk is, wordt er 
een beeld en geluidsopname toegevoegd 
die wordt gemaakt bij de klokken zelf. 
Omdat als gevolg van potentiële kerks
luitingen op termijn veel klokken waar
schijnlijk niet meer zullen klinken, heb ik 
besloten mij met name te focussen op 
RoomsKatholieke kerken in het land, 
omdat daar momenteel de secularisatie 
het hardst ingrijpt. 

Hieruit volgt mijn vraag: Is het mogelijk om 
de luidklokken van de bij de Heilige Pater 
Damiaanparochie behorende kerken op 
een doordeweekse dag te luiden voor 
een beeld en geluidsopname, die wordt 
gemaakt boven in de toren? De voorkeur 
gaat hiervoor uit naar de zaterdag. Daarbij 
zou ik graag, wanneer er meerdere 
klokken aanwezig zijn, de afzonderlijke 
klokken ongeveer 1 minuut willen luiden 
en de klokken samen ca. 3 minuten. Bij het 
aanwezig zijn van slechts één luidklok is 
drie minuten voldoende. 

Ik ben zelf 20 jaar oud en intussen al ruim 
7 jaar bezig met bovenstaand project. Ik 
heb daarmee veel ervaring opgedaan met 
het beklimmen van kerktorens. Alle video's 
van mij komen op YouTube  
(www.youtube.com/NielsvanderGiessen) 
terecht en zullen worden opgenomen in de 
database.

Op zaterdag 11 februari 2023 om 15.30 uur 
komt Niels van der Giessen naar onze 
kerk om het geluid van de klokken op te 
nemen.

VERHUIZING
In december 2022 is mw. Anny van der 
MeerStevering vertrokken naar Ber
kelEnschot om daar dichter bij haar 
dochter te gaan wonen. Wij zijn Anny 
dankbaar voor hetgeen zij gedurende vele 
jaren voor onze parochie heeft betekend. 
Zo was zij een aantal jaren vicevoor
zitter van ons kerkbestuur en daarnaast 
zette zij zich in voor o.a. de werkgroepen 

Mangnus, na afloop gezellig praten in een 
goed verwarmde kerk met koffie of thee 
en dan enkele prachtige kerstverhalen, 
voorgelezen door een boeiende vertelster.
In het in kerstsfeer gebrachte parochie
centrum wordt het diner opgediend door 
vrijwilligers voor parochianen van de 
RK Kerk en de leden van de PKN kerk 
van Heinkenszand. Er komen eveneens 
mensen van andere dorpen, die opge
haald en thuisgebracht worden door vrij
willige chauffeurs.
Een vraag aan een parochiaan: wat maakt 
het voor jou zo fijn? “Gezelligheid, vooral 
de mensen en de warmte om mij heen en 
met velen een praatje maken”.
Deze kersttraditie begon al in 2011. In de 
afgelopen twee coronajaren kon dit niet 
doorgaan, maar nu is het weer druk als 
vanouds. Kerstmis is het feest van de 
vrede en hier breng je mensen bij elkaar 
die eenzaam zijn of alleen. Toch nog een 
mooie dag dus! Deze feestelijke dag 
wordt aangeboden door de katholieke 
Caritas en de protestantse Diaconie. Door 
diverse winkeliers zijn er sponsorartikelen 
beschikbaar gesteld. Ook een woord van 
dank aan de vele vrijwilligers die zich voor 
deze dag hebben ingezet.

Wim Mulder, Pietie de Haan en Leny Rijk

DE LEVENDE KERSTSTAL OP  
26-12-2022

Het was weer een hele organisatie om 
alles geregeld te krijgen. Het duurde even 
en het was lang zoeken maar we kregen 
alle rollen weer ingevuld. We hadden 
jammer genoeg maar 2 herders en hopen 

Elias van ’t Westende, zoon van David van 
’t Westende en Naomi Priem, geboren 26 
september 2022

BIJZONDERE VIERINGEN:

CLUSTERVIERING 4 FEBRUARI 2023
Tevens Blasiusviering.
Op 3 februari is de naamdag van de 
patroonheilige van onze kerk,  
de H. Blasius.
Dat vieren we op 4 februari als cluster
viering samen met ’sHeerenhoek en 
Lewedorp.
Omdat de kerk van Lewedorp op 8 januari 
gesloten is wou men graag dat het 
vaandel van de patroonheilige van Lewe
dorp, de H. Eligius, in onze kerk komt te 
hangen. We zorgen voor een mooie plaats. 
De parochianen van Lewedorp hebben zo 
nog iets tastbaars uit hun kerk.
Ook de invulling van de dienst is een 
“clustergebeuren”. De kaarsen van de 
parochiegemeenschappen worden naar 
voren gedragen en de taken van de  
lectoren worden verdeeld.
Pater Thaddy is voorganger in deze vie
ring en Free Spirit zorgt voor de zang. Na 
de viering is er de Blasiuszegen voor wie 
dat wil.
Ook wordt er gezorgd voor koffie of thee.
U bent allen van harte welkom.

KERSTVIERINGEN

24-12-2022 MUSICALVIERING
Hier onder een complimentje van een van 
de parochianen voor de musicalviering:
Ik wil je even laten weten dat het een 
mooie kerstviering was op 24 december. 
Goed om te zien dat je inmiddels een mooi 
koortje hebt opgebouwd. Het viel ons op 
dat alle kinderen ook wat rustiger waren 
dan andere jaren. Op het eind van de vie
ring zag ik dat het 10 voor half 9 was maar 
het heeft geen moment verveeld. Het lied : 
"het kerstverhaal is van ons allemaal" blijft 
nog een beetje hangen en zo is het maar 
nét. Dank voor je inzet!

HET KERSTDINER OP 25-12-2022
Wat hebben we de mensen een heerlijke 
dag kunnen bezorgen!
Velen vieren de kerst met anderen, maar er 
zijn ook mensen die alleen of eenzaam zijn.
Ruim 35 mensen komen 1e Kerstdag 
bijeen in het parochiecentrum van Hein
kenszand om samen kerst te vieren. 
Vrijwilligers zorgen ervoor dat de Kerst 
minder eenzaam wordt.
Het is een vol programma met een vie
ring verzorgd door pastoraal werkster Ria 

Heinkenszand          * H. Blasiuskerk
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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

Rouwverwerking en Ziekenbezoek. Tijdens 
de kerstdagen is haar namens onze kerk 
een mooie attentie bezorgd. Het nieuwe 
adres van Anny is: 
Villa Eikenbosch (kamer 16), 
Bosscheweg 33, 
5056 KA Berkel Enschot.

COLLECTES
Specificatie Eigen kerk en  
Caritas misintenties € 6,35
musica cordes €100,00
overig eigen kerk € 1.273,67
subtotaal eigen kerk € 1.570,02

Caritas:
24/12 IMANI € 157,65
25/12 voedselbank € 126,15
25/12 Haïti en Brazilië € 250,00
subtotaal caritas € 533,80

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

of namens de parochiekerncommissie aanwezig 
tussen 9.00 – 12.00 uur.

- Telefonisch bereikbaar: 0113-649219 
 of 06-25053876 of 649605.
- Website: www.kerk-kwadendame.nl
- E-mail: h.bonifacius@hetnet.nl
Bankzaken:
-  ING: NL42INGB0000394345 
 Parochiekern Kwadendamme
-  Rabo: NL10 RABO 0346034183 
 Pater Damiaanparochie kern Kwadendamme
Vieringen:
- 1e t/m 4e weekend: zondag 11.00 uur
- 5e weekend: zaterdag 19.00 uur
- 1e vrijdag: koffiedrinken 09.30 uur
Intenties en andere mededelingen worden afge-
drukt in De Bonifaciusbode. Dit blad ligt achter in 
de kerk en kunt u gratis meenemen.
Misintenties:
 Corrie Franse, tel. 0113-851349 of 06-15073351
 e-mail: cjmfranse@zeelandnet.nl
Doopcontactpersoon: 
 Marga v.d. Plasse, 0113-649605.
Inleveren kopij Parochienieuws:
 e-mail: hansdevos@zeelandnet.nl
 Hans de Vos, Siguitsedijk 29,
 4434 NB Kwadendamme, 0113-649993.

Parochiekern 
KWADENDAMME

Lauran de Jonge. Lauran belichtte in een 
toespraak de historische en landschap
pelijke aspecten en Marga vertelde, met 
het Mariabeeldje in de armen, over de 
maatschappelijke context van de speciale 
plek van de nieuwe boom en het nog te 
realiseren kapelletje. De Kiwanians ver
mengden zich met een aantal gezellige 
parochianen en nog voor de onderkoeling 
kon toeslaan verplaatste men zich naar 
het Parochiehuis. Daar was een gastvrije 
ontvangst met koffie en de onontkoom
bare bolus. Als verrassing volgde een 
dubbel of tripel van eigen label. 

Tekst Kiwanisclub Goes-De Bevelanden, 
foto Hans de Vos

CARITASACTIVITEITEN DECEMBER '22
Aan het begin van de advent zijn alle 
parochianen in de leeftijd van 85 jaar en 
ouder bezocht met een eindejaarsattentie 
namens de parochiekerncommissie en de 
caritas. Dit jaar gingen we rond met de 
Zeêuwse Raemkalender 2023, een mooie 
kalender met foto’s van de gebrandschil
derde ramen in het hoogkoor en met bij
behorende bijbelteksten in het Zeeuws. 
Hierop kregen we van de parochianen 
leuke, positieve reacties: een mooi aan
denken aan onze prachtige Bonifaciuskerk.
Tijdens de hele adventsperiode hebben 
we als caritaskern een inzamelingsactie 
gehouden van houdbare voedselartikelen 
en toiletspullen ten behoeve van voedsel
bank De Bevelanden. Deze actie bracht 
vijf volle dozen met artikelen op, die zeer 
welkom waren. Eveneens ten behoeve 
van de voedselbank hebben we tijdens 
de drukbezochte kerstvieringen extra 
collectes gehouden. Deze brachten een 
mooi resultaat op: we konden in totaal een 
bedrag van € 900, overmaken. Aan alle 
gulle gevers veel dank.

Theo Audenaerd, caritaskern  
Kwadendamme

NIEUW ADRES PASTOOR VAN HEES
Vanuit het hospice in Zierikzee een harte
lijke groet van pastoor Fons van Hees. Hij 

LIEF EN LEED

Overleden
Johanna Timmerman, weduwe van Pieter 
Smulder, geboren 10 februari 1934, over
leden 13 december 2022.
Piet Bal, weduwnaar van Maatje Ars,
geboren 30 december 1919, overleden 19 
december 2022.

NIEUWE LINDEBOOM BIJ  
MARIAKAPELLETJE
Onder de intimiteit van een deken van 
mist en volgens de regels van wereldlijk 
en kerkelijk gezag, werd (op het groene 
driehoekje waar de OudVreelandsedijk 
aansluit op de Kaneelpolderdijk, red.) een 
nieuwe lindeboom aangeplant door wet
houder Marga van de Plasse en Kiwanian 

Kwadendamme  * H. Bonifaciuskerk
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ten goede komt aan de parochiekern van 
Kwadendamme. Het was een erg mooi 
en dankbaar project om uit te voeren, dat 
bovendien een interessante spinoff lijkt 
te krijgen in de vorm van een artikel in het 
bekende bulletin van de Stichting Oude 
Zeeuwse Kerken, getiteld ‘Neogotische 
glaskunst in de SintBonifacius’. Hierover 
volgt later meer nieuws.

Tekst Hans de Vos, foto Caspar Dingjan

VERWARMING IN DE KERK
De bisschop heeft recent aan alle paro
chies in het bisdom laten weten dat 
kerkgebouwen voorlopig niet verwarmd 
mogen worden omwille van de hoge ener
giekosten. Als alternatief is aangedragen 
om warmtekussens aan te schaffen. 
Elders in het land zijn deze al in gebruik, 
ook in een R.K.kerk in Breda, schijnbaar 
naar genoegen. Daar de aanschaf van 
zestig van die kussens ongeveer  
€ 5.000, gaat kosten, is vooralsnog door 
de parochiekerncommissie besloten om 
deze voorlopig niet aan te schaffen. Om 
toch tegemoet te komen aan hetgeen 
de bisschop van ons verlangt, wordt bij 
het verwarmen van de kerk de nodige 
terughoudendheid betracht. In de win
termaanden wordt de verwarming een 
half uur voor de aanvang van een viering 
ingeschakeld en een uur daarna (tijdens 
de preek) uitgeschakeld. De ergste kou 
is dan het gebouw uit. Niets meer doen 
aan verwarmen is voor ons op dit moment 
een station te ver. Natuurlijk zal er na het 
stookseizoen een evaluatie plaatsvinden. 
Daarin zullen we de nieuwste ontwikke
lingen op het gebied van de energieprijzen 
meenemen, alsmede het eventuele aan
schaffen van warmtekussens.

Parochiekerncommissie

VERZORGING OORLOGSMONUMENT

Op het kerkhof wordt niet alleen gewerkt 
om de paden, gazons, bosschages en 
grafvakken te onderhouden, maar ook 
worden er speciale monumenten ver
zorgd, zoals het oorlogsmonument voor 
de burgerslachtoffers van de Slag om de 

mensen zijn die de R.K.kerk in de Zak van 
Zuid Beveland dusdanig de moeite waard 
vinden dat ze een stap willen zetten, 
een hand willen toesteken, schouders 
eronder willen zetten, willen meedenken 
en besturen. We moeten ons hierbij 
bedenken dat juist in deze tijd de maat
schappij nood heeft aan de boodschap die 
gebracht wordt vanuit onze kerk.

Tekst: Sjaak Uitterhoeve,  
afbeelding: freepik.com

GOED NIEUWS OVER HET  
NIEUWE JAAR

Vol goede 
moed zijn we 
met z’n allen 
begonnen aan 
het nieuwe 
jaar 2023. In 
zo’n tweehon
derd woningen 
in en rond 
Kwaden
damme hangt 
nu een ‘Zeê
uwse Raem
kalender 2023’ 
aan de wand 
te prijken, 
waarop bij 
ieder van 
de twaalf 

maanden van het jaar een mooie foto is 
afgedrukt van de gekleurde glasinlood
ramen in onze prachtige SintBonifaci
uskerk. Alle getoonde ramen geven een 
bepaalde scene uit de bijbel weer; de 
teksten van deze bijbelscenes zijn op de 
kalender steeds afgedrukt naast de bijbe
horende foto. Bijzonder aan deze teksten 
is de vertaling ervan in het Zeeuws, zodat 
deze bij hardop lezen de afgebeelde bij
belscenes nóg dichter bij huis brengen. 
Vanzelfsprekend zijn eveneens alle 365 
dagen van het jaar op de kalender weer
gegeven, waarvan enkele dagen speciaal 
zijn aangemerkt als feestdagen. Hopelijk 
zet de raamkalender hierdoor op sommige 
momenten van het jaar de aanschouwer 
aan tot bezinning, en misschien zelfs tot 
het brengen van een al dan niet regelmatig 
bezoek aan ons schitterende kerkgebouw. 
Zelfs mensen van buiten Kwadendamme 
of zelfs buiten Zeeland zouden zich hiertoe 
geroepen kunnen voelen, want er zijn ook 
enkele tientallen kalenders elders ver
kocht of afgeleverd. Financieel gezien is 
het kalenderproject behoorlijk succesvol 
geweest, want het heeft in totaal precies 
€ 400, opgebracht, welk bedrag geheel 

is erg blij en dankbaar voor de kaarten die 
hij vanuit onze geloofsgemeenschap heeft 
mogen ontvangen en heeft ons nadrukke
lijk verzocht deze dank over te brengen. 
Dat doen we natuurlijk graag en van 
harte, bij deze dus. Hij verblijft momenteel 
in hospice Kaaskenshuis, Mauritslaan 39, 
4301 NS Zierikzee.

Parochiekerncommissie

ONZEKERE STAP IN NIEUWE JAAR

Afgelopen december kwamen verte
genwoordigers van alle kerncommis
sies, leden van het Damiaanbestuur en 
het pastoresteam samen om informeel 
te spreken over de ontstane situatie nu 
een drietal kerken gaat sluiten. Men 
vroeg zich af hoe om te gaan met vrijwil
ligers uit de sluitende kerken, hoe om te 
gaan met de krapte die serieus gevoeld 
wordt op het gebied van kerkbezoek, met 
een slecht bezet pastoresteam en met 
een tekort aan financiën. De drie laatst
genoemde thema’s stonden niet alleen 
aan de wieg van de kerksluitingen, maar 
hangen ook als een zwaard van Damocles 
boven de andere kerken. 
Het gesprek ging er niet zozeer over 
welke kerken in de toekomst nog kans 
maken om open te blijven, het gesprek 
ging veel meer over de vraag hoe we de 
katholieke kerk in de Zak van Zuid Beve
land overeind houden. Is er nog toe
komst en hoe ziet die eruit? Aangaande 
de kerkgangers en de vrijwilligers van de 
sluitende kerken konden de aanwezigen 
het direct eens zijn: deze mensen zijn 
uiteraard meer dan welkom in de andere 
kerken. De deuren staan daartoe wijd 
open. 
Hoewel de aanwezigen er deze avond ook 
van overtuigd zijn dat er nog volop vitali
teit in onze geloofsgemeenschappen zit, 
kunnen we gerust ook spreken van een 
grote noodzaak om samen creatief en vin
dingrijk te zijn. De invulling van de nabije 
toekomst zal een puzzel zijn en zal veel 
vergen van ons allemaal. De grote vraag 
is of de samenleving, u en ik en onze kin
deren, bereid zijn om mee te blijven doen. 
De vraag is of er voldoende betrokken 
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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 'sHeerenhoek

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

Schelde. Het laatstgenoemde werk werd 
tot voor kort uitgevoerd door Corrie Tim
merman en Jopie Jasperse, maar beide 
dames zagen zich wegens hun ver gevor
derde leeftijd genoopt daarmee te stop
ppen. Gelukkig zijn er inmiddels twee 
opvolgsters gevonden, in de personen 
van Jacqueline van Wingen (dochter van 
Jopie) en Renate Peeters. Zij krijgen nu de 
taak om ons bekendste monument goed 
toonbaar te houden en een blijvende en 
waardige gedenkplaats te laten zijn. Op de 
foto is het monument te zien zoals dit erbij 
stond in november 1947.

Tekst en foto (ansichtkaart): Hans de Vos

CARNAVALSMISSE OP ZONDAG 12 
FEBRUARI
Beste Pikpotters en buutendiekers, namen 
we vorig jaar tijdens de ‘carnavalsmisse’ 
afscheid van prins Geert, dit jaar gaan 
we kennismaken met zijn opvolger prins 
Harald. We hebben er veel zin in en zien er 
erg naar uit. Zo ook pastoor Paul Verbeek, 
die speciaal voor deze gelegenheid naar 
Pikpotstad afreist om in de mis voor te 
gaan. We zullen er trouwens voor zorgen 
dat jullie in dit uur van carnavalsbezinning 
geen kou hoeven te lijden. Me gae dus gas 
geve. Welkom aolegaere, me begunne om 
elf uren.

Parochiekerncommissie

VASTENACTIE VOOR MERCY SHIPS
De caritaskernen 
van Ovezande en 
Kwadendamme 
hebben besloten 
om tijdens de 
komende vaste

nactie steun te verlenen aan een project 
van Mercy Ships. Deze organisatie heeft 
momenteel een tweetal ziekenhuisschepen 
in de vaart, van waaruit medische zorg 
wordt geboden aan inwoners van de alle
rarmste landen ter wereld. Aangezien 
tachtig procent van deze mensen op rela
tief korte afstand van een zeehaven woont, 
is ervoor gekozen om hen te helpen vanuit 
goed hiervoor uitgeruste schepen. Jaar
lijks werken er aan boord bij Mercy Ships 
meer dan dertienhonderd vrijwilligers uit 
meer dan vijftig landen. Zij werken er enkel 
voor kost en inwoning en betalen hun reis 
van en naar hun schip zelf. Ook vanuit het 
ziekenhuis in Goes hebben verschillende 
mensen op één van de schepen vrijwilli
gerswerk gedaan of gaan dit nog doen.

Lian Acda, namens Caritas Ovezande/
Kwadendamme

Parochiekern 
OOST-ZUID BEVELAND

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

VRIJWILLIGERS BEDANKT!
Beste Parochianen

Op 19 februari 
sluit de kerk 
in Hansweert. 
Dit is de derde 
kerk van onze 
Parochiekern.
Daarom willen 

wij alle vrijwilligers die zich nu en in het 
verleden hebben ingezet voor onze kerk 
hartelijk danken. Wij gaan geen namen 
of taken noemen omdat we er dan zeker 
zullen vergeten. Iedere vrijwilliger is heel 
belangrijk geweest voor de kerk(en),

De Parochiekerncommissie  

WERKGROEP KERKSLUITING
In de maand november hadden de leden 
van de parochiekern Oostzuid Beveland 
een uitnodiging ontvangen voor een bij
eenkomst op 7 december omtrent de aan
komende kerksluiting. Uiteindelijk waren 
we met een mooie groep trouwe parochi
anen samengekomen. Geerten Kok opende 
met gebed, waarna Angela Koole een 
inleidend woord deed. 
Vervolgens gaf Alida van Veldhoven de 
stand van zaken tot dusver door. Alle ont
wikkelingen die er tot dan waren gemaakt, 
de vragen waar we tegenaan zijn gelopen 

Oost-Zuid Beveland 

20



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 
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

Laatste bericht van werkgroep  
kindernevendienst Lewedorp

KERST(GEZINS-)VIERING

Op Eerste Kerstdag vond de laatste kerst
viering plaats in onze kerk in Lewedorp. 
De viering werd voorgegaan door Tom 
Brooijmans. Kinderen hebben hun steentje 
bijgedragen door voor te lezen en Con 
Dios verzorgde de zang. Je kon horen dat 
hun stemmen goed gesmeerd waren van 
het vele zingen de afgelopen maand😉.
Het was een mooie viering. Jammer dat 
dit volgend jaar niet meer mogelijk is in 
onze kerk. We hebben als werkgroep 
kindernevendienst afgelopen jaren fijn 
samengewerkt met diverse mensen om de 
gezinsvieringen goed in elkaar te zetten en 
soepel te laten verlopen. Bedankt voor de 
goede samenwerking in al die jaren!

AFSLUITING KINDERNEVENDIENST

Voorafgaand aan de slotviering vond een 
gezamenlijke lunch plaats met de kinderen 
die de afgelopen jaren naar de kinderne
vendienst kwamen. 13 kinderen waren 
aanwezig. We hebben nog nooit zo’n rus
tige groep bij elkaar gezien op de zondag. 
Was het de spanning van de laatste keer 
samen zijn in onze kerk? We hebben tos
ti’s gegeten en daarna  om de spanning te 
doorbreken – een spel gedaan: “Ik ben in 
de kerk en ik zie een …”. 

en de uitdagingen die nog voor ons liggen. 
Daarbij werd de input gevraagd van alle 
aanwezigen. We gingen in subgroepen 
uiteen om op deze manier iedereen 
aan het woord te kunnen laten komen. 
Iedereen mocht aangeven hoe hij/zij het 
geloof hoopt te blijven beleven na de kerk
sluiting. Wat is belangrijk, waar liggen 
wensen en verlangens?... Nadat ieder zijn 
zegje heeft kunnen doen, bespraken we de 
hoofdpunten per subgroep kort even door. 

De werkgroep gaat nu vervolgens aan de 
slag om te zien waar de mogelijkheden 
liggen om deze punten mee te nemen. Het 
zal ons niet lukken aan alles tegemoet te 
kunnen komen, maar we streven er wel 
naar om voor ieder een passend alterna
tief te vinden en dat zal er meer dan 1 zijn!
Het was een mooie, warme bijeenkomst, 
waarin we hebben gemerkt dat er draag
vlak is om door te gaan met elkaar, elkaar 
niet los te laten. Het gaat immers om de 
sluiting van een gebouw en niet om een 
sluiting van ons geloof en ons samenzijn. 
Dat werd die avond voelbaar, dat geeft 
vertrouwen naar de toekomst. 
Op 31 januari hopen we opnieuw met de 
parochianen van Oost Zuid Beveland te 
spreken over de toekomst van de lokale 
geloofsgemeenschap en over de acti
viteiten die we in en vanuit Hansweert 
willen blijven verzorgen.  Namens de 
werkgroep kerksluiting, 

Angela Koole 

UITNODIGING
Op 7 december 2022 zijn we met velen 
samengekomen in Kaj Munk om met 
elkaar te praten over de ontwikkelingen 
rondom de kerksluiting. U mocht daar 
allen actief in meedenken, wat resul
teerde in ideeën die we als werkgroep 
graag meenamen naar de toekomst toe. 
Met de aangeleverde input van u alle
maal proberen we een passend alternatief 
te vinden, om ons geloof voort te zetten 
na de kerksluiting. Hier denken we ver
schillende mogelijkheden voor te hebben, 
waarvan we u graag op de hoogte 
willen stellen. Om u zo nauw mogelijk te 
betrekken bij de processen die gaande 
zijn, rondom de kerksluiting, willen we u 
graag informeren en daarom nogmaals 
uitnodigen.
Datum: dinsdag 31012023, om 20.00 uur 
in Dorpshuis Kaj Munk in Hansweert. We 
hopen u dan weer te zien, onder het genot 
van een bakje koffie/thee.Hartelijk groet, 
mede namens de werkgroep,

Alida van Veldhoven en Angela Koole

AFSLUITENDE VIERING
19 februari is de 
laatste viering in 
de onze kerk “Onze 
Lieve Vrouw onbe
vlekt ontvangen” te 
Hansweert. In deze 
eucharistieviering 
zullen voorgaan: 
Pater Thaddy de 
Deckere en pastor 

Alida van Veldhoven. We willen iedereen 
van harte uitnodigen aanwezig te zijn bij 
dit bijzondere en ook verdrietige moment. 
Daarna willen we gezamenlijk koffie 
drinken in Kaj Munck van waaruit we een 
nieuwe start willen maken om ons geloof 
te blijven vormgeven. 

De werkgroep

GEDACHTENISKRUISJES
Er hangen in de kerk nog gedachtenis
kruisjes. Het zijn er van vele jaren.
Heeft u interesse om ze van uw familie 
mee te nemen? Dan kunt u ze meenemen 
voor of na een kerkdienst. Het is altijd een 
mooi aandenken.

De Parochiekerncommissie

Lewedorp* O.L.V. Onbevlekt Ontvangen-kerk Hansweert
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Lewedorp * H. Eligiuskerk

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

Parochiekern 
OVEZANDE

Kinderen bedankt voor de afgelopen jaren 
dat we met jullie de kindernevendienst  
en voor sommige kinderen zelfs nog de 
crèche  mochten draaien.

LAATSTE WOORDEN  

Aan alles komt een eind. De werkgroep 
kindernevendienst is niet meer. Zowel 
Petra, Mirjam en Jessica hebben besloten 
niet verder te gaan in een andere  
parochiekern. Mieke gaat de kinder
nevendienst in Ovezande ondersteunen. 
Wie weet ziet ze jullie daar nog eens! 

Petra Goetheer, Mirjam van den Dries, 
Mieke Geelhoed en Jessica de Jonge

HOE NU VERDER?
Zoals u kunt 
lezen is de 
kerk gesloten.  
Van velen 
krijgen we de 

vraag en nu? Wat betreft het bijwonen van 
diensten kunt u vanzelfsprekend terecht 
in de overige kerken van de H. Pater 
Damiaan parochie.
Onze kerk is onttrokken voor diensten wat 
inhoudt dat deze voor geen enkele dienst 
meer gebruikt mag worden, dus ook geen 
bijzondere diensten zoals trouw of  
begrafenismissen.
Er zal bezien worden wanneer het kerk
gebouw in de verkoop gaat, dit is mede 
afhankelijk van een besluit van het Bisdom, 
op dit moment is daar nog geen zicht op. 
Het zaaltje, kantoor en de toiletten blijven 
in gebruik voor velerlei zaken.
Alle gelden welke momenteel op de reke
ning staan en in de toekomst op de reke
ning komen, worden geoormerkt en blijven 
beschikbaar voor Lewedorp. Alle te maken 
kosten, welke er nu en in de toekomst zijn, 
zoals water, gas en elektra , verzekeringen 
noodzakelijk onderhoud enz. enz.  zullen 
daarvan betaald dienen te worden. Het 
bankrekeningnummer blijft gelijk en Corrie 
TraasRijk blijft als kasbeheerder haar 
werkzaamheden uitvoeren.
We hopen dan ook dat u uw parochie
bijdrage, net zoals in het verleden, wilt 
blijven voldoen. Zij zullen gebruikt worden 

voor bovenstaande en onderhoud kerkhof 
welke wel beschikbaar blijft voor begra
vingen en bijzetten urnen. Dit alles brengt 
de nodige kosten met zich mee, machines 
dienen te worden onderhouden en soms te 
worden vervangen en verder dient er het 
nodige aangeschaft te worden voor alge
meen onderhoud. Alle rechten en plichten 
verbonden aan het kerkhof zullen in de toe
komst gestand worden gedaan. Ook blijft 
aan ieder die zijn parochiebijdrage voldoet 
en dit wenst het parochieblad bezorgd 
worden. Joke VermueVermue gaat de dis
tributie naar de bezorgers verzorgen. 
Tevens zijn we aan het onderzoeken 
of de mogelijkheid bestaat om bij het 
kerkhof een gedachteniskapelletje te 
bouwen waar nog een kaarsje gebrand 
kan worden. Verder willen we bezien dat 
als de kerk verkocht gaat worden of er 
een ruimte gecreëerd kan worden voor 
de kerkhofwerkers waar koffie gedronken 
kan worden en een toiletbezoek kan 
plaatsvinden. 
De kerkhofadministratie blijft gedaan 
worden door Riet Verdonk en alle kerkhof
vrijwilligers blijven zolang ze dit kunnen 
hun werkzaamheden verrichten. Leo Rent
meester blijft de coördinatie verzorgen, 
voor vragen kunt u bij deze personen aan
kloppen. Nieuwe kerkhofwerkers voor 
één of meerdere keren per maand blijven 
welkom, denkt u er eens over na. 

Ondertussen zijn we bezig om kerke
lijke ornamenten een goede bestemming 
te geven. Zo zal het wandkleed van de 
H. Eligius, wat sinds de zestiger jaren 

vooraan in de kerk hing en geschonken is 
door edelsmid Brom uit Utrecht als dank 
voor de bestellingen en vervaardigd door 
naaldkunstenares Hilde Brom, zijn echt
genote, op een prominente plaats opge
hangen worden in de H. Blasiuskerk te 
Heinkenszand. Verder gaat er bekeken 
worden of kerken in de regio nog interesse 
hebben in andere zaken. Zij zullen bin
nenkort uitgenodigd worden om hier naar 
te komen kijken. Voor aanmelden doop, 
eerste communie, vormsel , toediening 
laatste sacramenten kunt u terecht bij het 
pastoraal centrum, voor vragen hierover 
kunt u Tilly van KloosterClarijs benaderen. 
Ook kunt u via haar nog kopie inleveren 
voor het parochieblad. 

Leo Rentmeester

Bij deze uitgave van 
parochienieuws zit ook 
weer de folder van de 
actie Kerkbalans.

Ovezande         * O.L.V. Hemelvaartkerk
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EINDE OF EEN NIEUW BEGIN?
In de omgeving moeten drie katholieke 
kerken hun deuren sluiten. Als parochie
kern Ovezande staan we op het standpunt 
dat we met de vijf parochiekernen in De 
Zak van ZuidBeveland nu samen de drie 
kerken in Heinkenszand, Kwadendamme 
en Ovezande moeten gaan vormgeven. 
Dus: de tijden van de vieringen afstemmen, 
veel gezamenlijke vieringen organiseren, 
en zorgen dat de parochiekernen die hun 
kerk kwijt raken, weer een nieuw plekje 
kunnen vinden voor kerkbezoek maar ook 
in het vrijwilligerswerk. Samen optrekken 
zal meer en meer van belang zijn om het 
katholieke geloof in De Zak te blijven 
bedienen. Dat vergt wel van de drie over
blijvende kerken in De Zak een open hou
ding, de bereidheid om een flink stuk van je 
eigenheid in te leveren voor het algemeen 
belang. De moeite waard om ervoor te 
gaan. Als parochiekern Ovezande gaan we 
in elk geval niet bij de pakken neerzitten. 
Zo moet wat ons betreft 2023 dat nieuwe 
begin in gang worden gezet.

Ad Schenk
NIEUWJAARSRECEPTIE

Na twee coronajaren kon dit jaar de 
nieuwjaarsreceptie eindelijk weer door
gaan. Niet meer in de wat gedateerde 
kamer van de pastorie, maar in het prach
tige interieur van Theehuis De Pastorie. 
Zo’n dertig mensen maakten gebruik van 
de uitnodiging. Ook pastor Thaddy was 
van de partij. Het was een gezellige en 
geanimeerde bijeenkomst. 

ZONDAG VAN DE EENHEID
In de bidweek voor de eenheid werken 
we al twintig jaar samen met de DEO 
gemeenten: Driewegen, Ovezande en Elle
woutsdijk. Dit jaar was onze kerk de ont
vangende kerk op zondag 15 januari. Het 
thema was dit jaar: ‘Doe goed, zoek recht’, 
en was voorbereid door de Raad van 
Kerken in Minnesota (VS). De voorgangers 
waren Jörg Buller en Alida van Veldhoven. 

bij NieuwSande waren weer in hun nopjes 
met de broodhaantjes. Op 1 mei was er 
een inspirerende opening van de ten
toonstelling door Iconenschilder Liesbeth 
Smulders. Heel mei waren de prachtige 
iconen te bewonderen. Speciaal was op 21 
mei de Byzantijnse viering.
Als kerk hebben we de Dorpsmoestuin 
weten te nomineren voor de Damiaanprijs 
in Leuven. Via ‘Ovezande Hapt en Stapt’ 
haalden we geld op voor de voedselbank 
en de Dorpsmoestuin. We hebben eraan 
meegewerkt dat Willy Verbeek geheel 
terecht Heer van Borsele werd. In de 
Klomppop tent hadden we een viering met 
duo Sense. Met de mobiele kapel was de 
kerk aanwezig bij het Straatfestival. Die 
werd ook opgesteld bij de fietstocht van 
Landschapspark en ging op bezoek bij 
Zierik7 in Zierikzee (voorheen De Cornelia).
We hadden de voorstelling Eindelijk Thuis 
van Kindertheater Simon en Zo in de kerk. 
Er was een succesvolle clusterviering 
op 13 augustus met een lichttocht voor 
de vrede. We deden mee met de Rom
melroute. We vierden de Dierendagvie
ring. We gingen wandelend en fietsend 
op bedevaart naar het Vrouweputje. In 
de week tegen de eenzaamheid organi
seerde de gemeente samen met de kerk 
een gezamenlijke lunch. Sint Maarten 
kwam op bezoek in de kerk, we vierden de 
Gulden Mis en deden met basisschool De 
Zandplaat mee met de Lichtjestocht. 

DE HUIDIGE STAAT VAN DE  
PAROCHIEKERN
De terugloop van het aantal sacramenten 
wordt steeds nadrukkelijker. We hadden 
in 2022 1 doop tijdens de klomppopviering, 
2 communicanten, 1 huwelijk, 1 toetreding 
tot de kerk en 2 uitvaarten in onze kerk. 
Ook het reguliere kerkbezoek blijft lang
zaam maar zeker teruglopen. Wat meer 
enthousiasme voor de reguliere vieringen 
en sacramenten zou welkom zijn. Ander
zijds kun je niet zeggen dat parochiekern 
Ovezande in een neergaande spiraal zit. 
Verre van!
Wat hadden we dit jaar weer veel goede 
activiteiten. En wat is er dan een grote 
betrokkenheid in onze parochiekern om 
mee te helpen en mee te doen. Het lukt 
ons nog steeds best goed om het finan
cieel op orde te houden. Een andere 
sterke kwaliteit is de grote inzet van 
vrijwilligers. Alle werkgroepen zijn nog 
steeds verantwoord ingevuld. Natuurlijk 
schuurt het weleens wanneer mensen 
door leeftijd of gezondheidsredenen 
stoppen, maar het lukt toch steeds weer 
om zaken in te vullen. 

DE LICHTJESTOCHT VAN 22 DECEMBER

Op verschillende plaatsen in Ovezande 
werd op donderdag 22 december het 
kerstverhaal verteld en nagespeeld, om 
zo na een mooie tocht uit te komen bij 
de kerststal in de kerk. Van vele kanten 
kregen we na afloop van de lichtjestocht 
te horen: “Wat was deze tocht een succes 
hè!” Dat zette mij aan het denken, want 
hoe kwam het, dat ik dit nu van zoveel ver
schillende mensen te horen kreeg? Dat 
kwam omdat mensen buitenom de school 
als vrijwilligers van kerk en dorp nu mee 
hadden mogen spelen in het kerstverhaal, 
waar alle kinderen van school en hun 
gezinnen van konden genieten. Mensen 
van de koren, jongeren van het voortgezet 
onderwijs, ouderen van Nieuw Sande en 
nog een aantal andere mensen, iedereen 
genoot van zijn of haar rol en taak en 
straalde van plezier en enthousiasme. 
Deze  fijne samenwerking en het  warme 
gevoel van verbondenheid tussen school, 
kerk en dorp, maakte het tot een echte 
lichtjestocht!

Charlotte den Toonder

UIT DE NIEUWJAARSREDE: TERUGBLIK 
OP 2022
Er werden het hele jaar door dekentjes 
gebreid voor Stichting Embrace. In januari 
hadden we een mooie oecumenische vie
ring in Driewegen met als thema ‘Licht in 
het duister’. In februari een gratis klassiek 
saxofoonconcert van een groepje muzi
kanten. Meer dan 100 mensen hebben 
enorm genoten van dit prachtige concert.
Met Palmpasen was een groep kinderen  in 
de weer met palmpaasstokken; de mensen 
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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
‘sHeer Abtskerke
tel. 0113561219
fax 0113563399

schilders- en
afwerkingsbedrijf

FRANSE BV

meer dan ‘een kleurtje’

Johan Frisostraat 26
4434 AC Kwadendamme

Telefoon 0113-649361
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In deze viering was veel symboliek aange
geven, onder andere met stenen en water. 
Ook de kinderen hebben in de nevendienst 
met steentjes gewerkt. Ze hebben er bloe
metjes op geschilderd en lieve woordjes 
erop gezet.

Er was een goede opkomst. In zijn over
weging ging ds. Jörg nog in op het grote 
onrecht van de slavernij van vroeger. Maar 
we moeten ervoor waken dat er geen 
nieuwe vormen van slavernij ontstaan. 
Het was een boeiende preek. De collecte 
werd gehouden voor de Stichting Neder
landSri Lanka na een korte presentatie. 
Die bracht € 204 op. ook hadden de dames 
van de Stichting een aantal leuke arti
kelen te koop ten bate van hun mooie doel. 
We konden onder genieten van de koffie 
dus even winkelen. Al met al was het een 
geslaagde dag.

Corrie de Baar

GEZELLIG SAMENZIJN
Op zondag 22 en zondag 29 januari is er 
aansluitend aan de kerkdienst van 9.30 
uur vanaf 10.30 uur een samenzijn bij de 
KBO in Trefpunt. Dit wordt georganiseerd 
door de KBO samen met de kerk. En is 
bedoeld voor iedereen die het prettig vindt 
samen met anderen van een kopje koffie 
of thee te genieten, medemensen te ont
moeten en even samen te zijn. Het is voor 
iedereen (wel of geen lid van de KBO, wel 
of niet katholiek) en gratis. Wees van harte 
welkom voor deze zinvolle momentjes van 
ontmoeting en gezelligheid.

ZILVERLINDE
De storm Eunice velde de oude paarden
kastanje in de kerktuin. De gemeente Bor
sele heeft in overleg met de parochiekern 

de boom verwijderd. Verder hebben we in 
goed overleg ervoor gekozen om een grote 
zilverlinde terug te plaatsen. De gemeente 
is het jaar goed begonnen: de nieuwste 
aanwinst staat er. Het is de bedoeling dat 
mettertijd deze zilverlinde ook de functie 
van de bruine beuk mee overneemt. 

700 JAAR OVEZANDE
In 2024 bestaat Ovezande maar liefst 700 
jaar. Uiteraard laten we dat niet stilletjes 
voorbij gaan. Een grote groep dorpsge
noten is al een aantal maanden bezig met 
de voorbereidingen van het jubileum
jaar. Via een aantal werkgroepen worden 
diverse activiteiten voorbereid.
Ook onze parochiekern neemt een aantal 
activiteiten voor haar rekening:

•  Een singalong Ovezande zingt. Dat 
wordt een avond van echte meezingers 
als het Ovezandse lijflied, Zeeuwse en 
andere liederen 

•  Op zaterdag 17 augustus, de viering van 
onze patrones, de tweede lichtprocessie 
door het dorp. 

•  In de adventsperiode van 2023 gaan 
we het project Adventramen doen met 
thema Kerstmis en/of 700 jaar Ovezande. 
Advent betekent uiteindelijk Komst. Het 
kerstfeest, de geboorte van Jezus, komt 
eraan. Aan het einde van 2023 is het ook 
het uitzien naar het jubeljaar 700 jaar 
Ovezande. Meer informatie volgt!
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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

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 

uit in de Oekraïne, de kerkenvisie liet zien 
dat het met de kerken op ons eiland net zo 
slecht gaat als in andere delen van Neder
land, er kwam een tornado over kerk, PC en 
pastorie en dus veel schade en ongemak, 
werd bekend gemaakt dat er in 2023 drie 
kerken dicht zouden gaan in onze  
parochie en als klap op de vuurpijl kreeg ik 
7 december het slechte nieuws, m.b.t. de 
gezondheid, van Fons te horen. Dus laten 
we blij zijn met 2023. Een nieuw jaar waarin 
we mogen hopen op positieve geluiden. En 
volgens mij zijn die er.
De verzekering dekt het overgrote deel van 
de schade die de tornado heeft veroor
zaakt. Als het goed is kunnen we binnen
kort beginnen met de woning renovatie 
van Oude Haven 1. Als die is gerenoveerd 
hebben we weer een vaste inkomstenbron 
uit de huur. We zullen weer een Paasmarkt 
en Kerstmarkt gaan organiseren. Wat naast 
gezelligheid ook een positieve impuls geeft 
aan onze financiën. Ook in Haamstede zijn 
er plannen om in de meimaand iets te  
organiseren op de binnenplaats. Dit jaar 
willen we weer een algemene parochie
kern vergadering houden. Het aantal  
vrijwilligers blijft stabiel.
En natuurlijk het feit dat jullie hier zijn is al 
heel positief. Deze gezelligheid hebben we 
allemaal nodig. Ik wil met jullie het glas 
heffen op een hopelijk positief 2023.

Erik Steegmans,  
voorzitter parochiekerncommissie

KERSTMARKT
Wat was het weer een fijne kerstmarkt 
dit jaar. De gemoedelijke sfeer, de infor
mele praatjes en de leuke ontmoetingen 
zorgden mede voor dit fijne gevoel. 
Binnen in het parochiecentrum konden 
we genieten van koffie met wat lekkers 
of een broodje met soep. Maar er waren 
ook leuke kaarten te koop of loten voor de 
boodschappen manden of voor de mooie 
Quilt die aan de muur hing.
Daarbij kon je even opwarmen als je net 
uit de koude kerk kwam.
De sfeer in de kerk was het tegenoverge
stelde van koud. De mensen gaven hun 
geld gul uit aan de rommelmarktspullen, 
wensen, Kika, bloemstukjes, boeken of 
kerstspulletjes. Buiten deed de geur van 
glühwein vermengd met de geur van bran
dend hout uit de vuurkorf en de geur van 
net gebakken oliebollen je verlangen naar 
meer. Kortom het was een geslaagd feest. 
Pastoor Fons van Hees kon er niet bij zijn, 
maar hij wilde graag de lootjes trekken, 
dus zijn wij naar hem toe gegaan. Hij trok 
de lootjes van Peter en Hester Praet en 
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LIEF EN LEED
Door het H. Doopsel in de parochie opge
nomen: Babette Lestraden op 8 januari.

HERDENKING WATERSNOODRAMP
De Stuurgroep Kerk & Overheid orga
niseert namens de kerken op Schou
wenDuiveland een Herdenking rond 70 
jaar Watersnoodramp op 1 februari 1953.
In deze herdenking wordt met woorden, 
liederen en gebeden stilgestaan bij de 
intense ervaringen van wanhoop, verdriet 
en gemis die de Watersnood tijdens de 
Ramp en in de jaren daarna teweegbracht 
en dat nog steeds doet. Daarbij zullen ook 
woorden van hoop op een leefbare toe
komst gedeeld worden.
Datum: vrijdagavond 3 februari 2023.
Locatie: Nieuwe Kerk te Zierikzee.
Inloop: 19.00 uur.
Aanvang 19.30; einde 20.30 uur.

WOORDJE 8 JANUARI 2023
Het jaar 2022 was geen prettig jaar. In het 
begin was er nog Corona, de oorlog brak 
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de voedselbank.  Er was nog een leuke 
kerstattentie van de KBO en na het vol
gende kopje koffie/thee werd het weer tijd 
om huiswaarts te gaan.

Caritas kern Schouwen-Duiveland.

KBO ACTIVITEITEN
Dinsdag 7 februari a.s. is de maandelijkse 
koffieochtend. Vanaf 9.30 uur wordt een 
ieder die dat gezellig vindt, uitgenodigd om 
een kopje koffie/thee te komen drinken in 
het parochiecentrum.
Gezellig bij elkaar zijn en gewoon een 
beetje bijkletsen met elkaar. Wij zien u 
graag verschijnen.

Vrijdag 10 februari a.s. staat er een 
stamppot avond op het programma. Vanaf 
17.30 uur bent u van harte welkom in het 
parochiecentrum, waarna we om 18.00 uur 
aan de maaltijd gaan. U kunt dan kiezen 
uit: heerlijke erwtensoep, hutspot met 
gehaktbal of boerenkool met worst en dat 
slecht voor het luttele bedrag van 
€ 8, p.p. Opgeven kan bij  
Kees Verkaart: 0651478446 of per email: 
kverkaart@gmail.com

Vrijdag 24 februari a.s. klaverjasmiddag. 
Vanaf 13.00 uur is het parochiecentrum 
open waarna we om 13.30 uur beginnen 
met klaverjassen. Ook degenen die willen 
jokeren zijn welkom op deze middag.
Inleg voor het klaverjassen is € 3,50. Ook 
voor het jokeren zal een kleine vergoeding 
gevraagd worden, aangezien er kosten 
gemaakt worden voor de nodige hapjes.
Opgeven voor zowel het klaverjassen als 
het jokeren kan bij Henny Verkaart,  
tel.0615276350 of per mail: 
hmverkaart@zeelandnet.nl.

TERUGBLIK 2022
Ook in 2022 hadden we met corona te 
maken, gelukkig niet zo heftig als in 2020 
en 2021. Niet alleen onze eigen kerkgan
gers, maar ook de toeristen waren heel 
voorzichtig. Toch kunnen we terugblikken 
op een mooi 2022.
In totaal hadden we 31 vieringen, waarvan 
21 keer W & C en 10 keer een eucha
ristie. Daarnaast hadden we op de don
derdagen regelmatig een W & C viering 
verzorgd door pastor Noëla Polet. Don
derdag 13 mei was deze viering wel heel 
bijzonder. Een viering uit dankbaarheid. 
Organist Wim Boer begeleidde de viering 
Pro Deo. Ook dit jaar heeft Wim dankzij 
enkele donaties 3 x de viering samen 
met het herenkoor Cecilia uit Goes ver
zorgd. Palmzondag (Opening van het 

WWW.PAREE.NL

Door toegevoegde  
waarde de beste keus!
Werrilaan 8 | 4453 CC ‘s-Heerenhoek
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Heerenstraat 27, 4453 AA ’s-Heerenhoek 
Tel: 0113-351400 

www.gebrdehond.nl 

 
Loodgieterswerk, CV-installaties, 

Mechanische ventilatie –Duurzame 
energie – Dakbedekkingen – Onderhoud 

& Service 

Parochienieuws  
een blad dat je 
niet wilt missen

RUBEN DE JONGE  

Heerenstraat 9  
0113 351311 

Www.totaalwonendejonge.nl 

Specialist in PVC vloeren 
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van Anita van Putten die de winnaars 
werden van de boodschappenmanden.
De mooie quilt ging naar Tiny Kieboom en 
de troostprijs naar Marian Bouwman.
‘s Morgens had hij in het hospice al film
pjes gekregen via de app van onze kerst
markt en natuurlijk zijn we ook oliebollen 
naar hem gaan brengen.
Zo was hij er toch een beetje bij. De kas
beheerder Jan Versaevel had ook een 
goede dag. Niet alleen door de lekker
nijen, maar ook doordat we ons tekort op 
de begroting konden verkleinen met maar 
liefst € 1.725,40.

Namens de PKC wil ik alle vrijwilligers van 
deze kerstmarkt bedanken voor hun inzet, 
maar ook voor hun donaties. Heel veel 
van de onkosten zijn door henzelf betaald. 
Toppie!! Wij zijn dan ook zeer trots op 
onze vrijwilligers.

Erik Steegmans

CARITAS
Op woensdag 14 december jl.. was het 
weer tijd voor de jaarlijkse adventsviering. 
Zo’n 4550 parochianen hadden gehoor 
gegeven aan de uitnodiging die zij begin 
december ontvangen hadden. In een 
steenkoude kerk, zoveel mogelijk voorzien 
van dekentjes, werden zij met warmte ont
vangen door pastoraal medewerkster Alida 
van Veldhoven, die de viering verzorgde. 
Met ondersteuning van de koorleden 
werd het toch een mooie adventsviering. 
Na de viering werd iedereen ontvangen 
in het parochiecentrum voor een lekker 
warm kopje koffie of thee met een sneetje 
kerststol. Op deze manier werd het een 
gezellig samenzijn; er werd nog een kort 
kerstverhaal voorgelezen en nadien werd 
bekend gemaakt dat de collecte het mooie 
bedrag van € 185, had opgebracht voor 
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toeristenseizoen) verdient extra aandacht. 
Angella Steur, dirigente van L’ Esprit had 
een compositie geschreven, die naadloos 
aansloot bij het lijdensverhaal. Zij verdient 
veel lof. Zondag 17 april was er veel aan
dacht voor de oorlog in Oekraïne. Alena 
een Oekraïense dame vertelde over de 
aanval van de Russen. De deurcollecte 
voor aanschaf van een nachtkijker bracht 
ruim 500 euro op. 22 mei was onze pas
toor voorganger en heeft hij na de viering 
de expositie van de hongerdoeken geze
gend. Koor Cantate Domino onder leiding 
van Carlos verzorgde de Pinksterviering. 
(Ze verzorgden ook de viering op de derde 
zondag in september) Tijdens deze vie
ring werd de windkracht 8 fakkel onze 
kerk binnen gebracht, vergezeld met een 
pinkstergroet van de Hervormde kerk van 
Haamstede. Zondag 14 augustus werd Eric 
Elbers in onze kerk gedoopt en ontving hij 
de initiatiesacramenten uit handen van 
pastoor Fons, terwijl het koor Missicanto 
uit ’sHeerenhoek de viering muzikaal 
ondersteunde. Verder mochten we in 2022 
genieten van “EigenWijs” kinderkoor uit 
Zierikzee o.l.v. Els Steegmans en van het 
Zeeuwse dameskoor Schola en van Kitty, 
die ons 4 x verraste met haar saxofoon 
en fluit. Ook Elvira heeft ons vele malen 
uit de brand geholpen. Bovendien heeft 
pastor Rens Stobbelaar meerdere malen 
de viering met gitaarmuziek begeleid. We 
hoefden als werkgroep maar twee keer 
gebruik te maken van CD muziek. De slot
viering met pastoor Fons als voorganger 
was een belevenis met het Byzantijnskoor 
Srétenje uit Middelburg.
Na het seizoen hebben we de huwelijks
viering van Eric en Angelique mogen 
verzorgen op 22 november. Ook de 
kerst(nacht)viering was bijzonder met solo 
zang van Ivanka en ook de viering op 26 
december van de Heilige Stefanus werd 
goed bezocht. Natuurlijk wierpen deze 
laatste vieringen een schaduw op ons 
allen door het ziekbed van onze pastoor. In 
totaal hebben we ruim 1.500 kerkgangers 
mogen verwelkomen.
De werkgroep is heel blij met Beate, die 
ons komt versterken. Helaas heeft Piet 
afscheid genomen van de werkgroep. Wel 

wil hij graag collectant blijven en ook zorg 
dragen voor de liturgieboekjes. Heel veel 
dank aan alle voorgangers, dirigenten, 
organisten, koorleden en acolieten, maar 
ook aan alle toeristen, die onze kerk 
wisten te vinden. 

Henny (werkgroep Haamstede)

GEZAMENLIJKE DIENST VAN EEN-
HEIDSZONDAG

In het kader van de week van gebed voor 
de eenheid van de christenen kwamen we 
samen vanuit de verschillende kerken in 
Zierikzee naar de Nieuwe Kerk. Het thema: 
“doe goed, zoek recht” werd aangereikt 
door christenen uit Minnesota, Amerika. 
Als gevolg van onrecht en geweld in hun 
eigen land zijn miljoenen mensen op de 
vlucht. Daaronder zijn veel christenen die 
in ons land terecht zijn gekomen op zoek 
naar een veilige plek. Christenmeisjes 
uit Eritrea en Oekraïne vertelden in deze 
dienst iets over hun (kerkelijk) leven. Er 
was een symbolische bloemschikking 
gemaakt die uitdrukte dat we verbonden 
zijn met elkaar door het gebed en de witte 
tulpen verwezen daar naar.

Er was een gelegenheidskoor samenge
steld uit leden van de verschillende kerken 
o.l.v. Willie den Hollander. De hoop werd 
uitgesproken dat de eenheid tussen chris
tenen uit allerlei kerken en landen door zal 
klinken in dit samenzijn.
 

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

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
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colofon
PASTORAAL CENTRUM
Secretariaat/teamassistentie:
Ria BoonmanVermue
Leny RijkRijk
Zusterstraat 4, 4461 JA Goes, tel. 0113218610
info@rkbovendeschelde.com
Openingstijden Pastoraal Centrum: 
op dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur

PASTORAAL TEAM
   Fons van Hees, pastoor
   tel. 061328 1235
   avanhees@zeelandnet.nl 
 Thaddy de Deckere, parochievicaris
 T: 0626276050
 E: thaddeusmhm@gmail.com
  Alida van Veldhoven, pastoraal werkster,
   T: 0629 373 102 

 E: alidavanveldhoven@rkbovendeschelde.com 
   Ria Mangnus, pastoraal werkster 
    tel. 0642360493
    r.mangnus@rkwalcheren.nl
  Paul Verbeek, wnd. pastoor
 Tel: 0683215322
 pverbeek@bisdombreda.nl
 Geerten Kok (teamleider adinterim)
 E: GKok@bisdombreda.nl

PASTORAAL PROJECTMEDEWERKER:
Charlotte den Toonder, 0644500944
charlottedentoonder@rkbovendeschelde.com

TEAMWACHT
Tel. 0653637130
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: 0683215322
pverbeek@bisdombreda.nl

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

REDACTIE
 Goes Riet Hopmans
 ’sHeerenhoek Plonie Paree
 Heinkenszand Addie Nelen
 Kwadendamme Hans de Vos
 Lewedorp Tilly van Klooster
 OZBeveland Jeannet Kievit
 Ovezande Marinus Bierens
 SchDuiveland 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. 0113561942  • info@burodriedijk.nl
 www.burodriedijk.nl

Nummer 2 verschijnt op vrijdag 31 maart 
en hiervoor kunt u bijdragen inleveren tot 

zondag 19 maart.

8 januari 2023 zal de geschiedenis ingaan als de eerste R.K.kerksluiting in de Zak van 
ZuidBeveland. OostZuidBeveland kende de pijn van afscheid nemen al veel langer: na 
de kerk van Yerseke en Rilland, gaat in februari ook nog hun laatste ‘bolwerk’ dicht. 
De slotviering had een passend karakter: geen overdaad aan loftuitingen; geen ingewik
kelde orde van dienst. Precies passend bij hetgeen de werkgroep in Lewedorp voor ogen 
had: laat zien zoals we zijn/zoals we dat jaren gedaan hebben op onze manier.
Naast vicaris (oudpastoor) Paul Verbeek stond natuurlijk Tom Brooijmans, die niet weg 
te denken valt bij deze geloofsgemeenschap. 

Met name de slotritus: het doven van kaarsen, het ontkleden van het altaar, de  
uitgeblazen Godslamp, het leeghalen van het tabernakel, zelfs het kerstkind werd uit 
de stal gehaald en het wegdragen van het Evangelarium zijn beelden die op je netvlies 
blijven branden. De samenkomst na afloop in de parochiezaal gaf gelukkig ruimte om alle 
gevoelens van verlies en verse indrukken met elkaar te delen. 
Vandaar een impressie in beelden, die veel meer zegt dan de geschreven woorden..

SLUITING KERK LEWEDORP

tekst en foto's: Richard Gielens


