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Vanaf 1 maart heeft onze parochie een nieuwe website www.paterdamiaanparochie.nl.
Hier vindt u alle actuele informatie en aanvullingen op artikelen van dit blad.

van de hoofdredacteur

UITDRUKKEN, UITDAGEN OF UITDRAGEN?
Een nieuwe jaargang
betekent voor ons
als redactie ook een
nieuwe uitdaging: ‘blijven zitten waar je zit
en verroer je niet’, past
niet zo bij ons, al moeten we eerlijk toegeven
dat de samenstelling
van de redactie al
jaren geen wijzigingen heeft ondergaan. Even stilstaan en terugkijken
kan een goede raadgever zijn, als het maar niet te lang duurt.....
Vanaf nu vormt de fonkelnieuwe website van de H. Pater Damiaanparochie een aanvulling of (zoals u wilt) een tegenhanger van deze
papieren versie. Papier is immers geduldig, maar heeft een aantal
beperkingen: zo wordt de totale omvang van elk nummer Parochienieuws maximaal 28 pagina’s en blijven we in beperkte kleurendruk
(om kostentechnische redenen) ons blad uitgeven. De website heeft
die beperking niet: fullcolour en foto’s en teksten kunnen naar
believen worden aangepast en uitgebreid op elk uur van de dag. Dat
klinkt bijna te mooi om waar te zijn, maar mensenhanden moeten
die update wel verrichten.
Natuurlijk hopen we niet dat u deze papieren uitgave voortaan (letterlijk) enkel naast u neer zult leggen. Uit onderzoek is immers gebleken dat een website sneller wordt geraadpleegd door jongeren, dan

door de wat oudere lezer van Parochienieuws.
Verder proberen we ons nog meer te richten naar speciale doelgroepen: om te beginnen de jeugd, variërend van basisschool tot voortgezet onderwijs. Zeker de laatste groep is moeilijker te bereiken als
het om geloofszaken gaat. De ervaring leert dat jongeren vanaf een
jaar of dertien meer oog heeft voor mode, muziek, apps en ICT als
de wat (in hun ogen) saaie informatie over kerk en geloof. ‘ze geloven
het wel/snel’ is een vaak gehoorde kreet. Wij gaan de uitdaging aan
om tegengeluid te geven...
Kinderen op de basisschool krijgen in de meeste gevallen lessen
levensbeschouwing van de eigen leerkracht. Hij (maar meestal een
zij), heeft veel ruimte om die lessen naar eigen inzichten in te vullen.
Sommige onderwijsmensen geven toe dit vak (dat eigenlijk geen vak,
maar een houding is) moeilijk onder de aandacht te kunnen brengen. ‘Onbekend maakt onbemind’ geldt ook hier en daarom pakken
we ook deze kans inzake benaderen van deze doelgroep dan ook
met beide handen aan.
De doelgroep ‘gezin’ omvat feitelijk zowel de schoolgaande kinderen
als de ouders/verzorgers die zaken omtrent geloof ook tegenkomen.
Als wij erin slagen hen te boeien met interessante artikelen slaan we
twee vliegen in één klap!
Onze grootste groep (de trouwe, originele lezers van Parochienieuws)
wordt zeker niet vergeten. Veel artikelen, met name uit de eigen
parochiekern, hebben raakvlakken met hun interesses en geven een
inkijkje in hetgeen er zoal wordt of werd aangeboden.
Al met al uitdaging genoeg om er een lezenswaardig jaar van te
maken.

Wie is Cas van Beek?

Cas van Beek, tot eind 2013 pastoraal werker van de Emmaüsparochie en teamleider
van de parochies in Roosendaal en Nispen,

is gevraagd om tijdelijk het pastoraal team
te ondersteunen vanwege het ziekteverlof
van teamleider Bernard van Lamoen.
Soms kan één telefoontje je weekindeling
voor een half jaar veranderen. Dat overkwam mij net voor de kerst toen pastoor
van Hees mij belde met de vraag het pastoraal team van Boven de Schelde ‘intern’
te komen versterken. Mijn voornaamste
opdracht is 'samen met team, besturen (H.
Pater Damiaan en H. Maria) en parochiekernen te komen tot een pastoraal plan
voor de komende jaren.
Nu mocht ik met Fons al een aantal jaren
samenwerken in Roosendaal. Bovendien
was ik op de studiedag in april vorig jaar

en kon toen al eens proeven aan de sfeer
in het Zeeuwse. Dat betekende dat ik na
een open gesprek met een delegatie van
beide besturen met vertrouwen van start
ben gegaan. Ik heb intussen alle parochiekernen van de Damiaan kort of langer
gesproken en sluit begin maart aan bij het
bestuur van de Mariaparochie.
In mijn agenda staat nu twee of drie keer
per week een reisje naar Goes of Middelburg om stap voor stap de contouren
van het plan met verschillende groepen te
bespreken.
Tegen de zomervakantie moet het plan ten
naaste bij voltooid zijn.

Volgende nummers Parochienieuws:
Nummer 2 verschijnt op 14 april; kopij inleveren tot zondag 3 april.
Nummer 3 verschijnt op 20 mei; kopij hiervoor kan tot zondag 8 mei worden ingeleverd via de lokale
redactieleden. Algemeen nieuws aanleveren via parochie@zeelandnet.nl
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HET PAROCHIEBESTUUR VERGADERDE
in de afgelopen periode (januari-februari 2016) over de volgende
gesprekspunten:
-De verkoop van het kerkgebouw in Rilland is afgerond. De koper
zoekt naar een mogelijkheid om voor de klok een passende bestemming te vinden in Rilland.
De relatie met verzekeringsmaatschappij Donatus blijft voorlopig
onveranderd. Vanuit het bisdom volgt nog bericht of een wijziging
interessant is.
Met Ricoh is een overeenkomst aangegaan voor de kopieermachines. Er is één geavanceerde machine op het PAC voor het bulkwerk
van alle kernen en per kern (afhankelijk van nog lopende afspraken)
een eenvoudige zwart/wit kopieermachine (dubbelzijdig). De parochiekernen moeten zelf met het PAC afspraken maken voor levering
drukwerk daar.
De inventarisatie vanuit de kernen van de gezamenlijk inkoop kaarsen en andere altaarbenodigdheden gaat in per 2017. Vóór 1 juli
een opgave doen wat er jaarlijks nodig is om daarmee een goede
prijsstelling te realiseren bij leveranciers. Besluit afhankelijk van het
te behalen rendement.
De website van de Heilige Pater Damiaanparochie wordt vernieuwd. Naar verwachting is die 1 maart in zijn nieuwe vorm online.
De websites van de individuele kernen blijven gewoon in stand.
Financiën: parochiekernen worden verzocht om vóór 1 april de jaarrekening 2015 in te leveren bij de penningmeester.
Gebouwen: Het bisdom geeft een andere uitleg aan de

gebouweninventarisatie dan het parochiebestuur. Zij plaatst die
in het kader van het op te stellen pastoraal plan en beperkt het tot
alleen de kerkgebouwen en wat er extra nodig is voor de parochie.
De visie van het bisdom zal worden besproken in de gebouwencommissie, waarna het bestuur een standpunt inneemt hoe daarmee om
te gaan bij het pastoraal plan.
Pastoresteam/Vicariaat/Besturenoverleg: De wens van het pastoraal team voor externe ondersteuning heeft vorm gekregen door
inhuur van Cas van Beek om het team daarbij te ondersteunen. Hij
heeft bijna alle kernen al bezocht om zich plaatselijk te oriënteren.
Aan de kernen wordt verzocht om gegevens over kerkbezoek, leeftijdsopbouw en parochiebijdrage te leveren over 2015 en wat al
bekend is van 2016 (Kaski-gegevens).
Maandag 22 februari kwamen het pastoraal team en de twee parochies boven de Schelde bijeen om van gedachten te wisselen over
de opzet van het pastoraal plan. Het team zal de eerste contouren
schetsen.
De leidraad voor de liturgiebeleving ging in met de eerste zondag
van de Vasten.
Bestuur
De parochiekernen worden nogmaals verzocht mee te denken over
de invulling van de secretariaats- en personeelsfunctie in het bestuur
van juni 2016.
Volgende vergadering
Maandag 21 maart 2016 in de Magdalenazaal in Goes.

Pastoraal
plan, kostenbeheersing en nieuwe mensen
een korte bestuursvergadering
De bisschop heeft het pastorale team verzocht om na te gaan hoe
en waar de Eucharistie als belangrijkste vorm van samenkomst er uit
moet gaan zien in de Pater Damiaanparochie en de Mariaparochie
Walcheren. Het pastorale team heeft door het uitvallen van Bernard
van Lamoen, daarvoor de hulp in geroepen van Cas van Beek die
deskundig is in de begeleiding van dit proces. Een lastig proces
ook, omdat de parochiekernen van de Pater Damiaanparochie zich
nauw verbonden voelen met hun lokale geloofsbeweging. Het team
kent die opvatting en naar verwachting zal dat zeker een rol spelen
in het moeilijke werk dat het team te wachten staat. Ook de (kerk)
gebouwensituatie vormt een onderdeel van het plan en het bestuur en
de gebouwencommissie werken aan een gedetailleerd beeld van de
gebouwen in de parochiekernen. Op 22 februari zijn in een gezamenlijke bijeenkomst van team en de twee parochies de eerste contouren
getoond van het op te stellen plan.
Het parochiebestuur blijft zich inzetten om waar het mogelijk is,

door samenwerking op diverse gebieden, de lasten terug te brengen.
Soms is het drie stapjes vooruit en twee achteruit, maar het streven
blijft tot een betere en noodzakelijke kostenbeheersing te komen.
Recentelijk is er een gezamenlijke contract gerealiseerd voor het
kopieer- en drukwerk. Het gezamenlijk inkopen van altaarbenodigdheden is nagenoeg afgerond.
In juni ontstaan er in het parochiebestuur twee vacatures omdat
voor twee bestuursleden hun zittingstermijn eindigt. In dit geval gaat
het ook om twee vitale functies: het secretariaat en personeelszaken.
Er wordt hard gezocht naar betrokken mensen om deze vacatures in
te vullen en geïnteresseerden mogen dit graag kenbaar maken. Het
parochiebestuur hoopt wel dat alle parochiekernen in het bestuur
zichtbaar blijven
Ad Lijmbach, secretaris parochiebestuur Pater Damiaan.

Willibrord op reis door Zeeland
Pastoor Fons van Hees wees ons op een website die voor belangstellenden veel wetenswaardigheden bevat over kerkgeschiedenis en de rol die bijvoorbeeld de heilige Willibrordus
speelde in onze streken.
Kijk hiervoor op: www.kerkgeschiedenis-schouwen-duiveland.nl
startpagina-Middeleeuwen-willibrord.
Een van de schoolplaten, getekend door J.H. Isings, die velen nog kennen uit hun lagere
schooltijd.
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MAART

Kerkdiensten in de regio
datum+tijd

plaats

voorganger

soort

koor en bijzonderheden

WEEKENDVIERINGEN EN GROTE FEESTDAGEN			
Dinsdag 1 maart					

09.30 uur Goes
F. van Hees
Eucharistieviering
Dagkapel
					

Woensdag 2 maart 					

14.00 uur Lewedorp
J. Heezemans
Viering van W en C
De Kraayert
14.30 uur 's-Heer-Arendskerke Liturgie Groep
Viering van W en C Poelwijck
					

Donderdag 3 maart					

10.00 uur Goes
W. Hacking
Viering van W en C
Ter Valcke
					

Vrijdag 4 maart					

09.00 uur Kwadendamme Liturgie Groep
Viering van W en C
Dagkapel
16.00 uur Goes
F. van Hees
Eucharistieviering
Gasthuis, Con Amore
19.00 uur Zierikzee
F. van Hees
Eucharistieviering		
19.00 uur Goes
Werkgroep
Kruiswegviering
Con Amore
					

Z aterdag 5 maart					

19.00 uur Goes
F. van Hees
Eucharistieviering
L'Esprit
19.00 uur Heinkenszand
J. Heezemans
Viering van W en C
Dameskoor
					

Zondag 6 maart					

4e Zondag veertigdagentijd		

09.00 uur 's-Heerenhoek
F. van Hees
Eucharistieviering
Dameskoor
09.00 uur Heinkenszand
H. Buijssen
Eucharistieviering
Herenkoor
09.15 uur Zierikzee
A. Verdaasdonk
Eucharistieviering
Willibrorduskoor
09.30 uur Ovezande
E. Bornhijm
Viering van W en C
Pius X
10.30 uur Lewedorp
F. van Hees
Eucharistieviering
Con Dios
K/C
10.45 uur Kwadendamme Liturgie Groep
Viering van W en C
St. Caecilia
10.45 uur Goes
J. Meeusen
Viering van W en C
Maria Terweel/St. Maarten in de Groe
11.00 uur Goes
E. Bornhijm
Viering van W en C
L'Esprit
11.00 uur Haamstede
A. Verdaasdonk
Eucharistieviering
Samenzang
11.00 uur Hansweert
H. Buijssen
Eucharistieviering
Gemengd koor
18.00 uur Goes
S. Klim
Eucharistieviering
Poolse viering
19.00 uur Heinkenszand
Liturgie Groep
Kruiswegviering
Dameskoor
					

Dinsdag 8 maart					

09.30 uur Goes
F. van Hees
Eucharistieviering
Dagkapel
19.00 uur Heinkenszand
Liturgie Groep
Kruiswegviering
Dameskoor
					

Woensdag 9 maart 					

14.00 uur Lewedorp
H. Buijssen
Eucharistieviering
De Kraayert
					

Vrijdag 11 maart					

09.00 uur Kwadendamme Liturgie Groep
Viering van W en C
Dagkapel
19.00 uur Goes
Werkgroep
Kruiswegviering
Con Amore
					

Z aterdag 12 maart					

19.00 uur Goes
P. Buijsrogge
Eucharistieviering
Herenkoor
19.00 uur Heinkenszand
F. van Hees
Eucharistieviering
Presentatie vormelingen, Free Spirit
					

Zondag 13 maart				

5e Zondag veertigdagen		

09.00 uur ´s-Heerenhoek
H. Buijssen
Eucharistieviering
Herenkoor
09.00 uur Heinkenszand
Liturgie Groep
Viering van W en C
Dameskoor
09.15 uur Zierikzee
F. van Hees
Eucharistieviering
Willibrorduskoor
09.30 uur Ovezande
Liturgie Groep
Viering van W en C
Pius X
10.30 uur Lewedorp
Liturgie Groep
Viering van W en C
Eligiuskoor
10.45 uur Kwadendamme H. Buijssen
Eucharistieviering
St. Caecilia
11.00 uur Goes
P. Buijsrogge
Eucharistieviering
Herenkoor
11.00 uur Haamstede
F. van Hees
Eucharistieviering
Samenzang
11.00 uur Hansweert
T. Brooijmans
Eucharistieviering
Gemengd koor
					

Dinsdag 15 maart					

09.30 uur Goes
F. van Hees
Eucharistieviering
Dagkapel
					

Woensdag 16 maart 					

14.00 uur Lewedorp
T. Brooijmans
Eucharistieviering
De Kraayert
					

Donderdag 17 maart					

19.00 uur Zierikzee
F. van Hees
Boeteviering		
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MAART

Kerkdiensten in de regio
datum+tijd

plaats

voorganger

soort

koor en bijzonderheden

WEEKENDVIERINGEN EN GROTE FEESTDAGEN			
Vrijdag 18 maart					

09.00 uur Kwadendamme Liturgie Groep
Viering van W en C
Dagkapel
14.00 uur Ovezande
J. Heezemans
Viering van W en G
Nieuwsande, "Op weg naar Pasen"
19.00 uur Goes
Werkgroep
Kruiswegviering
Con Amore
					

Z aterdag 19 maart					

10.00 uur Zierikzee
eigen priester
Eucharistieviering
Eritrese Koptische Gemeenschap
19.00 uur Goes
J. Heezemans
Viering van W en C
Pres. communicanten, Con Amore
19.00 uur Heinkenszand
H. Buijssen
Eucharistieviering
Free Spirit
19.00 uur Hansweert
F. van Hees
Eucharistieviering
Gemengd koor
					

Zondag 20 maart				

Palmzondag		

09.00 uur ´s-Heerenhoek
J. Heezemans
Viering van W en C
Missicanto en Esperanto
09.00 uur Heinkenszand
H. Buijssen
Eucharistieviering
Herenkoor
09.15 uur Zierikzee
A. Verdaasdonk
Eucharistieviering
Willibrorduskoor
K
09.30 uur Ovezande
F. van Hees
Eucharistieviering
Pres. communicanten, Pius X
C
10.30 uur Lewedorp
H. Buijssen
Eucharistieviering
Eligiuskoor
10.45 uur Kwadendamme J. Heezemans
Viering van W en C
Pres. communicanten, St. Caelilia
11.00 uur Goes
F. van Hees
Eucharistieviering
Con Amore
11.00 uur Haamstede
A. Verdaasdonk
Eucharistieviering
Samenzang
11.00 uur Hansweert
geen viering			
15.00 uur Lewedorp
Wiel Hacking
Jesus Christ Superstar Leden van ROJK-koren
16.00 uur Zierikzee
F. van Hees
Vesper		
					

Dinsdag 22 maart					

19.00 uur Goes
F. van Hees
Boeteviering
Herenkoor
19.30 uur Haamstede
F. van Hees
Oec. boeteviering
RK-kerk
					

Woensdag 23 maart					

14.00 uur Lewedorp
geen viering 			
19.00 uur Vlissingen
Mgr. J. Liesen
Eucharistieviering
Chrismamis
					

Donderdag 24 maart				

Witte Donderdag		

09.00 uur Heinkenszand
W. Hacking
Schoolviering
RK-kerk
10.30 uur 's-Heerenhoek
J. Heezemans
Viering van W en C
Theresiahof
10.45 uur Ovezande
F. van Hees
Schoolviering
RK-kerk
11.00 uur Kwadendamme W. Hacking
Schoolviering
RK-kerk
14.00 uur Lewedorp
F. van Hees
Eucharistieviering
De Kraayert, ziekenzalving
14.30 uur 's-Heer-Arendskerke ds. M. Wisse / A. v.d. Meer Oecumenische viering Poelwijck
19.00 uur Heinkenszand
H. Buijssen / E. Bornhijm
Eucharistieviering
Heren Heinkenszand, Lewedorp en
				
Ovezande
19.00 uur Zierikzee
A. Verdaasdonk / W. Hacking Eucharistieviering
St. Willibrorduskoor
19.00 uur Goes
F. van Hees / J. Heezemans Eucharistieviering	Con Amore, Dames-Herenkoor 's-Heerenhoek en Gemengd koor Hansweert
					

Vrijdag 25 maart				Goede Vrijdag		

09.15 uur Goes
J. Heezemans
Schoolviering
RK-kerk, Bisschop Ernstschool
15.00 uur Lewedorp
J. Heezemans
Kruisweg
De Kraayert
15.00 uur Goes
Liturgie Groep
Kruisweg
Con Amore
15.00 uur Kwadendamme Liturgie Groep
Kruisweg		
15.00 uur Heinkenszand
Liturgie Groep
Kruisweg
Dameskoor
15.00 uur 's-Heerenhoek
Liturgie Groep
Kruisweg
Dameskoor
15.00 uur Ovezande
kerk open
Kruisweg		
15.00 uur Hansweert
Liturgie Groep
Kruisweg
Gemengd koor
15.00 uur Zierikzee
Liturgie Groep
Kruisweg		
19.00 uur Goes
F. van Hees / J. Heezemans Viering van W en G
L'Esprit en Missicanto
19.00 uur Heinkenszand
H. Buijssen/ E. Bornhijm
Viering van W en G
Free Spirit en Con Dios
19.00 uur Zierikzee
A. Verdaasdonk / W. Hacking Viering van W en G
Willibrorduskoor
					

Z aterdag 26 maart				Stille Z aterdag		

10.30 uur Rilland
W. Hacking
Huiskamerviering
11.00 uur Goes
S. Klim
Eucharistieviering
15.30 uur Goes
J. Meeusen /
Oecumenische
		
ds. H. Catsburg
Passie- en Paasviering
20.00 uur Heinkenszand
H. Buijssen / E. Bornhijm
Eucharistieviering
				

Fam. Van Pham, Bathseweg 1, Rilland
Poolse viering
Maria Terweel / St. Maarten in de Groe
Dames Heinkenszand, Lewedorp,
Ovezande en Kwadendamme
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Kerkdiensten in de regio
datum+tijd

plaats

voorganger

soort

koor en bijzonderheden

WEEKENDVIERINGEN EN GROTE FEESTDAGEN			
20.00 uur Zierikzee
A. Verdaasdonk / W. Hacking Eucharistieviering
22.00 uur Goes
F. van Hees / J. Heezemans Eucharistieviering
				

Zondag 27 maart		

Willibrorduskoor
Herenkoor en gastkoor

Begin zomertijd 1e Paasdag		

09.00 uur ´s-Heerenhoek
H. Buijssen
Eucharistieviering
Dames- en Herenkoor
09.00 uur Heinkenszand
W. Hacking
Viering van W en C
Kinderpaasviering, Young Spirit
09.15 uur Zierikzee
A. Verdaasdonk
Eucharistieviering
Willibrorduskoor, koffie drinken
09.30 uur Goes
J. Heezemans
Viering van W en C
Gezinsviering
09.30 uur Ovezande
F. van Hees
Eucharistieviering
Pius X
10.00 uur Goes
M. van Roekel
Viering van W en G
Admiraal De Ruyter Ziekenhuis
10.30 uur Lewedorp
W. Hacking
Viering van W en C
Gezinsviering, doop, Con Dios
10.45 uur Kwadendamme F. van Hees
Eucharistieviering
Singing Voices
11.00 uur Goes
T. Brooijmans
Eucharistieviering
Herenkoor
11.00 uur Haamstede
J. Broeders
Eucharistieviering
organist Udo Schreuder
11.00 uur Hansweert
H. Buijssen
Eucharistieviering
Gemengd koor
					

Maandag 28 maart				

2e Paasdag		

10.00 uur Goes
F. van Hees
Eucharistieviering
Con Amore
					

Dinsdag 29 maart					

09.30 uur Goes
F. van Hees
Eucharistieviering
Dagkapel
					

Woensdag 30 maart					

14.00 uur Lewedorp
H. Buijssen
Eucharistieviering
De Kraayert
14.30 uur 's-Heer-Arendskerke Liturgie Groep
Viering van W en C
Poelwijck
					

Vrijdag 1 april 					

09.00 uur Kwadendamme Liturgie Groep
Viering van W en C
Dagkapel
19.00 uur Zierikzee
F. van Hees
Eucharistieviering		
					

Z aterdag 2 april					

19.00 uur Goes
F. van Hees
Eucharistieviering
L'Esprit
19.00 uur Heinkenszand
H. Buijssen
Eucharistieviering
Dameskoor
					

Zondag 3 april					

2e Zondag vd Pasen		

09.00 uur 's-Heerenhoek
J. Heezemans
Viering van W en C
Dameskoor
09.00 uur Heinkenszand
Liturgie Groep
Viering van W en C
Herenkoor
09.30 uur Ovezande
H. Buijssen
Eucharistieviering
Pius X
10.00 uur Zierikzee
F. van Hees
Eucharistieviering
1e Heilige Communie, Willibrordus
10.30 uur Lewedorp
J. Heezemans
Viering van W en C
Pres. communicanten, Con Dios K/C
10.45 uur Goes
J. Meeusen
Viering van W en C
Maria Terweel/St. Maarten in de Groe
10.45 uur Kwadendamme H. Buijssen
Eucharistieviering
St. Caecilia
11.00 uur Goes
Liturgie Groep
Viering van W en C
L'Esprit
11.00 uur Haamstede
A. Verdaasdonk
Eucharistieviering
Samenzang
11.00 uur Hansweert
Diaken E. Bornhijm /
Oecumenische
Gemengd koor / Cantorij
		
ds. M. de Vries
viering
RK-kerk
18.00 uur Goes
S. Klim
Eucharistieviering
Poolse viering
					

Dinsdag 5 april 					

09.30 uur Goes
F. van Hees
Eucharistieviering
Dagkapel
					

Woensdag 6 april 					

14.00 uur Lewedorp
J. Heezemans
Viering van W en C
De Kraayert
					

Donderdag 7 april 					

10.00 uur Goes
W. Hacking
Viering van W en C
Ter Valcke
					

Vrijdag 8 april 					

09.00 uur Kwadendamme Liturgie Groep
Viering van W en C
Dagkapel
					

Z aterdag 9 april					

19.00 uur Goes
W. Hacking
Viering van W en C
Herenkoor
19.00 uur Heinkenszand
Liturgie Groep
Viering van W en C
Free Spirit
					

Zondag 10 april					
09.00 uur
09.15 uur
09.30 uur
10.00 uur
6

´s-Heerenhoek
Zierikzee
Ovezande
Goes

H. Buijssen
A. Verdaasdonk
F. van Hees
W. Hacking

3e Zondag vd Pasen		

Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Viering van W en G

Herenkoor
Willibrorduskoor
Pius X
K/C
Admiraal De Ruyter Ziekenhuis

APRIL

Kerkdiensten in de regio
datum+tijd

plaats

voorganger

soort

koor en bijzonderheden

WEEKENDVIERINGEN EN GROTE FEESTDAGEN			
10.30 uur Lewedorp
T. Brooijmans
Eucharistieviering
Eligiuskoor
10.45 uur Kwadendamme Liturgie Groep
Viering van W en C
St. Caecilia
11.00 uur Goes
H. Buijssen
Eucharistieviering
Herenkoor
11.00 uur Haamstede
A. Verdaasdonk
Eucharistieviering
Samenzang
11.00 uur Hansweert
W. Hacking
Viering van W en C
Gemengd koor
11.00 uur Heinkenszand
F. van Hees
Eucharistieviering
1e Heilige Communie, Dameskoor
14.00 uur Lewedorp
F. van Hees
Viering van W en G
Doopviering
					

Dinsdag 12 april					

09.30 uur Goes
F. van Hees
Eucharistieviering
Dagkapel
					

Woensdag 13 april 					

14.00 uur Lewedorp
T. Brooijmans
Eucharistieviering
De Kraayert
					

Vrijdag 15 april					

09.00 uur Kwadendamme Liturgie Groep
Viering van W en C
Dagkapel
					

Z aterdag 16 april					

10.00 uur Zierikzee
eigen priester
Eucharistieviering
Eritrese Koptische Gemeenschap
19.00 uur Goes
E. Bornhijm
Viering van W en C
Con Amore
19.00 uur Heinkenszand
H. Buijssen
Eucharistieviering
Dameskoor
19.00 uur 's-Heerenhoek
F. van Hees
Eucharistieviering
Pres. communicanten, Missicanto
					

Zondag 17 april					
09.00 uur
09.00 uur
09.30 uur
10.00 uur
10.30 uur
10.45 uur
11.00 uur
11.00 uur
11.00 uur
16.00 uur

´s-Heerenhoek
Heinkenszand
Ovezande
Zierikzee
Lewedorp
Kwadendamme
Goes
Haamstede
Hansweert
Zierikzee

H. Buijssen
E. Bornhijm
J. Heezemans
Liturgie Groep
H. Buijssen
J. Heezemans
F. van Hees
Liturgie Groep
E. Bornhijm
F. van Hees

4e Zondag vd Pasen		

Eucharistieviering
Samenzang
Viering van W en C
Herenkoor
Viering van W en C
Pius X
Viering van W en C
Gezinsviering, Willibrorduskoor
Eucharistieviering
Eligiuskoor
Viering van W en C
Singing Voices
Eucharistieviering
Con Amore
Eucharistieviering
Samenzang
Viering van W en C
Gemengd koor
Vesper		

OP BEDEVAART NAAR BEAURAING
Vaak leven wij tegenwoordig in een wereld die oppervlakkig is en
gejaagd. Dagelijks worden wij overspoeld met schokkende beelden en
onthutsende berichten uit en over onze wereld. Wij, gelovige Christenen,
vinden maar moeilijk de tijd, rust en stilte die nodig zijn voor inkeer in
onszelf, voor contact met God, voor gebed en bezinning. Bezinning op
het hoe, waarom en waarheen met al ons dagelijks doen en laten.
Goed geleide Bedevaarten maken stilte, rust, inkeer en bezinning
mogelijk. De bedevaart bezorgt ons kracht en heerlijke dagen door de
ervaring van de schoonheid van de natuur onderweg, van de steun van
de medepelgrims en vrijwilligers, van de ontroerende kerkelijke plechtigheden in het Heiligdom, om God te mogen vinden samen met Maria.
Voor de 68e keer vertrekken dit jaar vanuit Bisdom Breda weer de
bedevaarten naar Beauraing. Vicaris Paul Verbeek, onze Vicaris, is sinds
1996 Voorzitter van het Comité Pro Maria en gaat jaarlijks mee. Samen
met een Collega-Priester gaat hij voor in de door het Comité samengestelde Nederlandse vieringen. Daarnaast is er uiteraard ruimte voor een
pastoraal gesprek voor wie daar behoefte aan heeft.
Beauraing is een plaatsje gelegen in de Belgische Ardennen waar
Maria 82 jaar geleden 33 maal is verschenen aan vijf kinderen. Maria
gaf aan de kinderen een boodschap: ‘’’Bouw een Kapel en laat de mensen hier ter Bedevaart komen’’. Van Harte nodigen wij U uit om met ons
mee op Pelgrimage te gaan. Het thema dit jaar zal zijn: ”IK ZAL DE ZONDAARS BEKEREN”. Op 22 augustus 2013 is de Bovenkerk op het Heiligdom met in de Crypte de Rozenkranskerk tot Basiliek verheven tijdens
een heel indrukwekkende en zeer bezochte plechtige Eucharistieviering.

Mevrouw Gilberte Degeimbre de laatste van de 5 zienders van de verschijningen in Beauraing overleed op 10 februari 2015 in het ziekenhuis Mont-Godinne op de gezegende leeftijd van bijna 92 jaar.
De verzorgde bedevaart wordt gehouden in het weekend van 4,5 en
6 juni en begeleid door een arts, verpleegkundigen en vrijwilligers, die
borg staan voor een goede verzorging. kosten verzorgde bedevaart van
€ 219,00 tot € 248,00 per persoon, afhankelijk van de voorzieningen.
Opgave voor de verzorgde bedevaart voor 1 mei. De dagbedevaart is op
zondag 5 juni. Vaak komen er dan familieleden en andere bedevaartgangers naar Beauraing. Voor de dagbedevaart kunt u zich aanmelden tot
15 mei. Kosten voor de dagbedevaart zijn € 28,00 p.p. Dagbedevaart
kinderen t/m 11 jaar € 14,00 per kind.
Verdere informatie kunt U inwinnen bij:
Familie De Smit
Goes
0113 - 212048
mevr. Luijben- Den Boer
Oosterland
0111 - 643390
mevr. T. den Boer- de Kok
Hansweert
0113 - 381385
mevr. C. Boonman
Lewedorp
0113 - 612222
mevr. M. Courtin – Rijk
Heinkenszand
0113 - 568500
mevr. S. Vermeulen-Rentmeester Ovezande
0113 - 655589
dhr. P. Beulens
Kwadendamme 0113 - 649311
HOOFDPROPAGANDIST:
Dhr. P.Beulens
Kwadendamme 0113 - 649311
VOORZITTER:
Pastor Paul Verbeek
Bergen op Zoom 06 - 83215322
U kunt ook onze website bezoeken. www.bedevaartbeauraing.nl
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Opnieuw beginnen

Als je iets gemaakt hebt wat niet blijkt te houden, dan zit er niets
anders op: zo werkt het niet, dus je moet opnieuw beginnen. Je weet
dan hoe het in ieder geval niet lukt, maar moet dus verder zoeken
naar hoe het dan wel kan. Soms kun je dan het beste maar gewoon
weer van voor af aan beginnen – en dat heb ik dus moeten doen.
Eerst maar eens in de revalidatie precies opsporen waar de schoen
wringt, met welke beperking ik sinds het tweede herseninfarct nu
precies rekening moet houden en dan zoeken naar een manier om
weer in mijn kracht te komen.
Best lastig om dat geduldig te doen als je naar de buitenkant
gewoon functioneert. Ik zet niet alleen anderen, maar ook mezelf op
het verkeerde been door op mijn goede momenten van de dag ‘net
als vroeger’ te doen (en me dan ook zo te voelen).
Maar goed, dat heeft enkele maanden intensief werken gekost met
verschillende deskundigen op het gebied van revalidatie van mensen
die kampen met de gevolgen van een herseninfarct (maar bijvoorbeeld ook van mensen die kampen met burn-out-verschijnselen).
En sinds half januari ben ik voorzichtig opnieuw met het werk begonnen. Met het inoefenen van een voor mij nieuwe manier van werken.
Niet rennen maar plannen, goed mijn energie verdelen en de dag en
week indelen.

De verwachting is dat ik dan weer productief kan zijn en mijn talenten kan blijven inzetten voor het goede in en van en voor onze
geloofsgemeenschap.
Maar: stap voor stap, niet te hard van stapel lopen!
Het begin is inmiddels gemaakt en vandaag, maandag 15 februari
heb ik mij voor 10 uur per week, voor 25%, hersteld gemeld. Niet
meer dan dat, maar ook niet minder.
Niet meer dan dat betekent bijvoorbeeld: nog geen liturgievieringen
of uitvaarten geen groepsgesprekken en vergaderingen geen weekend- of avondwerk, geen bereikbaarheidsdienst, geen deadlines en
tijdsdruk.
Maar ook niet minder dan dat betekent bijvoorbeeld: wel ’s morgens
op tijd een begin maken op mijn werkkamer in de pastorie van Middelburg, e-mailen, plannen, studie en individuele pastorale gesprekken, huisbezoeken en individuele contacten over het werk met de
collega’s – en bij dit alles mijn evenwicht bewaren en niet zo moe
thuiskomen dat ik verder niks meer kan doen. Dat gaat nu inmiddels
dus voor 10 uur goed genoeg – niet meer en niet minder.
De komende weken ga ik dit herwonnen werkzaam-zijn op therapeutische basis langzaam verder uitbreiden. En dan hoop ik over enige
tijd, als ik mijn uren en activiteiten (netjes volgens een uitgewerkt
plan) heb weten op te voeren, opnieuw te berichten dat er weer 25%
is bijgekomen. Er wordt aan gewerkt, zogezegd.
En daarbij is het een grote steun voor mij dat zoveel mensen (collega’s en parochianen) er zo positief mee omgaan. Men laat mij
weten dat ik word gemist, zowel het werk dat ik verzet als de manier
waarop ik daarin aanwezig ben. Maar tegelijk word ik van alle kanten aangespoord de tijd te nemen die ik nodig heb. Dat doet goed.
Evenals de (stille) wetenschap dat er hier en daar mensen zijn die
voor mij bidden. Een verborgen kracht in onze geloofsgemeenschap,
die niet onderschat mag worden.
We beginnen elkaar weer hier of daar tegen te komen – daar zie ik
naar uit!
Bernard van Lamoen
pastoraal werker

Vastenactie 2016 - Oeganda
In 2016 staat Oeganda centraal tijdens de Vastenactie. Socadido, de
ontwikkelingsorganisatie van het bisdom Soroti, werkt er hard aan het
welzijn van de mensen. Father Silver Opio vertelt over zijn organisatie en
de christelijke inspiratie waarop het werk is gefundeerd.
Het bisdom Soroti ligt in het Teso-district in het straatarme noordoosten van Oeganda. Father Silver Opio is de directeur van Socadido (‘Soroti
Catholic Diocese Integrated Development Organisation’). De organisatie
richt zich op de sociale en economische aspecten van het leven in Teso,
zo legt father Silver uit: “Als onderdeel van de katholieke kerk, richten wij
ons met name op armoedevraagstukken en sociale kwesties.”

WERKEN VAN BARMHARTIGHEID
De basis van het werk is te vinden in het Evangelie van Mattheus:
“Jezus vertelt daarin dat we ooit zullen moeten uitleggen wat we
voor anderen hebben gedaan,” zegt father Silver. “Hebben we de
hongerigen gevoed, de dorstigen te drinken gegeven? Dat is onze
basis: een antwoord vinden op de nood van mensen in de marge
van de samenleving. Christus zegt zelfs dat de armen altijd bij je zijn.
De kerk maakt mensen bewust van die realiteit en laat ons zien dat
mensen die het wat beter hebben, een groot verschil kunnen maken
in het leven van anderen.”
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VLUCHTELINGEN
Teso kent een gewelddadige geschiedenis, onder
andere door het beruchte
Leger van de Heer. Met
die herinneringen nog
vers in het geheugen,
kijkt father Silver met
pijn in het hart naar de
vluchtelingen die wanhopig vanuit het MiddenOosten Europa proberen
te bereiken: “Iedereen
in deze regio die ouder
is dan 15, weet wat het
betekent een vluchteling te zijn, om je huis te
moeten verlaten omdat
geweld je daartoe dwingt. We leven dus erg mee en hopen dat de
Europese gemeenschap zijn goede wil toont en ook deze mensen
wil helpen, zoals ook wij in het verleden zijn geholpen.” Father Silver

verwijst naar paus Francisus: “Hij moedigt ons aan om naar buiten
te gaan, naar de echte kerk, dat wil zeggen: naar de mensen en dan
speciaal de mensen die onze hulp en solidariteit hard nodig hebben.”

VASTENACTIE
Deze overtuiging draagt Socadido ook in de eigen gemeenschap uit.
Father Silver: “Sinds een paar jaar hebben we een eigen vastenactie.
We willen ook hier ons steentje bijdragen aan de opdracht van Christus en mensen bewust maken van het feit dat ze verschil kunnen
maken, hoe klein hun bijdrage misschien ook is.” Vanuit financieel
oogpunt levert de vastenactie-campagne in Teso weinig op, maar dat

vindt father Silver ondergeschikt: “Via onze vastenactie kunnen wij
ervaren dat we betekenis kunnen hebben in het leven van anderen.
Daarnaast maakt het ons ervan bewust dat het geld dat we ontvangen van andere gemeenschappen, afkomstig is van mensen zoals
wij, die hun best voor ons doen en die via een vastenactie hun tijd
en geld met ons delen.”
Wiel Hacking
Bron: http://www.vastenactie.nl/projecten/oeganda/
interviewdirecteursocadido

Paastriduüm H. Pater Damiaanparochie
Op 24, 25 en 26 maart viert de Kerk over de hele wereld weer het
Paastriduüm. Na de viering van de intocht van Jezus in Jerusalem op
Palmzondag zitten we aan het Laatste Avondmaal dat de Heer met
zijn apostelen hield op Witte Donderdag. Het is de maaltijd van zijn
liefde voor ons tot het uiterste. We volgen Jezus in de Hof van Olijven
waar hij in zijn doodsnood verraden wordt. Wij herdenken het lijden
en sterven van de Heer op Goede Vrijdag. We vieren Zijn Verrijzenis
tijdens de Paaswake op Paaszaterdag.

DAAROM … DE BELANGRIJKSTE VIERING
Daarom beleven we het Paastriduüm vanaf de opening op Witte Donderdag tot en met de Zegen in de Paaswake als één viering. De betekenis ervan maakt het tot de voornaamste viering in ons christelijk
geloof. Het verdient dan ook sterke aansporing om met liefde voor
en betrokkenheid op de Heer en elkaar deze viering mee te maken.

HOE ?
Nu is het voor het vierde jaar dat we door het beperkt aantal priesters genoodzaakt zijn het Paastriduüm ‘slechts’ in drie parochiekernen te vieren. Dat zal dit jaar gebeuren in: Goes, samen met de
parochianen van Hansweert/Rilland en ’s-Heerenhoek. In Heinkenszand, samen met de parochianen van Kwadendamme, Lewedorp
en Ovezande. In Zierikzee, uiteraard met de medeparochianen van
Haamstede. In deze viering gaan telkens dezelfde priester en pastoraal werk/st/er voor. Na het vieren van de Paaswake worden de
Paaskaarsen en het doopwater meegenomen naar die kernen waar

Boekrecensie:

geen Paastriduüm heeft plaatsgevonden. De Paaskaars en het doopwater worden op Paasmorgen binnen gedragen in hun kerken.

GEWENNING?
Tot nu toe blijkt het op zulke manier vieren van Het Paastriduüm
voor vele parochianen niet voor de hand te liggen. De deelname van
parochianen aan de viering in een andere kerk is tot nu toe – wat
zullen we zeggen? – mondjesmaat. Toch vraagt de boven genoemde
aansporing nog eens extra nadruk. De viering van het Paastriduüm is
een intense beleving van het drama waaraan Christus en wij mensen
onderworpen zijn in ons dagelijks leven. Een drama dat uiteindelijk
uitkomt bij een openbreken van de toekomst die kracht moed en
vertrouwen geeft, een toekomst die nooit dichtslaat.

DIEN ELKAAR
Er worden nogal wat redenen genoemd om maar niet te gaan naar
de kerk waar het Paastriduüm gevierd wordt. De vraag is of ze altijd
steekhoudend zijn. Wat wel een praktisch bezwaar kan zijn is de
afstand, met name voor mensen die geen vervoer hebben. Daarom
ook het verzoek aan de parochiekernen om te zien naar mogelijkheden van vervoer door middel van carpooling of het huren van een
busje of wat de creativiteit verder mag voortbrengen. Zo geef je aan
het vieren van het Paastriduüm meteen een praktische invulling.
Aldus mogen we ertoe bijdragen dat het voor velen in onze parochie
een Zalig Pasen wordt.
Fons van Hees, pastoor

Waar blijft de kerk?

In oktober 2015 verscheen een nieuw boek van Erik Borgman (1957),
hoogleraar Publieke Theologie aan de Universiteit van Tilburg, met de
voor mij interessante titel: ‘waar blijft de kerk, gedachten over opbouw
in tijden van afbraak”.
De situatie van de rooms-katholieke kerk in Nederland is ernstig. Het
kerkbezoek daalt al enkele decennia en daar lijkt voorlopig geen eind
aan te komen. De krimp begint te veranderen in een verdampen want
de generatie waar de kerk tot nu toe op dreef, sterft uit. Borgman drukt
de neus van de lezer op deze harde feiten. Hij biedt geen kant en klare
oplossing om uit dit dal te geraken.
Wat hij wel biedt is een reflectie op de betekenis van de kerk. Ofwel: hij
nodigt uit om rond te kijken in het dal. Zo creëert hij ruimte voor reflectie
over de betekenis van kerk in de huidige maatschappij.
Sinds het Tweede Vaticaans Concilie heeft de kerk — of beter gezegd,
hebben actieve gelovigen — geprobeerd de kerk bij de tijd te brengen.
Maar dat hield vaak in dat de kerk werd aangepast aan de moderne
tijd. Zo verliest de kerk haar eigenheid. vraagt hij zich af. Borgman

waarschuwt tegen het sluiten van
kerken. Een kerk is niet zomaar een
dak boven wat hoofden, zegt hij. Net
als de samenleving is ook de kerk
op beslissende momenten vooruitgekomen, of menselijk gesproken zelfs
gered, door mensen die niet deden wat hun werd opgedragen, maar wat
zij zagen dat nodig was. Zelfs al zag niemand anders dat, en leek niemand het met hen eens, stak in ieder geval niemand voor hen de nek uit.
Het boek laat zich redelijk vlot lezen, maar heeft ook een wat taaier,
Stof tot nadenken is er te over; zeker niet geschikt voor elke parochiaan,
die zich zorgen maakt over het voortbestaan van zijn kerkgebouw, maar –
ook na herhaaldelijk wegleggen en weer de draad oppakken- zeker voor
velen aanbevelenswaardig.
Richard Gielens
Boekgegevens: Auteur: Erik Borgman | Titel: Waar blijft de kerk. Gedachten over opbouw
in tijden van afbraak | Uitgeverij: Adveniat Baarn | Aantal pagina’s: 158 | Prijs: €19,50
| ISBN: 9789492093
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Voor-leven en verder-leven
Als dit nummer van Parochienieuws bij u op de deurmat valt, dan is
de Veertigdagentijd al halverwege. We zijn – in deze periode van voorbereiding op het Paasfeest – bezig om ons te bezinnen op de meer
essentiële zaken in het leven. Onze aandacht wordt nadrukkelijker naar
binnen gericht: hoe verhoud ik mij tot de mensen om mij heen? Ben ik
bezig met wat ertoe doet in het leven? Kan ik een zekere stilte in acht
nemen om alert te zijn op signalen van wat God van mij verwacht?

ONDERSCHEIDEN
Deze gerichtheid naar binnen is nodig om te leren onderscheiden tussen goed en beter, of zelfs tussen beter en best. Maar dit naar binnen
kijken moet uiteindelijk resulteren in de manier waarop we ons opstellen in de wereld waarin wij leven. Het gaat om de manier waarop wij
willen bijdragen aan een wereld, aan een manier van samenleven, die
erop gericht is dat mensen tot hun recht komen, dat God tot zijn recht
komt. Door de ander/Ander tot zijn recht te laten komen, komen ook
wijzelf tot ons recht.
Om die bezinning een kans van slagen te geven, is een zekere
soberheid nodig. Jezelf bewust afsluiten voor een overmaat aan
indrukken en informatie, aan spijs en drank, aan vertier en plezier – dit
kan (in allerlei vormen en variaties) helpen om beter zicht krijgen op
wat ertoe doet. Door een zekere soberheid te betrachten kun je beter
toelaten, hoe anderen in de wereld er minder goed aan toe zijn dan
jijzelf.

Wandversiering gevel Jan van Schengenschool Heinkenszand
(foto Wiel Hacking)

Een vat vol tegenstellingen
Vijfentwintig euro lijkt veel voor de collecte,
maar als je gaat stappen is het zo weg.
Anderhalf uur in de bijbel lezen lijkt vreselijk lang,
maar een voetbalwedstrijd op de TV is zo voorbij.
Als een kerkdienst uitloopt balen we, maar bij een wedstrijd
verlenging gaan we er eens lekker voor zitten.
Tijdens de kerkdienst tel je de minuten af,
maar in de bioscoop vliegt de tijd om.
Als we praten met God komen we woorden tekort,
maar kletsen met vriend of vriendin gaat ons goed af.
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DEBACLE ALS NIEUW BEGIN
Je inlaten met wat anderen nodig hebben, ten diepste nodig hebben, dat is waar Jezus voor heeft geleefd. Met verhalen en rake
voorbeelden, met het samen vieren van maaltijd en met genezingen
leerde hij mensen het belang van vergeving, van verzoening, van jezelf
wegschenken, van mededogen en oprechte hartelijkheid, van een ultiem vertrouwen op Gods dragende kracht. Deze liefdevolle levenshouding werd (door tegenstanders, maar op bepaalde momenten ook
door medestanders) niet erkend. Het heeft hem uiteindelijk zijn leven
gekost, op een bizarre en gruwelijke manier. Weggegooid als oud vuil –
zo leek het – werd zijn levensproject tenslotte op een enorm debacle.
Maar dat was het niet.
Langzaam groeide bij zijn volgelingen het inzicht (eigenlijk werd
dit inzicht hen gegeven vanuit Gods genade), dat dit debacle een nieuw
begin werd. Het kon toch niet zo zijn, dat deze grandioze, optimistische,
vertrouwvolle, hartelijke en mededogende mens volkomen voor niets
gestorven zou zijn. Wat hij had voor-geleefd, dat moest worden verdergeleefd, zo leerden zijn vrienden zien. In het groeiende enthousiasme van
de leerlingen ontdekten zij, dat Jezus – gestorven aan het kruis – nog
steeds in hun midden was. De dood is niet het einde! Als wij, de leerlingen van toen en de leerlingen van vandaag, hem blijven gedenken, als
wij hem in ons midden persoonlijk aanwezig weten, dan leeft hij.

EEN ZICHTBAAR GELOOF
Dit geloof in de opstanding, in voortleven na de dood, in de persoonlijke ontmoeting met wie gestorven is – dit geloof kunnen wij vieren en
beleven, straks, in de periode vanaf Pasen tot aan het Pinksterfeest en
ook daarna. Het is een geloof, dat ons kan sterken, ook in ons eigen
leven. Het is immers een geloof dat zichtbaar wordt: wanneer mensen
in de kreukels toch de kracht vinden om uit hun ellende op te staan
en nieuwe wegen te gaan. Dit geloof wordt zichtbaar: wanneer mensen
hun onderlinge rancune overwinnen en tot verzoening komen. Het
wordt zichtbaar: wanneer de barmhartigheid een grotere kracht blijkt
te zijn dan het strikt vasthouden aan harde regels. Het wordt zichtbaar:
wanneer mensen bereid zijn om ruimte te maken voor wie zoekt naar
een veilig onderkomen, naar toekomst voor zijn kinderen, naar een
plek waar hij zijn leven kan opbouwen in vrede.
Jezus heeft het ons voor-geleefd. Wij mogen (en kunnen!) het
verder-leven.
Wiel Hacking, pastoraal werker

Bij een wedstrijd zitten we graag vooraan,
in de kerk het liefst op de achterste bank.
Als we iets voor een ander moeten doen, is onze agenda vol,
maar voor ons eigen belang maken we altijd plaats.
De preek is na het koffiedrinken vaak alweer vergeten,
maar roddelpraatjes blijven in de herinnering.
We geloven zonder meer wat in de krant staat, maar we
twijfelen voortdurend aan de waarheid van Gods woord.
Met onze mond zetten we God op de eerste plaats,
maar we doen in de praktijk liever onze eigen wil.
En we vinden het raar, dat buitenstaanders
christenen vaak zo hypocriet vinden..........
Een parochiaan

WAT IS DE STILLE OMGANG?
STILLE OMGANG NAAR AMSTERDAM
In de nacht van 12 op 13
maart gaan we weer per bus
naar Amsterdam voor de Stille
Omgang. Met als thema: Jezus
– gelaat van Gods Barmhartigheid – genade brood voor U.
Ter overweging: Ziet Jezus met
zijn Barmhartig blik ook mij
als teken van Gods nabijheid?
Zien we door de ogen van Jezus
naar onze medemensen om??
Sterken wij ons door het genadebrood van Jezus en delen wij
ervan uit?

HET PROGRAMMA IS ALS VOLGT:
Zaterdag 12 maart 2016
19.30 uur. opstapplaats H. Willibrorduskerk te ’s-Heerenhoek.
20.00 uur: Opstapplaats Sporthal Gageldonk te Bergen op Zoom.
20.15 uur: Vertrek naar Amsterdam.
23.00 uur: Feestelijke Eucharistieviering in de Obrechtkerk.

Zondag 13 maart
Na de viering koffie en broodjes achter in de kerk, vervolgens het
lopen van de Stille Omgang, waarna de terugreis aanvangt. De kosten
hiervoor bedragen € 25,00 per persoon. (Inclusief broodjes.)
Opgave voor 8 maart bij onderstaande adressen.
Goes:.
Pastoraal Centrum. Zusterstraat 4.
4461 JA Goes. Tel: 0113 – 218610.
Fam. De Smit. Kastanjestraat 32.
4462 VE Goes. Tel: 0113 – 212048.
Hulst:
Pastorie Hulst. Steenstraat 22.
4561 AS Hulst. Tel: 0114 – 310685.
Bergen op Zoom: Parochiecentrum Bergen op Zoom.
Vicaris Paul Verbeek. Burgemeester Stulemeijerlaan 8.
4611 EE Bergen op Zoom. Tel: 06 – 83215322.
Parochiecentrum Bergen op Zoom.
Tel: 0164 – 233574. of Vicariaat Middelburg.
Burgemeester Stulemeijerlaan 8.
4611 EE Bergen op Zoom.
Tel: 0164 – 245365. of E-Mail:
vic.middelburg@bisdombreda.nl
Voor meer achtergrondinformatie zie www.paterdamiaanparochie.nl

CHRISMAVIERING EN PELGRIMSTOCHT
Traditiegetrouw vindt op de woensdagavond in de Goede Week de
zogenaamde Chrismaviering plaats. Tijdens deze viering, die wordt
bijgewoond door vertegenwoordigers van alle parochies in het bisdom
Breda, worden de heilige oliën door de bisschop gezegend en meegegeven aan elke parochiekern.
Dit jaar is gekozen voor de parochiekerk van Vlissingen: O.L.Vrouw aan
de Singel (vlak bij het stadhuis). Aanvang: 19.00 uur. Op deze woensdag 23 maart vindt er ook een pelgrimstocht plaats, die altijd leidt
naar de plaats van de Chrismaviering: nu dus naar Vlissingen.
Al jaren vertrekt een groep wandelaars vanuit Middelburg of daar
omtrent naar de bestemming toe. De afstand tussen beide plaatsen
is voor menig enthousiaste wandelaar en/of natuurliefhebber dit jaar
goed te doen ( 15 km). Onderweg zijn er pauzemomenten om te eten,
maar ook om samen te bidden, maar gesprekken onderling vormen
de hoofdmoot.
Plaats van samenkomst en vertrek:
Petrus en Pauluskerk te Middelburg.
Deelnemers kunnen zich melden tot 16 maart via een mailtje naar
chrismamis@zeelandnet.nl. Geef duidelijk aan: Adresgegevens ( naam,

straat, postcode, evt. telefoonnummer ) en of u met de auto naar
Middelburg komt, of zich er naar toe laat vervoeren.In verband met
de terugreis is dat wel makkelijk, want meestal wordt dit vooraf goed
geregeld.
Bij tijdige aanmelding krijgt u alles per mail toegezonden; verdere
informatie via het parochiesecretariaat van de H. Mariaparochie te
Vlissingen/Middelburg of kijk op de website rkwalcheren.nl

Jesus Christ Superstar
Het ROJK (het regionaal overleg jongerenkoren) verzorgt een gezamenlijke dienst in de H. Eligiuskerk
te Lewedorp op zondag 20 maart (Palmzondag) om
15.00 uur.
Verschillende liederen uit de rockopera/musical Jesus
Christ Superstar zullen worden uitgevoerd. Jolanda
Nagelkerke en Steven Vroonland begeleiden hen.
Solisten: Saskia Schouw-Hoondert en Jan Martens.
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KIND en OUDERPAGINA
Bij sommigen bestaat de indruk dat basisscholen weinig tot niets aan
catechese doen. Gelukkig is dat een misverstand, want elke katholieke
basisschool heeft lespakketten in de planning opgenomen. Het meest
bekende en gebruikte pakket levensbeschouwing is ‘Trefwoord’ en regelmatig willen we hieraan aandacht besteden, zodat ook (groot-) ouders
en verzorgers meer achtergrondinformatie hebben. Agressie en geweld
zijn helaas aan de orde van de dag. ‘Trefwoord’ speelt daarop in door de
periode maart en april (vasten, Pasen) dieper in te gaan op zaken als:
• Van kwaad tot erger
Inhoud: Omgaan met ruzies en tegenstellingen; geweldspiraal en conflict
beperken.
Bijbelteksten: Ene wang, andere wang (Matteüs 5, 38-48); Zacheüs
(Lucas 19, 1-10); de overspelige vrouw (Johannes 8, 1-11).
‘Oog om oog, tand om tand…’
Niet iets wat wij onze kinderen aanleren. Maar, eerlijk is eerlijk: herkenbaar is het wel. Bij een ruzie hebben mensen niet zelden de neiging om
de ander met gelijke munt terug te betalen. Wist u dat ‘oog om oog, tand
om tand’ uit de Bijbel komt? In het Oude Testament werd deze regel
gebruikt om de bij een ruzie opgelopen schade te vergoeden. Eigenlijk
nog niet eens zo gek: één klap voor één klap. Dus niet: twee klappen
uit wraak voor één klap. Het geweld werd in ieder geval niet nog erger.
Maar eigenlijk willen we dat er helemaal niet meer gemept en geslagen
wordt. Maar hoe doe je dat? Ook de volgende adviezen, die u vast wel
herkent, komen uit de Bijbel:
‘Als iemand jou op de linkerwang slaat, keer hem dan ook de rechter
toe…’ ‘Heb je vijand lief…’
Dit is weer het andere uiterste! Je laten slaan. Je vijand liefhebben.
Het zijn uitspraken van Jezus. Misschien wil hij wel aangeven dat ‘niet
terugslaan’ voor hem nog niet genoeg is om het kwaad de wereld uit te
helpen. Je moet eigenlijk nog één stap verdergaan. Door iets heel verrassends te doen waar de ander niet op rekent, kun je de spiraal van
geweld doorbreken.

Met deze uitspraken overdrijft Jezus. Opzettelijk.
Hij wil zijn leerlingen aan het denken zetten. Dat willen wij ook in de lessen levensbeschouwing. We staan met de kinderen stil bij ervaringen van
kwaad en geweld. En we gaan na hoe we kunnen voorkomen dat het
van kwaad tot erger wordt. Daarbij verkennen we ook de volgende tips:
- Doe goede dingen (want: wie goed doet, goed ontmoet).
- 	Spreek goede woorden (taalgebruik kan een kwade sfeer oproepen,
of de sfeer juist prettiger maken).
- 	Relativeer (want humor is een sterk wapen om de spanning te
verminderen).
- Vergeef (anders blijf je hangen in het kwaad).
- 	Kijk ook eens naar jezelf (en zie niet alleen de gebreken bij de ander).
elke bouw heeft zijn eigen manier van werken via de belevingswereld
van het kind.
• Achterlaten (rond Pasen)
Inhoud: Wat Jezus en andere mensen achterlaten:
een indruk, boodschap, ideaal. Verder gaan met wat
anderen achtergelaten hebben.
Bijbelteksten: Intocht en tempelreiniging; laatste avondmaal; gevangenneming en veroordeling; kruisdood en begrafenis; lege graf; Emmaüsgangers (Lucas 19 t/m 24).
Veel scholen sluiten de vastentijd af met een vastenactie op plaatselijk
niveau en/of een paasviering, die ook raakvlakken heeft met de thema’s
uit de afgelopen periode.
De rol en betekenis van de Jezus-figuur wordt daarin nadrukkelijk
betrokken. Een sterk punt van de makers van ‘Trefwoord’ is altijd hun
liedkeuze; een weloverwogen afwisseling van bezinnende teksten, stemmige muziek, maar ook blijde boodschap-liederen, die kinderen vaak
ook na schooltijd blijven zingen, omdat ze ‘blijven hangen’. Welke ouder
kan daar tegen zijn?
Richard Gielens

VASTEN? Bestaat dat nog?
Vraag een ouder van boven de zestig jaar wat ‘vasten’ is en hij/zij
begint nostalgisch te mijmeren over: het snoeptrommeltje, vis en
botersaus op vrijdag, soberheid, geen feesten of partijtjes, paarse
doeken over heiligenbeelden en veel bidden…..
Vraag een ouder van onder de veertig wat ‘vasten’ inhoudt en je krijgt
wellicht een vragend gezicht: ‘hoe zo, vasten?’
Veel jonge christenen, maar ook mensen die zichzelf niet gelovig noemen zoeken naar een manier om vorm te geven aan deze bijzondere
tijd van het kerkelijk jaar: vastentijd. Veertig dagen geconcentreerd
bezig zijn met een levensvraag. “Waarom zijn we op aarde?” “Bewust
afstand doen van luxe, welvaart, hebzucht of materialistisch denken”.
Weer anderen zijn op zoek naar ‘leren meer mens te worden’. Dat klinkt
misschien zweverig, maar dat is het zeker niet! Hoe kan ik groeien in
mildheid, in liefde, in geduld of in eerlijkheid? Als je moeite hebt om
met iemand om te gaan kan mildheid een kostbare gave zijn…..
Kritiek hebben op de consumptiemaatschappij is voor velen niet iets
wat enkel tijdens deze veertigdagentijd speelt. Bezitten wij de dingen
of worden wij door de dingen bezeten? De zuigkracht van de cultuur
is enorm. Loop maar eens vlak voor etenstijd door een winkelstraat of
supermarket; dan voel je meteen wat er bedoeld wordt.
Mag vasten pijn doen? Moeten we net als Jezus meelijden? ‘Flauwekul’ vinden velen, want dat lijden en sterven van Jezus is toch al lang
geleden gebeurd en dat hoef je toch niet over te doen? Bijbelkenners
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wijzen erop dat Jezus juist de woestijn inging om te vasten en te bidden, waarbij het gebed voorop stond.
Sociale gerechtigheid is in de huidige tijd belangrijker dan het opsparen van zoetigheid in een trommeltje. We sparen bewust kosten uit
om dat geld te kunnen overmaken naar goede doelen. ‘Niet je kleren
moet je scheuren, maar je hart’ staat in de tekst uit Joël die we lazen
op Aswoensdag. Eén dag bewust leven op water en brood is zeker niet
verkeerd, maar moet zeker niet als voorbeeldig gedrag uitgedragen
worden. Via allerlei bijbelteksten en de lijn die in eucharistievieringen
in deze periode gevolgd wordt, trek je mee in het lijden en sterven van
Jezus; zijn weg naar Jeruzalem.
We moeten echter geen wonderen verwachten: de eerste paaseitjes
worden al ruim voor carnaval verkocht. Geduldig wachten ( 40 dagen
lang?) sommigen moeten er niet aan denken. Tempomakers trekken
sfeer uit de kast: na Sinterklaas moet de kerstboom in de kamer staan
en direct na carnaval is het tijd voor de volgende happening: Pasen;
eitjes, hazen, chocolade en lekker ontbijten. Zonder aanloop! De kerk
leert je te verwachten en te waken, of in gewone taal: geduld te hebben. Daarvoor zijn juist periodes van Advent en Veertigdagentijd in het
leven geroepen.
Richard Gielens
Bron: ‘de verdieping’/ theologisch elftal, bijlage
uit het dagblad ‘Trouw’ van vrijdag 5 februari 2016.

Het Heilig Jaar
van Barmhartigheid
Paus Franciscus heeft alle mensen van de
hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar
van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra
aandacht voor de barmhartigheid van God
en voor de werken van barmhartigheid die
wij kunnen doen voor andere mensen.
God is goed voor mensen en vraagt dat
wij ook goed zijn voor elkaar. In de Bijbel
zegt Jezus: Ik had honger en gij hebt Mij te
eten gegeven, Ik had dorst en gij hebt Mij
te drinken gegeven, Ik was vreemdeling en
gij hebt Mij opgenomen. Ik was naakt en gij
hebt Mij gekleed, Ik was ziek en gij hebt Mij
bezocht, Ik zat in de gevangenis en gij zijt
tot Mij gekomen. (Matteus 25, 35-36)

WAT IS BARMHARTIGHEID?

Barmhartig is iemand die een warm hart
heeft voor mensen die het moeilijk hebben en
zo lief is om iets voor deze mensen te doen.
Zoals God hart heeft voor ons.
Hoeveel God van mensen houdt, zien we als
we kijken naar Jezus Christus, zijn Zoon.
Jezus is ons voorbeeld. In de Bijbel staan
verhalen die Jezus vertelde over God de
Vader. Op een keer vertelde Jezus het verhaal `De verloren zoon´.
God is als de vader in dit verhaal. God wil
je altijd vergeven als je spijt hebt. Daarom
bidden we in het Onze Vader: “Vergeef ons
onze schuld”. Elke dag weer. Dit gebed
heeft Jezus ons geleerd.
Hij zei erbij: “God vergeeft. Doe dat zelf
ook.”
In de Bijbel staan ook heel veel verhalen
over Jezus zelf (vooral in het Evangelie).
Overal waar Hij kwam, hielp Hij arme
mensen, zieke mensen, verdrietige mensen.
Voor Jezus is elk mens belangrijk. Op een
dag vroeg iemand aan Jezus: “Moet ik ook
goed zijn voor mensen die ik niet ken?”
Jezus antwoordde met een verhaal.
Het heet: `De barmhartige Samaritaan´.
Deze man had hart voor een vreemdeling
in nood.
Hij hielp zo goed als hij kon.
Daarna zei Jezus:
“Houdt van elkaar zoals Ik van jullie houd.
Dan hoor je bij Mij en zul je later bij Mij in de
hemel zijn. Alles wat je hebt gedaan voor een
ander mens heb je ook voor Mij gedaan.”

HOE KUN JIJ BARMHARTIG
ZIJN?

Door net als Jezus hart te hebben voor
mensen die het moeilijk hebben.
Je kunt denken aan mensen die arm zijn

of ziek, maar ook aan kinderen die gepest
worden of zich eenzaam voelen.
Barmhartig ben je wanneer je lief bent voor
een ander en je mensen helpt.
Werken van barmhartigheid
Hulp geven aan mensen die het moeilijk hebben, dat zijn `werken van barmhartigheid´.
Iets DOEN om goed te zijn voor een ander
mens, voor een ander kind. Net zoals Jezus.
Wat zou jij kunnen doen?
In dit boekje zie je 7 tekeningen met voorbeelden van helpen met je HANDEN.
Daarna zie je 7 tekeningen met voorbeelden van helpen met je HOOFD.
Onder de kleurplaten is ruimte voor jouw
ideeën of voor wat je hebt gedaan.
Zo wordt het Jaar van Barmhartigheid
een JAAR VAN LIEFDE. Kinderen bidden
voor Kinderen wil jou hierbij helpen Op de
website www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl
vind je allerlei ideeën.
Op de pagina Bid voor een kind: voor een
ziek kind kaarten maken en bidden.
Op de pagina Activiteiten: iets geven
aan een arm kind (Kinderen geven aan
Kinderen)
of bidden voor oorlogskinderen (Kinderen
bidden voor oorlogsKinderen).
Het verhaal De verloren Zoon en een filmpje van het verhaal.
De barmhartige Samaritaan vind je op de
pagina voor kinderen.

Kerkeboomgaardstraat 30 Kwadendamme
(0113) 644 398
www.rplusmakelaardij.nl

Parochienieuws houdt
parochiekernen op de kaart…

Paus Franciscus over
soberheid in zijn
encycliek ‘Laudato Si’
Een terugkeer naar de eenvoud die het
ons mogelijk maakt stil te staan om
te genieten van de kleine dingen, te
danken voor de mogelijkheden die het
leven biedt, zonder ons te hechten aan
wat wij hebben, of treurig worden om
wat wij niet bezitten.
Soberheid is niet minder leven, maar
een tegenstelling met hetgeen we al
zo vaak doen: enkel genieten, zoeken
naar iets dat we nog niet hebben…
Zo kun je pas ervaren wat het betekent
om iedere persoon en ieder ding te
waarderen; je leert vertrouwd te raken
met eenvoudige dingen. Pas dan kun
je echt genieten.

PASTORALE ZORG INZAKE
SACRAMENT DER ZIEKEN
EN OVERLIJDEN

06- 53637130
13

N

ieuws van

de parochies
PAROCHIEKERN GOES
H. MARIA
MAGDALENAKERK
Correspondentieadres:
Wijngaardstraat 36, 4461 DC Goes
Parochiekernsecretariaat:
Wijngaardstraat 36, 4461 DC Goes
e-mail: rkmagdalena@hotmail.com
Het secretariaat is geopend op dinsdag- en
donderdagmorgen van 09.30 tot 12.00 uur.
Telefonisch te bereiken 0113-216754
Financiële zaken:
ING:
NL73INGB0000382244
Parochiekern Goes
Spoedzaken:
Koster Ton Perenboom, tel: 06- 49666434
Magdalenazaal:
tel. 0113-252713 (tijdens vergaderingen)
Doopcontactpersonen:
Pastoraal Centrum tel, 0113-218610
Kopij-adres Parochienieuws:
Riet Hopmans
e-mailadres: rhopmans@zeelandnet.nl
Vragen inzake bezorging/adressering
Parochienieuws
Corné Franse, tel. 0113-270109
E-mail: franse@franse.nl

LIEF EN LEED
Overleden:
Johanna Maria de Scheemaker, geboren op
8 augustus 1938, overleden op 2 januari.
De rouwdienst en begrafenis op het R.K.gedeelte van de algemene begraafplaats te
Goes, vond plaats op 9 januari.
Maria de Lange, weduwe van Adriaan Rentmeester, geboren op 22 april 1916, overleden op 6 januari. De uitvaartdienst en
begrafenis vond plaats op 11 januari.
Joep Willem Jan de Klerk, echtgenoot van
J. Knöps, geboren op 15 januari 1961, overleden op 10 januari. De uitvaartdienst en
crematie vond plaats op 16 januari.
Paula Maria van der Vloet, echtgenote van
P.A.M. Polfliet, geboren op 25 januari 1932,
overleden op 16 januari. De crematie vond
plaats op 21 januari.

mag doorgeven aan instanties die hen verder willen helpen; de gemeente mag dat
ook niet. Stichting Kerk en Vluchteling zou
graag in contact blijven met deze vluchtelingen, omdat in de praktijk blijkt dat het aarden in de Nederlandse samenleving niet zo
eenvoudig is. Enige hulp aan deze mensen
blijft dus op zijn plaats en wel het liefst door
mensen in hun buurt, zoals de wijk of het
dorp. Met het initiatief ‘Welkom in de wijk’
van stichting Gave willen we proberen om
deze ‘nieuwe Nederlanders’ te koppelen aan
iemand uit de wijk waar ze komen te wonen.
De vrijwilligers bij het AZC worden hier al
voor ingeschakeld, maar ook dan verdwijnen
er nog mensen uit beeld. We willen u dan
ook vragen om ‘ogen en oren’ in de wijken
in Goes en omgeving te zijn. Dus mochten
jullie mensen ontmoeten of kennen die
het op prijs stellen om wegwijs gemaakt te
worden in onze maatschappij en als daar u
daar zelf geen kans toe ziet, geef dan naam
en telefoonnummer door aan Johan Wisse
(j.wisse2@kpnplanet.nl) of Hans Cappon
(hjcappon@solcon.nl) van Kerk en Vluchteling. Wij gaan dan op zoek naar een ‘maatje’
in de buurt om deze mensen verder te helpen, zodat het leven hier iets overzichtelijker
wordt. Tegelijk willen we dit gecoördineerd
doen om zo te voorkomen dat er bij een
gezin tegelijk meerdere bezoekers op de
stoep staan. Hopend op uw medewerking.
Hartelijke groet,
Johan Wisse en Hans Cappon - Stichting
Kerk en Vluchteling Goes

VASTENAKTIE / BERICHT VAN DE
MISSIEWERKGROEP

KERK EN VLUCHTELING
Vluchtelingen die in ons land een verblijfsvergunning krijgen, verhuizen in het ideale
geval van een AZC naar een woning in een
dorp of stad. Het komt vaak voor dat ze met
deze verhuizing uit beeld verdwijnen, omdat
het COA om privacy-redenen geen adressen
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In de vastentijd word van ons gevraagd
om “te vasten, zodat we kunnen delen met
anderen”. Zoals u weet, ondersteunen wij,
als parochiële missiewerkgroep, enkele

missionarissen uit onze regio. Ook met
de landelijke Vastenaktie doen we mee.
Wij willen u vragen om tijdens de Vastenactie een bijdrage te doneren in de grote
Vastenaktiebus, die achter in onze kerk is
geplaatst. Ook willen we u vragen of u riant
wilt geven tijdens de collecte in de vieringen van het Vastenaktieweekend van 12 en
13 maart. Met een bijdrage voor de collecte ondersteunt u een project in Oeganda,
in het district Teso. Dit is een gebied dat
afhankelijk is van de landbouw. Doordat
de weersomstandigheden zo extreem zijn,
zijn de opbrengsten te laag waardoor de
armoede oploopt.
Pater Rijk, één van onze missionarissen,
is afgelopen jaar naar huis teruggekomen.
Hij is op leeftijd en zijn gezondheid liet
het niet meer toe om langer in de missie
te werken. Pater Kouijzer en zuster Dogge
gaan onvermoeibaar door. Aan hen hebben
we, dankzij onze donoren, € 1000,-- per
persoon over kunnen maken. Dit bedrag
komt daar in zijn geheel terecht. Reden te
meer om u te vragen of u ons met een vast
bedrag per jaar wilt steunen. Wilt u donateur worden dan mag u contact opnemen
via onderstaande gegevens.
Met vriendelijke groet, Christianne van ’t
Westende, secretaresse missiewerkgroep.
Telefoon: 06-43414784 / 0113-230116,
E-mail: cvtwestende@kpnplanet.nl.

K.V.G. NIEUWS
Doordat het parochienieuws een langere
periode omvat heb ik helaas bepaalde activiteiten niet vermeld. Excuses aan degenen
die alles in het parochieblad lezen en
bewaren. We hebben dan ook de ledendag,
het bezoek aan het Omnium en de presentatie van Remedica gehad. De dames van
“Lief en Leed” hebben weer zieke leden
bezocht met een bloemetje of hebben
een kaartje gestuurd. Leden die behoefte
hebben aan een gesprek, kunnen dit aan
het bestuur laten weten. We vervolgen het
programma met een modeshow op 26
april door This Time uit Kapelle met mooie
betaalbare kleding. De modeshow wordt
gelopen door enkele leden, en belooft weer
een leuke avond te worden. Op 12 mei
gaan we gezellig op reis. We gaan o.a. naar
een aarbeienkwekerij in Rijsbergen waar
ons een heerlijke aardbeienvla met koffie
wacht. We krijgen er een rondleiding en
horen alles over deze zomerkoninkjes. We
vertrekken daarna naar kasteel Bouvigne
waar de bijzondere tuinen bezocht worden.
Na een heerlijke lunch gaan we naar de
basiliek van Oudenbosch, dit wordt een
bijzonder bezoek. Hierna rijden we naar de
wijn- en aspergeboerderij De Santspuy in

Etten-Leur voor een rondleiding. Na deze
goed bezette dag is het tijd om naar huis
te gaan. Wilt u mee? Vraag informatie bij
mevrouw Korsuize, tel. 228587. Natuurlijk
gaan we ook nog een keer fietsen, deze
keer op 24 mei. Waarheen::verklappen
we nog niet!! We sluiten ons seizoen af
met een welbekende barbecue verzorgd
door Maros. Dat wordt weer heerlijk eten!!
Welkom aan onze nieuwe leden we hopen
dat u zich snel thuis voelt bij ons. Nu toch
nieuwsgierig geworden bel dan Ardi Zweedijk tel: 228099 of Denise Bouman, tell:
312665 voor meer informatie.
Tot ziens, Dien Janssen

VEERTIGDAGENTIJD VESPERS
Het is een goed gebruik om de Veertigdagentijd voor Pasen bezinnend door te brengen. Daarom worden er dit jaar ook weer
vespers gehouden en wel vanaf zondag
14 februari tot en met zondag 20 maart
’s middags tussen 17.00 en 17.45 uur in
de Grote kerk. Er is ruimte voor bezinning
door zang, gebed en stilte. Ds. Nelleke van
der Linden verzorgt de lezingen, de (korte)
overdenkingen en de gebeden. Op de zondag 6 maart werkt de Maria Magdalenacantorij mee aan de dienst. De toon op
het orgel wordt gezet door Marianne Deij
of Erik Zwiep. Iedereen is steeds hartelijk
welkom.

DE VOORTGANG VAN DE
RESTAURATIE VAN ONS
KERKGEBOUW
Na Pasen wordt met het laatste gedeelte
van het omvangrijke restauratieplan van
ons kerkgebouw begonnen. Dit keer zijn
de zijbeuken aan de beurt. Velen van u
hebben waarschijnlijk zelf al geconstateerd
dat de gewelven boven de zijpaden niet
scheurvrij zijn. Deze gewelven zijn gemetselde bogen, die door zetting van ons kerkgebouw uitwijken. Ook de ronde ramen aan
weerszijde van het middenschip zijn aan
een broodnodige onderhoudsbeurt toe.
Financieel is het een behoorlijke opgave;
weliswaar hebben we gespaard en wordt
een reeds toegekende Rijkssubsidie benut,
maar u weet nog wel van de vorige berekeningen: voor elke euro subsidie moeten
we zelf 35 eurocent betalen. De restauratiecommissie zal daarom met een zekere
regelmaat u vragen, mee te denken en mee
te doen als het gaat om de bekostiging van
de instandhouding van onze mooie kerk.

DE BLOEMENGROEP VERTELT
Veertig dagen zoeken naar waarachtig
leven 2016, het jaar van de barmhartigheid. Het paasfeest wordt vooraf gegaan
door een voorbereidingstijd van 40 dagen,
zes weken waarbij de zondagen niet
meegeteld worden. We zoeken dan naar
waarachtig leven en verbeelden dit in een
opbouwschikking. We staan stil bij verschillende bronnen van leven. De zondagen hebben Latijnse namen gekregen. We
gebruiken bolvormen, als verwijzing naar
een weg in verbondenheid met de wereld.
Alle zes zondagen cirkelen om de bron van
leven waaraan de doop herinnert, maar
elke zondag heeft een eigen symboliek.
Anita van de Wouw-Dekker
Voor meer achtergrondinformatie inzake
symboliek raadpleeg de website
www.paterdamiaanparochie.nl

ELIZABETHDIACONIE UITNODIGING
Omgekeerd Huisbezoek, donderdagmiddag
21 april, 13.30 uur, Magdalenazaal - Goes
“Zorgen om – de voortgang – van de zorg….?”
Sinds 1 januari 2015 zijn er veranderingen
in ‘de zorg’ doorgevoerd. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) kan gevolgen
hebben voor de zorg en ondersteuning van
mensen in hun thuissituatie.
Vanuit de gemeente worden er de zogenaamde ‘keukentafel- gesprekken’ georganiseerd: wat is een keukentafelgesprek, wat
komt er aan de orde en welke gevolgen heeft
dat? Hoe zijn de ervaringen?
Deze middag zal daarover een toelichting
worden gegeven door Ad de Witte, Docent
Vrijwillige Burgeradviseur en Voorlichter Unie
KBO Zeeland.
Uiteraard is er gelegenheid om vragen te
stellen. Laten we ons deze middag informeren over deze veranderingen in de zorg en
met elkaar in gesprek gaan.
Voor de organisatie is het prettig dat U zich
voor deze middag vooraf aanmeldt:
Pastoraal centrum:
telefoon 0113 - 218610
e-mail: pastorteam@zeelandnet.nl

Johan Hoekman
Voor een zorgzame begeleiding
Uitvaarten in geheel Midden-Zeeland

De zaal is open om 13.30 uur: koffie thee
en iets lekkers; de middag wordt afgerond
met een drankje en iets hartigs.
Sluiting om 16.30 uur.

Het worden de laatste loodjes!
U bent van harte Welkom op deze middag!
Jan van den Hondel, namens de
restauratiecommissie.

Uitvaartverzorging

‛DE BEVELANDEN’

Eigen rouwcentrum met aula
en kofﬁekamer

Geldeloozepad 20, 4463 AJ Goes

(0113) 311 444
www.uitvaartzorgcentrum.nl

Elisabeth diakonie
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Op Palmpasen( zondag 20 maart) zullen we
speciale aandacht besteden aan de kinderen; kinderkoor ‘Esperanto’ zal de gezangen
verzorgen bij de viering, waarin pastor Jeanine Heezemans voorgaat.
Op Goede Vrijdag (25 maart) is er om 15
uur een kruisweg, verzorgd door leden van
de Liturgische Werkgroep.
Pasen wordt uiteraard wel gevierd met een
eucharistieviering om 9 uur. Verdere details
via het dienstenrooster voorin dit blad en
ons weekblad, dat achterin de kerk te vinden is.

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

LIEF EN LEED
Overleden:
16 januari: Adriaan van den Dries, echtgenoot van Serry van den Dries-van Leemput,
73 jaar; wonende Laustraat 28; de uitvaartdienst was op 22 januari in onze kerk,
waarna crematie te Middelburg.

KERKRADIO/KERK-TV
Luisteraars maken ons attent op storingen
in de uitzending van onze diensten en vieringen. Uiteraard zijn wij blij met reacties,
die ervoor kunnen zorgen dat we de kwaliteit
kunnen verbeteren. Vervelend vooral voor
degenen die achteraf nog een uitzending
opnieuw willen beluisteren en dan delen
missen. Met name de laatste maand vonden
storingen in beeld en geluid plaats. Excuses
voor dit euvel, dat we blijven bestrijden. Niet
alle kerkdiensten zijn via beeld te volgen; wij
proberen ook dit verder te verbeteren, maar
hiervoor is wel cameratoezicht vereist.

KIELTJESMIS
5 x 11 jaar carnaval werd op zaterdag 23
januari ook kerkelijk gevierd in aanwezigheid
van alle doorluchtige hoogheden en gevolg.
Pastor Jeanine Heezemans pakte de draad
goed op en vervolgens gingen prins Richard,
hofdame Felicia, jeugdprinses Maaike en
jeugdnar Daan daarop verder door!
Kinderkoor ‘Esperanto’ en gemengd koor
‘Missicanto’ pakten eens flink uit; uitgedost
met boa’s en in feestkleding lieten zij, ondersteund door blaaskapel ‘de Koenkelpot’ de
aanwezigen op gepaste wijze swingen.
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SCHOONMAAKPLOEG

COMMUNIEVOORBEREIDING
De Veertigdagentijd leent zich uitstekend
om je te bezinnen over allerlei geloofszaken. Voor kinderen en ouders/verzorgers
staat de voorbereiding op de Eerste Heilige
Communie centraal. Na de informatieavond
van 16 februari, waar zeven kinderen en
ouders aangaven mee te willen doen, zal
er in maart gestart worden met hulp van
vrijwilligers/betrokken ouders en pastoraal
werkster Jeanine Heezemans. Op zaterdag
16 april om 19 uur stellen deze kinderen
zich voor aan de geloofsgemeenschap
’s-Heerenhoek. Wij houden u via ons eigen
weekblad “Rond de kerk” op de hoogte.

MORTUARIUM
In het najaar van 2015 werd besloten dit
gebouw een interne opknapbeurt te geven,
zodat op eigentijdse wijze respect getoond
kan blijven worden aan overledenen. In
fasen is door vrijwilligers aandacht besteed
aan schilderwerk en aankleding. Rond
Pasen hopen we een moment te vinden om
u de aanpassingen te kunnen tonen.

VASTEN EN PASEN
Ook dit jaar zullen in onze kerk, naast de
reguliere vieringen en diensten, geen bijzondere diensten plaats vinden, omdat het
Paastriduüm enkel in Goes, Heinkenszand
en Zierikzee wordt gehouden. Natuurlijk willen we onze bijdrage wel geven aan onze
buurkerk Goes via muzikale inbreng van
koorleden.

Het begrip ‘op zijn paasbest’ is zeker van
toepassing bij de voorbereiding van het
paasfeest, op 27 maart. Dames van de
schoonmaakploeg, de zilverpoetsclub en
de bloemengroep zullen in de periode voor
Pasen hun beste beentje voorzetten.
Op de achterzijde van dit blad vindt u een
speciaal artikel over de inbreng van de
schoonmaakploeg. Bijna onopvallend stappen ze tweewekelijks binnen en controleren alle kerkelijke ruimtes op achterstallig
onderhoud. Hun inzet is wel zichtbaar, want
in de wintermaanden is bijvoorbeeld meer
dweilwerk nodig, dan in de zomer.
Tijdens de laatste jaarvergadering, op
2 februari, werd afscheid genomen van
mevrouw M. van ’t Westende. Zij was jarenlang erg betrokken,, maar gaf aan het rustiger aan te willen doen; waarvoor enkel
begrip en waardering. Haar bijdragen in
koorzang en bloemengroep blijven voorlopig
gehandhaafd. Contactpersoon Antoinette
van den Dries overhandigde haar een welverdiend ‘bloemetje’.
Het doet ons deugd dat we nog zo’n groep
actieve dames hebben en we zouden bijna
feest vieren als leden toetreden. Hoe meer
‘zielen’ hoe meer vreugd is zeker van toepassing. Met het huidige aantal dames kunnen
we nog een verantwoord jaarrooster samenstellen, waarin men ongeveer vijfmaal per
jaar opgeroepen wordt.
Voelt u hiervoor? Neem gerust contact op
met Antoinette van den Dries, Molendijk 27,
tel. 351627.

PAROCHIEKERN
HEINKENSZAND
H. BLASIUSKERK
Spreekuur in de pastorie:
Voor vragen over doopsel, huwelijk of anderszins
kunt u iedere donderdag van 10.00 uur tot 11.00 uur
terecht in de pastorie, Kerkdreef 4, tel. 561216.
Spoedzaken:
561756 of 06-53165677 (Sjaak Priem)
Correspondentieadres Parochiekernbestuur:
Kerkdreef 4, 4451 AD Heinkenszand,
e-mail: administratie@blasius.nl
website: www.blasius.nl
Financiële gegevens:
Rabobank: NL29 RABO 0128502126,		
Pater Damiaanparochie kern Heinkenszand
ING: 286055, Parochiekern Heinkenszand
Doopcontactpersoon:
Karin Oudmaijer, 0113-567270
e-mail: oudmaijer2@zeelandnet.nl
Inleveren kopij Parochienieuws:
e-mail: addienelen@zeelandnet.nl
Addie Nelen, Stationsweg 30 Heinkenszand

gaan deze morgen voor het eerst ter communie. Onder leiding van hun juffen en na
het oefenen in de kerk gaat het nu echt
gebeuren. We wensen de kinderen een hele
mooie dag toe.
Paastriduum
Op 24, 25 en 26 maart is er in verband
met het paastriduum elke avond een
viering.
Op 24 maart is er ook ’s morgens een
viering met de schoolkinderen en op 25
maart is er ’s middags een kruiswegviering.
Pasen
Op Eerste Paasdag is er in onze parochiekern een kinderpaasviering. Young Spirit
zal hierbij voor de zang zorgen en na de
viering is er bij goed weer eieren zoeken
in de tuin van de pastorie. We hopen weer
veel kinderen te zien.

In natuursteen 1e soort materialen,
alles op maat gemaakt. Vraag vrijblijvend advies of prijsopgave. Een
bezoek aan onze showroom waard.

LIEF EN LEED

Zaagmolenstraat 32B, 4461 BL Goes
(aan het Molenplein).
Tel. 0113-227919 • Fax 0113-251075

Overleden:
Op 24 januari is overleden Maria Johanna
Grim op de leeftijd van 88 jaar. Marie is
ongehuwd gebleven en is heel haar leven
bezig geweest in de huishouding, zowel
thuis als elders. Zorgen voor anderen zag
ze als haar werk en gaf haar voldoening. Zij
was een bescheiden vrouw en altijd geïnteresseerd in anderen. De laatste weken
ging haar gezondheid achteruit, maar toch
had ze nog graag een tijdje willen leven.
We hebben afscheid van haar genomen in
de kerk waar ze zo’n sterke band mee had.
Doop
Op 31 januari is in onze kerk gedoopt Iris
Jasmijn Maes, dochter van Christiaan Maes
en Patricia Maes-de Jonge, Nieuwkamersedijk 1, 4451 NH Heinkenszand.

BIJZONDERE VIERINGEN
8 maart en 25 maart kruiswegviering
Zoals elk jaar zijn er ook dit jaar weer 2
kruiswegvieringen. Op 8 maart begint de
viering om 19.00 uur en op 25 maart om
15.00 uur.
12 maart Kennismakingsviering
van de vormelingen.
In deze viering stellen de vormelingen zich
aan u voor. De mis wordt voorgegaan door
pastor Heezemans en Free Spirit zal het
muzikale gedeelte verzorgen.
10 april om 11.00 uur
Dertien kinderen uit onze parochiekern

Al 85 jaar familie bedrijf
specialisten in
• grafgedenkstenen
• aanrechtbladen
• vensterbladen

Welkom van maandag t/m vrijdag van
08.00-17.00 uur en op zaterdag van
10.00-12.00 uur of op afspraak
Toonzaal geopend te Oosterland
J.P. Boogert, v. d. Abeelstraat 1,
tel: 0111-642682, Dagelijks geopend

ACTIVITEITEN 2015 BLASIUS
PAROCHIEKERN
Onze voorzitter heeft in zijn nieuwjaarsrede
een aantal zaken genoemd die aangeven
hoe actief onze parochie is. Om trots op
te zijn.
Met het oog op de komende actie kerkbalans goed om toch nog enkele details van
een aantal activiteiten weer te geven.
3 februari 2015: feestdag van onze
patroonheilige: Heilige Blasius.
Op deze dag en op 4 februari kregen de
kinderen van de Jan van Schengenschool
op verschillende punten informatie over de
kerk en de Heilige Blasius.
De groepen werden verdeeld, men bezocht
de Maria-grot, de sacristie, de kerk en de
pastorie. Op elk punt was iemand aanwezig
om iets te vertellen over het onderdeel wat
men bezocht en over de Heilige Blasius.

Daniëlsweg 1, 4451 HP Heinkenszand
Tel. (0113) 56 15 93, Fax (0113) 56 73 83
Postadres: Postbus 390, 4460 AT Goes
E-mail adres: info@rijkbouw.nl
Website: www.rijkbouw.nl

Lia Heijboer
Praktijk “Onderweg” voor persoonlijke
ontwikkeling en bewustwording.
Voor psychosociale begeleiding, reiki en
hypnotherapie.
Kijk voor meer informatie op de website, mail of
bel mij! infopraktijk@zeelandnet.nl
telnr 0646367997
website: communities.zeelandnet.nl/praktijk
Oud-ovezandseweg 3, 4441TG Ovezande
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jubileumviering met volle kerk ende uitgave van een prachtig jubileumboek over
de parochiegeschiedenis.
2 november: Allerzielen

17 april: kruiswegviering.
Alle kinderen hebben in groepjes de kruiswegviering gedaan. Het lijdensverhaal
maakte veel indruk, ze mochten actief
deelnemen.
Mede dankzij inzet en medewerking van de
onderwijzers en medewerk(st)ers van de
Jan van Schengenschool betrekken we de
kinderen zo bij het christen zijn.
25 maart (halfvasten) en
Goede Vrijdag 18 april
Met de instandhouding van de kruiswegvieringen, waarbij ons dameskoor altijd weer
zorgt voor de passende gezangen, doen we
een 40-tal parochianen een plezier.
Het tweede weekend van september:
rommelmarkt
In dit weekend is het op zaterdag en zondag een gezellige drukte rond en in de
kerk. Alle spullen die we gekregen hebben
worden dan verkocht, ook kun je daar dan
terecht voor wafels, koffie of thee en nog
veel meer. De opbrengst van de rommelmarkt gaat naar diverse goede doelen.
Oktober: 4 rozenkransvieringen.
Deze vieringen, opgeluisterd met mooie
Maria liedjes worden door de aanwezigen
enorm gewaardeerd. Op de laatste avond
van de laatste rozenkrans viering wordt er
samen met de leden van het dameskoor
gezellig koffie gedronken in de pastorie,
een heel fijn moment.
Oktober: jubileumviering
150 jaar Blasiuskerk en 200 jaar Blasius parochie werden gevierd met een
18

Een nagenoeg volle kerk. Er zijn zelfs mensen uit Zuid-Limburg en Noord-Holland,
maar ook uit Schouwen-Duiveland aanwezig. Het samen herdenken van onze dierbaren geeft op deze wijze veel waarde aan
de viering. Zeker ook omdat de vrijwilligers
hebben gezorgd voor een keurig uitziend en
verlicht kerkhof.
25 december: kerstdiner
Dit wordt georganiseerd voor mensen die
op Eerste Kerstdag alleen zijn. Er waren dit
jaar 29 mensen.
Het was dit jaar de vijfde keer dat het
plaats vond. Het wordt georganiseerd door
de Caritas werkgroepen van de Samen op
weg kerk en de Katholieke kerk.
Het enthousiasme van de deelnemers en
de vele vrijwilligers is hartverwarmend.
26 december: levende kerststal
Op 26 december wordt al meer dan 25
jaar een levende kerststal georganiseerd
voor de kleine kinderen, maar ook volwassenen komen er graag naar kijken. Het is
dan ook ieder jaar weer de moeite waard
om dit te organiseren. Een echt kerstkind
met Maria en Jozef, schapen, herders,
koningen, engeltjes een os en een ezel en
een koor dat leuke kerstliedjes zingt is dan
ook niet niks.
Zangochtenden
Deze zijn bestemd voor hen die afhankelijk
zijn van anderen voor vervoer daardoor
moeilijk de reguliere vieringen kunnen
bijwonen. De ochtenden worden afwisselend in de dorpskerk en de Blasiuskerk
georganiseerd.
Waarschijnlijk zijn we nog het een en ander
vergeten, maar u ziet dat er genoeg leeft in
onze parochie.

DE KERK IS ER VOOR IEDEREEN!
Helpt u deze activiteiten in stand te houden, door eens na te gaan of u als vrijwilliger iets voor de kerk kunt doen en via een
bijdrage aan de komende actie kerkbalans.

KBO AFDELING HEINKENSZAND
Op 23 februari verscheen de Nestor
en rond 25 februari werd het volgende

Parochienieuws bij u bezorgd. Voor ons en
voor de kerk belangrijke informatiekanalen.
Ik heb er dan ook het volste vertrouwen in,
dat ik hierdoor een groot aantal lezers kan
bereiken om hen de nieuwtjes onder de
aandacht te brengen. Makkelijk toch, als
u daar ook maar enige belangstelling voor
heeft, hetzij van de KBO of vanuit de kerk.
Ik zou ook niet weten, hoe ik de leden van
de KBO nog beter kan bereiken. Want hun
bezoek aan de bijeenkomsten staat op een
laag pitje. Dat geldt voor de kerk eigenlijk
precies hetzelfde. In de kerk is iedere week
informatie. Maar als er slechts 70 mensen
van de ruim 1000 parochianen (in 2 diensten is dat 140) in de kerk aanwezig zijn, is
zo’n blad toch nog handig om informatie te
verschaffen, naast de informatie die vanuit
de kerk zelf verschaft wordt.
De KBO opende dit jaar met een gezellige
samenzijn op 11 februari. Geen spreker,
maar onder meer uitwisselen van nieuwtjes
op die 1e dag in 2016. Afgewisseld met 4
rondjes BINGO met 4 x 3 prijsjes. Voor de
1e keer dit jaar een gratis middag op kosten
van de KBO. Koffie/thee, drankjes met toebehoren echt gratis.
Veel belangrijker voor de KBO is donderdag
10 maart. Wij hebben dan om 13.30 uur
de Algemene jaarvergadering in Maranatha.
Vooraf wordt hiervoor veel schrijfwerk verricht en krijgen de leden informatie over de
financiën. Mina, de secretaresse, heeft alles
goed voorbereid en Ad Courtin was zo goed
om het in de computer te verwerken. Daardoor krijgen alle leden dit overzicht en de
andere overzichten in de Nestor. Samen dus
met activiteiten 2015, vergaderingen van
afdeling en kring, ledenbestand 31 december 2015 en dat alles vermenigvuldigd door
Fons de Maat Sr.
Wilt u zelf ook lid worden van de KBO
of wilt U meer informatie, bel mij gerust:
tel.568004
Secr.: Mina van ’t Westeinde – van den Dries

OPBRENGST COLLECTES:
26 december:
Kerstpakketten Caritas
01 januari:
Diaconie in eigen parochie
24 januari:
Project Haïti

€ 388.56
€ 72.10
€ 171.00

PAROCHIEKERN
KWADENDAMME
H. BONIFACIUSKERK
-	Secretariaat is gevestigd in het parochiehuis:
J. Frisostraat 5, 4434 AC Kwadendamme.
-	Op dinsdag- en vrijdagmorgen is er iemand van
of namens de parochiekerncommissie aanwezig
tussen 9.00 – 12.00 uur.
- Telefonisch bereikbaar: 0113-649219 of 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:
- Iedere vrijdagmorgen 09.00 uur
- Iedere 1e vrijdagmorgen na de viering koffiedrinken in het parochiehuis
- Alle zondagen: 10.45 uur
- In principe ieder 3e zondag van de maand kindernevendienst voor kinderen van de basisschool vanaf 4 jaar.
- Intenties en andere mededelingen worden
afgedrukt in “de Bonifaciusbode’. Dit blad ligt
achter in de kerk en kunt u gratis meenemen.
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.

‘N BITJE TEJATER

En wee ‘n volle kerke. Wat is dat toch moôi,
die carnavalsmisse. Noe wazze me vroeger
gewend an pastoor Pau Verbeek en z’n WestBrabanse wieze van carnavallen, mae tegenworig gî ‘t mie Fons van Hees effenof op z’n
Mastrichs! En da’s toch are koeke as krenten.
Mastrichse carnaval, dat is gin flauwekul, da’s
‘n cultureel ôôgfeêst. ‘n Feêst van en voe de
mensen, tuus, op straete, in de café en in de
kerke. Dus glad niks van wat at ‘r aol in de
PZC stoeng over drank, seks en trance. Dat
was zomae ‘n onderzoek van reclamebureaus
en verkôôpers van carnavalskostuums, van
de commersie dus. Nêê, de carnaval, dat is
‘n feêst van opkroône en optuge, waegens
bouwe, toneêl opvoere, zienge en teksten
maeke in j’n eigen dialect, groôs weze op
d’eigen’eid van ‘t durp en ‘t land dir a je
weunt. Dus d’r wier in de kerke ok ebede en

ezonge in ‘t Zeêuws! Eêst deur de Sienging
Voices op de tekst van Therèse Fransé, mae
dînae warentig ok op ‘n tekst van de pastoor
zelf. “t Is ‘n bitje tejater ier” zonge m’ aolegaere uut volle bost. ‘t Was net nie percies
dudelik wir a me noe de klemtoône moste
legge: was t’r noe zomae ‘n kleinig’eidje, of
was t’r effenof ‘s ‘n bìtje tejater ier? In elk
geval konne de maskers en monnebakkesen
of, en konne m’oôns waere gezicht litte zie.
(Dat leste is voe d’ ingewiede, mae jie was
t’r toch ok?)

Van der Hooft
Uitvaartzorg
C.W. de Kok / C. de Kok-van der Hooft

Schoorkenszandweg 8b, 4431 NC ‘s-Gravenpolder

T: 0113 311517 / M: 06 55140274

E: info@vanderhooftuitvaartzorg.nl
W: www.vanderhooftuitvaartzorg.nl

Uw vertrouwen waard voor een
persoonlijke begeleiding

Hans de Vos ( foto’s Jan Strôôband)

AOL TEJATER

Het was een bijzonder mooie carnavalsmisse
en of dit nu kwam door het motto, door het
uitgebreide ontbijt, het op het motto geschreven carnavalslied van Singing Voices of door
het toepasselijk optreden van prins en pastoor, ik zou het niet kunnen zeggen. Het zal
een mix van dit alles zijn geweest. Het was stil
op de momenten dat de liturgie erom vroeg,
we zongen met z’n allen toen de pastoor
erom vroeg en we lachten als we rondom ons
heen keken. Kortom, we beleefden een mooi
uur van saamhorigheid. Dat is niet alleen
mijn belevenis geweest maar dat bevestigden vele carnavalsvierders nog eens duidelijk
door de grote opkomst tijdens de viering van
Aswoensdag. Aol tejater, maar wel met een
knipoog naar Onze Lieve Heer.

Wij zijn er voo
Voor, tijdens e
na de uitvaart
Monuta Richard Ensing
Kantooradres (op afspraak)
Fluitekruidstraat 8, 4461 MH Goes
T: 0113-783 993 E: rensing@monuta.nl
I: www.monutarichardensing.nl

Wij
zijnu.er voor u.
Wij
zijn
er
voor
GEEF DE PEN DOOR (6)
Voor, tijdens en Richar
Van mijn collega Marleen Zuidhof
de pentijdens en
Voor,
overgenomen. Ik ben evenals zij werkzaam
na de uitvaart.
de uitvaart.
op de Mgr. Heyligersschoolna
in Kwadendamme. Mijn vroegste herinneringen aan de
Wij zijn er voo
kerk stammen uit de periode dat ik nog een
kind was. Het was in die tijd vanzelfsprekend
Voor,
tijdens
e
Richard
Ensing
dat er elke zondag een bezoek gebracht
Richard Ensing
na de uitvaart
werd aan de kerk en dat je je communie
Marga van de Plasse (foto Jan Strooband)

Monuta Richard Ensing
Monuta Richard Ensing
Kantooradres (op afspraak)
Kantooradres (op afspraak)
Fluitekruidstraat 8, 4461 MH Goes
Fluitekruidstraat 8, 4461T:MH
Goes 993 E: rensing@monuta.nl
0113-783
T: 0113-783 993 E: rensing@monuta.nl
I: www.monutarichardensing.nl
I: www.monutarichardensing.nl

en vormsel deed. Na mijn benoeming aan
de school volgden al snel het lidmaatschap
van de parochievergadering, deelname in
verschillende werkgroepen, lector en lid van
jongerenkoor ‘Singing Voices’. De school en
de kerk waren in die tijd nog onlosmakelijk

Monuta Richard Ensing
Kantooradres (op afspraak)
Fluitekruidstraat 8, 4461 MH Goes
T: 0113-783 993 E: rensing@monuta.nl
I: www.monutarichardensing.nl
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met elkaar verbonden, je inzet voor de parochie werd als iets vanzelfsprekends ervaren.
In de loop der jaren kreeg ik steeds meer
het gevoel dat de inhoud van de bijbel en
de uitleg daarvan door de kerk steeds meer
indruisten tegen mijn gevoel. Jarenlang heb ik
dan ook afstand gehouden van de kerk. Dat
veranderde in 2007 toen ik, samen met Erik,
het idee opperde om de Sacramentsprocessie weer in ere te herstellen. Het enthousiasme in de parochie raakte mij en gaandeweg
ging ik mij steeds meer thuis voelen in de
kerkelijke gemeenschap, die samen wil vieren en waar men er voor elkaar wil zijn. De
problemen rondom ons huwelijk hebben mij
juist gesterkt in dat gevoel; aan de basis zit
het wel goed. Ik blijf kritisch staan tegenover
de kerk als instituut (mensenwerk), maar de
boodschap van het evangelie geeft mij het
gevoel deel uit te willen blijven maken van het
instituut R.K.-kerk.
De afgelopen tien jaar bereid ik, samen met
Marga, de kinderen voor op hun Eerste Heilige Communie. Nu de Sacramentsprocessie
om de twee jaar wordt gehouden (in 2017
de achtste editie) is er ook wat meer ruimte
gekomen om jaarlijks in klederdracht deel te
nemen aan de Maria-Ommegang in Bergen
op Zoom, waar we met een grote groep het
Mariabeeld van Kwadendamme meedragen
in de stoet. Ik geef de pen door aan de voorzitter van ‘Singing Voices’ Rita Audenaerd.

wilt maken van een overschrijving, verzoeken
wij u dit te doen naar het vermelde nummer
NL63RABO0143305654. U weet dan zeker
dat het geld bij het goede doel terecht komt.
We zijn op de goede weg om het totaalbedrag
van € 3.500,- te halen. Meer zou natuurlijk
nog mooier zijn. Samen met de schoolkinderen, de kinderen van de Nevendienst en met
u moet dit mogelijk zijn. Tevens wordt voor dit
doel de actie “Plantje voor een ander landje”
gehouden, aansluitend op de kerkdienst op
het hoogfeest van Pasen. In het Heilige jaar
van barmhartigheid rekenen we op uw gulle
gaven, zodat wij als parochiegemeenschap
mee kunnen werken aan een mooie toekomst
voor de kinderen van Denise.
Namens het Caritasbestuur, maar vooral uit
naam van Denise en Pater Jan Beekman,
veel dank.
Theo Audenaerd, Caritaskerncommissie

BIJBELS KOKEN,
PROEVEN VAN VERHALEN

Leo Grim
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EEN NIEUWE TENTOONSTELLING
We gaan afscheid nemen van de vele heiligenbeelden en aanverwante pronkstukken
die de laatste maanden onze doopkapel
hebben gesierd. Doordat toch nog behoorlijk wat mensen reageerden op onze oproep
konden we een kleine doch zeer bijzondere
tentoonstelling realiseren. Hoewel we aan
allen dank verschuldigd zijn, willen we toch
speciaal de familie Vermeulen noemen. Zij
droegen in hoge mate bij aan de kwaliteit van
dit alles. We zijn hen hiervoor zeer erkentelijk.
Indien u een beeld beschikbaar hebt gesteld,
dan verzoeken wij u dit binnenkort weer op te
halen opdat we de vitrinekasten kunnen gaan
gebruiken voor het volgende thema. In aanloop naar de meimaand zal Maria centraal
staan. En ook bij deze tentoonstelling zou
het leuk zijn als we gezamenlijk tot resultaat
komen. Wellicht dat ook u vanaf 1 maart uw
Mariabeeld tijdelijk wilt uitlenen.

PRESENTATIE VAN COMMUNICANTEN

VASTENAKTIE 2016
In vervolg op de mooie Kerstactie, welke een
bedrag opleverde van ruim € 1.500,- vragen
we ook in de Vastentijd uw aandacht voor
het project “Bianca Couture” van Denise
Ouedraga te Ouagadougou in Burkina Faso.
Zoals u inmiddels weet, verzorgt zij een
driejarige opleiding voor jonge meisjes en
kindmoeders. Behalve een opleiding krijgen
de meisjes een voedzame maaltijd en worden er laboratoriumbepalingen en antivirale
HIV-medicijnen verstrekt. Eén en ander wordt
gecoördineerd door pater Jan Beekman,
ons allen goed bekend. Via hem kregen we
de noodoproep voor financiële ondersteuning om het project draaiende te houden.
Gelukkig heeft u aan deze oproep intussen
gehoor gegeven. We hebben dan ook besloten om ook de Vastenactie voor dit doel te
bestemmen.
Zoals gebruikelijk ontvangt u bij deze informatiegids een flyer, en tevens een witte envelop met daarop een sticker van “Bianca Couture”. Ook dit jaar worden de enveloppen bij
u thuis opgehaald, in de week voorafgaand
aan de Goede Week. In tegenstelling tot
andere jaren staat er het bankrekeningnummer op van onze eigen Caritas. Als u gebruik

liefst 63 potten werden verkocht. En dat alles
t.b.v. de spaarpot voor de Mariakapel op
ons kerkhof. Ook 46 jaarkalenders met het
unieke logo van dit koor hebben een mooie
plaats in vele huishoudens gevonden. Begin
januari mochten we een bedrag van 260
euro bijschrijven door genoemd project. Op
de thermometer die in de kerk staat, valt af
te lezen hoe de financiële stand van zaken
is. Namens ons allen heel veel dank voor dit
leuke en ook nog eens smakelijke initiatief.

Met een groep van zo’n 25 personen, hebben we vrijdag 12 februari bijbels gekookt,
onder de inspirerende leiding van pastor Ria
Ombelets. We hebben geluisterd naar de
uitleg over het voedsel in de bijbelverhalen,
zoals uit de tijd van Mozes en bij het joodse
paasfeest. En net als de mensen toen, zijn we
gaan koken met de daar genoemde vruchten
van de aarde. Voor sommigen van ons was
het nieuw om aan de slag te gaan met kekererwten, bulghur of rode linzen. Dat alleen al
gaf stof genoeg om samen over te praten. Het
werd een heel gevarieerd, smaakvol menu,
zonder vlees of vis, maar met zuivelproducten, brood, groenten, vruchten, noten, kruiden
en specerijen. Een heel smaakpalet om van
te proeven: zout, een beetje zuur en lekker
zoet. Aan één lange tafel hebben we samen
de maaltijd gedeeld en was er tijd om naar
elkaars verhalen te luisteren. Dank voor de
leerrijke maar vooral gezellige avond.
Annelies de Vos (foto Jan Strooband)

VERKOOP VAN JAM EN KALENDERS
De potten bramenjam van zangkoor Singing
Voices zijn grif van de hand gegaan. Maar

Tijdens de Palmpasenviering presenteren
vier kinderen zich als toekomstig communicant. Wie zij zijn, dat gaan ze die zondag zelf
vertellen. Wij als parochiekern zijn heel blij
dat deze jonge kinderen zich aansluiten bij
het project, en met verhalen en door zingen,
bidden en knutselen willen leren over Jezus.
Zij gaan door de poort, en wij mogen hen
bemoedigen en steunen. Het feest van de
Eerste Heilige Communie zal dit jaar plaatsvinden op zondag 22 mei.

GOEDE WEEK
Op donderdag 24 maart, Witte Donderdag, is er om 11.00 uur een viering in de
kerk voor en met de kinderen van de Mgr.
Heyligersschool. Ouders, opa’s en oma’s en
andere belangstellenden zijn hierbij van harte
welkom.
Om 17.00 uur gaan we Vastensoep eten.
In vervolg op de actie van vorige jaren
organiseren we wederom in de goede week
een gezamenlijke maaltijd. We willen graag
met mensen samen een sobere maaltijd te
gebruiken, een zogenaamde Vastenmaaltijd.
Het is immers gezellig om samen te eten, en
we dienen er ook nog een goed doel mee. We
eten Vastensoep met bruine boterhammen,

we vragen daarvoor een bijdrage van € 5,-.
De opbrengst komt ten goede aan de Vastenactie. Jong en oud zijn van harte welkom;
voor kinderen geldt een gereduceerd tarief
van € 2,-. U kunt zich opgeven tot en met
woensdag 23 maart via het Parochiehuis.
Op vrijdag 25 maart, Goede Vrijdag, gedenken we biddend en zingend langs de veertien
staties op eenvoudige wijze de kruistocht van
Onze Lieve Heer. Aanvang 15.00 uur.

HOOGFEEST VAN PASEN
Op Paasmorgen wordt de nieuwe Paaskaars
op feestelijke wijze binnengedragen. En
natuurlijk zorgen de kinderen van de Nevendienst ook dit jaar weer voor de traditionele
actie Plantje voor een ander landje. Zoals
altijd zorgt het Kaske van Kopmels voor een
frisse voorraad eenjarigen en kamerplantjes, die dan op het einde van de viering
(hopelijk) weer grif van de hand gaan. Het
jaargetijde leent zich er immers prima voor.
Voorjaar: groei, bloei, nieuw leven. Prijs
€ 2,-- per stuk.

PAROCHIEKERN
LEWEDORP
H. ELIGIUSKERK
Correspondentieadres:
Burgemeester Lewestraat 11
4456 AG Lewedorp (parochiezaal en secretariaat)
e-mail: eligiuslwd@zeelandnet.nl
telefoon: 0113-613164 / 0113-581577
Financiële gegevens:
RABO: NL63 RABO 0128502096		
Pater Damiaanparochie kern Lewedorp
Spreekuur secretariaat:
Iedere eerste maandag van de maand van 19.00 uur
tot 19.30 uur telefonisch spreekuur door
mevr. C. Vreeke, tel. 0113-612694
Doopcontactpersoon:
Marleen van Stee tel. 06-51119128
e-mail: marleen.vanstee@gmail.com
Kopijadres:
e-mail: bvklooster@zeelandnet.nl
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

TARIEVENLIJST BEGRAAFPLAATS

MIE Z’N OALLEN GIT ’T BETER!

De kerncommissie heeft de tarieven voor
de begraafplaats als volgt vastgesteld en
van toepassing verklaard met ingang van 1
januari 2016.
- Delven van een graf: gemeentelijk tarief.
Aangezien de parochiekern niet beschikt
over een eigen grafdelver, worden deze
werkzaamheden door de gemeente Borsele uitgevoerd. De kosten hiervan worden
doorberekend.
- Voor het verlenen van het recht tot het
doen begraven of bijzetten van asbussen
voor een periode van twintig jaar: van een
persoon van twaalf jaar of ouder € 742,50
en van een kind beneden twaalf jaar
€ 371,25.
- Voor verlenging van tien jaar: voor een
persoon van twaalf jaar of ouder € 371,25
en van een kind beneden twaalf jaar
€ 185,60.
- Voor de vergunning tot het plaatsen van een
grafsteen en gedenkplaat wordt geheven
€ 275,00.
Verder wijzen wij u er nadrukkelijk op dat
een begraafplaats een plaats is om te
gedenken, een plek bedoeld om onze lieve
doden te bezoeken en te eren. Geen plek
om te spelen, geen plek voor baldadigheid.
Dit is natuurlijk een open deur, maar toch
ontvangen we af en toe signalen dat orde
en rust verstoord worden. Dat is jammer, en
u begrijpt dat dit niet de bedoeling is. Laten
we er samen op letten dat onze dodenakker
blijft waarvoor ze is bestemd: een plek van
herdenking, bezinning en respect.

Dit was het motto van carnaval 2016 in ’t Kraaienist en
dus ook het thema van de
jaarlijkse carnavalsmis.
Aangezien deze mis altijd op
carnavals vrijdag gehouden wordt, tussen het
Kindercarnaval en het grote carnavals bal in,
zit ook iedereen in de juiste sfeer en is de mis
prima bezocht.
Ook altijd leuk, dat vele optochtdeelnemers
dan aanwezig zijn, hetgeen de binding tussen carnaval en zijn kerkelijke tradities mooi
weergeeft .
Pastoor Van Hees had zich weer prima voorbereid en zich goed ingelezen in het carnavalsblad. Deze mis stond tevens in het teken
van het afscheid van Prins Sef, die na 11 jaar
gaat aftreden en volgend jaar verder gaat als
bestuurslid en pastoor Van Hees refereerde
hier dan ook naar in zijn overweging.
Een overweging in stijl; op rijm en 11 coupletten lang!
Onze Paerehatse vrienden van Blaaskapel “de
Koenkelpot” waren uiteraard ook weer in vol
ornaat aanwezig om te zorgen voor onvervalste
carnavalsklanken en de dames van 'ons eigen'
koor Con Dios lieten zich weer van hun beste
kant zien en horen en zij zongen zelfs een

Nieuwe rijksweg | 49 ’s-Heer Arendskerke
tel. 0113 270960 | www.terlucht.nl

Uw specialist in rouwbloemen

Voor een zorgzame begeleiding

Dag en nacht bereikbaar op:

(0111) 45 07 17
www.uitvaartsd.nl

Schouwen-Duiveland
Wilgenstraat 12
4307 DA Oosterland
0111 402 000
(dag en nacht bereikbaar)

info@uitvaartdevlieger.nl

www.uitvaartdevlieger.nl
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eigen carnavalsmedley als toegift. Dit deden
zij trouwens een dag later weer; “Con Dios”
deed mee in de optocht, wat heel erg leuk
en geslaagd was! Wellicht het begin van een
nieuwe traditie?
Voor de allerlaatste maal zong Prins Sef, met
ondersteuning van blaaskapel en koor in de
kerk, de ultieme Kraaienist klassieker: 'De
Hoofdman' Dit zal dus volgend jaar niet meer
gespeeld worden; dan is er immers een nieuwe Prins! De collecte voor een het goede doel:
€ 287,-- bestemd voor Hospice “Het Clarahofje” in Goes. Mevr. Mandos was namens
het Clarahofje aanwezig om een en ander kort
toe te lichten. Pastoor Van Hees zijn wij uiteraard zeer, zeer erkentelijk, evenals Blaaskapel
“de Koenkelpot” en koor “Con Dios” voor hun
onmisbare en enthousiaste bijdragen. En niet
te vergeten; de mensen van de kerkversiering!
Volgend jaar houden we de mis wat compacter
trouwens. Als laatste bedanken wij Prins Sef
voor de afgelopen 11 jaar!
Mie z’n oallen git ’t beter; volgend jaer wee!

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
Rilland: J. Heijnen, Gentsestraat 12,
4411 DK Rilland, Telefoon 0113-551719.
Mob 06-14701692
Yerseke: J. Rijk, Begonialaan 9,
4401 HN Yerseke, Telefoon 0113-573469.
Doopcontactpersoon
Parochiecentrum, tel. 0113-218610
Kopijadres Oost-Zuid-Beveland:
Jeannet Kievit, Marconistraat 34,4416 DE
Kruiningen, e-mail: aakievit@zeelandnet.nl

LIEF EN LEED

KINDERNEVENDIENSTEN
Op 6 maart is de eerstvolgende kindernevendienst en crèche. Deze viering staat natuurlijk
in het teken van de veertigdagentijd. Daarna
is er op 3 april weer kindernevendienst en
crèche. Op deze dag is het ook de presentatieviering van de Eerste Communie.

PASEN
Op eerste paasdag (27 maart) is er een
gezinsviering. Het kinderpastoraat is al volop in
de voorbereiding voor deze viering. We hopen
er met zijn allen weer een mooie viering van te
maken. Deze morgen is er geen kindernevendienst en crèche! Iedereen (van jong tot oud)
is welkom in de kerk om de GEZINSviering bij
te wonen. Jullie komen toch ook?
Het kinderpastoraat

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN
In de parochiezaal tenzij anders vermeld.
7 maart Gebouwencommissie 20.00 uur
14 maart Parochiekernvergadering 19.30 uur
18 april Parochie-adviesvergadering 19.30 uur

DIENSTEN IN DE KRAAYERT
Bijna iedere woensdag om 14.00 uur.
Zie “kerkdiensten in de regio” voor in dit blad.
Voor afwijkende data zie dienstenrooster
voorin dit blad.
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Overleden
Op 26 januari 2016 is Nel de Klerk – Voet,
weduwe van Jos de Klerk, op
89-jarige leeftijd te Goes overleden. We
hebben op zaterdag 30 januari tijdens de
gezongen uitvaartdienst afscheid van haar
genomen in de parochiekerk te Hansweert,
waarna de crematie in besloten kring te
Middelburg heeft plaatsgevonden.
Op 10 februari 2016 is Truus Jansen –
Maalman, weduwe van Johan Jansen, op
90-jarige leeftijd Krabbendijke overleden.
We hebben op dinsdag 16 februari tijdens de gezongen uitvaartdienst afscheid
van haar genomen in de parochiekerk te
Hansweert.
Aansluitend vond om 13.00 uur de crematieplechtigheid plaats in het crematorium
te Middelburg.

AANDACHT VOOR PAROCHIANEN IN
RILLAND
Zoals we eerder al schreven (Parochienieuws december/januari) proberen we
de parochianen in Rilland niet in de kou
te laten staan, ook al is de kerk inmiddels
gesloten. Daarom willen we in de komende
maanden zogeheten 'huiskamervieringen'
houden. We komen één keer per maand
bijeen in huiselijke kring. Het zal een
viering zijn, waarin we samen luisteren
naar Gods woord, samen zullen zingen en
samen zullen bidden en vragen om Gods
zegen over onze bezigheden.
Op zaterdag 26 maart (Paaszaterdag) om
10.30 uur doen we dat voor het eerst. De

familie Van Pham (Bathseweg 1) stelt haar
woning gastvrij ter beschikking. Het is vanwege de organisatie belangrijk, dat u zich
even aanmeldt bij ondergetekende.
U kunt alvast de datum voor de volgende
huiskamer vieringen noteren: zaterdag
23 april en zaterdag 21 mei, telkens om
10.30 uur. Plaats van samenkomst wordt
nog bekend gemaakt.
Wiel Hacking, 06 – 17 598 152 of
wielhacking@gmail.com

IBS HORIZON

Angst en vertrouwen.
Jezus steekt samen met zijn leerlingen
het meer van Galilea over. Ze verlaten vertrouwd gebied. Als zij midden op water zijn
steekt er een storm op en terwijl Jezus ligt
te slapen, raken de leerlingen in paniek.
Laat Jezus, in wie zij vertrouwen, hen in
de steek?
Deze spannende overtocht brengt vragen met zich mee als: met wie zijn wij in
zee gegaan? Wat staat ons allemaal te
wachten?
De weg was niet gemakkelijk. Het woord
geloof brengt hier de betekenis van vertrouwen. Een tegenkracht tegen alle angst
in.
De komende tijd leren de kinderen dat vertrouwen vooral te maken heeft met eerdere
ervaringen en met mensen die je steunen.
Ze leren dat angst soms een signaalfunctie
kan hebben en je kan waarschuwen voor
iets dat niet goed is. Ze ontdekken dat vertrouwen, in jezelf en in anderen moet groeien en dat je daar zelf iets aan kunt doen.
Groeten van groep 8 ICBS de Horizon.

OECUMENISCHE
JONGERENNEVENDIENST EEN FEIT!
Zondag 31 januari Zijn we voor het eerst
officieel gezamenlijk samengekomen om
de jongerennevendienst te vieren. We vierden het bij een leidster thuis en waren
met veel jongeren. Ook de Bridgebuilders
waren vertegenwoordigd. Onder het genot
van een kopje thee en een koekje, werden
we voorgesteld en er werd duidelijk hoe de
opzet was van een jongerennevendienst.

BLOEMENPOT

PAROCHIEKERN

De bloemenpot heeft in de maand januari
€ 33,95 opgebracht.
Namens de bloemengroep hartelijk dank.

PAROCHIEAVOND

Wat voor Lenie en mij opviel was de zee
van tijd die we hadden. In tegenstelling tot
de 20-30 minuten die we tijdens een mis
bij ons hadden, hadden we nu ruim een
uur de tijd!
Het thema was: Waarom doe jij je soms
anders voor dan je werkelijk bent?
Een hot-item onder pubers! We lazen uit
de Bijbel, spraken hierover na. Keken een
filmpje; waarbij we zagen dat een onzeker
meisje op het voortgezet onderwijs populair werd door bijzondere (gelogen) verhalen te vertellen. Ze kreeg aandacht, waardoor dit gedrag alleen maar versterkt werd.
Haar vriendin was echter standvastig en
wees haar op haar gedrag, wat ook gevolgen had voor anderen. Uiteindelijk heeft
ze open kaart gespeeld, waardoor ze toen
stoerder was, dan toen ze loog. Vervolgens
speelden we met de jongeren een spel: ze
mochten een verhaal vertellen wat gelogen
of waarheid was. Dit moesten de anderen
dan raden. Uiteindelijk was de boodschap:
blijf bij jezelf. Je bent goed zoals je bent
en je mag er zijn als mens èn als christen.
Lenie, de jongeren en ik voelden ons welkom! Het was een warm samenzijn.
Angela Koole

Het bestuur van de parochiekerncommissie
Oost-Zuid-Beveland organiseert op donderdag 7 april om 19.30 uur een informatieavond voor alle parochianen in dorpshuis
“Kaj Munk” te Hansweert. We willen U deze
avond informeren over de verkoop van de
St. Jozefkerk en de Ark te Rilland en op
welke wijze het pastoraat verder ingevuld
gaat worden. Tevens willen we met alle
parochianen van gedachten wisselen over
de toekomst van onze parochie (pastoraal
plan, begraafplaats, kindernevendienst).
Na het informele gedeelte volgt nog een
gezellig samenzijn onder het genot van een
drankje en een hapje.

VIERING PALMPASEN
Zaterdagavond 19 maart is er in Hansweert
om 19.00 uur een viering in verband met
Palmpasen. Daarom is er op zondag 20
maart geen viering.
Opmerking van de eindredactie van
Parochienieuws

HOMMAGE JOZEFKERK
Als u de voorkaft van ons Parochienieuws
goed bekijkt ziet u nog steeds de afbeelding van de Jozefkerk afgebeeld. Ook al
doet het gebouw geen dienst meer als kerk,
toch vonden we passend uw kerk nog af te
drukken, minimaal tot mei 2016; wellicht
is de kerk dan echt uit het straatbeeld verdwenen en laten we de foto op de voorkant
ook echt ‘los’…. Echt loskomen van binnenen buitenzijde is een proces van gepast
afscheid nemen.

OVEZANDE
O.L.V. HEMELVAARTKERK
Kerkgebouw
Onze Lieve Vrouw Hemelvaart,
Hoofdstraat 60, Ovezande
Contactadressen
Secretariaat: pastorie Hoofdstraat 58,
4441 AE Ovezande tel.: 0113-655214
internet: www.rkovezande.nl
e-mail: rk.ovezande@zeelandnet.nl
Financiële zaken
Bankrekening: NL27 RABO 0346008948
Pater Damiaanparochie parochiekern Ovezande
Misintenties, uitvaarten, huwelijken,
jubileumvieringen e.d.:
Mevr. Oostdijk-Uitterhoeve, tel.: 0113-655675
of Mevr. Harthoorn-Capello, tel.: 0113-655157
Doopcontactpersoon:
Nicolien de Jonge, tel.: 0113-655868
Kindernevendienst
Elke tweede zondag van de maand (behalve de
zomervakantie)
Inleveren kopij ‘Parochienieuws’
Dhr. M. Bierens, Constantijnstraat 4, 4441 BB
Ovezande, tel. : 0113-655520,
e-mail: mbierens0@gmail.com

LIEF EN LEED
Overleden
Martina Maria Boonman-de Baar is op 11
februari overleden in de leeftijd van 67 jaar.
Tinie was lid van de werkgroep 'kerkwerksters'.
Al vele jaren zorgde ze mede voor een schone
kerk. Als zij een middag bij elkaar kwamen
om het koper te poetsen, was ze er altijd bij.
Nooit deden we vergeefs een beroep op haar.
De werkgroep zal haar missen. Haar man, kinderen en verdere familie wensen zij heel veel
sterkte toe. De afscheidsdienst vindt plaats in
de aula van het crematorium te Middelburg.

VASTENACTIE
Tijdens de vastenperiode vragen wij uw aandacht voor een project in Oeganda: ‘Water
bron van alle leven’. Bij dit nummer van
parochienieuws vindt u een begeleidend
schrijven en het bekende vastenactie zakje.
Namens de Caritas kern commissie,
William Harthoorn

COMMUNIEPROJECT
Op zondag 6 maart gaan onze zeven communicanten na de viering van start met
het communieproject “Blijft dit doen”. In
dit nieuwe en eigentijdse project horen ze
verhalen uit het oude en nieuwe testament.
Door te werken in een mooi werkboek, worden ze zo stap voor stap voorbereid op het
feest van hun Eerste Heilige Communie op
zondag 22 mei om 9.30 uur.
Werkgroep eerste communie
Saskia de Baar, Annemieke Harthoorn,
Charlotte den Toonder
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PALMPASEN: PRESENTATIEVIERING
Op maandag 14 maart mogen alle kinderen om 15.30 uur palmpaasstokken
komen knutselen op basisschool “de
Zandplaat”. Hiervoor krijgen de kinderen
op school nog een informatie- en opgavebrief. Kinderen buitenom school kunnen
zich opgeven om hieraan mee te doen
tot 12 maart bij Charlotte den Toonder:
famtoonder@zeelandnet.nl
Op zondag 20 maart verwachten we al
deze kinderen in de viering van 9.30 uur
om met die prachtig versierde stokken
een mooie intocht te houden en samen
Palmpasen te vieren. In deze viering zullen
ook de zeven communicanten zich aan de
parochie voorstellen. Voor de allerkleinsten
is er crèche in de pastorie.
Na afloop van deze bijzondere viering willen we als werkgroep kindernevendienst,
alle kinderen uitnodigen om mee te gaan
naar het woonzorgcomplex “Nieuw Sande”:
om daar de ouderen van ons dorp een
bezoekje te brengen, onze mooie palmpaasstokken te laten bewonderen, samen
met ze te zingen, palmtakjes en een broodhaantje te brengen.

Werkgroep kindernevendienst
Angela Schoon, Saskia de Baar, Charlotte
den Toonder

SCHOOLVIERING
Op Witte Donderdag 24 maart is er in onze
kerk om 10.45 uur een schoolviering. Alle
kinderen en leerkrachten van basisschool
“de Zandplaat” zullen hieraan meehelpen.
Pastoor Van Hees zal in deze viering voor
gaan. Ook ouders en belangstellenden zijn
natuurlijk van harte welkom.

EERSTE PAASDAG
In de viering van Eerste Paasdag (op zondag 27 maart) zal pastoor Van Hees voorgaan en koor Pius X de muziek verzorgen.
Aansluitend nodigen wij alle mensen, groot
en klein van harte uit om in de kerktuin
paaseieren te zoeken! Dat het samen met
jong en oud op zoek gaan naar dit symbool
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van nieuw leven, ons veel plezier en saamhorigheid mag brengen.
De parochiekerncommisie

ACTIEWEEKEND “KERK IN DE
STEIGERS” 16 EN 17 APRIL

De voorgevel moet opgeknapt worden
Net als bij u thuis komt onderhoud aan
de kerk en pastorie regelmatig terug. Zo is
dit jaar in onze parochiekern de voorgevel
van ons kerkgebouw aan de beurt. Nu in
het kader van het masterplan Ovezande de
kerk zo prachtig in het licht is gezet, moet
hij er ook wel een beetje pront uit zien.
Maar ook ter voorkoming van lekkage en
het afvallen van stukken stucwerk is het
hard nodig dat er wat aan die voorgevel
wordt gedaan.
Onderhoud aan onze gebouwen wordt
veelal gedaan door vrijwilligers, maar dit
project gaat hun mogelijkheden te boven.
Dus zullen professionals moeten worden
ingeschakeld, en dat kost geld. Om de
lasten voor de kerkkas zoveel mogelijk te
beperken wordt een beroep gedaan op de
Gemeente Borsele, in het kader van het feit
dat de kerk een plaatselijk monument is. Er
komt uiteraard ook weer een actieweekend.
Dus is de werkgroep “Samen Sterk voor de
Kerk” al druk in de weer om een en ander
te organiseren.
Op het moment dat ik dit artikel schrijf is
het programma nog niet 100% rond, maar
een behoorlijke tip van de sluier kunnen we
al wel oplichten. Zo mogen we weer gebruik
maken van de loods van Koens aan de
hoofdstraat, die voor deze gelegenheid zal
worden omgedoopt tot “Koens Arena”. Op
zaterdagmiddag is er een grote rommelmarkt, waar de meest waardevolle zaken
weer bij opbod verkocht zullen worden, dit
keer door Pastoor Van Hees.
De spullen voor de rommelmarkt worden
opgehaald op zaterdag 2 april. Woont u
niet in Ovezande en heeft u toch spullen
voor onze rommelmarkt, wij halen ze graag
bij u op; bel dan even (0113)655391.

Voor zaterdagavond 16 april hebben we
een leuk dorpsfeestje in de planning! Onze
dorpsgenoot en DJ, Michel Remijn, zal de
avond opluisteren met gezellige muziek.
Daarnaast hebben we een geweldige band
kunnen strikken voor de live- muziek deze
avond: de band Kennèh is een feestband
uit de Achterhoek die al heeft opgetreden
op de Vierdaagsefeesten in Nijmegen,
voorprogramma Jovink en gespeeld met
Pater Moeskroen. Ze spelen binnenkort op
de fanclubdag van Rowwen Hèze. Zij brengen een mengeling van Nederlandstalig,
folk en folkrock.
Zondagmiddag 17 april is er weer van alles
te doen voor jong en oud, en trekt pastoraalwerker Wiel Hacking de prijzen van de
grote loterij. De loten voor deze loterij kosten € 5,00 per stuk. Geen gering bedrag,
maar daar zijn de prijzen ook naar: er zijn
maar 750 loten, en meer dan 50 prijzen. Loten worden huis aan huis verkocht
op Ovezande en Driewegen op zaterdag
9 april. Ook komt de Ovezandse band
Cyclone ’66, bestaande uit de gebroeders
Rentmeester, de boel opluisteren. We sluiten het weekend af met een optreden van
J&J 2 men companie.
Wij hebben er al zin in, u ook? We verwachten u op 16 en 17 april in de “Koens
Arena”.
Namens de werkgroep “Samen Sterk” en
de parochiekerncommissie,
Piet Rijk

TENTOONSTELLING
Voor het achtste jaar houden we in mei
in onze kerk
een tentoonstelling! Vorig
jaar waren het
kerststallen.
Dit jaar blijven
we in 'decembersfeer': we
gaan aandacht
besteden aan Sint Nicolaas. Wie heeft iets
voor ons te leen? Het gaat vooral om voorwerpen, beelden, platen of boeken die met
de heilige Nicolaas zelf te maken hebben. Of
misschien een Sinterklaaspak? We garanderen dat we ons uiterste best doen om uw
spullen weer netjes terug te bezorgen.
Neem alstublieft contact op met:
Jeannette van Beek, telefoon 655773
Els Boonman, telefoon 655391
Marlies Schenk, telefoon 655997

VESPERS
PAROCHIEKERN
SCHOUWENDUIVELAND

Op de zondagen 20 maart en 17 april zijn
er om 16.00 uur vespervieringen in de
Willibrorduskerk.

KINDERNEVENDIENST
Parochiekernsecretariaat:
Mosselstraat 4 4301 JN Zierikzee;
tel. 0111-417505
Geopend op dinsdag en donderdag
van 9.30 – 11.30 uur.
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:
Erika van Oosten, email scerora@xs4all.nl
Kopijadres Parochienieuws:
Marijke Clarijs, Kokmeeuwstraat 11
4301 WP Zierikzee e-mail clarijs@zeelandnet.nl

LIEF EN LEED
Door het Heilig Doopsel zijn in onze parochiegemeenschap opgenomen:
24 januari Valentin Hanse uit
Burgh-Haamstede
31 januari Alicia Hoek uit Steenbergen.

GELOOFSVORMING MET
VOLWASSENEN
Op dinsdag 1 maart om 19.00 uur (let op:
afwijkende tijd) in het parochiecentrum:
vastenmaaltijd met uitleg. Het is al traditie
geworden dat wij in de vastentijd samen
een eenvoudige maaltijd nuttigen en de
opbrengst (vrijwillige bijdrage) aan de
Voedselbank Schouwen Duiveland doneren.
De bijbel is naast een geloofsboek en wegwijzer ook een zeer poëtisch boek. Dominee
Michiel de Zeeuw weet ons te boeien met
teksten en gedachten, hij zal ook samen
met ons eten. In verband met de voorbereiding graag tot uiterlijk 29 februari aanmelden bij Marijke Wessel, tel 461407 of per
mail wesse342@kpnmail.nl
Op dinsdag 5 april om 20.00 uur in het
parochiecentrum: de betekenis van het
persoonlijk gebed. Iedereen heeft een
eigen manier om contact te leggen met
God, Jezus, de Heer. Wij willen met elkaar
in gesprek gaan over onze eigen gebeden.
In groepjes van 4 personen zullen wij ervaringen uitwisselen en tenslotte deze in de
grote groep met elkaar delen (altijd in vertrouwen en alleen als je het wilt). De leden
van de werkgroep zullen de avond inleiden
en afsluiten.

PALMPAASMARKT
Wegens omstandigheden gaat de Palmpaasmarkt op 19 maart in de Onze Lieve
Vrouwe op Zee kerk in Haamstede niet door.

Op Palmpasen, zondag 20 maart, zullen
we met de kinderen weer prachtige Palmpasenstokken maken. Jij komt toch ook?

EERSTE COMMUNIE
Op zondag 3 april om 9.15 uur gaan een
aantal kinderen voor het eerst ter communie in de Willibrorduskerk in Zierikzee. We
wensen hen een hele mooie dag toe.

GEZINSVIERING
Op zondag 17 april is er om 10.00 uur weer
een gezinsviering in de Willibrorduskerk.

BEDANKT
Allen die op wat voor wijze hebben bijgedragen aan de grote schoonmaak van de
kerk en het parochiecentrum op maandag
8 februari: bedankt! Pastoor van Hees in
het bijzonder dank dat u gast kon en wilde
zijn bij de lunch op deze dag.

schilders- en
afwerkingsbedrijf

FRANSE BV
meer dan ‘een kleurtje’
Johan Frisostraat 26
4434 AC Kwadendamme
Telefoon 0113-649361

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

Uw adres voor laan- en parkbomen
tevens volop tuinplanten
van november tot mei
Specialiteit: Veredelde noten

TERUGBLIK GEZINSVIERING
“VOLG JE HART”

UITBREIDING!
Op zondag 14 februari was het dan zo
ver. Onze eerste gezinsviering in de vorm
van een woord- en communiedienst met
als thema ‘Volg je hart’. De werkgroep,
bestaande uit Paul Kieboom, Judith Remijn,
Marion den Breejen en Els Steegmans,
hadden er veel tijd en energie in gestoken. Zij hebben advies van Fons van Hees,
Jeanine Heezemans, Henny Verkaart en Jan
Doeswijk gekregen, maar uiteindelijk moest
de werkgroep het toch zelf doen.
Het resultaat mocht er zijn: een schitterende, drukbezochte viering, waarin de kinderen centraal stonden en actief mee mochten doen. Het was ook fijn om weer wat
meer jonge mensen in de kerk te zien op
deze zondag. Het gelegenheidskinderkoor
‘Eigen-wijs’ van onze St.Willibrordusschool
zong mooi en zorgde hierdoor voor een
fijne sfeer.

PASTORALE ZORG INZAKE
SACRAMENT DER ZIEKEN
EN OVERLIJDEN

06- 53637130
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Na de dienst was het ook gezellig druk in
het parochiecentrum bij het koffiedrinken
met kinderen en hun ouders, grootouders
en andere parochianen. De kinderen mochten daar cake versieren voor henzelf, maar
ook natuurlijk voor de andere mensen.
Mijn complimenten en mijn dank voor de
werkgroep en de kinderen. Laten we hopen
dat op 17 april, bij de volgende gezinsviering, nog meer mensen naar onze gezinsviering komen.
Erik Steegmans
Wat een geweldige opkomst met 130
mensen in de kerk tijdens onze eerste
gezinsviering!
Best wel spannend om voor het eerst een
viering voor te gaan, met de gedachte of
er wel iemand zal komen… Met medewerking van ons leuke koor Eigen-wijs, die het
prachtig heeft gedaan, werd het een vrolijke
viering. Het laatste lied “ga je mee” werd
ingezet, waarna de kinderen langzaam naar
de uitgang liepen met de boodschap “Ga je
mee”, en iedereen volgde waarna we een
heel gezellig koffiedrinken hadden in het
parochiecentrum. Jong en oud bij elkaar.
En waar de kinderen van het koor de mensen verrasten met een versierde plak cake.
Kortom: heel geslaagd!
Marion den Breejen

CARITAS VASTENAKTIE
Het project van de vastenaktie 2016 omvat
het district Katakwi in de Teso regio in het
noordoosten van Oeganda. Het gebied is
in een isolement geraakt door gewelddadige conflicten en de bevolking had niet de
middelen en mogelijkheden om opnieuw
te beginnen. Door een steeds extremer
klimaat mislukken vaak de oogsten, het
ontbreekt hun aan de juiste landbouwmaterialen en vee. Onze projectpartner in
Oeganda, Socadido, helpt de mensen op
verschillende manieren. De mensen worden
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gestimuleerd om het werk goed aan te pakken, ze krijgen onderricht in landbouwtechnieken en ze worden op weg geholpen met
bijv. ossen, zaden, een ploeg en andere
materialen.
De oprichting van kleine coöperaties wordt
gestimuleerd en ondersteund. Uit ervaring
weet Socadido dat deze aanpak werkt en
mensen zelf in hun onderhoud willen en
kunnen voorzien.
Directeur father Silver Opio: "De Iteso zijn
een trots en gemotiveerd volk dat zichzelf
in principe wil en kan redden. Wij geven ze
dat duwtje in de goede richting".
Wij, de parochiële Caritas Schouwen-Duiveland, vragen u om te helpen hen dat duwtje
in de goede richting te geven. In de week
van 7 t/m 12 maart wordt het vastenzakje
bij u thuisbezorgd en de week daarop, dus
van 14 t/m 19 maart, weer bij u opgehaald.
Wij hopen op uw gulle medewerking!

verband met nieuwjaarsreceptie en Willibrordzondag. En op zondag 18 januari was
de oecumenische viering in de Pelgrimskerk
in Haamstede.
Koren:
* Het Willibrorduskoor uit Zierikzee zong op
Palmzondag, Maria ten Hemelopneming
en in de uitvaartdienst.
* Zondag 12 juli zong het Afrika-Engakoor.
* Z ondag 16 augustus het koor uit
Ossendrecht.
* Zondag 13 december het vocaal ensemble Loubistok uit Lviv (Oekraïne).
* 2 4 december in de kerstnachtviering
zong het mannenkoor ‘Westhoekzangers’
olv Elvira Vos.
De meeste vieringen waren met samenzang, soms met muzikale begeleiding. Twee
personen hebben zich aangemeld als organist voor de periode dat zij in de Westhoek
vertoeven.
Op zaterdag 8 maart was de jaarlijkse
palmpaasmarkt.
Van 13 tot 21 juni is in de patio ruimte
beschikbaar gesteld voor drie kunstenaars
die deelnamen aan de Kunstschouw.
Op 13 augustus fietsten 60 deelnemers
langs zeven kerken in de Westhoek. De pelgrimsfietstocht was georganiseerd door de
samenwerkende kerken.
Piet Remijn

TERUGBLIK EENHEIDSZONDAG

Parochiële Caritas Schouwen-Duiveland
Werkgroep vastenaktie

LOGBOEK HAAMSTEDE
In het logboek dat de Onze Lieve Vrouwe
op Zee kerk in Haamstede bijhoudt, vinden
we de onderstaande gegevens over 2015:
* E r waren 38 eucharistievieringen; 34
werden voorgegaan door pastor Verdaasdonk, 3 door pastoor Fons van Hees en 1
door pastor Jac Broeders.
* Er waren 13 vieringen van Woord en Communie; 10 werden voorgegaan door de
plaatselijke liturgiegroep, 1 door Jeanine
Heezemans, 1 door Wiel Hacking en 1
door Egbert Bornheim.
* Verder was er een uitvaartdienst en in het
kader van de oecumene, een boete- en
Taizéviering.
Het totaal aantal vieringen bedroeg 54 en
het totaal aantal kerkgangers was 4314.
Op drie zondagen was er geen viering in
Haamstede: op 4 januari en 8 november
ging Haamstede in Zierikzee ter kerke in

In een bijna volle Nieuwe Kerk kwamen
we samen als christenen van Zierikzee om
met elkaar de Eenheidszondag te vieren en
elkaar te ontmoeten. Het thema was: jullie zijn het zout van de aarde. Er was een
kleurrijk liturgisch bloemstuk gemaakt, vol
van kleur wat de kerkgangers uit de verschillende tradities symboliseerde. Daarbij
12 lichtjes, voorstellende de 12 apostelen.
Er was mooie koorzang van het Thomaskoor
en iedereen ging naar huis met een zakje
zout. Het was mooi en goed om zo elkaar
te ontmoeten.

40-DAGEN KALENDER
Ook dit jaar
presenteren de
kerken in de
Westhoek een
veertigdagenkalender. Het is
gebleken dat hier
ieder jaar weer
grote belangstelling voor is. Met
plezier heeft de
commissie Samen Vieren, een samenwerkingsorgaan van 5 kerken (waaronder de
Rooms-Katholieke) in de Westhoek, deze
kalender weer samengesteld. Gezocht is
naar “voor elck wat wils”. De veertigdagentijd heeft oude papieren. Zo’n 1700 jaar
geleden werd de periode van voorbereiding
op het paasfeest bepaald op 40 dagen
van vasten. De kerk heeft deze dagen altijd
gezien als een levenswijze die de mens
in staat stelt zich te verheffen boven het
alledaagse, naar God. Bezinning, schuldbewustzijn en boetedoening als voorbereiding op het lijdensmysterie met Pasen.
De kalender begint met Aswoensdag en
gaat door tot Pasen, elke dag een bladzijde waarin u een gedicht, een lied, een
uitspraak of iets anders vindt. Verder treft
u een overzicht aan van de avondgebeden
en de diensten in de Stille Week op diverse
locaties. Een waardevolle kalender voor
jezelf, maar ook geschikt om bijvoorbeeld
buren of familie een plezier mee te doen.
Vanaf 12 februari te koop in de kerk tegen
de kostprijs van € 2,00 en kan ook besteld
worden bij Marijke Wessel, tel. 461407
of bij Wim Hack tel. 651708 of per mail
whack@zeelandnet.nl

WERKGROEP SAMEN VIEREN
Op initiatief van de oecumenische werkgroep Samen Vieren, waarin vertegenwoordigd
zijn 4 protestantse kerken uit
de Westhoek en de R.K. parochie Schouwen-Duiveland worden de volgende vieringen gehouden in de Goede of Stille Week:
Palmzondag 20 maart: Avondgebed
19.30 uur in de Bethlehemkerk Scharendijke
Maandag 21 maart: Avondgebed
19.30 uur in de Gereformeerde Pelgrimskerk Haamstede

Witte Donderdag viering: 24 maart
19.30 uur in de Gereformeerde Pelgrimskerk Haamstede

Verfhandel

Franse

Goede Vrijdag viering: 25 maart
19.30 uur in de Hervormde kerk Renesse
Paaswake Stille Zaterdag: 26 maart
21.00 uur in de Bethlehem kerk
Scharendijke
Dageraadviering: zondag 27 maar t
06.00 uur in de Gereformeerde kerk Pelgrimskerk Haamstede met aansluitend
Paasontbijt

KBO
Wintermaaltijd. Op vrijdagavond 26 februari organiseert de KBO een gezellige winteravond. We starten om 17.15 uur met een
drankje en gaan rond 18.00 uur aan tafel
voor een heerlijk bord huisgemaakte snert
en/of een heerlijke hutspot. Opgeven kan
bij Anneke Wijsman, tel. 414517 en Henny
Verkaart, tel. 414106. De kosten bedragen
€ 7,50 p.p.
Koffieochtend Zierikzee op dinsdag 1
maart. We ruiken de lente! Wie er zin in
heeft kan een lentestukje maken onder
deskundige leiding van Dien Hanse. De
kosten bedragen € 7,50 p.p. Graag zelf
een mesje, een klein snoeischaartje en een
bakje of een diep bord meenemen. Opgeven kan bij Anneke Wijsman, tel. 414517
en Henny Verkaart, tel. 414106.
Koffieochtend Brouwershaven op woensdag 9 maart in het Tonnenmagazijn, ook
hier is iedereen van harte welkom vanaf
9.30 uur en breng gerust iemand mee!
Jaarvergadering. Op maandagmiddag 14
maart houden we onze jaarvergadering.
Inloop vanaf 13.30 uur, aanvang om 14.00
uur. Voor de pauze bespreken we het reilen
en zeilen van de KBO gedurende het afgelopen jaar, in de pauze kunt u lootjes kopen,
daarna de verloting en een gezellig samenzijn. Doe het bestuur van de KBO een groot
plezier, wij proberen altijd ons best voor u
te doen dus verwen ons eens met een grote
opkomst!
Koffieochtend Zierikzee op dinsdag 5 april
vanaf 09.30 uur.

Zonnebloemstraat 57 / 4461 PK Goes
Tel. 0113-270109 / Fax 0113-270107

Gebr. de Hond B.V.
Heerenstraat 27
4453 AA ‘s-Heerenhoek
telefoon: 0113-351400
telefax: 0113-352421

Voor installatie en onderhoud van lokale
of centrale verwarming, loodgieters- en
sanitaire werkzaamheden, dakbedek
kingen, zink- en koperwerk

Verzorgt de gehele uitvaart
Tel: 0113 - 63 91 08
Mob: 06 - 40 48 40 76
Dag en nacht bereikbaar.
Striepseweg 4,
4435 RL Baarland
www.lindavanwingen.nl
Kom langs en zie onze speciaalcollectie
relaxfauteuils met toebehoren en laat een
stoel aan uw eigen wensen aanpassen.
Of bel voor een brochure

HEERENSTRAAT 9, ’S-HEERENHOEK
0113-351311

VOOR UW AGENDA

Dinsdag 22 maart: Viering van boete en
vergeving
19.30 uur in de R.K. kerk Haamstede

Passie en Pasen op zaterdag
19 maart om 19.30 uur in de
Nieuwe Kerk te Zierikzee. Uitvoering oratorium “Van Liefde Ongekend”.
Voor meer informatie:
www.marienstouten.nl

Woensdag 23 maart: Avondgebed
19.30 uur de Hervormde Kerk Noordwelle

Zondag 17 april: dienst voor kleurrijke mensen in de Thomaskerk om 17.00 uur.

HET ANDERE TELECOMBEDRIJF
PROCES AUTOMATISERING
Advies - Installatie - Onderhoud
24 uurs service
Werrilaan 8 • ’s-Heerenhoek
Tel. 0113-352440
Fax 0113-352264
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colofon
PASTORAAL CENTRUM
Secretariaat/teamassistentie:
Plonie Paree
Ineke Priem
Zusterstraat 4, 4461 JA Goes
tel. 0113-218610
pastorteam@zeelandnet.nl
Openingstijden Pastoraal Centrum:
van di t/m vrij van 10.00 tot 12.00 uur
PASTORAAL TEAM
- Wiel Hacking, pastoraal werker
tel. 06-17598152
wielhacking@gmail.com
- Fons van Hees, pastoor
tel. 06-1328 1235
avanhees@zeelandnet.nl
- Jeanine Heezemans, pastoraal werker
tel. 06-44024841
jmaheezemans@xs4all.nl
- Bernard van Lamoen, pastoraal werker
b.v.lamoen@rkwalcheren.nl
tel. 06-29277011
- Paul de Maat, pastoor
tel. 0118-467076
pdemaat@planet.nl
- Ria Mangnus, pastoraal werker
r.mangnus@rkwalcheren.nl

KernZaken
Zaken en taken die een of meer van onze parochiekernen bezig en vitaal houden

Zelfdragendheid is een telkens terugkerend aspect. Deze maand zoemen we in op de
schoonmaakploeg van ’s-Heerenhoek:

DE DAMES VAN DE WERKVLOER
Wie in een organisatie werkt, weet hoe belangrijk de basis is: zonder een goed fundament is
veel van hetgeen wordt opgebouwd gedoemd
te mislukken.
Je kunt nog zo’n prachtig kerkgebouw hebben
met een indrukwekkende viering, geleid door
een inspirerende voorganger...als je mouwen
blijven plakken op de kerkbank, of er zit kauwgum onder je schoenen...dan ben je snel van
je indrukken af. Hoe toepasselijk is het dat we bewust stilstaan bij de dames van de schoonmaakploeg; voorheen ook wel de Nilfiskclub genoemd. Deze groep van bijna dertig dames
(sorry voor de heren) komen in ploegen van vier tweewekelijks bijeen om de handen letterlijk
uit de mouwen te steken.
Tussen negen en elf is het aanpakken geblazen: vreedzaam gewapend met schrobber, dweil,
emmer sop, stofdoek, boenwas en stofzuiger (geen Nilfisk!) lopen deze vrijwilligers de hele
kerk door.

TEAMWACHT
Tel. 06-53637130
bij overlijden van een dierbare of verzoek om
toedienen sacrament der zieken kunt u dit
nummer bellen: 24 uur bereikbaar.
vicariaat middelburg
Paul Verbeek, vicaris
Tel: 06-83215322
pverbeek@bisdombreda.nl
emeriti pastores
buijssen@zeelandnet.nl
tbrooymans@zeelandnet.nl
A. Verdaasdonk, 0111-420785
REDACTIE
- Goes
Riet Hopmans
- ’s-Heerenhoek Plonie Paree
- Heinkenszand Addie Nelen
- Kwadendamme Hans de Vos
- Lewedorp
Tilly van Klooster
- O-Z-Beveland Jeannet Kievit
- Ovezande
Marinus Bierens
- Sch-Duiveland Marijke Clarijs
- Pastoresteam Wiel Hacking
- Hoofdredactie Richard Gielens
vragen/opmerkingen: mail ze naar
parochienieuws@zeelandnet.nl
WEBSITE
www.paterdamiaanparochie.nl
OPLAGE
6100 exemplaren
VORMGEVING EN DRUK
- Drukkerij Driedijk
Noordland 3, 4451 RP Heinkenszand
tel. 0113-561942
info@drukkerijdriedijk.nl
www.drukkerijdriedijk.nl

Het voert te ver om allemaal aan te geven wat men hier onder of tussen de banken tegen
komt, maar sommige kerkgangers nemen het niet zo nauw met hygiëne of bezittingen. Gelukkig hebben de meeste vrouwen ruime ervaring in eigen huishouding, zodat ze niet meteen
weglopen of flauwvallen bij het zien van ‘souvenirs’ uit een jong of ver verleden. Het aantal
brillen, zakdoekjes, of misboekjes overtreft verre het aantal gevonden muntjes collectegeld.
Rijk wordt niemand van deze tijdsbesteding, maar parochiekerncommissie en adviesraad
weten de betrokken groep te benaderen voor een jaarlijkse samenkomst, waar naast kritische
noten ook borrelnootjes gekraakt kunnen worden.
Bijna eensluidend klinkt de dank voor hun tomeloze inzet, al maken we ons al commissie
wel eens zorgen over de toekomst. Het is niet fatsoenlijk naar de leeftijd van de aanwezige
dames te vragen, maar je hoeft geen helderziende te zijn om vast te stellen dat de gemiddelde leeftijd ruim boven de zestig jaar is.
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, maar de jeugdige uitstraling en de enthousiaste aanpak van alle dames kan niet voorkomen dat we wellicht over 5-10 jaar een andere, wellicht
kleinere groep schoonmaakkrachten hebben.
Op deze woensdagmorgen wil niemand van de aanwezigen aan doemdenken beginnen en
zit de sfeer er goed in. Na de koffie is er ruime gelegenheid voor uitwisseling van gedachten,
hapjes en zelfs een glaasje advocaat.
Het spreekt vanzelf dat we iedere parochiaan die zelfs in geringe mate smetvrees heeft en
beschikt over gemiddeld twee uurtjes in de twee maanden, willen uitnodigen om mee te werken aan de basis van ons geloof: een schone kerk, waarin het prettig toeven is.
Richard Gielens, secretaris parochiekern ‘s-Heerenhoek

