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Een woord vooraf
Een parochie is meer dan een pastor!
Een parochie is meer dan een kerkgebouw!
Een parochie is meer dan een viering op zondag!
Een parochie is:
Mensen die zich bij elkaar verbonden voelen,
en samen vreugde en verdriet delen.
Een parochie is:
Mensen die geloven dat God met hen verbonden is
en er is, bij al wat ze meemaken.
In een parochie vind je houvast, vertrouwen, geloof
en ben je niet alleen.
Want God en mensen zijn met je verbonden.

Dit alles geldt zeker voor de H. Eligius parochiekern
want in deze parochiekern kunt u zien
dat er niet alleen een pastor werkzaam is,
dat er niet alleen een kerkgebouw staat,
dat er niet alleen een viering op zondag is,
maar dat er zoveel mensen zijn bij zoveel verschillende activiteiten in en rond de Eligiuskerk.

Daarom doet het mij goed
dat wij u deze vernieuwde parochiegids kunnen aanbieden
U treft een bonte schakering van groepen en mensen aan die dit alles mogelijk maken en in geloof en vertrouwen in de toekomst en in de
samenwerking binnen de H. Pater Damiaan parochie zich hier thuis zullen voelen.
Als er zoveel mensen meewerken,
als er zoveel activiteiten zijn.
Dan blijf je je hier thuis voelen.

Namens Parochiekern commissie
Leo Rentmeester (voorzitter parochiekern commissie)
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Beknopte geschiedenis van de parochie in vogelvlucht
Lewedorp is het jongste dorp van Zeeland. Het dorp ligt in de
West-Kraaijertpolder die in 1642 werd bedijkt. In het noordelijk
gebied van die polder beperkte het wonen zich tot de boerderijen
in die polder. In het zuidelijk deel zijn de dorpen Nieuwdorp en
’s-Heerenhoek ontstaan. Dat laatste dorp was ook de katholieke
parochie in die polder.
In de achttiende eeuw veranderde het gebied waar Lewedorp nu
ligt doordat de doorgaande route naar Walcheren hier doorheen
liep. Nog ingrijpender was de aanleg van de spoorlijn in 1871 en
de opening van een station, genaamd Noord-Kraaijert. Het
zorgde er mede voor dat er steeds meer woonactiviteiten met
bijbehorende middenstand zich ontwikkelde bij en aan het spoor.
Dit leidde tot de bouw van een katholieke school in 1924. Een
katholieke kerk kon niet uitblijven en in 1927 werd de eerste
steen gelegd van de kerk, dit betekende het begin van een eigen
parochie.
In 1928 was de kerk klaar en Piet Vermuë was op 11 februari de
eerste dopeling in de parochie van de Heilige Eligius met de heer
A. Bots als eerste pastoor. Op 19 mei 1930 werd de kerk
geconsacreerd door monseigneur Aengenent.
De patroonheilige van de parochie werd de H. Eligius. Dit werd
onderstreept in 1947, toen de nieuwe kerkklok werd
geconsacreerd door deken Nieveen van Dijkum uit Goes. De
vorige klok was afgevoerd door de Duitsers in maart 1942.

Het opschrift van de nieuwe kerkklok luidt:
“Mijn naam is Eligius
Dank voor behoud van kerk in oorlog 1940-1945
Immer zal mijn luiden
Voor U Gods stem beduiden.”

In de zestiger jaren, op 1 december, op de feestdag van de H.
Eligius, werd aan de kerk een wandkleed geschonken met de
afbeelding van de patroonheilige. Dit kleed hangt vóór in de
kerk, het is vervaardigd door de naaldkunstenares Hilda Brom –
Fischer. Het was een geschenk van edelsmid Brom uit Utrecht,
als dank voor de vele bestellingen die bij hem waren geplaatst.

Voor zijn wijding tot bisschop op 13 mei 641 was Eligius
goudsmid; vandaar de hamer en de gouden kroon op het kleed.
Na zijn wijding ging hij preken in het Scheldebekken waarvan
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Zeeland deel uitmaakte. In 1965 werd in Lewedorp een
verzorgingstehuis gebouwd: “De Kraayert”.
Deze naam is gekozen omdat rond Lewedorp veel polders de Kraayert heten.
Waar nu het verzorgingshuis de Kraayert staat heette vroeger de
West-Kraaijertpolder.
Er worden wekelijks goed verzorgde vieringen worden gehouden.
Een belangrijk aanbod voor de bewoners en parochianen.
Na het overlijden van pastoor Clement, in 1978 beschikte
Lewedorp niet langer meer over een eigen pastoor. In november
1978 begon een pastoresteam, dat was aangesteld voor de regio
haar werkzaamheden in de parochie.
Dit was het begin van het teampastoraat zoals we dat nu kennen
in onze regio “De Bevelanden en Schouwen-Duiveland”.
Onze parochie telt ongeveer 900 leden.
In 1983 werd een parochiezaal gebouwd. Deze ruimte heeft een
onmisbare functie voor het parochiële leven in Lewedorp
In 2000 werd er met de inzet van vrijwilligers een
parochiesecretariaat aangebouwd.
De grote renovatie van het kerkgebouw in 1995, dat voor een
groot deel werd gefinancierd door bijdragen van parochianen,
heeft er voor gezorgd dat er aan ons kerkgebouw in de nabije
toekomst weinig kosten voor groot onderhoud nodig zijn.

De parochie als onderdeel van een groter geheel
De parochiekern Lewedorp maakt sinds 1 januari 2013 deel uit van de Heilige Pater Damiaanparochie
de Bevelanden, Schouwen-Duiveland . Deze kerken staan verder in:
de parochies te Goes, ’s-Heerenhoek, Heinkenszand,
Kwadendamme, Lewedorp, Oost Zuid-Beveland (Hansweert), Ovezande en Zierikzee.
De bedoeling van de Heilige Pater Damiaan parochie is om in een goede regionale samenwerking
één parochie te zijn.
Sleutelbegrippen voor de parochiekernen zijn
vitaliteit en zelfdraagzaamheid.
De parochiekernen zijn vertegenwoordigd door onafhankelijke bestuursleden in het bestuur van de Heilige Pater Damiaanparochie.
Voor de kernparochie van de H. Eligius is dat Dhr.C.van Stee toehoorder.

Bestuurssamenstelling van de Heilige Pater Damiaanparochie
Voorzitter Pastoor F. Van Hees Mosselstraat 2 4301JN Zierikzee Tel. 0111-720565 E-mail: avanhees@zeelandnet.nl
Vice-voorzitter. V.A.J.Slenter Tel: 0613011349
Secretaris. R.van het Westende rwestende@zeelandnet.nl
Penningmeester. A Rijk Rossinipad 69 4462JT Goes Tel. 0113-655433 E-mail: anmari@xs4all.nl
Administrateur. N.Spelier Kenau Hasselaarstraat 347 4382AJ Vlissingen Tel. 0118-440244 E-mail: nico.spelier@kpnplanet.nl
Toehoorder: stafmedewerker vicariaat E.Bornheijm Tel. 0113-561764 E-mail: ebornhijm@bisdombreda.nl

Coördinator gebouwen W.H.J. Mulder Tel. 0113-655903 E-mail: wmulder@zeelandnet.nl
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Lid Ad Courtin Laan van Barberstein 17 4451AH Heinkenszand, Tel: 0113 568500 E-mail acourtin@zeelandnet.nl
Lid Judith Remijn van Mechelen Steurweg 2 4328NH Burgh-Haamstede Tel: 0111 653717 E- Mail judithatoudbrabers@gmail.com
Lid. communicatie-pr R. Gielens Kapelaan Koningstraat 26 4453BK ‘s-Heerenhoek Tel. 0113-352067 E-mail: rgielens@zeelandnet.nl
Lid/personeel E.Heijers-Bakker Trintellaan 32 4484RJ Kortgene Tel. 0113-301227 E-mail: els@zeelandnet.nl
Lid. S.Uitterhoeve Kamperfoeliestraat 2 4431 EC ’s-Gravenpolder Tel.0113-312223 E-mail: uitrom@zeelandnet.nl
Lid. L.de Winter

E-mail: winter243@kpnmail.nl

Het bestuur van de H. Pater Damiaanparochie is te bereiken via het Pastoraal Centrum.

Pastoresteam
Het pastoraal team werkt binnen de Heilige Pater Damiaan Parochie “De Bevelanden en Schouwen-Duiveland“.
Voor afspraken zijn de pastores ook bereikbaar via het Pastoraal Centrum.
E-mail: pastorteam@zeelandnet.nl.
De pastores van de Heilige Pater Damiaan parochie hebben allen een eigen regionale
verantwoordelijkheid voor een bepaald pastoraal werkveld. U
kunt dit terugvinden in het parochienieuwsblad voor de regio en
op de website: www.paterdamiaanparochie.nl De leden van het pastoraal team zijn:
Pastoor F. Van Hees, Mosseldreef 2, 4301 JN Zierikzee. Eerst aanspreekbare voor de kernparochie Lewedorp
Tel. 0111-720565 E-mail: avanhees@zeelandnet.nl
Pastoraal werker W. M.J. Hacking, (Wiel) Caritas en oecumene, Klaproos 4, 4421 MB Kapelle.
Tel. 06-17598152 E-mail: wielhacking@gmail.com
Op vrijdag afwezig.
Pastoraal werker M. Mangnus ( Ria), ouderenpastoraat Tel: 0118-612860 E-mail: rmangnus@rkwalceren.nl

Emeriti binnen de Damiaan Parochie
T.J.J.M. Brooijmans (Tom) Burg. Lewestraat 13, 4456 AG Lewedorp
Tel. 0113-612336 E-mail: tbrooymans@zeelandnet.nl
G.H. Buijssen, Lodewijkstraat 3, 4461 TE Goes
Tel. 0113-221406 E-mail: buijssen@zeelandnet.nl

Vicariaat Middelburg
Vicaris P.M.P. Verbeek Tel: 06-83215322
Secretaresse: Jose Kamps
Het Vicariaat is gevestigd Burg.Stulemeijerlaan 8 4611EE Bergen op Zoom
Tel. 0113-561764 Email: vic.middelburg@bisdombreda.nl
Website: www.bisdombreda.nl

Pastoraal Centrum
Binnen de Heilige Pater Damiaan Parochie functioneert een pastoraal centrum, van waaruit
onder meer de administratieve ondersteuning van het
pastoresteam plaatsvindt. U kunt een doop schriftelijk aanmelden
via het pastoraal centrum.
Het melden van een sterfgeval gaat ook via het pastoraal
centrum, tel. 06-53637130. Dit nummer is altijd bereikbaar,
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vanuit het pastoraal centrum wordt de pastor benaderd.
Het pastoraal centrum kunt u vinden aan de Zusterstraat 4 te
4461 JA Goes en is telefonisch te bereiken van maandag tot en
met vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur
Tel. 0113-218610 website: www.paterdamiaanparochie.nl
Fax.0113-218743 mail: pastoresteam@zeelandnet.nl

Vieringen
Iedere eerste, derde, vierde en vijfde zondag van de maand om 10.45 uur. Elke tweede volle weekend van de maand zaterdag om 19.00 uur
Elke eerste zondag van de maand kindernevendienst en crèche

Parochienieuws.
Dit is het gezamenlijke blad van de bij de
Damiaan Parochie aangesloten parochies.
Parochienieuws verschijnt 8 keer per jaar en wordt
door vrijwilligers, de zogenaamde parochiecontactpersonen, bij u
thuis bezorgt.

Bezorgklachten
Voor eventuele bezorgklachten kunt u terecht bij Mevrouw B. Kloosterman-Traas
Tel. 0113-613904
Mail: klooster@zeelandnet.nl

Parochiecluster.
Met de kernen Heinkenszand , (H.Blasius) en s,Heerenhoek (H.Willebrordus) vormt de parochiekern

Lewedorp (H.Eligius) een cluster.De

doelstelling hiervan is om de samenwerking te verstevigen en de vergaderfrequentie vooral voor het pastorale team te verlichten. Van elke kern zijn
2 vaste afgevaardigden als vertegenwoordiger met mandaad lid van dit cluster. Voor de kern Lewedorp zijn dat L.A.Rentmeester en M.L.M.van
Klooster Clarijs.

Parochiekerncommissie
De Parochiekerncommissie heeft de volgende taken:
- voorbereiden beleidszaken op pastoraal, organisatorisch en
financieel gebied;
- uitvoeren van beleidszaken en invoeren beheerstaken.
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De eindverantwoordelijk berust bij het parochiebestuur van de H. Pater Damiaanparochie. De parochie kerncommissie bestaat uit 5 leden en wordt
benoemd door het bestuur van de H. Pater Damiaanparochie.
Het Parochiekernbestuur kiest uit haar midden een voorzitter, een
Secretaris en een penningmeester.

Pastor F.van Hees eerst aanspreekbare pastor voor one parochie. Tel. 011 720565 Email avanhees@zeelandnet.nl
Voorzitter: Dhr. L.A. RentmeesterTel.: 0113-613164 E-mail: coel@zeelandnet.nl
Secretaris: Dhr. C. van SteeTel. 0113-603685 E-mail: vansteelwd@kpnmail.nl
Kasbeheerder: Mevr. C.Traas-RijkTel. 0113-612229 E-mail: traasrijk@kpnmail.nl
Lid: Mevr. A. de TheyeTel. 0113-581577 E-mail: astriddetheye@gmail.com
Lid: Mevr. M.L.M.van Klooster-ClarijsTel. 0113-613331 E-mail: bvklooster@gmail.com. 0624785568

Parochieadviescommissie
De parochieadviescommissie heeft de volgende taken:
- adviseren over pastorale beleidszaken
- adviseren over financiële en organisatorische zaken
- het aangeven van wensen en benodigdheden binnen de parochiekern.
De leden van de parochie adviescommissie zijn, contactpersonen voor
één of meerdere werkgroepen van de parochie. Deze leden worden voorgedragen vanuit de
Verschillende werkgroepen, met daarbij vermeld de namen van
de vertegenwoordiger in de parochieadviescommissie.

Pastor F. Van Hees, eerst aanspreekbare pastor voor onze parochiekern.
Tel. 0111-720565 Email avanhees@zeelandnet.nl
Dhr. L.A. Rentmeester, Voorzitter Tel. 0113-613164 E-mail coel@zeelandnet.nl
Dhr. C. van Stee, Secretaris Tel. 0113-603685 E-mail vansteewd@kpnmail.nl
Mevr. C.Traas-Rijk .kasbeheerder Tel.0113-E-mail traasrijk@kpnmail.nl
Mevr. A. de Theye, Lid Tel. 0113-581577 E-mail astriddetheye@gmail.com
Dhr. A. de Kooning, Lid. Tel: 0113 612372 E-mail acdekoning@gmail.com
Werkgroep Caritas Mevr. J. Vermuë-Vermuë Tel. 0113-612689 E-mail rijovermue@hetnet.nl
Werkgroep Oecumene. Dhr. P. Wiskerke Tel. 0113-612816 E-mail: p.wiskerke@hotmail.com
Werkgroep Onderhoud kerkhof en tuin, adviseur bouwzaken en werkgroep gebouwen. vacant
Werkgroep Parochienieuws en werkgroep Heilig Vormsel
Mevr. M. van Klooster – Clarijs Tel. 0113-613331 E-mail: bvklooster@gmail.com
Het Heilig Vormsel wordt om de twee jaar toegediend. Wij werken samen met de andere kernparochies.
Mevr. A de Winter Tel. 0113 348138 Tarwestraat 11 4456CC Lewedorp agnesdewinter56@gmail.com

Contactpersonen van werkgroepen, die geen afvaardiging hebben in de parochieadviescommissie
Interconfessioneel Onderwijs Lewedorp
Namens onze parochie zit in de identiteitscommissie
Mevr. Lucinda Boonman Tel

E-mail: lucindaboonman@zeelandnet.nl

Werkgroep Begraafplaats, contactpersoon plaatsen grafstenen
Dhr. en Mevr. Verdonk-Hoondert Tel. 0113-613480 E-mail: ajpverdonk@gmail.com
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Werkgroep Oecumenische Adventsviering, koren en werkgroep kosters
Dhr. A.Lijmbach Tel. 0113-613205 E-mail: lijmbach@zeelandnet.nl

Werkgroep Bezoekers
Mevr. Traas-Magnus Tel: 0113-612856 mail: rinusjose@zeelandnet.nl
Deze groep zorgt voor de contacten met de mensen die in het
Ziekenhuis liggen, die langdurig ziek zijn en voor nieuwe parochianen.
Werkgroep Creativiteit Mevr. F. van Stee Tel. 0113-670561 E-mail: fstee2011@gmail.com
Wanneer een werkgroep ondersteuning nodig heeft in de vorm
van een tekening of ontwerp om zo een project beter tot zijn
recht te laten komen, kan een beroep gedaan worden op deze
werkgroep. Ieder jaar zetten zij de kerststal in samenwerking met
de tuingroep.

Dopen
Schriftelijke aanmelding via het Parochie Centrum te Goes.
Na de gezamenlijke voorbereidingsavond gaat de pastor op
huisbezoek bij de doopouders. Zo ontstaat er ruimte voor een
persoonlijke kennismaking en dat komt de doop ten goede.
Contact: Mevr. M. van Stee Tel. 06-51119128 E-mail: w.van.stee@hetnet.nl

Dames van de Eer van Gods huis
Maandelijkse planning: Mevr. E. Delhez-Traas Tel. 0113-613347 E-mail: edelhez@zeelandnet.nl

Coördinatie jaarlijkse kerkschoonmaak:

Mevr. E. de Hond-van Belzen Tel. 0113-613702 E-mail; w.de.hond1@kpnplanet.nl
Werkgroep Drukwerk Mevr. M. Steenbakker – de Jonge Tel. 0113-613188 E-mail: psteentje@zeelandnet.nl
Werkgroep Eerste Communie: Vacant
Werkgroep Kerk/bloem versiering Mevr.C. Rentmeester Tel: 0113 613164 E-mail. coel@zeelandnet.nl
Werkgroep Kindernevendienst en crèche Mevr. P. Goetheer, tel. 0113-612372 E-mail: acdekooning@gmail.com
Werkgroep Lectoren en ledenadministratie: Mevr. B. Kloosterman - Traas tel. 0113-613904 E-mail: klooster@zeelandnet.nl
Werkgroep Liturgische administratie Mevr. C.Menheere Tel. 0113-612605
de vieringen Mevr. R. Verdonk – Hoondert tel. 0113-613480 Email: ajpverdonk@gmail.com

Spreekuur secretariaat
Elke eerste maandag van de maand is er telefonisch spreekuur
van 19.00 – 19.30 uur door mevrouw C. Vreeke.
Tel. 0113-612694
Het gaat voornamelijk om het opgeven van misintenties.
Ook kunnen deze bij haar thuis worden opgegeven,
Burg. Lewestraat 7.
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Voor het opgeven van een bijzondere viering, doop, huwelijk,
Jubileum en uitvaart kunt u contact opnemen met het Pastoraal
Centrum te Goes 0113-218610.

Financiële commissie
De financiële commissie heeft een adviserende taak voor het
parochiekerncommissie en de parochieadviescommissie. Aan de hand van de
financiële gegevens stelt zij een conceptbegroting op en adviseert
zij over de opbouw van reserveringen en het beheer van het
vermogen.
Voorts draagt zij zorg voor de uitvoering van de actie
Kerkbalans, die dient om de parochiebijdrage te stimuleren.
Samenstelling Financiële commissie:
Mevr. C.Traas-Rijk Kasbeheerder.
Dhr. E. Kloosterman, administrator

Parochiebijdrage
Een van de belangrijkste bronnen van inkomsten is de
parochiebijdrage. Het betreft in principe een vrijwillige bijdrage
voor de bekostiging van de pastorale zorg en de instandhouding
van kerkelijke gebouwen. Jaarlijks wordt ieder gezin gevraagd
om deze bijdrage. Het minimumbedrag voor 2018 is € 120,00.
Indien parochianen toetreden door Doop, Eerste Communie en
H. Vormsel en niet of beneden het geldende minimum bijdragen
aan de parochiebijdrage, wordt aan betrokken ouders gevraagd
deel te gaan nemen aan de parochiebijdrage.
Indien men hier geen gebruik van maakt verwachten wij van u bij deelname aan
een van deze sacramenten, telkens een eenmalige bijdrage van
het minimum geldende tarief.
Voor huwelijk, jubileum, uitvaart- en crematiediensten worden
geen kosten in rekening gebracht als de minimale bijdrage is voldaan.
Als de bijdrage lager is, dan wordt onderstaand tarief in
rekening gebracht, onder aftrek van de totale parochiebijdragen
over de laatste drie jaar.

Tarieven 2018
Huwelijksdienst

€ 598,00

Jubileumdienst

€ 300,00

Uitvaartdienst

€ 598,00

Crematiedienst

€ 391,00 + reiskosten pastor

Misintenties·

€ 10,50

Communie € 120,00
Vormsel

€ 120,00
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€ 120,00

Rekeningnummer Rabobank: NL63RABO0128502096 t.n.v. Parochie H. Eligius Lewedorp.

Caritas/Kerk en Samenleving
Caritas vraagt aandacht voor mensen die door uiteenlopende
oorzaken in problemen zijn geraakt of dreigen te raken. In
samenwerking met de regionale Caritas zorgt zij onder andere
voor het stimuleren van de Vastenactie.
Samenstelling Caritas/Kerk en Samenleving:
Mevr. de Kooning-Boudens, voorzitter Tel. 0113-612470 e-mail: josedekoning@hotmail.com
Dhr. E. Kloosterman, penningmeester Tel. 0113-613904 e-mail: klooster@zeelandnet.nl
Mevr. J. Vermue-Vermue secretaris Tel. 0113-612689 e-mail rijovermue@hetnet.nl
Mevr. P.de Koning-Goetheer Lid. Tel 0113 612372 e-mail acdekoning@gmail.com

Koren
Voor de koren treden de volgende personen op als contactpersoon:
Eligiuskoor: Mevr. M. Smits-Geus, voorzitter Tel. 0113-612421
Muzikale leiding Mevr. J.Nagelkerke Tel.0113-354038
E-mail: henk.jolan@gmail.com
Repetitie op woensdag van 12.45 uur tot 14.00 uur

Con Dios:
Mevr. F. van Stee, voorzitter tel. 0113-670561
Muzikale leiding Mevr. J. Nagelkerke Tel. 0113-354038
E-mail: henk.jolan@gmail.com
Repetitie op vrijdag van 19.00 tot 20.30 uur

De parochiezaal
De parochiezaal achter de kerk wordt door de verschillende
parochiële werkgroepen van de parochie en koren gebruikt.
Daarnaast vervult zij ook een regionale taak als plaats van
samenkomst activiteiten
Beheer, Mevr. S. de Baar – de Vos tel. 0113-612553
Reservering, Mevr. P. de Jonge – Vreeke tel. 0113-612312.
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Procedure bij overlijden
Om zorg te kunnen dragen voor een goed verloop van uitvaarten
in onze parochiekern is het noodzakelijk dat alle hierbij betrokkenen
op de hoogte zijn van de te volgen procedure. Hierbij wordt
ervan uitgegaan dat de familie eerst contact heeft met de
begrafenisondernemer.
Deze zorgt ervoor dat de uitvaartdienst en eventuele begrafenis
op ons kerkhof of een crematie met de parochie geregeld wordt.

Binnen onze parochiekern zijn voor diverse onderdelen van deze
procedure een aantal verantwoordelijke personen en
werkgroepen aangewezen.
Hieronder treft u een overzicht aan met de namen en
contactgegevens van deze personen.
Iedereen is vrij in de keuze
van een bedrijf voor het vervaardigen en plaatsen van een
grafsteen. De eisen waaraan een grafsteen moet voldoen vindt u in het grafreglementen
Begraafplaats de heer A. Verdonk Tel. 0113-613480
Kosters en Acolieten de heer Dhr. L. Rentmeester 0113 613164
Koor mevr. E. Delhez Tel. 0113-613347
Facturering mevr.C.Traas Rijk Tel. 0113-612229 mail ; traasrijk@kpnmail.nl

Vanaf 1 januari 2019 gelden de volgende tarieven
Grafrecht 20 jaar, incl. graf delven

€ 1.650,00

Urn bijzetting incl 20 jaar grafrecht

€ 1172.00

Reserveren graf of plaatsing urn 20 jaar

€ 1025,00

Verlenging grafrecht met 10 jaar

€

535,00

Verlenging urn graf met 10 jaar

€

482.00

Ongeacht de opbrengst van de collecte bij de uitvaartdienst zal
de overledene gedurende 6 achtereenvolgende weken in de
eucharistieviering worden herdacht. Als de collecteopbrengst
hoger is dan het bedrag van 6 intenties zal het resterende bedrag
in overleg met de familie, binnen twee jaar eveneens aan
misintenties worden besteed.
Kerhofregelement :In te zien op website H.Pater Damiaan Parochie >Home>Downloads .

Het bisdom Breda
Het bisdom Breda is het bisdom waartoe het dekenaat Zeeland en
dus ook onze regio en parochie behoort. Onze bisschop is
Mgr. dr. J.W.M. Liesen.
Secretariaat: Nijverheidssingel 311, 4811 ZW Breda, Postbus
90189, 4800 RN Breda, tel. 076-5223444, fax 076-5216244.
E-mail: secretariaat @bisdombreda.nl
website: www.bisdombreda.nl
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Contactadressen van de kernparochies in de regio
‘de Bevelanden en Schouwen-Duiveland’
Goes: H-Maria Magdalena, Zusterstraat 4, 4461 JA Goes,
Tel. 0113-216754.
Heinkenszand: H-Blasius, Kerkdreef 4, 4451 AD Heinkenszand,
Tel. 0113-561216.
Kwadendamme: H-Bonifacius, Joh. Frisostraat 7,
4434 AC Kwadendamme, Tel. 0113-649219.
Lewedorp: H-Eligius, Burg. Lewestraat 11,
4456 AG Lewedorp,
Ovezande: O.L.V. Hemelvaart, Hoofdstraat 60,
4441 AE Ovezande, Tel. 0113-655214.
’s-Heerenhoek: H-Willibrordus, Deken Holtkampstraat 9,
4453 AH ‘s-Heerenhoek, Tel. 0113-351264.
Oost Zuid-Beveland: O.L.V. Onbevlekt Ontvangen,
Kerklaan 9, 4417 BD Hansweert, Tel. 0113-381363.
Zierikzee: H-Willibrordus, Mosselstraat 4,
4301 JN Zierikzee, Tel. 0111-417505.

Vieringen in de regio;
Zie website Heilige Pater Damiaan Parochie of in het Parochienieuws.

Andere organisaties in Lewedorp
De parochie heeft haar centrum in het dorp Lewedorp, dat ‘een
kern’ is van de gemeente Borsele. In genoemde kern zijn een
aantal instellingen, waarmee de parochie op een of andere wijze
contacten onderhoud

Het Interconfessioneel Onderwijs in Lewedorp
Lewedorp heeft een Interconfessionele Basisschool voor
leerlingen van 4 tot 12 jaar: basisschool "De Leeuwerik",
Zandkreekstraat 35, tel. 0113-670039.
E-mail: leeuwerik@prisma-scholen.nl
Deze school is voortgekomen uit de fusie in 1997 tussen
RK-basisschool “De drempel” en de Pr-Chr. basisschool “De
kleine Piet:”

Ten behoeve van het godsdienstonderwijs op de school is in
regionaal verband de identiteitsbegeleider werkzaam.
Hij adviseert het schoolteam over onderwerpen en projecten die
gebruikt kunnen worden voor het godsdienstonderwijs en biedt
projecten aan, speciaal bestemd voor de direct betrokkenen bij
het onderwijs. Hij behartigt ook de relatie school en parochie.
Directeur: Dhr. Herman van den Dries.
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Algemeen bestuur PRISMA: Postbus 2100 4460 MC Goes

Samenwerking Parochiekern H. Eligius en de Protestantse Gemeente Lewedorp
De R.K. parochiekern en de protestantse gemeente hebben in
Lewedorp al langere tijd een samenwerkingsverband.
De oecumenische samenwerking tussen deze kerken gebeurt op
Velerlei terreinen. Zoals reeds vermeld denken we allereerst aan
gezamenlijke vieringen, de jaarlijkse viering ter gelegenheid van
de week van gebed voor de eenheid, de vredesdienst, de
Oecumenische adventsviering met medewerking van alle koren,
de openluchtviering in juli.
In de vakantietijd zijn bovendien twee gastvieringen waarin we
bij elkaar op bezoek gaan. Er zijn gezamenlijke activiteiten op
het gebied van diaconie en armoedebestrijding en één keer per
jaar is er overleg van de parochieadviescommissie met de kerkenraad.
Contactadres PKN Kerk: Dhr .M.Otte. Poastweg 33 4456AB Lewedorp Tel. 0113-222107
E-mail: pkn.lewedorp@kpnmail.nl

Zorgcentrum "De Kraayert"
Lewedorp kent een zorgcentrum dat een
streekfunctie heeft in de gemeente Borsele.
Iedere 1e-3e 4e en 5e woensdagmiddag 14.00 uur is hier een eucharistie of communieviering iedere 2e woensdag een P.C. kerkdienst
Locatiemanager: Dhr. D. Gorsse Secretariaat: Deltastraat 2,4456 BB Lewedorp
Tel.088 8872600
E-mail: dekraayert@svrz.nl

KBO
De Katholieke Bond van Ouderen verzorgt de activiteiten voor
ouderen, op maatschappelijk maar ook op creatief gebied. Dit
gebeurt in goede samenspraak met zorgcentrum De Kraayert.
Secretaris: Jannie van ’t Westeinde – de Boer, tel. 0113 - 613096

LVV
De Lewedorpse Vrouwen Vereniging heeft als
doel voor vrouwen ontspannings- en culturele activiteiten
organiseren. Men kan denken aan organiseren van excursies en
uitnodigen van sprekers.
Secretaris: mevr. M.Steenbakker-de Jonge, Sloestraat 13,
4456 AN, Tel:0113-613188.
Pastor T. Brooijmans, Tel. 0113-612336.

De plattelandsorganisaties
ZLTO afd. Borsele
De ZLTO behartigt de belangen van de agrarische sector.
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Kantoor Colijnsplaat
Noordlangeweg 42-B 4486PR Colijnsplaat
Postbus 46, 4460 BA Goes
Tel. 0113 - 24 77 00

JAZ
Jongeren Activiteiten Zeeland zijn ook actief in Lewedorp. Zij
organiseren activiteiten die vooral zijn afgestemd op de
interesses van de plattelandsjeugd.
internet: www.jaz-sheerenhoek.nl

Gemeente Borsele
Stenevate 10, 4451 KB Heinkenszand, Postbus 1, 4450 AA
Heinkenszand, tel. 0113-238383, fax 0113-561385,
E-mail: info@borsele.nl Internet: www.borsele.nl

Algemene gegevens:
RK Parochiekern H. Eligius
Burg. Lewestraat 11
4456 AG Lewedorp
E-mail: eligiuslwd@zeelandnet.nl
Bank NL63 RABO 012.85.02.096
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