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Adressen:  

Parochiekerncommissie ’s-Heerenhoek H. Willibrorduskerk 

voorzitter: Ton Oosthoek Kapelaan Koningstraat 6 
4453 BK ‘s-Heerenhoek 
Tel. 0113-352086 

secretaris Richard Gielens Kapelaan Koningstraat 26 
4453 BK ‘s-Heerenhoek 
Tel. 0113-352067/ 06-22815618 

kasbeheerder Henk Postema Molendijk 5 
4453 AD ‘s-Heerenhoek 
Tel. 06-23513816 

Lid: Contactpersoon 
uit 
 

Plonie Paree Deken Tomaslaan 42 
4453 AL ‘s-Heerenhoek 
Tel. 0113-354055 
06-22040640 

Lid: kerkhof, 
gebouwen, 
vrijwilligers, 
veiligheid 

Hans Westdorp 
 

Kapelaan Koningstraat 11 
4453 BJ ’s-Heerenhoek 
Tel. 0113-352387 
 

Parochie- 
Centrum 
’s-Heerenhoek 
 
 

Kantoor 
Secretariaat 
Leden-
administratie 

Deken Holtkampstr.9 
4453 AH 
Tel. 0113-351264 
R van ’t Westende 
rwestende@zeelandnet.nl 
0113-352439 
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Adressenlijst parochiekernen  Pater Damiaanparochie 

 Goes H. Maria Magdalena 
Wijngaardstraat 36, 4461 DC Goes 
Tel. 0113-216754 
E-mail: rkmagdalena@hotmail.com 

‘s-Heerenhoek 
Kerk sluit op   
05-11-2023 

H. Willibordus 
Deken Holtkampstraat 9 
4453 AH ‘s-Heerenhoek 
Tel. 0113-351264 
e-mail:info@rksheerenhoek.nl of 
rksheerenhoek@zeelandnet.nl 

Heinkenszand H. Blasius 
Kerkdreef 4, 4451 AD Heinkenszand 
Tel. 0113-561216 
e-mail:administratie@blasius.nl 

Kwadendamme H. Bonifacius 
J. Frisostraat 5 4434 AC Kwadendamme 
Tel. 0113-649219/649605 
e-mail: h. bonifacius@hetnet.nl 

Lewedorp 
Kerk sluit op  
08-01-2023 

H. Eligius 
Burg. Lewestraat 11 
4456AG Lewedorp 
e-mail: eligiuslwd@zeelandnet.nl 

Hansweert 
Kerk sluit op   
19-02-2023 
 
 

Maria Onbevlekt Ontvangenis  
Kerklaan 9, 4417 BD Hansweert 
Tel. 0113-381363 
e-mail: jcjansen@zeelandnet.nl 

Ovezande O.L.V. Hemelvaart 
Hoofdstraat 58 
4441 AE Ovezande 
Tel. 0113-655214 
e-mail: rk.ovezande@zeelandnet.nl 

Schouwen-
Duiveland 

 H. Willibrordus  
Mosselstraat 4 
4301 JN Zierikzee 
Tel. 0111-417505 
e-mail: willibrordus@zeelandnet.nl 
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Adressen parochie Heilige Pater Damiaan 

Pastoraal centrum Goes 
Algemene zaken/ 
Teamassistentie: 
Ria Boonman-Vermue 
Leny Rijk-Rijk 
 

Zusterstraat 4 
4461 JA Goes 
0113-218610 
Dinsdag en  
vrijdag 
10 – 12 uur 

Pastoresteam   r.k. Midden-Zeeland 
Geerten Kok 
teamleider 
 

06-24669640 
Mail: gkok@bisdombreda.nl 

Paul Verbeek/ waarnemend pastoor 
Bergen op Zoom1 

06-83215322 
pverbeek@bisdombreda.nl 

Charlotte den 
Toonder/projectmedewerkster 

06-44500944 
charlottedentoonder@ 
rkbovendeschelde.com 

Alida van Veldhoven 
Ossendrecht 

06-29373102 
alidavanveldhoven@ 
rkbovendeschelde.com 

Ria Mangnus 
Middelburg 

r.mangnus@rkwalcheren.nl 
06-42360493 

Thaddy de Deckere 
Lombardstraat 1 
4331 AA Middelburg 

thaddeusmhm@gmail.com 
06-26276050 

Extra telefoonnummer: Altijd bereikbaar 
Pastorale teamwacht 06-53637130 

  

 
1 Pastoor Fons van Hees is sinds december 2022 met ziekteverlof. Lettend op zijn gezondheid nemen we zijn gegevens 
niet op in dit overzicht.  

mailto:r.mangnus@rkwalcheren.nl
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Adviesraad parochiekern ’s-Heerenhoek  2023 

Deze groep parochianen, die vertegenwoordigers zijn van alle werkgroepen in onze kern, 
geven de parochiekerncommissie advies over tal van zaken, die met het beleid van de kern te 
maken hebben; ze vervangen de parochievergadering, die vroeger iedere parochie had; men 
kan ze zien als een soort medezeggenschapsraad. Ze hebben enkel een adviserende taken en 
kunnen geen zelfstandige besluiten nemen. De groep komt enkel op afroep bijeen. 

Voorzitter: Ton Oosthoek 
Secretaris: Richard Gielens 

Kasbeheerder: Henk Postema 
Gebouwen/onderhoud Hans Westdorp 

Onderlinge communicatie Plonie Paree 

 

Dagelijks Bestuur pater Damiaanparochie:  

voorzitter Pastoor Fons van Hees/Paul Verbeek (ad interim) 
vicevoorzitter Peter de Sonnaville 

(desonnaville@rkbovendeschelde.com 
penningmeester Michel van Gils 

penningmeester@rkbovendeschelde.com 
secretaris Rinus van ‘t Westende (rwestende@zeelandnet.nl) 

  

bestuursleden:  Uit diverse parochiekernen ( Goes, Ovezande, 
Kwadendamme, Zierikzee/Schouwen-Duiveland,  
Heinkenszand,  met eigen taakportefeuilles 

 Voor onze kern is dat (tot nader orde)                        
Richard Gielens 
06-22815618/ 0113-352067 of info@rksheerenhoek.nl 

Teamleider deelportefeuilles Geerten Kok  
gkok@bisdombreda.nl 
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Overige telefoonnummers 

Bisdom Breda Veemarkt 48  4817 EA Breda 
Postbus 90.189 4800 RN Breda 
076-5223444 
Mail: secretariaat@bisdombreda.nl 

Don Bosco  
rk-basisschool 

Postbus 6 4453 ZG 
0113-350877 

Kosters: 
Kees Rentmeester 
Mattie Vermue 
Plonie Paree (reserve) 

 
06-10170143 
Rentmeester-fr@kpnplanet.nl 

Vicariaten zijn door 

reorganisatie opgeheven. Het 
nieuwe diocesane team 
(personeel & organisatie) 
draagt daar zorg voor. 

 
 
 
 
 
 
 

• Paul Verbeek, vicaris 
Burg. Stulemeijerlaan 8 4611 EE te 
Bergen op Zoom 
mail:Vic.Middelburg@bisdombreda.nl 
Kantooruren: dinsdag en woensdag 
9.00-13.00 uur; Tel. 06-83215322         
Mail: pverbeek@bisdombreda.nl 

• Egbert Bornhijm, diaken 
• Geerten Kok, pastoraal werker 

Spoedzaken kern 
’s-Heerenhoek 

Plonie Paree-Oosthoek (06-22040640)     
 

Sacrament der zieken & 
Uitvaarttelefoon 

Teamwacht 
06-53637130 

BISDOM BREDA 

Bezoekadres: Veemarktstraat 48, 4811 ZH Breda 
Postadres: Postbus 90189, 4800 RN Breda  
T 076 5223444 (ochtenden) 
E secretariaat@bisdombreda.nl  
Het secretariaat is bereikbaar: maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12:30 
uur. 

 

mailto:Vic.Middelburg@bisdombreda.nl
mailto:pverbeek@bisdombreda.nl
mailto:secretariaat@bisdombreda.nl
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Het bisdom van Breda is een van de zeven bisdommen in Nederland. Het bisdom 
is een gebied (diocees) en het bisdomkantoor is gevestigd in Breda, de stad waar 
de bisschop zetelt. Vanuit het bisdomkantoor wordt het bisdom bestuurd en 
ondersteund. Het bisdomkantoor is gelegen in de binnenstad van Breda, naast 
het huis van de bisschop. Het diocees, dat West-Brabant en de provincie Zeeland 
beslaat, behoort tot de grootste bisdommen wat betreft de geografische 
omvang en tot de kleinste wat betreft het aantal katholieken. Het bisdom is 
opgebouwd uit parochies die onderling samenwerken. 

Acolieten: misdienaars vanaf 16-jarige leeftijd. Contacten via koster/secretariaat. 

Adviesraad: contactadres: secretariaat/ Richard Gielens/ info@rksheerenhoek.nl 

Archief:  Contacten lopen via het secretariaat . 

Bedevaart : reizen naar een plaats, die een bijzondere betekenis heeft binnen ons 
geloof. Via georganiseerd vervoer (bustocht)kunt u deel nemen.. Contactadressen 
per bedevaartsreis treft u regelmatig aan via het Parochienieuws of ‘Rondom de 
kerk’. 

Beheer en administratie kerkhof: alle zaken die te maken hebben met het 
onderhoud van het kerkhof te ‘s-Heerenhoek. Beheer van paden, 
groenvoorziening, toegang en afscheiding kerkhof en de daarop aanwezige 
bouwwerken, welke toebehoren aan de parochiekern. Planning met de daarbij 
behorende administratieve taken (betaling, grafrechten) en alle hieruit vloeiende 
zaken vormen onderdeel van een verantwoording die uiterst secuur en 
menswaardig moet worden uitgevoerd. De werkgroep legt jaarlijks 
verantwoording af aan de parochiekerncommissie. Uiteraard behoort het 
onderhoud aan graven en urnenplaatsen tot de taak van de nabestaanden of 
familie. Contactpersonen: Hans Westdorp/ grafdelving (06-31045063), Plonie Paree 
06-22040640 (reservering graven en eerste contact met nabestaanden)  en Henk 
Postema (06-23513816)of begraafplaatssheerenhoek@gmail.com 

Bezorging kerkinfo/misboekjes & parochienieuws 

Contactadres: info@rksheerenhoek.nl of tel. 06-22815618 of secretariaat 

Biecht:. In een aantal gevallen een boeteviering  die plaatsvindt tijdens speciale 
vieringen; zie hiervoor het blad ‘ Parochienieuws’ of www. 
paterdamiaanparochie.nl  

http://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/PDF%20Files/Vicariaten_2012.pdf
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 Bisdom Breda: Het Bisdom Breda omvat het 

gebied van westelijk Noord-Brabant en Zeeland. 
Het bisdom bestaat sinds 1853 en vormt samen met 
de zes andere bisdommen de Nederlandse 
kerkprovincie. Het bisdom is onderverdeeld in twee 
vicariaten, die geheel Zeeland en West-Brabant 
omvatten. In 2020 woonden er ruim 1 miljoen 
mensen in dit bisdom, waarvan 392.144 personen  

tot de rooms katholieke kerk behoorden. Sinds 2012  staat aan de leiding bisschop 
(mgr./dr.) J.W.M. (Johannes) Liesen. De bisschop is helaas ernstig ziek en moet 
een aantal taken delegeren. 

 Contactadres: Onder kantooruren bereikbaar via: 076-5223444, of via 
Veemarktstraat 48  4811 ZH Breda; postbus 90189 4800 RN Breda. E-mail: 
secretariaat@bisdombreda.nl 

Bloemengroep: Dankzij hun inbreng en enthousiasme ziet onze kerk er tijdens 

elke viering netjes en verzorgd uit. Bij speciale vieringen kunnen –op verzoek– 
arrangementen worden toegepast. Contactpersoon: Mevr. Marianne van den Bos  
tel.06-37294716 

Caritas (parochieel en lokale kern ‘s-Heerenhoek ) 

Sinds 2013 kennen we als parochie één gezamenlijke Caritas, die per 
parochiekern een lokale organisatie kent. Deze instelling komt aan 
de broodnodige middelen door uw gift bij de maandelijkse Caritas-
collecte in onze kerk. Contactpersoon: Mevr. M Rentmeester-
Driedijk, Nassauweg 30, 4453 VJ, tel. 351425 

Clusters: sinds 2018 kenden we een nieuwe vorm van samenwerking tussen 
parochiekernen, die ervoor moeten zorgen dat er enerzijds meer eenheid en 
samenwerking binnen de parochiedelen en er ook zorg voor draagt dat vieringen 
en diensten in de toekomst behouden blijven binnen elk deel van onze parochie. 

Onze kern maakte deel uit van cluster West; samen met de parochiekernen 
Heinkenszand en Lewedorp werken we samen op verschillende terreinen om 
elkaar te versterken/verbinden. In 2023 zal dit cluster zo mogelijk opgaan in een 
nieuwe samenwerkingsvorm binnen de Zak van Zuid-Beveland. Parochiekernen 
blijven bestaan, ook al is er binnen een kern geen eigen kerkgebouw meer. 
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Ovezande- Kwadendamme en Hansweert vormden cluster Zuid. 
Goes en Schouwen-Duiveland vormden cluster Noord. 
 

Collectanten: wekelijks vinden er twee collectes plaats, waarvan de eerste altijd 
bestemd is voor eigen kerk en parochie en de tweede heeft een speciaal doel; 
geldophalers worden spontaan gevraagd tijdens de dienst via 
parochiekerncommissie en koster. 

Communiebezoek: Niet iedereen is in de gelegenheid om de communie te 
ontvangen tijdens een van de wekelijkse vieringen. Met name op de eerste 
vrijdag van de maand en voor hoogfeestdagen wordt de communie ook thuis 
gebracht. In Theresiahof is in gelegenheid de communie te ontvangen.  
Contactpersoon:  Marlies Westdorp-van Damme (tel. 0113-352387) 

Dameskoor: repetitie op maandagmorgen van 10.30 uur tot 11.30 uur 

Contactpersoon: Mevr. Gerda Raas-Knuit, Gerbrandylaan 6/b 4333 BJ tel. 0118-637279   

Dirigenten: Contacten via Jolanda Nagelkerke, tel. 06-18941116 

Doop: Het gedoopte kind wordt opgenomen in de gemeenschap van de 
katholieke kerk en in de parochie (geloofsgemeenschap) waar ook de ouders zich 
thuis voelen. Om een kind (of zelfs volwassene) te laten dopen moet allereerst 
contact worden gezocht met het pastoraal centrum. Via hen hoort u meer over 
het traject van voorbereiding op de doopviering. Contactadres: pastoraal centrum 
Goes; tel. 0113-218610 (dinsdag en vrijdagmorgen tussen 10.00 uur en 12.00 uur) 
 

Eerste Communie: contactpersoon: Richard Gielens. Opgave enkel via mail: 
info@rkbovendeschelde.com 

Emeritaat:  In onze regio zijn nog verschillende priesters na hun 
pensioengerechtigde leeftijd werkzaam:  De eerwaarde heren: T. 
Brooijmans en P. de Maat. 

Eucharistie en vieringen: In principe is er in onze kerk elk weekend 
een viering. We gebruiken dit woord bewust, omdat we verschillende soorten 
vieringen kennen: 
*de eucharistieviering (voorganger is een priester) 
*Woord– en communiedienst (voorganger is geen priester, maar diaken, 

pastoraal  werker of lid van liturgische werkgroep. 
* zie rooster van vieringen en diensten via website parochiekern of Parochienieuws 
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Financiën:  Contactpersoon: kasbeheerder dhr. Henk Postema, Molendijk 5, 4453 
AD. tel. 06-23513816  :  IBAN-nummer : Rabobanknummer:  parochiekern ’s-
Heerenhoek: NL65RABO 01285.96538 

Gastvrouwen: een groep dames die de koffiehoek en catering verzorgen: 
contactadres: Plonie Paree-Oosthoek, tel. 0113-354055. 

Gebouwen: Contactadres: Hans Westdorp ( 06-31045063) 

Giften: Indien u voornemens bent om gelden te doneren of een bijzondere 
bijdrage aan onze kerk te leveren, kunt u contact opnemen met onze 
kasbeheerder. Belastingtechnisch kan het interessant zijn om hierover van 
gedachten te wisselen. Contactpersoon/ kasbeheerder : dhr. Henk Postema, 
Molendijk 5 4453 AD, tel. 06-23513816 

Grafdelver: In samenspraak met de werkgroep Beheer en Administratie Kerkhof. 
De eerste contacten met de nabestaanden lopen via: Plonie Paree inzake de 
keuze van de rustplaats; technische vragen/kerkhofbeheer via Hans Westdorp. 
Financiële zaken via de kasbeheerder: Henk Postema. 

Herenkoor St. Caecilia: Contactpersoon: Jolanda Nagelkerke, tel. 06-18941116 

Huishoudelijke hulp: Contactpersoon: mevr. Plonie Paree-Oosthoek, tel. 0113-
354055 of plonieparee@kpnmail.nl   

Huwelijk: Het verdient aanbeveling ruim van tevoren contact te leggen, zodat uw 
eigen wensen zoveel mogelijk kunnen worden besproken. Contactadres: pastoraal 
centrum Goes: 0113-218610 

Kerkbalans: kerkbijdrage: Alle uitgaven moeten worden opgebracht uit de 
misintenties, de collectes en de kerkbijdrage van de parochianen. De kerkbijdrage 
is een van de voornaamste bronnen van inkomsten. Het minimumbedrag 
/adviesbijdrage, dat per gezin of alleenstaande met een eigen inkomen per jaar, 
wordt gevraagd is 156 euro. (2023) . Dit jaar kan de bijdrage in de afgelopen drie 
jaar nog worden meegenomen bij kosten uitvaart/overige diensten. Na 2023 zal deze 
kortingsregeling waarschijnlijk vervallen. 

Kerkhofwerkers: Ons kerkhof mag gezien en bezocht worden en dat dankzij de 
daadkracht van deze mannen!  Contactpersoon: Hans Westdorp (06-31045063) 

Kerkradio/kerkTV: een audio-videoverbinding, die mensen in staat stelt thuis alle 
diensten en vieringen te volgen, welke in ons kerkgebouw plaats vinden. Velen 

mailto:plonieparee@kpnmail.nl
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maken gebruik van deze mogelijkheid. Heeft u belangstelling en wilt u weten hoe 
u de app installeren moet?  Neem dan contact op met via secretariaat 
parochiekern of Richard Gielens, 06-22815618/ info@rksheerenhoek.nl 

Klusjesdienst: Contactpersoon: Hans Westdorp (06-31045063) 

Koren: dameskoor St Caecilia of herenkoor St. Caecilia. Maranatha is een speciaal 
rouw- en trouwkoor: contacten via mevr. Jolanda Nagelkerke, tel. 06-18941116 

Kosters: Contactpersoon: dhr. Kees Rentmeester, 06-10170143 

Ledenadministratie:  In- en uitschrijvingen kunt u zelf melden via ons 
contactadres: secretariaat parochiecentrum. mail; info@rksheerenhoek.nl of via 
contactpersoon: Rinus van ’t Westende, rwestende@zeelandnet.nl 

Liturgische werkgroep:  Lectoren zijn medewerkers die lezingen verzorgen 
tijdens een dienst. Zij verzorgen ook de mededelingen en assisteren de 
voorganger. Contactpersoon: Mevr. R. Voet-Traas, ‘s-Heerenhoeksedijk 22, 4453 RB, 
tel. 352669 

Misdienaars/misdienettes:  Iedere jongen of meisje die de Eerste Communie 
heeft gedaan kan zich aanmelden. Contactpersoon: mevr. R. Voet-Traas,   ‘s-
Heerenhoeksedijk 22, 4453 RB, tel. 352669.  

Misintenties: Ter nagedachtenis aan overleden dierbaren bestaat de mogelijkheid 
om tijdens een viering/dienst de namen van overledenen te laten voorlezen 
(=misintentie). De prijs bedraagt € 12.- en een verzoek kan worden doorgegeven 
via mevr. Nel de Winter-Roks,  Lange Noordweg 2, 4453 RC, tel. 0113-351852 of via 
e-mail: winro@zeelandnet.nl 

Missicanto (koor): (missie = opdracht, zending; canto = lied).Het koor staat open 
voor mensen die vanaf de brugklasleeftijd. Contactpersoon: Mevr. P. Paree-
Oosthoek, Deken Tomaslaan 42 4453 AL tel. 354055. 

Mortuarium: ruimte, waar overledenen tot de uitvaartdienst worden opgebaard. 
Adres; Blikhoek 2; contactadres: via Plonie Paree (06-22040640) of via uw eigen 
uitvaartonderneming. 
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Nilfisk-groep (schoonmaak): Contactadres: mevr. A. van den Dries-Boonman, 
Molendijk 27, 4453 AD, tel. 0113-351627. 

Organisten: Vaste organiste: Jolanda Nagelkerke, tel. 06-18941116  

Oecumene:  samenwerking met geloofsgenoten van PKN- ‘het 
Vierhuis’ (Borssele, Lewedorp, Nieuwdorp, ’s-Heer Arendskerke) 
en PKN-gemeente Heinkenszand wordt gestimuleerd. Contactadres: Richard 
Gielens, tel. 0113-352067/06-22815618 

Parochiebestuur/parochiekern-commissie 

Sinds 1 januari 2013 zijn alle acht voormalige parochies parochiekern geworden; ze 
vormen samen EEN nieuwe parochie met de naam “ H. Pater Damiaan”. De ‘oude 
’parochies hebben hun eigen naam verloren, maar de kerkpatroon behouden. Zij 
hebben voorlopig als parochiekern een eigen kerncommissie, bestaande uit 
maximaal 5 personen; eventueel aangevuld met adviseurs.  

In 2023 zal deze vorm worden gewijzigd door opheffing van drie kerken. De 
nieuwe structuur zal wellicht in groter verband zijn/ kerken in de Zak van Zuid-
Beveland en kerken in twee stedelijke gebieden (Goes/Zierikzee).  

De pastoor maakt geen deel uit van deze kerncommissie, maar blijft wel 
voorzitter van het parochiebestuur. Elke parochiekern is – in principe- 
vertegenwoordigd in dit parochiebestuur, die administratief zetelt in Goes. Vanuit 
onze parochiekern is Richard Gielens afgevaardigd. Zijn taken liggen op het 
terrein van communicatie en diaconie/Caritas  

Zie voor samenstelling adressen voorin deze gids. 

  

http://www.verwonderenenontdekken.nl/uploadedfiles/193--Verrijkingsstof%20-%20Pater%20Damiaan%20close%20up.jpg
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Parochienieuws/regioblad en lokaal infoblad     

 ‘Rond de kerk’ /Parochienieuws (PN) is het parochieblad van de Pater 
Damiaanparochie waar ook onze parochiekern aan deelneemt. In dit blad, dat 
achtmaal per jaar verschijnt en aan huis wordt bezorgd (als u daar prijs op stelt) is 
plaats voor regionaal en parochiekern- nieuws. Onze plaatselijke redactrice zit 
namens de parochiekern in de redactieraad van PN en overlegt maandelijks met 
het hoofdredacteur en parochiebestuur over inhoud en vormgeving. . 
Contactpersoon PN: Mevr. P. Paree-Oosthoek, Deken Tomaslaan 42 4453 AL tel. 
354055 of via mail: plonieparee@kpn.nl 

Op plaatselijk niveau is er ‘Rond de kerk’ dat alle misintenties per viering 
vermeldt, naast lokale informatie die geen ruimte krijgt in PN. Elke week ligt dit 
infoblad klaar in de kerk. Contactadres ‘Rond de kerk’ is info@rksheerenhoek.nl.  
Op navraag ook digitaal kosteloos beschikbaar 

Pastores/pastoresteam: In onze regio Midden-Zeeland/ 
samenwerkingsverband ‘Boven de Schelde’ met twee parochies (H. 
Mariaparochie Walcheren en Pater Damiaan) zijn meerdere pastores 
werkzaam; men kan niet spreken van één vaste pastor per 
parochiekern.   

De naam ‘pastor’ mag u niet verwarren met ‘pastoor’. We kennen in onze regio 
priesters en pastoraal werkers.  

We kennen slechts één pastoor; voor de pater Damiaanparochie is dat dhr. Fons 
van Hees. Door ziekte is hij tijdelijk vervangen door pastoor Paul Verbeek/ vicaris. 

In ‘Parochienieuws’ en op de website www.paterdamiaanparochie.nl staan alle 
voorgangers van alle vieringen in de regio per periode vermeld.  

Pastoraal centrum: Hier kunt u terecht voor al uw vragen inzake planning 
kerkdiensten, pastoraat of voorbereiding projecten en vieringen. Op dinsdag en 
vrijdag tussen 10-12 uur kunt u ook telefonisch overleg voeren. Ria Boonman of 
Leny Rijk is u behulpzaam via tel. 0113-218610 of mail: 
info@rkbovendeschelde.com  Postadres: Zusterstraat 4 4461 AJ Goes. 
 

Pastorale zorg-spreekuur: Onze parochiekern kent geen vast spreekuur meer; u 
kunt dagelijks contact opnemen via het secretariaat, als het gaat om vragen van 
algemeen belang. Spoedzaken: 06-22815618. 

Parochiezaal: Naast de kerk bevindt zich een vergaderruimte die geschikt is voor 

mailto:info@rkbovendeschelde.com
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bijeenkomsten tot maximaal 20 personen. Uiteraard moeten deze bijeenkomsten 
wel een binding hebben met de kerk.  Contactadres: Richard Gielens, kapelaan 
Koningstraat 26 4453 BK tel. 352067 of via mail: info@rksheerenhoek.nl 

Sacrament der Zieken: In onze regio vinden ook regionale ziekenzalvingen of –
zegeningen plaats; deze worden tijdig aangekondigd. Via de plaatselijke parochie 
kunt u kenbaar maken of hiervan gebruik wordt gemaakt. Een speciaal 
telefoonnummer dat u bellen, indien u gebruik wilt maken van dit sacrament en 
tijd een belangrijke factor kan zijn: 06-53637130 (alle dagen bereikbaar) 

Speciale vieringen:  Contactpersoon Plonie Paree (06-22040640) 

Tarieven: 2023: geldend in het bisdom Breda 

Stipendium (misintenties)     €  12,00 
Advies parochiebijdrage          € 156,00 
Huwelijks-/uitvaartdienst      € 690,00 
Jubileumdienst                          € 345,00 
Dienst in crematorium of op begraafplaats  
zonder voorafgaande kerkelijke dienst                            € 460,00 
deelname aan communie- of vormselproject                    € 156,00 
 

De navolgende tarieven zijn lokaal bepaald:  
* gebruik mortuarium: € 50.- per dagdeel. 
* Graf delven / graven en sluiten van graf                       € 435.-* 
* kosten in bestaand graf …………                                 .€ 800.-* 
* ruimen graf na huurperiode…………………………€ 250.- 
* grafhuur na 20 jaar/verlenging grafhuur 10 jaar…..€  240.- 
* onderhoudsbijdrage begraafplaats 20 jaar………..€ 760 
* grafrechten urnen: 
   Plaatsingskosten /afdekplaat……………………….€ 250- 
* Grafrechten 20 jaar …………………………………€ 360 
* onderhoudsbijdrage 20 jaar……………………… ..€  760.- 
* bij verlenging 10 jaar (grafrechten/onderhoud tot.  € 560.- 
* ruimingskosten……………………………………...€ 250.- 
Voor enkelgraf/dubbeldiep of dubbelbreed gelden aparte tarieven. 

Teamwacht: een nieuwe naam voor een telefoonnummer dat u altijd kunt 
raadplegen bij hulp van een lid van het pastoraal team.  Voorheen bekend onder 
‘uitvaarttelefoon’ maar ook in andere gevallen van noodhulp bereikbaar. 06-
53637130 



 

 

16 
 

Telefonische bereikbaarheid: Helaas is ons kerkgebouw niet 24 uur opgesteld. De 
zorg voor onze eigendommen en de veiligheid voor anderen verhinderen dat. 
Toch willen wij zo dicht mogelijk bij onze geloofsgemeenschap en onze leden 
blijven: via mail, telefoon of brievenbus kan altijd een beroep worden gedaan op 
onze parochiekerncommissie of haar medewerkers/vrijwilligers. Zie de adressen 
voorin deze gids 

Uitvaart: Samen met u en de begrafenisondernemer wordt de kerkelijke uitvaart 
en begrafenis of crematie doorgesproken en vastgesteld. 
In voorkomende gevallen neemt u, na contact met huisarts, gemeente en 
begrafenisondernemer contact op met het pastoraal centrum/ de 
uitvaarttelefoon. Samen proberen we zo snel mogelijk datum, tijd en voorganger 
van de dienst vast te stellen.                                                                                                        
Lokale vragen? Plonie Paree-Oosthoek (06-22040640)                                                                                                                                  

                                                                                                                                                            
Teamwacht telefoon: altijd bereikbaar:  06-53637130    

Verstelwerk/wassen kerkelijk linnengoed: Ons kerkgebouw herbergt vele 
liturgische gewaden, kleden en linnengoed dat er verzorgd en schoon uit moet 
zien. Aandacht voor aankleding altaar en de gebruiksvoorwerpen, die bij de 
vieringen gebruikt worden zijn onmisbare schakels. Om alles in goede staat te 
houden, willen we een beroep doen op enkele vrijwilligers.                   

Contactadres: mevr. P. Paree- Oosthoek, tel. 0113-354055.  
 
Vicariaat: deze organisatievorm bestaat sinds december 2022 niet meer. Vanuit het 
bisdombestuur wordt gewerkt via drie pijlers: missionair pastoraat; parochieel & 
catergoriaal en zakelijke dienstverlening. De pijler Parochieel en categoriaal heeft 
met name aandacht voor beroepskrachten in het parochiepastoraat en in het 
categoriaal pastoraat. Daarbij staat de zorg voor welzijn en het goede functioneren 
centraal, maar ook de voorbereiding van nieuwe benoemingen, ondersteuning 
pastorale teams en parochiebesturen. (team P & O). 

Parochies en samenwerkingsverbanden in de regio: 

- Boven de Schelde: de pater Damiaanparochie en de Mariaparochie 
(Walcheren) 

- Midden – en West-Zeeuws Vlaanderen. 
- Oost-Zeeuws-Vlaanderen 
- Halsteren-Steenbergen (Sint Christoffelparochie en H. Annaparochie) 
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- Regio Oudenbosch 
- Bergen op Zoom (Lievevrouweparochie) 
- De Bron en O.L.Vrouwe in ’t Woud (Hoogerheide en Wouw) 
- Roosendaal ( de Ark, Emmaus-parochie; O.L. Vrouwe-parochie) 
- Regio Rucphen. 

Vormsel: Contactpersoon: pastoraal werkster Alida van Veldhoven 

Vormselvoorbereiding: Leerlingen uit de hoogste groepen van de basisschool/ 
brugklas voortgezet onderwijs, die het doopsel hebben ontvangen kunnen  
deelnemen aan de voorbereiding op dit sacrament. Bewust wordt via een 
gezamenlijk -regionaal—gekozen project gewerkt, omdat het aantal deelnemers 
per parochiekern beperkt is, om er iets verantwoord en goed neer te zetten. In 
het begin van het kalenderjaar vinden de eerste bijeenkomsten plaats.  

Vrienden van Willibrord: in onze parochiekern is een 
groep mensen, die allerlei activiteiten willen ontplooien 
om ons kerkgebouw in goede staat te houden. Zo  
kennen we dames van de Kerksnuffel, die jaarlijks een 
snuffelmarkt organiseren en de baten volledig ten 
dienste stellen van de kerk en haar inventaris. Zij 
organiseren ook regelmatig kaartverkoopochtenden in 
de kerk, tijdens de zogenaamde koffiehoek, die elke 
eerste zondag van de maand plaats vindt na de viering 
van 9 uur.  

Onze kerk is ook geschikt voor bijeenkomsten en 
concerten, die passen binnen de doelstellingen van een 
gebedsruimte en Godshuis. Ook deze baten vloeien 
naar de instandhouding van onze kerk. 
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Sinds november 2013 hebben we een eigen 
uitgave van een parochieboek ‘de parel van 
’s-Heerenhoek. Dit boek is nog steeds te 
koop op diverse punten; o.a. in de kerk. Prijs 
€ 15.- 

Website: Onze parochie beschikt nog 
tijdelijk over een eigen website. Hier vindt u 
allerlei informatie en actuele 
ontwikkelingen, die deze gids niet kan 
opnemen.      Zie: www rk-sheerenhoek.nl 

Ziekenbezoek: Parochianen die langere tijd 
ziek zijn, of in het ziekenhuis verblijven, 
kunnen worden bezocht met een attentie 
door een van onze vrijwilligers.  

Uiteraard moet bij hen wel bekend zijn, 
waar betrokkene verblijft en dat een bezoek op prijs 
gesteld wordt. Een verblijf in het ziekenhuis wordt 
namelijk niet meer automatisch gemeld aan de parochie 
en het zou jammer zijn, als men bezoek waardeert, 
maar niemand hiervan weet. Graag contact leggen met 
de contactpersonen van onze parochiekerncommissie. 

Zilvervloot (zilverpoetsclub): Ons kerkgebouw beschikt 
over kerkzilver dat regelmatig onderhouden moet worden. Minimaal twee maal 
per jaar (voor kerst en Pasen) komen deze vrijwilligers bijeen en poetsen al het 
zilver en koperwerk op. Contactpersoon: Mevr.Thea van 
den Dries-van Huffel, Merietestraat 22, 4453 AM, tel. 
351300. 

Zijn wij na 2023 nog steeds in de wolken met onze kerk? 

 

 

 

 

Let wel: 

Deze gids bevat informatie die in de loop van dit kalenderjaar kan wijzigen. Mede door sluiting van ons 

kerkgebouw op zondag 5 november 2023 zullen taken en personen wellicht wijzigen of vervallen. Wij 

houden u zo goed mogelijk op de hoogte. 
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Dienstenrooster 2023: (onder voorbehoud) 

 

Onze parochiekern kent een vaste structuur van diensten: 

Elke eerste zondag van de maand is de dienst om 9.00 uur; we verstaan onder de 

eerste zondag het weekend dat zowel op zaterdag en zondag binnen dezelfde 

maand valt. 

De tweede zondag van de maand is de dienst om 10.45 uur 

De derde zondag van de maand is de dienst om 9 uur. 

De vierde zondag is er GEEN dienst/ wel is er op de zaterdagavond die hieraan vooraf 

gaat een dienst om 19.00 uur. 

Indien er een vijfde weekend is, is er altijd een dienst op zondagmorgen om 9.00 

uur. Alle diensten worden rechtstreeks uitgezonden via  www.kerkdienstgemist.nl 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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/’s-                      

Heilige Willibrorduskerk, interieur 


