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ADIEU GOD

Sinds 2012 presenteert Tijs van den Brink – zij het op de late zon-
dagavond- een programma, waarin bekende Nederlands aangeven 
waarom ze de kerk verlieten en of het afscheid van de kerk ook een 
afscheid van God betekende.
In de jaren dat ik EO-programma’s volg en zelfs als donateur ze 
steun, heeft de Evangelische Omroep duidelijk een metamorfose 
ondergaan: van orthodox protestants-christelijke omroepvereniging, 
die zelfs niet op zondag wilde uitzenden, verzet men geleidelijk aan 
de bakens en komt men zelfs in contact met ‘andersdenkenden’ die 
opvallend veel ruimte krijgen hun kerkverlatersbeeld toe te lichten.
Tijs neemt bij elk gesprek een beeld van Jezus mee naar het gesprek 
om de gast te vragen naar hoe hij of zij naar Jezus kijkt. Gasten 
krijgen ook de ruimte om Tijs te bevragen op zijn geloof. Dat levert 
spannende en openhartige gesprekken op over de grote vragen van 
het leven.
Het arsenaal aan bekende Nederlanders is breed en zeker niet een-
tonig van klaagzang te noemen. Van (cabaretier met grote mond) 
Youp van ’t Hek, (voetbal-international-knorrepot) Johan Derksen, 
(roddelkoning) Albert Verlinde, (minister/wetenschapper) Ronald 
Plasterk tot (wielrenlady) Leontien van Moorsel, (Lingo-presentatri-
ce) Lucille Werner en (modeontwerper/lingeriedeskundige) Marlies 
Dekkers…
Van de laatste serie, die op 1 maart begon, staat me de aflevering 

van Arjen Lubach nog het meest bij. Randen van respect kwamen 
in zicht, maar Tijs bleef –misschien op het puntje van zijn stoel- wel 
stilzitten, terwijl hij bijna letterlijk geknipt en geschoren werd door 
deze flapuit.
Parochienieuws biedt misschien te weinig ruimte aan andersden-
kenden: mensen die afhaken vanwege het gedrag van anderen, of 
het beeld van God dat men in kerk soms geeft.
Misschien denkt u, als lezer, dat het makkelijker is om iemand te 
bevragen over zijn deelname aan kerk, dan aan een persoon die de 
kerk heeft verlaten. Het tegenovergestelde blijkt het geval. Toetreders 
of geloofsgenoten vinden we relatief makkelijk. Ze vinden het vaak 
leuk om hierover te vertellen; ze zijn soms blij of trots erover te 
mogen praten. De gesprekken die Wiel Hacking met hen voert laten 
een goede inkijk in hun beleving, maar ook in hun teleurstellingen 
en zoektocht naar het ware zien…
Maar nou die kerkverlaters? Als je weet dat in Nederland zo’n 
50.000 mensen zijn die jaarlijks de kerk de rug toekeren…waarom 
horen we daar niks over in dit blad? Mijn eigen ervaring is dat men-
sen er liever niet over praten. ‘Het ligt gevoelig’ zeggen ze dan tegen 
me, of ‘het is te persoonlijk’….
Geloofsverlies gaat vaak geleidelijk. Het besef dat je geloof relevant 
voor jouw leven is, verdampt langzamerhand. Misschien wel omdat 
bij veel mensen het geloof er stukje bij beetje is ingegoten. Het loopt 
er dan misschien ook stukje bij beetje weer uit (aldus dominee Hans 
van Ark, die programmamanager Missionair Werk en Kerkgroei van 
de Protestantse Kerk Nederland is.) Geloven vergt onderhoud. Dat 
begint met een gesprek met je naaste, degene die naast je zit, staat 
of leeft. Oefenen in praten over wat je gelooft, waar je blij van wordt, 
wat moeite geeft.
Ik zou het enorm waarderen als we lezers van dit blad of zij die 
geen blad voor de mond willen nemen, via deze oproep zouden 
aansporen daar eens hun zegje over te willen doen. Uiteraard blijft 
wederzijds respect een voorwaarde om tot dat gesprek en eventuele 
publicatie te komen.

Richard Gielens, hoofdredacteur PN 

inleidend 
woord

v a n  d e  h o o f d r e d a c t e u r

i

Parochienieuws nummer 4 verschijnt op 
donderdag 28 mei. Uw tekstbijdragen 
kunt u aanleveren via de plaatselijke 
correspondenten tot uiterlijk
DOnDErDAG 14 mEI. 
nr. 5 is een dubbelnummer voor de 
zomer; kopij inleveren tot 18 juni! 
Algemene stukken kunnen via de 
hoofdredactie naar 
parochienieuws@zeelandnet.nl 

Bedankt!
In drie kerken in de Pater Damiaan parochie is het Paastridu-
um gevierd, in Goes, Ovezande en Zierikzee. Om de vieringen 
goed en mooi te laten verlopen is er door heel veel mensen 
met name in deze parochiekernen veel werk verzet.
Dank aan de kosters, de acolieten en misdienaars, de bloem-
siergroepen, de koren mede door jullie toegewijde inzet is het 
voor velen een Zalig Pasen geworden.

Jeanine Heezemans, pastor
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Kerken zien geloof veranderen
We hoeven niet voor een kerk-
deur te gaan zitten op een 
vroege zondagmorgen om vast 
te stellen dat kerken minder 
vol zitten dan vroeger. 
Volgens recente tell ingen 

gelooft nog maar 17 % van de Nederlanders in een persoonlijke God. 
De moderne mens stelt zijn eigen levensbeschouwelijke opvattingen 
samen en binnen de kerk is er een sterke individualisering van het 
geloof merkbaar. Nederland telt steeds meer mensen die in ‘iets’ 
geloven ( ietsisten), als we het onderzoek naar geloof en spiritualiteit 
van politicoloog André Krouwel en godsdienstpsycholoog Joke van 
Saane van de Vrije Universiteit mogen geloven. (onderzoek dateert 
van januari 2015) Zij komen tot een bijzonder palet in geloof:

Atheïst: Er bestaat geen God of hogere macht of kracht: 25% gelooft 
hierin.
Agnost: Weet niet of God of een hogere macht bestaat: 31%
Ietsist: Er moet iets zijn als een hogere macht of kracht: 27%
Gelovige: God houdt zich met ieder mens persoonlijk bezig: 17%.
Van de mensen die in God geloven, denkt het grootste deel dat er 
een hemel is voor het leven na de dood: 69%. 31% van de godgelo-
vigen gelooft dus niet in de hemel.
Van de mensen die geen strikt godsgeloof hebben, maar wel denken 
dat er een hogere macht of kracht is, de ietsisten, ziet 15% de hemel 
als de plaats waar het leven na de dood vorm krijgt. Voor agnos-
ten, die zeggen niet te kunnen weten of God of een hogere macht 
bestaat, ziet 6% een hemel voor zich. Onder atheïsten is dat 2%.
Bron: Onderzoek religie en spiritualiteit, artikel in Trouw van 17 januari 2015.

De kerk met uitsterven bedreigd?

Wie denkt dat de kerk een ouderwets feno-
meen is, dat met uitsterven wordt bedreigd 
komt bedrogen uit. Diverse godsdienstige 
bewegingen laten een opmars zien. Uit 
nevenstaand onderzoek (bureau IPsos, in 
opdracht van Trouw) blijkt dat het aantal 
gelovigen onder jongeren weer iets hoger ligt 
dan onder ouderen. Joke van Saane schrijft 
dat toe aan de levensfase: jongeren zijn op 
zoek naar houvast.. 
Zo is de Pinksterbeweging, een relatief 
jonge stroming binnen het christendom de 
snelst groeiende religie ter wereld. Naar 
schatting 500 miljoen volgelingen – van 
Azië tot Afrika en Amerika zijn lid van deze 

geloofsgemeenschap. In Australië opent 
zelfs elke vier dagen een nieuwe Pinkster-
kerk haar deuren. Brazilië heeft het grootste 
aandeel met 84 miljoen volgelingen, gevolgd 
door de Verenigde Staten met 80 miljoen. 
In de Pinksterbeweging ligt de nadruk op een 
persoonlijke, emotionele ervaring van God. 
Gebruiken verschillen per geloofsgemeente, 

maar genezing door gebed, uitbundige zang, 
spreken in ‘tongen’ (vreemde talen die de 
spreker nooit heeft geleerd) en openstaan 
voor visioenen van God zijn gedeelde ken-
merken. (bron: Sir Edmund, bijlage bij de Volkskrant 

van 6 december 2014) 

Richard Gielens

bron: Pew Research Center 2010. In percentages van de wereldbevolking uitgedrukt

Uitnodiging voor alle misdienaars 
Op zondagmiddag 21 juni  wordt er voor 
de 5e keer een regionale misdienaarsdag 
georganiseerd! Alle misdienaars uit heel 
de Pater Damiaan parochie en de Maria 
parochie Walcheren zijn dan van harte wel-
kom in en om de kerk van Ovezande, van 
12.30 uur tot 19.00 uur. Voor een middag, 

met een super leuk programma, vol ontmoeting, activiteit, creati-
viteit  en heel veel plezier!
Zet deze datum alvast in jullie agenda, de echte uitnodiging volgt 
zeer spoedig!

Anneke Harten (Heinkenszand)
Charlotte den Toonder (Ovezande)
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Kerkdiensten in de regio mei
datum+tijd plaats voorganger soort koor en bijzonderheden

WEEKENDVIERINGEN EN GROTE FEESTDAGEN   

VRIjDAG 1 mEI     
09.00 uur Kwadendamme Liturgie Groep Viering van W en C Dagkapel 
13.30 uur Lewedorp F. van Hees Eucharistieviering De Kraayert 
19.00 uur Zierikzee F. van Hees Eucharistieviering  
     
ZATERDAG 2 mEI      
19.00 uur Goes J. Heezemans Viering van W en C Herenkoor 
19.00 uur Heinkenszand F. van Hees Eucharistieviering Dameskoor 
     
ZONDAG 3 mEI    5E ZONDAG VAN PASEN  
09.00 uur ś-Heerenhoek H. Buijssen Eucharistieviering Dameskoor 
09.00 uur Heinkenszand Liturgie Groep Viering van W en C Herenkoor 
09.15 uur Zierikzee J. Heezemans Viering van W en C Willibrorduskoor 
09.30 uur Ovezande Liturgie Groep Viering van W en C Pius X 
09.30 uur Rilland F. van Hees Eucharistieviering Samenzang 
10.30 uur Lewedorp Liturgie Groep Viering van W en C Con Dios K / C
10.45 uur Kwadendamme Liturgie Groep Viering van W en C St. Caecilia 
11.00 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Herenkoor 
11.00 uur Haamstede J. Heezemans Viering van W en C Samenzang 
11.00 uur  Hansweert H. Buijssen Eucharistieviering Gemengd koor, gildemis Rhetoricagilde 
18.00 uur Goes S. Klim Eucharistieviering Poolse viering 
     
DINSDAG 5 mEI     
09.30 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Dagkapel 
     
WOENSDAG 6 mEI     
19.00 uur Zierikzee Liturgie Groep Rozenhoedje  
     
DONDERDAG 7 mEI     
10.00 uur Goes W. Hacking Viering van W en C Ter Valcke 
     
VRIjDAG 8 mEI     
09.00 uur Kwadendamme Liturgie Groep Viering van W en C Dagkapel 
13.30 uur Lewedorp H. Buijssen / Oecumenische viering De Kraayert 
  ds. M. Wisse    
    
ZATERDAG 9 mEI     
19.00 uur Goes Liturgie Groep  Viering van W en C Con Amore 
19.00 uur Heinkenszand F. van Hees Eucharistieviering Free Spirit K
19.00 uur Rilland H. Buijssen Eucharistieviering RK Dameskoor, koffie drinken 
     
ZONDAG 10 mEI  mOEDERDAG 6E ZONDAG VAN PASEN  
09.00 uur ś-Heerenhoek F. van Hees Eucharistieviering Herenkoor  
09.00 uur Heinkenszand W. Hacking Viering van W en C Dameskoor 
09.15 uur Zierikzee A. Verdaasdonk Eucharistieviering Willibrorduskoor, koffie drinken K
09.30 uur Ovezande H. Buijssen Eucharistieviering Pius X K / C
10.30 uur Lewedorp E. Bornhijm Viering van W en C Eligiuskoor 
10.45 uur Kwadendamme W. Hacking Viering van W en C Bluesviering 
11.00 uur Goes H. Buijssen Eucharistieviering Con Amore 
11.00 uur Haamstede A. Verdaasdonk Eucharistieviering Samenzang 
11.00 uur Hansweert F. van Hees Eucharistieviering Gemengd koor    
12.30 uur Goes F. van Hees Viering van W en G Doopviering 
     
DINSDAG 12 mEI     
09.30 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Dagkapel 
     
WOENSDAG 13 mEI     
19.00 uur Zierikzee Liturgie Groep Rozenhoedje  
     
DONDERDAG 14 mEI    HEmElVAART  
10.00 uur 's-Heer-Arendskerke W. Hacking /  Oecumenische viering aanvang wandeling 08.30 uur 
  ds. M. Wisse  Cantorij-'plus', koffie drinken 
09.15 uur Zierikzee A. Verdaasdonk Eucharistieviering Willibrorduskoor 
11.00 uur Goes H. Buijssen Eucharistieviering Con Amore 
11.00 uur Haamstede A. Verdaasdonk Eucharistieviering Samenzang 
11.00 uur 's-Heerenhoek F. van Hees Eucharistieviering 1e Heilige Communie, Esperanto 
     
VRIjDAG 15 mEI     
09.00 uur Kwadendamme Liturgie Groep Viering van W en C Dagkapel 
13.30 uur Lewedorp J. Heezemans Viering van W en C De Kraayert 
     
ZATERDAG 16 mEI     
19.00 uur Heinkenszand F. van Hees Eucharistieviering Dameskoor 
19.00 uur Goes J. Heezemans Viering van W en C Herenkoor 
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Kerkdiensten in de regio mei
datum+tijd plaats voorganger soort koor en bijzonderheden

WEEKENDVIERINGEN EN GROTE FEESTDAGEN   
ZONDAG 17 mEI   7E ZONDAG VAN PASEN  
09.00 uur ś-Heerenhoek J. Heezemans Viering van W en C Samenzang 
09.00 uur Heinkenszand Liturgie Groep Viering van W en C Herenkoor 
09.15 uur Zierikzee Liturgie Groep Viering van W en C Willibrorduskoor 
09.30 uur Rilland Liturgie Groep Viering van W en C Samenzang 
09.30 uur Ovezande F. van Hees Eucharistieviering Pius X 
10.30 uur Lewedorp J. Heezemans Viering van W en C Eligiuskoor 
10.45 uur Kwadendamme H. Buijssen Eucharistieviering St. Caecilia 
11.00 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering 1e Heilige Communie, L'Esprit 
11.00 uur Haamstede Liturgie Groep Viering van W en C Samenzang 
11.00 uur  Hansweert Liturgie Groep Viering van W en C Gemengd koor K
16.00 uur Zierikzee F. van Hees Vesper  
     
DINSDAG 19 mEI     
09.30 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Dagkapel 
     
WOENSDAG 20 mEI     
14.30 uur 's-Heer-Arendskerke Liturgie Groep Viering van W en C Poelwijck 
19.00 uur  Zierikzee Liturgie Groep Rozenhoedje  
     
VRIjDAG 22 mEI     
09.00 uur Kwadendamme Liturgie Groep Viering van W en C Dagkapel 
13.30 uur Lewedorp H. Buijssen Eucharistieviering De Kraayert 
14.30 uur Goes J. Meeusen Weeksluiting Ter Weel / St. Maarten in de Groe
     
ZATERDAG 23 mEI     
19.00 uur Goes Liturgie Groep Viering van W en C L'Esprit 
19.00 uur Heinkenszand W. Hacking Viering van W en C Dameskoor 
19.00 uur Rilland H. Buijssen Eucharistieviering RK Dameskoor, koffie drinken 
19.00 uur 's-Heerenhoek F. van Hees Eucharistieviering Missicanto K
     
ZONDAG 24 mEI   1E PINKSTERDAG  
09.00 uur ś-Heerenhoek W. Hacking Viering van W en C Dameskoor 
09.00 uur Heinkenszand F. van Hees Eucharistieviering Herenkoor 
09.15 uur Zierikzee A. Verdaasdonk Eucharistieviering Willibrorduskoor 
09.30 uur Ovezande H. Buijssen Eucharistieviering Pius X 
10.30 uur Lewedorp F. van Hees Eucharistieviering Eligiuskoor 
10.45 uur Kwadendamme E. Bornhijm Viering van W en C Singing Voices 
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 
     
mAANDAG 25 mEI   2E PINKSTERDAG  
10.00 uur Goes H. Buijssen Eucharistieviering  Con Amore 
     
DINSDAG 26 mEI     
09.30 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering  Dagkapel 
19.00 uur 's-Heerenhoek Liturgie Groep Mariaviering Dameskoor 
     
WOENSDAG 27 mEI     
19.00 uur Zierikzee Liturgie Groep Rozenhoedje  
     
VRIjDAG 29 mEI     
09.00 uur Kwadendamme Liturgie Groep Viering van W en C Dagkapel 
13.30 uur Lewedorp J. Heezemans Viering van W en C De Kraayert 
     
ZATERDAG 30 mEI     
15.30 uur Goes ds. K. van de Broeke Oecumenische viering De Bellringers, Grote Kerk, 
    Oecumenische kerkendag  
19.00 uur Goes geen viering   
19.00 uur Goes eigen priester Vietnamese viering Dagkapel 
19.00 uur Heinkenszand Liturgie Groep Viering van W en C Dameskoor 
19.00 uur Ovezande F. van Hees Eucharistieviering Oal In, jongerenviering, 
    presentatie vormelingen 

ZONDAG 31 mEI     
09.00 uur 's-Heerenhoek  H. Buijssen Eucharistieviering Herenkoor 
09.15 uur Zierikzee A. Verdaasdonk Eucharistieviering Willibrorduskoor 
09.30 uur Rilland J. Heezemans Viering van W en C Samenzang 
10.00 uur Lewedorp F. van Hees Eucharistieviering 1e Heilige Communie, Con Dios 
10.45 uur Kwadendamme T. Brooijmans 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 J. Heezemans Viering van W en C Gemengd koor 
11.30 uur Heinkenszand F. van Hees Eucharistieviering 1e Heilige Communie, Young Spirit 
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In beweging komen (Bezinnend artikel namens pastoraal team)

Het komt wel voor, dat je iemand jarenlang niet meer gezien hebt. Al 
die tijd draag je het beeld van die persoon mee, zoals hij of zij toen 
was. En als je hem dan weer tegenkomt in levende lijve, dan zie je 
meteen iets herkenbaars, maar tegelijk denk je ook: hij is wel veran-
derd, ouder geworden. Je moet je beeld van die persoon behoorlijk 
bijstellen. Je moet zogezegd geestelijk in beweging komen om jouw 
beeld met de realiteit in overeenstemming te brengen.
 Ook de leerlingen van Jezus, zo kunnen we beluisteren in 
het verhaal over Jezus' hemelvaart, moesten in beweging komen. 
'Nadat Jezus in de hemel opgenomen werd, gingen zij op weg om 
overal het nieuws bekend te maken.' De leerlingen gaan dus op weg 
om het goede nieuws aan iedereen bekend te maken. Zij komen 
in beweging, letterlijk, maar ook in geestelijke zin. Want hun eerste 
reactie was, dat zij naar de hemel bleven staren. De mannen in de 
witte gewaden, boodschappers van God, wijzen echter een andere 
richting aan: 'Wat staan jullie naar de hemel te staren?' Zo van: 
richt je blik naar de wereld en naar wat je daar te doen staat. De 
beweging die de leerlingen moeten maken is dus die van een ver-
ticale blik naar een horizontale manier van kijken. Die verandering 
van blikrichting heeft alles te maken het het soort verhaal, waar we 
hier mee te maken hebben. Want zoals bij vele andere bijbelverhalen 
gaat het ook hier om een geloofsverhaal.

Bijzonder
Heel het gebeuren vanaf Pasen tot en met Pinksteren is immers een 
geloofsgebeuren. Na de vernederende ervaring van Jezus' kruisiging 
komen de leerlingen langzaam tot de wonderlijke ontdekking, dat hij 
leeft – in hun hart, in hun hoop, in hun midden. Hij is niet verdwenen 
in de dood, maar verschenen na zijn dood. In die geloofsverhalen 
gaat het vooral erom, dat Jezus als een levende is ervaren door zijn 
leerlingen. Dat hij onder hen aanwezig is, dat is de kern van die 
zogeheten verschijningsverhalen. En dat het een bijzondere ervaring 
is geweest, dat wordt uitgedrukt in de bijzonder omstandigheden, 
waarin die geloofsontmoeting heeft plaats gevonden. Dat Jezus door 
een gesloten deur naar binnen komt, is niet een bijzonder soort 
natuurkunde waarover wordt verteld, maar een geloofsverhaal over 
een onmogelijk geachte ontmoeting, die toch werkelijk heeft plaats 
gevonden.
 En zo is ook het verhaal over Jezus' tenhemelopneming 
een geloofsverhaal. Daarin wordt de geloofsovertuiging uitgedrukt, 
dat hij – na zijn dood en na de gelovige ontmoetingen met zijn 

vrienden – nu gezeten is aan Gods rechterhand. Opnieuw gaat het 
hier niet over een goddelijk soort natuurkunde, waardoor Jezus op 
een wolk naar de hemel gaat. God kan en wil de aardse natuurkun-
dige wetten niet trotseren. Dat Jezus nu dicht bij God is, dat is de 
kern van het verhaal. En dat het een bijzondere wijze van bij-God-
aanwezig-zijn is, dat wordt uitgedrukt in de bijzondere omstandig-
heden waarmee die aanwezigheid wordt tot stand gebracht. Het 
wonderlijke is niet de wijze waarop, maar het wonderlijke is Jezus nu 
aanwezig mag zijn in Gods genade en nabijheid.

Beweging
En dat geloofsverhaal mag ook ons in beweging brengen. Niet alleen 
door de wijze waarop wij naar deze verhalen leren luisteren. Maar 
ook door de wijze waarop ze onze aandacht richten op waar het wer-
kelijk op aankomt. Want geloven in God houdt geen stand door naar 
de hemel te blijven staren. Het houdt pas stand (en het wordt ook 
gevoed) door onze blik te richten op de aarde waarop wij wonen, en 
op de mensen die onze levensweg kruisen. Ook wij moeten, net als 
de leerlingen, een beweging maken om onze kijkrichting te verande-
ren: van verticaal naar horizontaal. De mensen en de aarde bepalen 
– vanuit ons geloof in de opstanding – wat nodig is om dat geloof 
tot een tastbare realiteit te maken. Daar gaat het tenslotte om: dat 
het geloof geen zweverige ‘hemelstaarderij’ is, maar een kracht die 
onze aardse realiteit stuwt en richting geeft. Het geloof zou ons in 
beweging moeten brengen. 
 Want waar mensen zijn vastgelopen in hun leven, daar 
kunnen wij in beweging komen om met hen op zoek te gaan naar 
nieuwe wegen. Waar onderlinge verhoudingen zijn verstoord en ver-
stard, daar kunnen wij in beweging komen om met mensen op zoek 
te gaan naar zachtheid en nieuwe openingen. Waar mensen worden 
getroffen door ziekte of teleurstelling, door onbegrip of achterdocht, 
daar kunnen wij in beweging komen en met hen op zoek gaan naar 
troost, herstel, genegenheid en vertrouwen. En waar het uitgesloten 
lijkt, dat mensen nog tot elkaar zullen komen, daar mogen wij in 
beweging blijven en vasthoudend geloven – en bidden – dat het 
onmogelijke toch mogelijk zal blijken. Waar de aardse zorgen men-
sen als een zware last op de schouders liggen, daar mogen wij in 
beweging komen en met hen op zoek gaan naar verlichting en naar 
onverwachte perspectieven.

Wiel Hacking, pastoraal werker

Iedere tijd zijn madonna, maria als pelgrim
Op dinsdag 26 mei a.s. zal Sanny Bruijns over dit thema een Inleiding geven in Goes. Sanny Bruijns, 
Orde van Carmelietessen, is al vele jaren gefascineerd door het leven van Maria, de moeder Gods. 
Door intensieve studie en door ‘weg te zijn van Maria’ kan en zal zij op boeiende wijze deze inleiding over 
Maria houden! U bent welkom bij deze lezing om:

14.30 uur   in de Maria Magdalenazaal te Goes (naast de R.K. kerk)  -  inloop 
14.45 uur  Inleiding ‘iedere tijd zijn Madonna’
15.30 uur   pauze
15.45 uur   gesprek met elkaar over Maria
17.00 uur    bij goed weer – vertrek naar het Vrouweputje ’s Heer Arendskerke, broodje eten.
Mariaviering aldaar. (Bij slecht weer: in de kerk)
Opgave bij het pastoraal centrum: pastorteam@zeelandnet.nl, tel.  0113  218610
Deelname – kosten:  voor de lezing 3,50 euro -voor de lezing mét broodje 5,00 euro

Ria Mangnus, Ouderenpastoraat
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Het bestuur heeft aan het pastoraal team gevraagd om voor de 
zomer een beeld te schetsen hoe zij als team haar werkzaamheden 
en het voorgaan in vieringen ziet. De vraag is voortgekomen uit een 
aantal geconstateerde ontwikkelingen in het takenpakket van het 
team. Daarnaast is er de nuchtere constatering dat het alsmaar ver-
anderend kerkbezoek het noodzakelijk maakt om kritisch te kijken 
of het aanbod van vieringen daarmee nog in overeenstemming is.

In het bestuur van de Pater Damiaanparochie is op 1 juni 2015 
André Rijk, periodiek aftredend. André vervult in het bestuur de 
functie van penningmeester en heeft kenbaar gemaakt bereid te zijn 
om zijn bestuursfunctie voort te zetten. Het bisdom schrijft voor dat 
iedereen in de Pater Damiaanparochie de gelegenheid heeft zichzelf, 
of andere kandidaten voor deze bestuursfunctie voor te dragen. U 
kunt uw kandidatuur kenbaar maken vóór 15 mei 2015 bij de secre-
taris van het parochiebestuur, Ad Lijmbach.

Het parochiebestuur maakt in het komend voorjaar en zomer haar 
jaarlijkse ronde langs de parochiekernen om een beeld te krijgen 
hoe 2014 is verlopen en wat de ontwikkelingen zijn voor 2015. Het 
gaat daarbij om de geloofsinhoudelijke en zakelijke activiteiten. Om 
het populair te zeggen: “De thermometer gaat er weer in!”

Samen met de parochiekern Zierikzee wordt hard gewerkt aan de 
voorbereiding van de Damiaanviering waar het bestuur een jaarlijkse 
traditie van wil maken. De viering in 2015 is op zaterdag 10 oktober 
in de parochiekerk van Zierikzee.
Alle parochiekernen hebben een borstbeeld of schilderij van pater 
Damiaan ontvangen met het verzoek dit een mooie plaats te geven 
in de parochiekerk.

Namens het parochiebestuur Ad Lijmbach, secretaris

Parochiebestuurszaken

De Pater Damiaanparochie bestaat inmiddels twee jaar en 
voor het bestuur is dit aanleiding om met het bisdom een 
gesprek aan te gaan of de parochie functioneert zoals bij de 
start is afgesproken. Een belangrijke zaak die het bestuur wil 
bespreken is het gebouwenbeleid waarvoor het beleidsplan 
eind 2014 is aangeboden aan de bisschop. Andere zaken die 
het bestuur graag aan de orde wil stellen zijn de continuïteit 
in het bestuur, de samenwerking met het pastoraal team en 
geloofsinhoudelijke zaken.

rEDEnEn Om GELOVIG TE ZIJn
Als acht van de tien wereldburgers verbonden is aan een religi-
euze groep moet geloof toch een reden hebben, zou je zeggen. Wat 
beweegt mensen om een religie aan te hangen? We kunnen het de  
zegeningen van religie noemen, maar een ander kan het juist een 
vloek noemen, zeker als men niet gelooft. Bij twee stellingen gaan 
we er wat dieper op in:
1. Religie maakt gelukkig: een geloofsgemeenschap biedt een 
sociaal netwerk en een hogere macht geeft je troost. Gelovige men-
sen zouden makkelijker omgaan met negatieve emoties en halen 
meer voldoening uit hun leven. Het maakt niet uit of je moslim, 
christen boeddhist of hindoe bent. Wel van belang is de plek waar 
je woont: gelovige mensen zijn vooral gelukkiger dan niet-gelovigen 
mensen in minder ontwikkelde landen; daar waar het leven hard is: 
honger, armoede en een lage levensverwachting. Volgens Paul Klep, 
hoogleraar economische en sociale geschiedenis aan de Radboud 
Universiteit van Nijmegen, verklaart een reden waarom mensen in de 
Verenigde Staten hun christelijk geloof anders (meer) beleven dat 
het seculiere Europa. In de V.S. is weinig sociale zekerheid, waardoor 
mensen afhankelijker zijn van kerkelijke organisaties als sociaal 
vangnet. In Amerika is christelijk geloof voor velen een onderdeel 
uit de nationale identiteit. In landen als Noorwegen, Zweden en 

Nederland wint welvaart het vaker van religie. Opvallend is verder 
dat deze drie landen hoog scoren op de ladder van meest gelukkige 
bevolking/landen
2. Religie brengt vrede: religie was en is een bron van conflict. 
Toch is er geen verband tussen de mate van religieus leven en hoe 
vredig men leeft. Noord-Korea bijvoorbeeld is nummer 1 als het gaat 
om atheïstische landen, maar het bungelt onderaan als het gaat 
om vrede. Religie is zeker niet de belangrijkste bron van conflict. 
Opvallend is wel dat een grote verscheidenheid aan religies binnen 
een land een buffer lijkt tegen conflicten. Juist in landen met weinig 
religieuze diversiteit komt veel geweld voor: Pakistan, India, Afghani-
stan of Somalië. Hoe meer de overheid religie aan banden legt, hoe 
vaker geweld in de naam van geloof voorkomt en hoe vaker religieuze 
minderheden worden onderdrukt. Denk aan brute regimes van Stalin, 
Mao Zedong en Pol Pot, die miljoenen mensen de dood injoegen.  
Erin Wilson, directeur van het onderzoekscentrum voor Religie, Con-
flict en het Publieke Domein van de Rijksuniversiteit Groningen stelt 
dat religie een bron van machtsmisbruik kan zijn, maar ook een bron 
van verzet tegen onderdrukking. 

(bron” beschouwingen wat religie met ons doet”, Eline Huisman, december 2014)
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PrIEsTErOPLEIDInG En PrIEsTErschAP
Na het Klein Seminarie ( kostschool, middelbare school en vorming) 
volgde het Groot Seminarie ( de eigenlijke priesteropleiding met 
filosofie en theologie. Op 12 juni 1965 werd hij tot priester gewijd. 
Vervolgens werd priester Tom Brooijmans in 1965 door de bisschop 
benoemd tot kapelaan te Vlissingen. Een jongen uit een beschermde 
katholieke dorpsomgeving startte in een stad, die maar 20 % katho-
lieken herbergde en hoofdzakelijk protestants georiënteerd was. 
Daar leerde hij, als kapelaan, ook verschillende dominees kennen, 
maar kreeg als opdracht mee les te gaan geven op de ULO aldaar. 
De toenmalige directeur kwam ook uit Hoofdplaat en toen ontstond 
er snel een ‘klik’. 

OnDErwIJsErVArInG
De onwennige kapelaan gaf godsdienstlessen van 1965 tot 1970 
op huishoudschool, LTS, ULO en het (toenmalige) Sint Willibrordcol-
lege te Goes.
Sint Willibrord groeide enorm en Tom werd (samen met Jan Aarts)  
gevraagd zijn lespakket godsdienstige vorming om te bouwen naar 
levensbeschouwing en maatschappijleer, mede ingegeven door de 
onderwijsvernieuwingen (de Mammoet-onderwijswet) in die tijd. Vie-
rendertig jaar lang combineerde hij pastorale taken (vooral in het 
weekend) met lesgevende taken, toen vooral geconcentreerd in Goes. 
Van 1974 – 1978 waren beide priesters vooral ook schoolpastor en 
bleef het voorgaan in eucharistievieringen beperkt. Jan Aarts werd 
in 1978 deken van Zeeland en vanaf toen miste Tom zijn collega-
docent Jan, waarmee hij tot dan toe alle lessen voorbereidde. Er 
waren wel contacten met de pastores in de diverse parochies, die 
hij beter leerde kennen.

LEwEDOrP En DE rEGIO
Pastoor Clement van Lewedorp overleed in 1978 en Tom verhuisde 
naar de pastorie in Lewedorp, alwaar een begin werd gemaakt met 
regiopastoraat, omdat steeds meer parochies geen eigen priester/
pastoor meer konden benoemen. Het teampastoraat bestond uit: 
Jan Aarts, Harrie Buijssen, Philip Pontenagel, Piet van Bilzen en Tom. 
Ieder teamlid kreeg een eigen specifieke taak en zo konden bijvoor-
beeld uitvaartdiensten, diaconie, catechese aan jongeren snel en 
makkelijk binnen die groeiende regio in de Bevelanden/ Schouwen-
Duiveland geregeld worden. 

Vraaggesprek met 
Tom Brooijmans

JEUGDJArEn
We gaan terug naar de kinderjaren van Tom; geboren als zoon van een landbouwer in de 
parochie Hoofdplaat, West-Zeeuws-Vlaanderen. Het contact met de kerk/ het katholieke 
geloof kwam (vanzelfsprekend) via de opvoeding thuis, de eerste communie en het assis-
teren tijdens vieringen als misdienaar. Zeker als je als jongen op de motorfiets mee mag, 
met de kapelaan om ook te dienen in Schoondijke, waar weinig misdienaars waren, omdat 
er ook veel protestanten woonden, maar waar je als kind weinig contact mee had.
Op zijn tiende verhuisde het gezin Brooijmans naar het Brabantse Nieuw-Vossemeer en na 
de lagere school kwam Tom via de ‘voorbereidingsklas‘ voor het seminarie bij de Broeders 
van Huijbergen terecht. Het was best wennen, op een kostschool, zij het vlakbij het ouder-
lijk huis, maar ook als twaalfjarige mocht je niet elk weekend naar huis terug.
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IPV
In 1996 overleed pastoor Kroon van ’s-Heerenhoek en samen met 
Zierikzee sloten zij zich als laatste parochies aan bij dit teamver-
band. De oprichting van de Interparochiële Vereniging (IPV) lag voor 
de hand; men bleef als parochie zelfstandig, maar op vele terreinen 
werkte men samen. 

VAn sAmEnwErKEnDE PArOchIEs  
nAAr één GrOTE PArOchIE
Men kan deze stap als een voorloper van de huidige parochie Hei-
lige Pater Damiaan beschouwen (feitelijk pas ontstaan in 2013). 
Tom ziet deze stapsgewijze groei van kleine parochies naar één grote 
parochie als een wezenlijke stap, waardoor veel kennis en ervaring 
(niet alleen bij beroepskrachten, maar ook bij vrijwilligers) beetje bij 
beetje kon gedijen. 
Het pastoresteam kende voor elke parochie een eigen eindverant-
woordelijke pastor; parochievergaderingen ontstonden in elke paro-
chie, waardoor het besef tot hechte samenwerking tussen professio-
nals en vrijwilligers groeide.

EmErITAAT
In 2005, op 65-jarige leeftijd, nam Tom afscheid als teamleider 
en eindverantwoordelijke, maar bleef hij als emeritus-priester zich 
inzetten voor het pastoraat:  met name de nabijheid van mensen 
(sacramenten-bediening, ziekenbezoek). De contacten die hij in al 
die jaren had opgebouwd bleven zo bestaan en dat verbindende 

element ervoer hij als prettig. De werkzaamheden aan de basis 
waren/bleven druk, maar leerzaam: levenskunst!
Het docentschap, dat hij al die jaren had gecombineerd met pasto-
rale taken, vroeg van hem een eigen vorm van communiceren. ’Als 
docent kun jij je niet verschuilen achter allerlei theologische formu-
leringen, want dan haken die leerlingen snel af…  In gesprek blijven 
met elkaar is en blijft  een positieve uitdaging! Het heeft zelfs mijn 
vorm van preken bepaalt’,  aldus Tom. Sfeer en geest zijn belangrijke 
elementen, die kunnen leiden tot een eigen Godsbeeld, waarmee je 
voorzichtig moet omgaan’. Echte betrokkenheid van collega-pasto-
res, docenten/leraren basisonderwijs voor diaconie, catechese, der-
dewereldproblematiek en je eigen levenservaring zijn van wezenlijk 
belang hierbij! Pastoraat is niet enkel iets voor pastores, maar ook 
van vrijwilligers (gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid).

nIEUwE UITDAGInG
Een paar jaar na zijn emeritaat deed de bisschop een beroep op Tom 
of hij – in beginsel een half jaar, maar dat werd tweeëneenhalf jaar- 
waarnemend pastoor wilde worden in de Elisabethparochie in Terneu-
zen. Vooral het bestuurlijke werk deed hij daar het meest en bewust 
vroeg hij ruimte om ook pastorale taken in de Bevelanden te mogen 
blijven vervullen. “Ook hierbij moet jij je bewust zijn, welke mensen je 
naaste medewerkers zijn, want de veranderingen zijn best ingrijpend. 
Van negen naar drie parochiekernen is niet niks! Kerkgebouwen, finan-
ciën, pastorale bezetting…alles heeft met elkaar te maken”.

GEZOnDhEID
Heel actief in pastorale contacten kwam alles op een heel laag pitje 
te staan toen hij vorig jaar een waarschuwing kreeg door een hartrit-
mestoornis en een herseninfarct. Het was zwaar om heel veel dingen 
(bijna alles) te moeten loslaten. Ik ga uit van genezing en hoop op 
beperkte schaal (mondjesmaat) mee mogen doen in pastorale taken 
zoals voorgaan in de eucharistie. Mensen moeten echter begrijpen 
dat door mijn aanwezigheid ik me wel degelijk betrokken voel, maar 
ik moet bewust gas terugnemen, wil ik mezelf niet tekort doen. Ik kan 
me daar nu bij neerleggen, want ik heb nu de tijd erover na te denken. 

TOEKOmsTBEELDEn
Bezinning – geloof en werkelijkheid bijeen brengen. Blijven zoeken 
naar wegen; oudere geloofszaken die goed zijn, vertalen naar het 
heden. Contacten open houden is meer dan in het weekend de dienst 
bezoeken. Ik zit nu in de kerk, tussen de mensen, in plaats van vooral 
op het priesterkoor. Die beleving is anders, maar  waardevol!

EEn JUBILEUm sAmEn VIErEn
Vijftig jaar priesterschap regionaal vieren, in Lewedorp, waar hij - in 
deze regio begonnen is-  middels een feestelijke eucharistieviering, 
waarbij het samen vieren in één gemeenschappelijke belevenis, als 
Pater Damiaanparochie, pas echt samen vieren is. Ik ben dankbaar, 
ondanks mijn gebrekkige gezondheid, dat ik die mogelijkheid heb, 
zodat iedereen echt mee kan doen via zang, gebed en aanwezigheid!
Van harte bent u voor deze viering uitgenodigd. Elders in dit blad 
vindt u meer bijzonderheden hierover en in het volgende nummer 
komen we hierop uitgebreid terug.

Richard Gielens

 "In gesprek blijven met elkaar is 
en blijft een positieve uitdaging!"
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Met deze opmerkelijke titel werden belangstellenden uit de beide parochies boven de Schelde uitgenodigd 

om op zaterdag 11 april naar ’s-Heerenhoek te komen. Dat er in een kerk veel kunstvoorwerpen te aanschou-

wen zijn, wisten de meesten van ons al langer, maar dat het vieren van de liturgie een kunst is, of tot kunst 

verheven kan worden was wellicht een prikkeling toch maar in te schrijven. 

wErKwInKELs
Wie de kunst van vooraf inschrijven verstond kon een keuze maken 
uit diverse werkwinkels:
» De kerkganger aan het woord. Inleider Steven de Koning, ple-
baan van de Antoniuskathedraal uit Breda liet de deelnemers alle 
houdingen ondergaan die tijdens een eucharistieviering getoond en 
op waarde geschat kunnen worden.  Wie het knielen verleerd was, 
het langdurig staan als geen normale houding meer beschouwde, 
de waarde van het buigen niet meer kende, op gepaste tijden mocht 
gaan zitten…kortom alle aspecten kwamen niet alleen aan bod, 
maar werden ook deskundig toegelicht. Steven deed het met bijzon-
der veel plezier en aandacht voor ieders eigen invulling binnen een 
parochiekerk.
» Kind in de kerk: Ria Ombelets, die vroeger als pastoraal werk-
ster in onze regio werkzaam was, toonde de kunst om kinderen in 
vieringen te betrekken. Als we haar mogen geloven, moet dit met enig 
voorwerk en enthousiasme te verwezenlijken zijn.
» Diaconie en liturgie: Cas van Beek, oud-pastoraal werker en 
teamleider in Roosendaal ( samen met Fons van Hees) trachtte op 
kunstzinnige wijze duidelijk te maken hoe gerechtigheid en vrede/ 
de zeven werken van barmhartigheid kunnen worden verweven in de 
liturgie van elke zondagviering. Vrijwilligers van Caritassen kunnen 
hopelijk met frisse moed verder.

» Sta eens even stil: pastoraal werker Ralf Grossert ( voorheen 
werkzaam in Walcheren, maar nu teamlid van de regio Hulst) liet ons 
in het kerkgebouw van ’s-Heerenhoek letterlijk stilstaan bij elke fase 
van kerkbezoek: binnenkomst met kruisteken met wijwater uit het 
wijwatersvat bij de ingang; buigen en knielen voor wie of wat? Hoe 
gaan we om met altaar, tabernakel, godslamp en kaarsen? Vooral 
kosters kregen een opfrismoment binnen het tijdsbestek van een 
klein uur.
» Van kleur verschieten: Nicolette Meulenbroek ( werkzame 
vrijwilliger in Walcheren) en Ben Hartmann (secretaris-generaal en 
betrokken bij het Sint Franciscuscentrum in ons bisdom) toonden 
niet alleen de kleurrijke opbouw van het liturgisch jaar, maar ver-
diepten de kennis van de aanwezigen over kerkelijk jaar/ heilige tijd 
en gewone zondagen… Hopelijk stond bij niemand na afloop het 
schaamrood op de kaken….
» Psalmen zingen: kerkmusicus Jan Schuurmans liet met name 
liefhebbers van koorzang kennis maken met de kunst van de muziek 
gekoppeld aan het spreken en zingen van psalmen. Er worden best 
eisen gesteld aan een koor van vrijwilligers, maar wie wil er niet goed 
voor de (zon-)dag komen?
» Over de Bijbel in de liturgie ging pastoor Paul de Maat dieper 
in. Waarom en hoe wordt er uit boeken als Lectionarium en Evange-
larium gelezen? Hoe gaan we met deze lezingen om? 

Liturgie vieren  
is eenKunst
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TAAKGrOEP
Wie deze keuze uit dit kleurenpalet van de liturgie in het algemeen 
nog te beperkt vond, kon ook nog terecht in de taakgroepen die voor 
deze dag speciaal werden gevormd:
Lectoren, kosters, koorzangers of belangstellenden in het algemeen. 
Iedereen kon binnen een eigen geleding terecht om zijn of haar zegje 
te doen. Als basisstof voor de discussie koos men voor een lezing 
van monseigneur Jozef de Kesel, bisschop van Brugge, op een pas-
torale conferentie van zijn bisdom in mei 2013.

Mgr. De Kesel heeft in zijn betoog oog voor de eigentijdse beleving 
van mensen binnen de liturgie. ‘Liturgie moet aansluiten bij de tijd; 
het hart van mensen raken. Da betekent niet dat de Kerk zich in 
alles moet aanpassen aan de moderne cultuur. ‘’Herbronning’ komt 
als begrip regelmatig aan de orde: opnieuw voeling krijgen met haar 
eigen oorspronkelijke tradities. ‘Identiteit en relevantie mogen geen 
tegenstellingen zijn’. Uiteraard doelt hij dan vooral op de inhoud 
van de viering, waarin een bewuste en actieve betrokkenheid van 
de gemeenschap voelbaar moet zijn. De voorganger hoeft niet de 
enige te zijn die handelt en dus iets doet; ook anderen (hij noemt 
bewust ook de kinderen) kunnen worden gevraagd dienstwerk te 
verrichten. De Kesel waarschuwt er wel voor dat ‘actieve participatie’  
niet betekent dat er zoveel mogelijk mensen iets moeten doen in 
een viering. Betrokkenheid kan via hart en ziel van de aanwezigen; 
soms ‘beamend’ of door een lichaamshouding aan te nemen die een 
teken van deelname is.

Verder is hij een voorstander van een taalgebruik die aanspreekt en 
ons open maakt voor geloof. Verstaanbaarheid hoeft echter niet te 
betekenen dat alles in alledaagse (Jip-en Janneke-taal) woorden 
wordt omgezet. ‘’Hertalen is iets anders dan vervangen of gewoon 
weglaten. Persoonlijke invulling geven aan je geloof is een goede en 
rechtmatige zaak, maar kan het geloof van de Kerk niet vervangen! 
Volgens de bisschop zijn er de afgelopen jaren teveel woorden en 
handelingen geschrapt, zonder het diepe besef wat ze te maken had-
den met het wezenlijke van het geloof. 

Met name de opmerking: Men wordt geen christen meer geboren, 
men moet het worden, maakt op mij een diepe indruk! De slotzin: 
‘Liturgie vieren is een kunst. Een kunst die je moet leren’ sijpelde 
heel nadrukkelijk door de rest van het dagprogramma heen.

LEO FIJEn 
Leo is hoofd van de omroep RKK en in die hoedanigheid is hij een 
groot pleitbezorger voor het behoud van de eucharistieviering op de 

Nederlandse televisie. Elke zondag op NPO-2 kunt u daar getuige 
van zijn. 
Voorafgaand aan die wekelijkse zondag-uitzending verzorgt hij al vele 
jaren geloofsgesprekken; een vraaggesprek met iemand uit de paro-
chie of het bisdom van waaruit die rechtstreekse uitzending plaats-
vindt. Pastoor Fons van Hees en Charlotte den Toonder ( parochie-
kern Ovezande) stonden al eens voor de camera en op die bewuste 
zaterdag werden in een belendende ruimte van de Don Boscoschool 
opnamen gemaakt met Edwin van Dijk (parochiekern Goes) die later 
dit jaar (.. juli) worden uitgezonden via NPO-2. 
Met name zijn lezing over stilte maakte diepe indruk op de aanwezi-
gen. Leo was erg persoonlijk en gaf tal van voorbeelden uit zijn leven, 
die we allemaal meer of minder herkennen:
» Waar is de stilte van alledag gebleven? Het jachten en jagen 
overdag gaat door mail- en telefoonverkeer makkelijk over naar 
avond- en zelfs nachtelijke uren.
» Momenten van stilte zijn schaars; zelfs bij een uitvaartdienst 
moeten stiltemomenten ingevuld worden door een rij sprekers, die 
allemaal hun zegje willen doen….
» Stilte tijdens de dienst is de oudere kerkganger geleerd; de jon-
gere kerkganger beleeft stilte eerder als ‘even niks te doen hebben’…
We kuchen stilte weg en voelen ons snel ongemakkelijk.
» Stilte in vieringen moet je koesteren: het zoeken naar God lukt 
beter in de stilte.

Leo legde vervolgens een verbinding tussen het leven en de liturgie. 
Hij deed dat via de beeldspraak van een huisje bouwen in je eigen 
hart.
Het gaat vaak om de buitenkant, het zichtbare en vergeten het 
innerlijke te snel, of willen dat niet laten zien. Leo leidt ons door de 
vertrekken en ruimten van het huisje:
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» De vloer van de stilte zou een Zeeuws 
plaatje kunnen zijn, omdat – toen hij 
Zeeland binnenreed- de roep tot stilte 
om hem heen kwam: Zeeland is nog zo 
leeg, ruimtelijk en kent relatief weinig 
verkeersdrukte.
» De hal van het wachten; ‘geduld 
is een schone zaak’ en de moderne 
mens is met zijn internetdiensten niet 
meer gewend om lang te wachten: 
binnen 24 uur willen we onze spullen 
in huis hebben en sturen we ze net 
zo gemakkelijk weer retour afzender. 
Wachten tot je geraakt wordt, ook 
in de liturgie, is net als het leven 
(volgens Fijen). Wachten is met 
aandacht leven!
» Vervolgens gaan we naar de keuken, alwaar de tafel de gemeen-
schap ruimte biedt om samen te komen. Ontmoeten is niet moeten! 
Durf te buigen, durf van elkaar te leren door naar elkaar te luisteren; 
pas dan heb je een echte ontmoetingsplaats.
» De ramen van het huis moeten niet altijd open staan, want dan 
komen er teveel invloeden van buitenaf naar binnen. Durf je eens af 
te sluiten; sluit je mobiele telefoon gerust af en laat je binnenkant 
(van je hoofd) tot rust komen. Zo kom je makkelijker/eerder bij 
jezelf en bij God.
» Ook in de tuin moeten we de stilte leren hervinden: het geheim 
ontdekken dat er plekken zijn waar niets gebeurt. Je hebt de schep-
ping nodig om God te ontmoeten.
» Vervolgens gaan we naar het schuurtje naast het huis. Hier moet 
je buigen, zoals je buigt in het samenzijn van de liturgie. Hier kun 
je dichter bij de waarheid zitten; zeker bij het hoogtepunt van de 
liturgie: Jezus’ aanwezigheid. 
» Tenslotte bezoeken we de kelder van het huisje; het diepste 
punt in het huis. Hier ontmoet je Jezus opnieuw, omdat je hier in 
de nauwe bochten en kruipruimten onder het huis alle leidingen 
bijeen ziet komen. Spinrag schuift voor je ogen, dat symbool staat 
voor teleurstellingen, ruzies en afscheid binnen familieverband of 
werkkring. In die diepe eenzaamheid kom je vooral jezelf tegen, als 
je daartoe bereid bent. De lamp die je meeneemt in die kruipruimte 
geeft alleen je eigen schaduw weer. Sluit vrede met de schaduwen 
die er rondom je heen zijn.
God wacht op je, zeker als je tot de bodem van je hart bent gedaald. 
Het lijkt erop dat je hier eenzaam bent, maar ooit kom je tot het 
besef dat eenzaam ook samen één kan zijn. Eén met God.
Voor degenen die deze beeldspraak uitgebreid willen nalezen heeft 
Leo Fijen een boek geschreven; “Kon ik de stilte maar wat harder 
zetten”.
De ondertitel: ‘op zoek naar de monnik in jezelf’ verwijst wellicht ook 
naar de talloze religieuzen die Leo in de loop der jaren ontmoette 
en sprak en vervolgens in beelden en woorden omzette in de talrijke 
kloosterseries en publicaties die hij schreef.

» Eind deze maand verschijnt een vervolg op dit genoemde 
boek. ‘het geheim van de stilte’ en hier gaat Leo dieper in op 
de stilte en de rust die hij ervaart als hij het kleinste bewoon-
bare waddeneiland gaat: Schiermonnikoog.

KErKELIJKE VIErInG ALs PAssEnDE AFsLUITInG  
Niet alleen ‘praten, maar ook doen’ zullen de organisatoren mis-
schien gedacht hebben, toen zij de planning van deze dag maakten. 
De eucharistieviering in de H. Willibrorduskerk van ’s-Heerenhoek 
had vele elementen van deze bezinningsdag in zich: de kunst van 
liturgie vieren door zang, gebed, houding, liturgische kleuren, psal-
men, lezingen en zeker ook; stilte.
 
sLOTcOncLUsIE: 
Een studiedag gelijk deze, is zeker voor herhaling vatbaar, maar 
zal beslist niet elk jaar kunnen of hoeven plaats te vinden. Kos-
tenaspect, beschikbaarheid van vrijwilligers, boeiende sprekers 
en voorgangers en tijdsinvestering van het pastoraal team zijn 
belangrijke bestanddelen, die je moet koesteren als een kostbaar 
kleinood. 
Het aantal deelnemers ( ruim honderd) steekt misschien schril af 
tegen het aantal vrijwilligers dat beide parochies herbergen, maar 
laat overduidelijk zien dat mensen willen investeren in geloof. Wel 
of geen vrije zaterdag…en dan laten we die zondag onbesproken.
Een passend woord van dank-je-wel- komt toe aan de voorberei-
dingsgroep van deze dag: pastoraal team, ondersteunende mede-
werkers, vrijwilligers, onderwijzend en niet-onderwijzend personeel 
Don Bosco en de parochiekern ’s-Heerenhoek.

Richard Gielens, deelnemer

ZIEKTEmELDInG PAsTOr VAn LAmOEn

Begin april gaf pastor Bernard van Lamoen 
aan dat hij het wat rustiger aan wilde doen. 
De taken tijdens het paastriduüm werden 
overgenomen door diaken Egbert Born-
hijm.  Ook tijdens de liturgische studiedag, 
op 11 april in ’s-Heerenhoek, waar hij veel 

voorwerk aan verrichtte, moest hij afzeggen. 
Zijn aanhoudende en toenemende ver-
moeidheidsklachten zijn inmiddels onder-
zocht. En daarbij bleek een nieuw infarct in 
de hersenen te zijn gevonden. 
Bernard maakt het verder gelukkig goed. 

Maar momenteel is het nodig dat hij 
afstand neemt en rust houdt om goed te 
herstellen. Wij wensen hem beterschap toe!

Pastoresteam. parochiebestuur  
en redactie Parochienieuws
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regionale Vormseldag 15 april heinkenszand

Wat brengt een vijftigtal jonge mensen uit de regio’s de 
Bevelanden en Walcheren bij elkaar op een zonovergoten 
woensdagmiddag in Heinkenszand? Kort samengevat in één 
woord: Sirkelslag.

Deze wonderlijke naam staat voor een spelcircuit waarin vijf groepen 
jongeren op vijf verschillende momenten vijf gevarieerde opdrachten 
uitvoeren:
»  Een zoektocht naar de zeven werken van barmhartigheid. Vind je 

die in een kerkgebouw terug?
»  Reddingswerkers; het samenwerken in twee subgroepen waarin 

je elkaar 100 % moet vertrouwen als het gaat om het bouwen 
van een reddingssloep of een brancard voor een groepslid.

»  Ben je in staat een circuit van diverse verpakkingsmaterialen te 
bouwen, waardoor een domino-effect ontstaat? Geef je elkaar 
de ruimte of ben je bang om iets te ontketenen?

»  Laat je fantasie de vrije loop en bedenk samen een toneelstukje 
over heldenstatus en/of anti-helden.

»  Ken je helden van deze tijd en weet je op tijd hardop te denken, 
voordat jij je mening te snel geeft?

Misschien moet je vooraf al een held zijn als je besluit het vormsel 
als sacrament te willen aannemen? Tegenwoordig moet je sterk in 

je schoenen staan, als je ‘een beetje anders’ bent dan de doorsnee-
jongere van een jaar of twaalf. En wat te denken van de angst die 
je natuurlijk overwint als je die middag met volledig onbekende 
leeftijdsgenoten uit anderen parochiekernen moet samenwerken? 
Er is naast spel volop gelegenheid voor gesprek, ontspanning en niet 
te vergeten….plezier!
Gelukkig kwamen deze kinderen er die middag achter dat je niet 
hoeft te ‘balen’, als je op die zonnige middag even binnen moet 
zitten. In de pauze kon men naar hartenlust even rennen in de 
immense pastorietuin en waren er zelfs voor iedereen volop hotdogs 
en eierkoeken.
Vier uur lang samenwerken leverde op het eind van die middag best 
tevreden gezichten op: niet alleen de deelnemende jongeren waren 
op een aangename, eigentijdse wijze zinvol bezig; ook de hulpvaar-
dige ouders waren getuige van het feit dat kinderen best leuk en 
belangstellend met elkaar kunnen omgaan!
Dank aan alle medewerkers: vormelingen (in de eerste plaats), 
ouders, vrijwilligers en de gastvrouwen van de pastorie in 
Heinkenszand. 

Richard Gielens, lid van de werkgroep regionale vormseldag 2015
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Pastoraat van de tegenwoordigheid
Te midden van de verhuizing van Hoedekenskerke naar Kapellen (B) 
vind pastor Cor Voordeckers nog tijd om naar Goes te komen voor 
een gesprek op woensdag 25 februari 2015. Meestal vindt een ken-
nismaking plaats aan het begin van een periode van samenwerking, 
maar in dit geval kwam het er niet eerder van. 
Toch ben ik blij, dat ik deze bescheiden man 
– nadat hij anderhalf jaar lang in de regio zijn 
diensten heeft aangeboden – bij zijn vertrek 
nog mag ontmoeten.

PrEsEnT ZIJn
Geboren en opgegroeid in Turnhout is pastor 
Voordeckers in 1960 tot priester gewijd voor 
het bisdom Antwerpen. De eerste drie jaar van 
zijn priesterlijke arbeid heeft hij gewerkt als 
professor op het seminarie. Toen kwam een 
lange periode van tweeënveertig jaar, waarin 
hij werkte in Venezuela, eerst in de hoofdstad 
Caracas en later in het binnenland. 'De situ-
atie daar,' vertelt pastor Voordeckers, 'is in 
zekere zin vergelijkbaar met de omstandighe-
den in Zeeland: je reist voortdurend van de 
ene plek naar de andere, al zijn de afstanden 
in Venezuela wel veel groter. De parochie waar 
ik werkte bestond uit meer dan zestig gemeenschappen. Om van de 
ene plek naar de andere te komen, moest ik soms 260 kilometer 
rijden. Dat doe je niet voor slechts één dag; dan blijf je meteen een 
hele week.'
 De periode van zes jaar in Caracas was erg enerverend. 'Er 
waren relatief weinig priesters,' schetst mijn gesprekspartner, 'terwijl 
we toch spreken over bijna 50.000 parochianen. In zulke omstan-
digheden komt er heel veel op je af. Bovendien heb ik in die periode 
ook les gegeven op het seminarie. Ik moest dan vaak meer dan 300 
kilometer reizen om één uur les te kunnen geven. Het werken in het 
binnenland, later, gaf mij meer tijd om na te denken en om betere 
contacten op te bouwen met de mensen. De mensen zijn erg gastvrij. 
Hoe zuidelijker je komt in het land, hoe gastvrijer men is. Ze zijn erg 
ingenomen met je bezoek. Het was bij uitstek een periode, waarin ik 
het pastoraat van de tegenwoordigheid kon vormgeven.' Present zijn 

bij mensen, in alle levensomstandigheden, is voor pastor Voordec-
kers een goede, passende manier om de evangelische boodschap 
een plaats te geven in de wereld van vandaag.

rUImTE GEVEn
Hoe graag hij ook nabij was aan de mensen 
in Venezuela, naarmate de jaren toenamen 
werd het dragen van de hitte in het land aan 
de noordelijke kust van Zuid-Amerika zwaar-
der en zwaarder. Zo'n tien jaar geleden kwam 
pastor Voordeckers terug naar België, waar hij 
acht jaar als zielzorger in Heist-Op den Berg 
werkzaam was. De vele jaren waarin hij com-
municeerde in het Spaans maakten het hem 
lastig om weer vloeiend in zijn eigen moeder-
taal te spreken. Met het bereiken van de vijf-
enzeventigjarige leeftijd bood hij zijn ontslag 
aan de bisschop aan. Hij vond onderkomen 
bij zijn zus in Hoedekenskerke, maar nu gaat 
hij zich richten op Kapellen. Als de plaatse-
lijke pastoor zijn diensten kan gebruiken, dan 
wil hij die – net als hier in Zeeland – graag 
aanbieden.
 Mijn interesse gaat uit naar de be-

weegredenen van pastor Voordeckers om te kiezen voor het leven 
en werken als priester. 'In mijn jeugd,' memoreert hij, 'waren er in 
Turnhout zesenvijftig kloosters en zeventien noviciaten. Ik kom uit een 
godsdienstige familie. Bij de Jezuïeten heb ik op school gezeten, dus 
het kerkelijke leven ademde je vanzelf in en uit. Het geloof wordt een 
deel van jezelf. Er is in de loop der jaren natuurlijk veel veranderd. 
Het aantal kerkelijke bedienaren neemt af en baart wel zorgen. Ook 
in Zuid-Amerika gaat de crisis over de vraag, of er voldoende pasto-
raal personeel is, ook in de toekomst. Maar positief van de huidige 
tijd is zeker, dat de contacten tussen de katholieke en de protes-
tantse kerken veel beter zijn dan in mijn jeugd. En een heel belang-
rijk leerpunt, dat ik meenam uit Venezuela: je moet elkaar de ruimte 
geven, ook inzake het geloof. Leven en laten leven, zou ik zeggen.'

Wiel Hacking, pastoraal werker

Ervaringen rond de stille Omgang 
Om 19.30 uur ver-
trokken we in ’s-Hee-
renhoek met de bus 
naar Bergen op Zoom. 
Daar gingen wij nog 
wat mensen ophalen. 
Toen gingen we met 
de bus naar Amster-
dam. In de bus kregen 
wij een ‘overlevings-

pakket’ (pakje Wicky, 3 broodjes, een koekje en een appel).  Zelf 
hadden wij ook lekkere snoepjes meegenomen. Op heenweg heb-
ben we nog gezongen in de bus. In Amsterdam gingen we naar de 
kerk. De mis begon om 23.30 uur en eindigde om 00.30 uur. Na 
de mis gingen we koffie/thee/chocomelk drinken en toen weer met 
de bus naar een plek waar we begonnen met de Stille Omgang. 
Tijdens het lopen, hebben we veel gezien en dat was wel heel leuk. 

Er waren veel rondhangende jongeren op straat die uit waren op 
zaterdagavond. We werden veel bekeken. Ook keken wij onze ogen 
uit in de Warmoesstraat. De tocht heet eigenlijk Stille Omgang, 
maar we waren niet altijd helemaal stil. We liepen zelfs door de 
Kalverstraat van het Monopoly-spel. Toen we bij de lantaarnpaal 
kwamen dachten we aan de hostie die verbrand werd. We liepen 
over de Dam, daarna gingen we weer een kerk koffie/thee drinken 
en verzamelen. Toen iedereen er was gingen we weer naar de bus 
om weer richting Bergen op Zoom te gaan. Toen de mensen van 
Bergen op Zoom uitgestapt waren, ging de rest nog naar ’s-Heeren-
hoek. Toen we in ’s-Heerenhoek waren, kon iedereen naar huis om 
lekker in zijn bedje te gaan slapen. We waren nog moe ondanks dat 
we op terugweg ook al een oogje hebben dicht gedaan. We vonden 
het leuk om het een keer mee te maken. 

Puck den Toonder en Arieke Priem uit Ovezande
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Terugblik Op Pasen
Dat was Pasen
Het klinkt alsof je ermee wil zeggen dat je blij 
bent dat het er weer opzit, maar dat is het 
niet. Het was in de Pater Damiaanparochie 
de derde keer dat het Paastriduüm plaats-
vond in drie parochiekernen. Een teken dat 
niet alles overal meer kan, maar dat dit een 
groeiend alternatief is.
Maar ik heb het echter op vier verschillende 
plekken Pasen gevierd.
Goede Vrijdag in de kapel van een ver-
zorgingshuis waar met een eenvoudige 
kruisweg het hart geraakt kon worden van 
vele ouderen die hechten aan deze tradi-
tie. Dienstbaar zijn met het zingen van het 
Stabat Mater, zien dat dit samenzijn voor 
velen belangrijk is, het geeft je zelf ook het 
gevoel dat Goede Vrijdag niet ondergaat in 
de drukte van de vrijdagse boodschappen.
Om negen uur, op het scheiden van het licht 
naar donker, begon op Stille zaterdag de 
Paaswake met het ontstoken nieuwe licht 
dat de kerk van achter uit, steeds meer een 
warm licht gaf. Het verhaal van Genesis blijft, 
ondanks dat je het bijna letterlijk kent, ver-
bonden aan het nieuw maken van wat Pasen 

is. De deelname van velen uit de diverse 
parochiekernen gaf het gevoel van samen 
rond die tafel die op Witte Donderdag zo 
centraal stond.  Toen aan het eind de Paas-
kaarsen en het water van de parochiekernen 

voor het altaar waren gezegend, kon de geest 
van Pasen naar buiten worden gebracht.

Die paaskaars had op Paasmorgen in de 
kern waar ik was, een grote betekenis. Het 
nieuwe leven en de toekomst, waren de twee 
elementen die centraal stonden: de kinde-
ren én een doop die ouders aan hun kind 
wilde meegeven. Dopen met nieuw gewijd 
water, nieuwe oliën die werden aangeboden 
en vuur voor de doopkaars dat ontstoken 
werd aan de nieuwe paaskaars, symboli-
scher kon het niet. 
En Witte Donderdag dan, zult u zeggen? Ik 
had gekozen voor de Passion op de televi-
sie. Niet omdat het gemakzucht was en je er 
een kop koffie bij kon drinken. Maar omdat 
dit televisiemoment blijkbaar een verbinding 
kan maken met de traditionele Witte Don-
derdagviering en wellicht bijdraagt aan het 
beeld van Pasen dat verder draagt dan lek-
ker eten en Ikea.
Ik weet het, ik voldeed niet aan datgene wat 
de wens was hoe je het Paastriduüm moest 
vieren. Maar was Jezus ook niet zo’n iemand 
die zijn eigen weg zocht om daar zelf verant-
woording voor af te leggen? Als die vrijheid 
mag blijven bestaan, maar geen vrijblijvend-
heid wordt, zal ons geloof zijn kracht blijven 
bewaren en zullen centrale momenten om 
daarbij aanwezig te zijn, zeker waardevol 
blijven.

Ad Lijmbach, parochiaan Lewedorp

Zeeuwse Kerkendag
Onder het motto 'Zeeuwse spirit' zal op zater-
dag 30 mei in Goes de tweede Zeeuwse Oecu-
menische Kerkendag plaatsvinden. Na de editie 
van 2010 in Middelburg zal nu Goes voor één 
dag het centrum van kerkelijk Zeeland zijn. Het 
programma loopt van 10.00 tot 16.30 uur.
 
Commissaris van de Koning, de heer Han Pol-
man, zal de dag openen. In de liturgische vie-

ring ter afsluiting zullen onder ander voorgaan: ds Karin van de Broeke, preses van de Raad 
van Kerken in Nederland, en de bisschop van Breda, mgr. Jan Liesen.

Er zal onder meer een informatiemarkt zijn, waarin de volgende thema's aan de orden kun-
nen komen:
1.  geloof: hierbij valt te denken aan: cursussen kennismaking christelijk geloof; informatie 

over Bijbelvertalingen, catechese, christelijke meditatie enz.
2.  vieren: zoals liturgie en kerkmuziek, liturgisch bloemschikken
3.  samenleving dichtbij: armoede in Zeeland (Leergeld enz.); zorgzame kerk; aandacht voor 

vluchtelingen enz.
4.  verbondenheid wereldwijd: zending/missie, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwer-

king; Oikos.
5.  pastoraat: ziekenzalving, groepspastoraat, pastorale vernieuwing enz.
6. kinder- en jeugdwerk: Communie en Vormsel, gezinsactiviteiten, …..
7.  kerkvernieuwing: verbouwing kerken, creatief omgaan met kerkelijk steen, energiebespa-

ring, de groene kerk.

Ook zal er ter gelegenheid van de kerkendag een special van het Zeeuws Tijdschrift worden 
uitgebracht over de toekomst van geloven, kerkelijkheid en spiritualiteit in Zeeland.
Actuele informatie over het programma en de liederen kunt u vinden op de website 
www.raadvankerkenzeeland.nl

OEcUmEnIschE BIEEÊnKOmsT
Op zondag 17 mei 2015 is er een 
‘oecumenische bieeênkomst’ in ‘t Kerkje 
van Ellesdiek (Ellewoutsdijk). Op deze 
derde zondag van de maand mei wordt 
in ‘t Kerkje een bijeenkomst gehouden 
in een Zeeuwse streektaal. Ook de lie-
deren voor deze middag worden in het 
Zeeuws vertaald en gezongen.
De overdenking wordt dit keer verzorgd 
door Bas Rentmeester uit Elshout. Het 
thema is: ‘Bin jie ok zò vergeetachtig?’ 
Jopie Minnaard zal die middag een ver-
haal vertellen. De bijeenkomst begint 
om 14.30 uur. De toegang is gratis. Er 
wordt gecollecteerd voor Focus 2 en 
voor de onkosten van ‘t Kerkje.
Later is deze bijeenkomst te beluisteren 
op www.kerkje-ellesdiek.nl onder het 
kopje Oecumene.

Jan Minnaard,  
Oecumenische Werkgroep Ellesdiek
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cursus theologische verdieping Goes
Al jaren achtereen wordt in Goes de Cursus Theologische Verdieping 
(CTV) georganiseerd.
De cursus is van oecumenische opzet en wordt gegeven met mede-
weten van de Algemene Classicale vergadering Zeeland van de Pro-
testantse kerk in Nederland en het Vicariaat van het Bisdom Breda.

De cursus is bestemd voor iedereen die geïnteresseerd is in God en 
mensen, in de Bijbel, de kerk en de wereld daarom heen. De cursus 
staat dus open voor iedereen. Een specifieke vooropleiding is niet 
vereist. Een kerkelijke binding is ook niet noodzakelijk. Wel wordt een 
open houding ten opzichte van andere cursisten en de verschillende 
docenten gevraagd.

De docenten hebben allemaal ervaring met lesgeven, zijn acade-
misch of HBO geschoold met specifieke kennis van hun vak en zijn 
protestants of katholiek.

De CTV omvat de 1e twee jaar theoretische vakken, gevolgd door een 
(facultatief) derde jaar met zogenaamde praktische vakken.
Tijdens de 1e twee jaar komen in de cursus de volgende vakken 
aan bod:
Oude Testament, Nieuwe Testament, Kerkgeschiedenis, Dogmatiek 
alsook de (toegevoegde) vakken: Inleiding in het Jodendom, Filosofie 
en Wereldgodsdiensten.
In het derde jaar komen o.a. de volgende vakken aanbod:
Liturgiek, Pastoraat, Diaconaat, Spiritualiteit en Ethiek.

De CTV wordt op 32 donderdagavonden per jaar in de VREDES-
KERK (voorheen Oosterkerk), Ds. W.H. van der Vegtplein 2, 4461 
NC te Goes  te Goes gegeven. De lessen beginnen om 19.00 uur 

en eindigen om 22.00 uur. In de vakantieperiodes is er in principe 
geen les.

In september 2015 start er een eerste- en een derdejaars groep.

De volgende data zijn vastgesteld:

Voorlichtingsavond voor belangstellenden:
Donderdag 2 juli 2015, aanvang 19.30 in de VREDESKERK te Goes.

Kennismakingsavond voor de 1e jaars cursisten:
Donderdag 10 september 2015, aanvang 19.00 uur in de VREDES-
KERK te Goes.

Eerste cursusavond voor de 1e en 3e jaars cursisten:
Donderdag 17 september 2015, aanvang 19.00 uur in de VREDES-
KERK te Goes.

De cursuskosten bedragen € 250,00 per jaar. Het cursusgeld kan in 
twee termijnen voldaan worden, namelijk in september en januari.

Informatie over de CTV kunt u vinden op de website van de CTV: 
www.ctvgoes.nl dan wel krijgen van:
Mevr. Nynke Ypma, telefoon: 0166 – 85 08 40, 
 e-mail: n.m.ypma@gmail.com of
Dhr. Henk van Elzelingen, telefoon: 0118 – 47 28 18, 
 e-mail: hvelzelingen@zeelandnet.nl 

Met vriendelijke groet,
H.J. van Elzelingen, lid begeleidingscommissie CTV.

meldpunt seksueel misbruik gesloten per 30 april
Misbruik en geweld tegen kinderen, het komt ons de laatste tijd 
regelmatig tegemoet.
Het zijn afschuwelijke berichten, die we liever niet horen of lezen. 
Daarom juist moet recht geschieden: daders moeten leren te beken-
nen en gestopt worden, maar vooral moeten kinderen gehoord en 
geholpen worden. Daar is iedereen het over eens.
Helaas waren (en zijn) er kinderen die niet gehoord worden en geen 
steun vinden. Ze kunnen levenslang te maken krijgen schadelijke 
psychische, lichamelijk en relationele gevolgen.
Binnenkort sluit het meldpunt voor seksueel misbruik in de RKK. Dat 
is schadelijk, omdat het daarna voor volwassenen met een geschie-
denis van geweld en misbruik in de rk kerk niet meer mogelijk is de 
erkenning en genoegdoening te vinden die zij nodig hebben. Ook 
zullen er daders en medeverantwoordelijken overblijven die nog niet 
tot erkenning zijn gekomen.
Misbruik kan je leven tekenen met angst en terugkerende pijn in je 
lijf en je ziel. Misbruikte mensen kunnen eenzaam in hun problema-
tiek zijn. Het jarenlange taboe op spreken heeft daarbij vaak nog 
meer schade toegebracht. Daarom doen we vandaag een oproep 
aan iedereen, die een slachtoffer is of kent om deze misstanden 
alsnog te melden. Wij vragen ook uw respect als omstanders voor 
collega’s, vrienden of familieleden die het zwijgen willen doorbreken. 
Wij vragen u zich te willen verplaatsen in hun positie, en zich te rea-
liseren dat het ook u had kunnen overkomen.
Wil iemand zelf geen klacht indienen voor ervaringen van misbruik, 
dan kan een melding toch van belang zijn als steunbewijs voor 

anderen. Het is voor onze kerk van belang dat zij haar opdracht 
vanuit het evangelie kan vervullen en recht doen aan slachtoffers. 
De klachtencommissie is onafhankelijk en luistert zonder vooroor-
deel naar degene die de klacht indient. Op basis van steunbewijzen 
beoordeelt zij of de klacht objectief aannemelijk verklaard kan wor-
den. Slachtoffers krijgen juridische ondersteuning van het meldpunt 
in de procedure.
Als melden moeite kost, kunt u een beroep doen op de verschillende 
slachtofferorganisaties die er zijn. Zo is er bijvoorbeeld specifieke 
hulp voor vrouwen bij het Vrouwen Platform voor Kerkelijk Kindermis-
bruik. Alle adressen staan vermeld op de website van het Meldpunt 
Seksueel Misbruik R-K Kerk en onderaan deze brief. Het doen van 
meldingen en indienen van klachten is nog slechts mogelijk tot en 
met 30 april 2015. Maar ook na 1 mei zullen slachtoffers eerlijkheid 
en openheid van ons allen nodig hebben

Meldpunt Seksueel Misbruik R-K Kerk
Postbus 13277
350LG Utrecht
telefonische melding is mogelijk: 030 2306900
Bij melding hoeven alleen genoemd te worden:
* De naam van de melder en geboortedatum
* Een schatting van de tijd van het misbruik
*  Als mogelijk, de naam van de dader en de plaatsen van het misbruik.

Vrouwen platform Kerkelijk Kindermisbruik
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Geloven in twee letters…

De afgelopen weken werden we veelvuldig geconfronteerd met 
krantenkoppen waar in chocoladeletters onze aandacht werd 
gevraagd voor massaontslagen, reorganisaties, bezuinigingen en 
tegenvallers. maar even zo goed voor bonussen of salarisverhogin-
gen voor topmanagers.

Op de werkvloer, maar zeker in directiekamers wordt een  ‘strijd’ 
gevoerd om te kunnen voortbestaan. Soms ten koste van elkaar, 
de ander of ‘een worstel- en ontzwem-methode om het hoofd maar 
boven water te kunnen houden. Zelfs die logo-leeuw had het even 
moeilijk, maar kon voor een ton gered worden naar het schijnt.

Vroom en Dreesmann (of simpelweg V&D) is een begrip voor velen 
en het kwijnend bestaan van zo’n warenhuis kwam voor velen en 
dus ook voor mij als een verrassing over. Hoe kan het? Wie komt 
er niet in zo’n winkel of moet ik nu zeggen: ‘wie kwam er nog wel’?

V&D, C &A, AH, P&C…voor velen staan die twee letters voor een 
standaard van kleding, voeding, stijl en een redelijk prijspeil. Laat 
dat nu net een van de redenen zijn waardoor veel klanten afhaken: 
de grijze middenmoot is ‘uit’. Leve de segmenten die exclusief zijn 
(zoals ‘de Bijenkorf’) of extreem laag (zoals Action. Lidl, Aldi of Pri-
mark) Kleur bekennen: liefst primaire of desnoods felle secundaire, 
als het maar geen grauwe, eenduidige massa wordt. Al hoewel: 
zelfs in grijs ontdekt men vijftig tinten, maar dat terzijde.

Binnen onze gelovige zuilen komen we die kaalslag ook al langer 
tegen: zowel R.K.. , als P.C. kerken kampen met leegloop en vele 
kerken (de vergelijking met filialen is te maken) worden gesloten. 
Verkoopt geloof niet meer, of is geloven niet te koop?

Van kindsbeen af werd ik niet alleen opgegroeid met begrippen als 
‘Hema, Végé, Coöp’, maar ook een rijk scala van rituelen binnen de 
R.K. kerk. Je liep een kerk nooit zomaar voorbij; je knielde, stond 
even stil, maakte een kruisteken of nog beter: je ging even naar 
binnen om een kaarsje op te steken.

De vergelijking met de grootgrutter of het warenhuis loopt gedeel-
telijk mank: een winkel loop je gemakkelijk binnen om even rond 
te kijken/te snuffelen. ‘Nee, mevrouw, ik heb niks nodig’…In een 
kerkgebouw heb ik die zin nog nooit uitgesproken.

Vreemd eigenlijk: in een winkel loop je rond en kijk je jouw ogen 
uit, maar in de kerk zit je meestal stil met de blik naar voren. 
Schreeuwende slogans en reclameborden proberen je te verleiden 

om een aanbieding mee te nemen, maar in Gods huis niets van 
dat alles. Hoogstens een oproep om een gave te schenken aan een 
goed doel middels een collecte.

Merchandisers weten in winkelland waar het aan ligt: ‘profilering’ is 
een sleutelwoord. Niks meer van hetzelfde; een nieuwe standaard 
zetten; een eigen stijl verkoopt beter dan honderd identieke voor-
werpen in een uitstalkast.

En de Kerk? Een aansprekende voorganger, preek of viering levert 
meer waardering  (klandizie is een beladen woord) op dan het 
wekelijkse ritueel van zondagsdiensten. Niet enkel jongelui bezoe-
ken ’s zondags de Zeelandhallen om indrukken op te doen tijdens 
bijeenkomsten met Woord en gebed; dynamisch, in een eigentijds 
jasje, om van mode in dit opzicht maar niet te spreken. Het strakke 
zondagse pak of de toga is hier not done.

En het overgrote merendeel dat elders is? Kerken en shoppen is 
zeker niet hetzelfde, al is de verleiding om op zondag naar beide 
te gaan wel mogelijk.
Vraag aan een doorsnee-jongere waarom hij/zij niet kerkt en het 
steevaste antwoord is: ‘Ik geloof in mezelf!’ WE, ME of - in simpel 
Nederlands-: IK. Twee letters waarin je ook kunt geloven. Het IK-
geloof hoeft niet egocentrisch te zijn om veelbetekenend de toe-
komst van onze aardbol te bepalen. 

Het personeel van V&D werd bijna gedwongen om een bepaald 
percentage van hun loon in te leveren om ‘de zaak’ te laten voort-
bestaan. Mogen we dat onze pastores aandoen om meer toeloop 
en betrokkenheid te verkrijgen? Ik blijf dit proces volgen en zeker 
niet vanaf de zijlijn! Ik hoef geen extra klantenpasje of folder om 
betrokken te blijven. Eén ding staat vast: de A-locatie van de pan-
den zal veranderen en het bruto vloeroppervlak van kerken staat 
ter discussie.

Bovenstaand artikel is – in een andere vorm-  
enkele weken geleden door de auteur gepubliceerd in de PZC,  

in de rubriek monnikenwerk
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Pinksteren … een blijvende belofte en kracht …

Toen …
‘Ziet, ik ben met u alle dagen tot aan het einde der wereld’. (Mat-
teüs 28,20b) Dat is wat je noemt een belofte! Het is het laatste 
wat Jezus zegt tot zijn leerlingen bij zijn hemelvaart, zijn voorgoed 
terugkeren in de eeuwige liefde van zijn Vader.
Hoe blijft hij dan bij ons? Hij zendt ons de heilige Geest met Pink-
steren. Zo staat het in de Handelingen van de apostelen.(2, 1-11). 
Een spectaculair verhaal: de leerlingen bij elkaar in een huis, in 
afwachting van wat komen gaat. Dan is er gedruis van wind en 
vlammen van vuur - lees maar na -: het uitstorten van de heilige 
Geest begint. Een wijze van vertellen hoe de Geest-drift in de leer-
lingen ontvlamde om naar buiten te gaan en te vertellen over het 
leven van Jezus: hoe hij hen in contact had gebracht met God, zijn 
Vader en hen had geleerd met elkaar om te gaan als broeders en 
zusters, kinderen van die ene Vader. Vanaf deze gebeurtenis verza-
melen zich mensen rond de apostelen die net zo begeesterd raken 
door de Geest als de apostelen. De kerk ontstaat. ‘De Helper, de 
heilige Geest zal jullie alles leren en alles in herinnering brengen 
wat ik u heb gezegd’, had Jezus nog gezegd. En zo is het gegaan, 
alle eeuwen door.

En nu dan ...?
Hoe is het vandaag met het in herinnering komen van alles wat 
de Heer gezegd heeft? Wil de heilige Geest ons iets in herinnering 
brengen, dan moet het ons eerst wel gezegd zijn, dan moet ons 
eerst wel iets verteld zijn over Jezus: door de pastor, door je vader 
en moeder, door de leerkrachten, of door wie dan ook. Met andere 
woorden: De Heer moet ons eerst verkondigd zijn geweest.
Wat dat betreft maken we hier in onze streken moeilijke tijden 
door. De overdracht van ons geloof aan de jonge generaties lijkt 
te stokken. Langzamerhand, maar wel vlugger dan je dacht raken 
gezinnen, families, individuen los van de gemeenschap, de kerk, 
die samenkomt om door de Geest zich de woorden van Jezus te 
herinneren en ernaar te leven.
Hoe wordt tegenwoordig het sacrament van het Doopsel beleefd? 

De eerste Communie, het Vormsel? Is de viering ervan voldoende 
- of vraagt het toch iets meer? - om de heilige Geest zijn werk te 
laten doen en je later te helpen herinneren wat Jezus allemaal 
gezegd heeft. De parochie organiseert ouderavonden, Bijbelavon-
den, bezinningsbijeenkomsten, gebedsmomenten, geloofsavonden 
voor volwassenen en wat nog het belangrijkste is: de zondagse 
Eucharistieviering of een viering van Woord en Communie. Moge-
lijkheden te over om de woorden en het leven van Jezus te leren 
kennen. De heilige Geest zal het ons allemaal in herinnering bren-
gen als wij ons dagelijks leven leiden en ons zo vormen tot  seri-
euze en blije christenen.
De Geest van Pinksteren zal ook ons door de moeilijke tijden heen-
leiden, vol hoop, vertrouwen en inzet, want zijn belofte blijft staan: 
‘Zie, ik ben met u tot het einde der tijden’.

Fons van Hees, pastoor
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Aandacht voor 9 en 10 mei – 6e zondag van Pasen
10 mei is de officiële feestdag van de patroonheilige van onze parochie, H. Pater Damiaan. Besloten is het als parochiefeest te vieren op 
10 oktober, de datum van heiligverklaring.  Toch krijgt de viering in het weekend van 9 en 10 mei een apart accent. Alle parochiekernen 
hebben nu een buste dan wel een icoon van de H. Pater Damiaan ontvangen. Het devotie-object wordt ofwel op zaterdag 9 mei ofwel op 
zondag 10 mei met een korte plechtigheid na de preek geplaatst en gezegend. 
Op zaterdag 9 mei om 19.00 uur te Heinkenszand  ....................................................................................... door pastoor F. Van Hees
Op zaterdag 9 mei om 19.00 uur te Rilland  ................................................................................................... door pastor H. Buijssen
Op zondag 10 mei om 09.00 uur te ’s-Heerenhoek  ...................................................................................... door pastoor F. van Hees
Op zondag 10 mei om 09.30 uur te Ovezande ................................................................................................ door pastor H. Buijssen
Op zondag 10 mei om 11.00 uur te Hansweert  ............................................................................................ door pastoor F. van Hees
Op zondag 10 mei om 11.00 uur te Goes ....................................................................................................... door pastor H. Buijssen
Op zondag 10 mei om 09.15 uur te Zierikzee  ...................................................................................door pastoor em. A. Verdaasdonk
Op zondag 10 mei om 11.00 uur te Haamstede  ...............................................................................door pastoor em. A. Verdaasdonk
Op zondag 17 mei om 10.30 uur te Lewedorp  ............................................................................................ door pastor J. Heezemans
Op zondag 17 mei om 10.45 uur te Kwadendamme ....................................................................................... door pastor H. Buijssen

LITUrGIschE PLEchTIGhEID
Het gebed dat bij de inhuldiging van het Damiaanbeeld in Washington in 1969 werd gebeden:

God, wiens liefde alle mensen omvat,
vooral de meest verwaarloosden,
Gij hebt uw Zoon Jezus Christus

naar de wereld gezonden
om aan armen het goede nieuws te brengen,

aan gevangenen vrijlating te melden,
blinden te laten zien

en verdrukten vrijheid te schenken.
Vul ons hart met de meevoelende belangstelling

die leefde in het hart van uw Zoon
en in het hart van pater Damiaan.
Leer ons Christus te herkennen

in de armsten van onze broeder en zusters.
Geef ons iets van die wegschenkende liefde

die Damiaan in staat stelde
zichzelf weg te cijferen en aandacht te schenken

aan de noden van de melaatsen van Molokaï.

Wij vragen u God: zegen  † deze 
beeltenis van de heilige  

Damiaan, beschermheilige van 
onze parochie. Op zijn voor-
spraak vragen wij U: laat zijn 
liefde ook ons aansporen om 

met al onze broeders en zusters 
in de andere parochiekernen 

verbonden te raken en te blijven 
in een gemeenschap die open-

staat naar de armsten van onze 
broeders en zusters.

God, onze Vader wil dit gebed verhoren
door Christus onze Heer. Amen.
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Bedevaart meersel - Dreef
We gaan weer op bedevaart!! Voor mensen met een verstandelijke 
beperking en hun familie of betrokken vrijwilligers organiseert GeeVer 
samen met diverse zorginstellingen in Brabant op donderdag 4 juni 
2015 een bedevaart naar Meersel-Dreef.  Op deze bedevaartsdag is 
er volop gelegenheid elkaar te ontmoeten.
We gaan samen bidden en zingen. Er is voldoende tijd om in het park 
te wandelen. Bij de grot kan een kaarsje aangestoken worden om 
dierbaren te gedenken.
Er zijn terrasjes om samen gezellig iets te drinken.
Natuurlijk kunnen er ook souvenirs gekocht worden.
Tijdens de slotviering bij de grot worden deze gezegend.
Zo kun je een bijzondere herinnering van deze dag mee naar huis 
nemen. Het belooft weer een prachtige dag te worden.
Van harte welkom!! Opgeven vóór dinsdag 12 mei a.s.

Met vriendelijke groet,
Anneloes Steglich (Geestelijke verzorging, Stichting GeeVer)

e-mail: stichtinggeever@gmail.com tel. 06-52665957

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 Chris-
tenen, 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 vin-
den samen met Maria. Voor de 67e  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 81 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::” MARIA IS VERSCHENEN AAN DE KINDE-
REN” 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. 
Onlangs is Mevrouw Gilberte Degeimbre de laatste van de 5 zienders 
van de verschijningen in Beauraing overleden op 10 februari.. In het 
ziekenhuis Mont-Godinne op de gezegende leeftijd van bijna 92 jaar. 

De dagbedevaart is op zondag 31 mei 2015. Voor de dagbedevaart 
kunt U zich aanmelden tot 10 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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Uitvaartverzorging

‛DE BEVELANDEN’
Johan Hoekman

Geldeloozepad 20, 4463 AJ Goes 

(0113) 311 444 
www.uitvaartzorgcentrum.nl

Voor een zorgzame  begeleiding

Uitvaarten in geheel Midden-Zeeland

Eigen rouwcentrum met aula 
en koffi ekamer

markussealexandra
uitvaartverzorging

uit-
vaardig

0113 214291 / 06 10730321   
info@uitvaartinzeeland.nl  
www.uitvaartinzeeland.nlmarkussealexandra

uitvaartverzorging

uit-
vaardig

0113 214291 / 06 10730321   
info@uitvaartinzeeland.nl  
www.uitvaartinzeeland.nl

sacramentsprocessie 2015
‘Midden onder u’. Voor de zevende keer trekt de Sacramentsprocessie door Kwadendamme, 
een processie die uniek is voor de provincie Zeeland. Een unieke kans om geloof en saam-
horigheid met velen te delen.
We beginnen de dag met een eucharistieviering in de ‘Stenen Hoeve’ aan de Siguitsedijk (dit 
is de link met het verleden, toen katholieken alleen in het geheim samen mochten komen 
in schuurkerken). Vanuit deze boerderij zal de processie via de schitterende bloemdijken 
naar de parochiekerk aan de Johan-Frisostraat trekken. Daar zal een Lof de feestelijkheden 
afsluiten. Onderweg zal gestopt worden bij het Mariakapelletje op de Vreelandsedijk.
Vertegenwoordigers van de parochiekernen op Zuid-Beveland, Walcheren en Schouwen-Dui-
veland zullen meelopen in de processie. Diverse bedevaartsorganisaties, de Zouavengroep 
uit Oudenbosch, een delegatie van de Maria Ommegang uit Bergen op Zoom, de Dami-
aangroep uit Tremelo met vendelzwaaiers, diverse klederdrachtgroepen (o.a. ‘Mooi Zeeland’ 
en ‘Pront en Content’ ) zullen het baldakijn met het Allerheiligste voorafgaan. De muzikale 
omlijsting zal verzorgd worden door Con Affezzione en de koren uit de parochiekern.
We zouden het fijn vinden als u op deze dag aanwezig bent in Kwadendamme om getuige 
te zijn van deze geweldige dag. Het programma voor zondag 7 juni is:
14.00 uur: Eucharistieviering in de ‘Stenen Hoeve’, Siguitsedijk 15, Kwadendamme.
15.00 uur: Start processie
16.30 uur: Lof in de Bonifaciuskerk te Kwadendamme.
17.00 uur: Gezellig samenzijn op het Bonifaciuspleintje achter het parochiehuis.

Parochiekerncommissie 
Kwadendamme
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LIEF En LEED
Overleden
Alicja Barbera Panszczyk, echtgenote van 
Peter van der Vliet, geboren op 29 november 
1963, overleden op 25 maart 2015.
Antonius Ludovicus van Gessel, echtgenoot 
van Johanna Judoca Borgs, geboren op 10 
juli 1922, overleden op 5 april 2015.
Johannes Cornelis Westdorp, echtgenoot van 
R.Verbeem, geboren op 11 juli 1934, overle-
den op 6 april 2015. 
Augustijn Josephus Vervaart, weduwnaar 
van P. Schoffelmeijer, geboren op 28 januari 
1925, overleden op 14 april 2015.

OPBrEnGsT cArITAs cOLLEcTEs
4 – 5 januari 2015 .....................€ 212,06
Bijzondere noden parochianen
7 – 8 februari 2015 ....................€ 206,81
Cordaid Memisa
7 – 8 maart 2015 ......................€ 258,42
Cordaid Mensen in Nood

Caritaskern Goes
VAsTEnAKTIE
De Bisschoppelijke Vastenaktie t.b.v. het 
jongerenproject vanSETIK in het bisdom 
Kandy in Sri Lanka, heeft een bedrag van  
€ 529,40 opgebracht.

cOLLEcTE wEEKEnD 
28 februari / 1 maart:   € 218,83
Bus achterin de kerk  € 285.00
Vastenaktiekubusjes € 25,57
Totaal € 529,40
Hartelijk dank voor uw gulle gaven.

Parochiële Missiewerkgroep

EErsTE cOmmUnIE  

Dit jaar gebruiken we het project "Blijf dit 
doen." De kinderen hebben er al veel in 
gewerkt. Ze hebben zich op zaterdag 21 
maart aan de parochianen in de kerk voor-
gesteld. Samen vormden ze een grote vis 
met de namen: Tycho Collet, Jona Gerling, 
Elise Koster, Bas Remijn, Job Rijk, Michael 
Tibbe, Kim Traas, Jakysh van Beelen, Tygo 
van Waarde, Lara Wijs en Emilie Wolbers. Op 
17 mei om 11 uur zullen ze voor het eerst 
helemaal mee kunnen doen met de eucha-
ristieviering. Iedereen, die hierbij aanwezig 
wil zijn, is van harte welkom.

Namens de communiewerkgroep, 
Ria, Susanne, Marja. 

 

InLOOPhUIs OAsE LEEFT En 
VErAnDErT
…..en zoekt nieuwe deelnemers voor ver-
schillende groepen, waaronder de wijze 
vrouwengroep, leesgroep, eetgroep, klei-
groep “Werk in Uitvoering”, schildergroep 
“het Open Atelier”.  Deze activiteiten zijn 
over de hele week verspreid. Sinds kort is 
er op zondagmiddag de interculturele vrou-
wengroep.  Ook zoekt Inloophuis Oase weer 
nieuwe GASTHEREN en GASTVROUWEN 
voor de koffieochtenden. Van maandag 
t/m donderdagochtend van 09.30 uur tot 
11.30 uur wordt er in het Inloophuis een 
goede kop koffie geschonken door één van 
de gastheren of gastvrouwen. Je kunt er de 

krant lezen en in contact komen met de 
andere bezoekers en een mooi boek mee-
nemen uit de zwerfboekenkast.  Bij  inte-
resse in één van deze activiteiten, kun je 
contact opnemen met Henny van Zunderen, 
tel. 0113-250327 of via
hennyvz@zeelandnet.nl 

AsIELZOEKErsmAALTIJD
Vorige maand was er de jaarlijkse Paas-
maaltijd met asielzoekers in Goes. Het was 
een geweldig feest! Mooi om zoveel men-
sen te mogen verwelkomen op deze maal-
tijd. In totaal waren 80 volwassenen en 40 
kinderen naar de maaltijd gekomen. Inclu-
sief de vrijwilligers waren we met ongeveer 
135 mensen bij elkaar. Het was een bont 
internationaal gezelschap.  Tijdens  de 
maaltijd was iets zichtbaar van Pinksteren. 
Mensen uit allerlei landen, Irak, Egypte, 
Syrië, Georgië, Somalië, Nigeria Macedo-
nië waren aanwezig. Met elkaar hebben 
we genoten van een heerlijke maaltijd die 
klaar gemaakt was door vele vrijwilligers uit 
allerlei kerken uit de omgeving van Goes.  
Tijdens de maaltijd is de bijbel openge-
gaan en mocht de boodschap van Pasen 
klinken, dit werd vertaald in het Arabisch 
en voor een klein groepje werd het vertaald 
in het Perzisch. En weer werden er vragen 
gesteld aan Sarmat in het Arabisch en ook 
doorgepraat over het Bijbelgedeelte, mooi 
dat dit kan in hun eigen taal. We hoorden 
dat er na de vorige maaltijd een jongen 
elke maand de Arabische diensten bezoekt 
in Goes.  We kijken terug op een mooie, 
druk bezochte maaltijd. Iedereen die een 
bijdrage geleverd heeft, in welke vorm dan 
ook, willen we bij dezen hartelijk danken. 

Namens de organisatie van de 
asielzoekersmaaltijd, 

Lies Molenaar, Esther Verkuil,Janne Metske, 
Nelleke Adriaanse en Germaine Weststrate.                                                                               

Stichting Werkgroep Kerk  
& Vluchteling Goes  

 

N  ieuws van 

de parochies

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

ParochiekerN Goes

h. maria 

   maGdaleNakerk
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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

Al 85 jaar familie bedrijf
specialisten in 

• grafgedenkstenen
• aanrechtbladen

• vensterbladen

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

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

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

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

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

     ParochiekerN        

      ’s-heereNhoek

h. Willibrorduskerk

LIEF En LEED
Overleden:
20 april: Nicolaas de Jonge, weduwnaar van 
Jobina Vette, 92 jaar, wonende Deken Toma-
slaan 37. De uitvaartdienst en aansluitende 
begrafenis op ons kerkhof vonden plaats op 
25 april.

EErsTE cOmmUnIE  
VOOrBErEIDInG & VIErInG

Op Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei, 
hopen Hubert Driedijk, Jente Lagendijk, 
Mart Oosthoek en Julia Witkam hun Eerste 
Communie te doen in de bijzondere viering 
om 11.00 uur. Pastoor Fons van Hees zal in 
deze speciale eucharistieviering voorgaan.
De levensboom speelde tijdens de voor-
bereiding een bijzondere rol: ouders zijn 
zoals een hovenier en hopen dat de boom 
die ze samen planten goede vruchten mag 
dragen. De start van het communieproject 
‘Blijf dit doen’ was feitelijk ook het begin 
van een nieuw groeiproces in geloof. Jozien 
en Jeanine, als projectbegeleiders, de vier 

ZATErDAG 30 mEI OEcUmEnIschE 
KErKEnDAG 2015
Zoals u in het vorige Parochienieuws hebt 
kunnen lezen wordt er in het centrum van 
Goes een prachtig gevarieerd programma 
voorbereid. De dag wordt geopend en afge-
sloten met een viering in de Grote Kerk. De 
slotviering begint om 15.30 uur en eindigt 
rond 16.15 uur. We hopen op deze dag en 
in deze vieringen velen van u te ontmoeten. 
In onze eigen kerk, de H. Maria Magdalena 
kerk, is er op deze zaterdag 30 mei  geen  
viering. Op zondagmorgen 31 mei is er een 
eucharistieviering. 

Jeanine Heezemans

K.V.G.nIEUws
We gaan al weer naar de laatste 2 uitnodi-
gingen van het jaar 2014-2015, hier volgt 
de eerste. De reis naar Klundert op 6 mei 
naar het Vlas- en Suiker museum gaat door, 
we genieten er eerst van koffie met gebak, 
waarna we de rondleiding door beide musea 
beginnen. Een heerlijke lunch en dan via een 
mooie route naar Non Plus Ultra voor ons 
diner. Er zijn nog enkele plaatsen beschik-
baar. Wie met ons mee wilt kan contact 
opnemen met Els van Es, tel. 0113-270045. 
We gaan op 21 mei een interessante avond 
bij de gemeente tegemoet, onder leiding van 
Ellemijn van Waveren. Er is die avond een 
debatavond. We worden deze keer vroeger 
dan anders ontvangen met koffie, waarna 
Ellemijn ons uitleg geeft over wat er die 
avond wordt besproken. Ze heeft zelf ook 
in de gemeenteraad gezeten en kan ons 
zeker wijzer maken. Op 26 mei hopen we op 
goed weer, dan houden we onze jaarlijkse 
fietstocht. Deze keer in 2 groepen met en 
zonder ondersteuning, dit voor de leden die 
een “gewone” fiets hebben. Vergeet ook de 
inloopsoos niet iedere 1e en 3e woensdag 
van de maand om 14.00 uur. Neem ook eens 
een kijkje op onze website www.vrouwegilde-
goes.nl of kom een keer langs om te kijken of 
het ook iets voor u is. Laat wel even weten dat 
u komt, dan wordt u hartelijk welkom gehe-
ten. Mocht u weten dat een lid bv. in het zie-
kenhuis ligt of langdurig ziek is, laat het ons 
weten. Zorg dat u 11 juni vrij bent, dan gaan 
we varen in Middelburg, een aparte beleving. 
Tot ziens op onze bijeenkomsten!

Dien Janssen
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ouderparen, medeleerlingen, meesters en 
juffen op de Don Boscoschool, kinderkoor 
en parochianen van de kern ’s-Heerenhoek 
kunnen zorgen voor een goed klimaat, waar-
door deze boom verder kan uitgroeien tot 
een prachtexemplaar!
Op zondag 12 april zagen we tijdens de pre-
sentatieviering dat de boom groene takken 
had gekregen met vier grote knoppen: onze 
communicanten.
Op 14 mei starten we met de eerste ‘oogst’ 
en hopen we dat er vele werkers in de 
boomgaard zullen zijn om getuige te zijn van 
dit oogstfeest.

VOrmsELVOOrBErEIDInG 

Eenmaal per twee jaar bieden wij jongeren 
uit onze drie parochiekernen (Ovezande, 
Lewedorp en ’s-Heerenhoek) om gezamen-
lijk in te tekenen op het vormselproject “In 
vuur en vlam”. Dit jaar mochten we vijftien 
kinderen uit de twee hoogste groepen van  
onze basisschool verwelkomen; in totaal 
doen 26 kinderen uit deze parochiekernen 
mee aan het project. Afwisseling in presen-
tatie, locatie en werkvormen is belangrijk, 
want jongeren willen wel geboeid luisteren 
en meedoen, als ze merken dat we aan-
dacht voor hen hebben.
De presentatie van de vormelingen vindt op 
de eigen locatie plaats. Voor ’s-Heerenhoek 
was dat op zaterdag 25 april.
Na de meivakantie zijn er nog drie bijeen-
komsten, zodat zij goed voorbereid en goed 
overdacht de stap naar groeiende zelfstan-
digheid en zelfbeslissingen kunnen nemen.
Op zaterdag 6 juni om 19.00 uur zal vicaris 
Paul Verbeek de jongeren uit de drie kernen 
in de kerk van Lewedorp vormen; de ove-
rige vormelingen uit Heinkenszand en Oost-
Zuid-Beveland krijgen eerder die dag, om 
16.00 uur in Heinkenszand dit sacrament 
toegediend.

Werkgroep Vormselvoorbereiding

mArIAVIErInG mEImAAnD
Meimaand = Mariamaand en daarom heeft 
de liturgische werkgroep wederom een 
Mariaviering samengesteld.  Op dinsdag 26 

mei/Derde Pinksterdag om 19 uur zal het 
dameskoor de gezangen verzorgen, terwijl 
het Allerheiligste ook wordt uitgesteld.
We zijn dankbaar en blij dat deze viering nog 
elk jaar mogelijk is in onze kerk.

Liturgische werkgroep’

Uw mEnInG TELT
Sinds eind jaren negentig kende de paro-
chie H. Willibrordus een parochievergade-
ring, waarin vertegenwoordigers van diverse 
geledingen 4-5 maal per jaar bijeen kwa-
men. In 2013 bij de overgang naar een 
parochiekern stelden we een adviesraad 
in, waarin ook vertegenwoordigers met de 
parochiekerncommissie van gedachten wis-
selden over het beleid binnen onze kern.
Het afgelopen jaar heeft de kerncommissie 
een aantal zaken op een rijtje gezet en men 
is tot de conclusie gekomen dat een breed 
overleg wenselijk en zinvol is.  Daarom willen 
we op maandag 18 mei vertegenwoordigers 
van alle geledingen uitnodigen voor een 
groot overleg met de kerncommissie. De 
toekomst van onze kern, sterke en minder 
sterke punten en  het aantal vieringen per 
week komen zeker ter sprake!
We zullen binnenkort alle geledingen een 
aparte uitnodiging sturen, maar stellen de 
aanwezigheid van kerkgangers, of zij die 
mee willen denken erg op prijs. We zetten 
graag een extra stoel en kopje klaar, als u 
aangeeft te willen meepraten.
Via brievenbus, mailadres of een telefoontje 
reserveren wij een plaats voor u.

Parochiekerncommissie 

We vinden het heel 
gewoon dat  het 
elke morgen licht 
wordt…de zon kan 
niet vroeg genoeg 
opkomen of onder 
gaan, zodat we er 

met zijn allen zo lang genoeg mogelijk van 
kunnen genieten.
Velen vinden het vanzelfsprekend dat een 

kerkgebouw open is; dat er lichten en kaar-
sen branden, tekstboekjes voorradig zijn en 
liefst een priester voorgaat in gebed.
Gelukkig hebben we een aantal parochi-
anen (43 % van ons ledenbestand) die 
jaarlijks het vanzelfsprekend vinden om een 
kerkbijdrage over te maken. Dankzij hen 
kunnen we ons rijksmonument, maar ook 
ons godshuis in ere houden. Bijna 17 % 
maakt regelmatig (niet jaarlijks) een bijdra-
ge over en  daar zijn we ook heel blij mee. 
Niet iedere parochiaan betaalt de mini-
mumbijdrage, die door het bisdom is vast-
gesteld op € 115.- per jaar en eigenlijk 
bedoelt voor elke kostwinner binnen het 
gezin. Ook kleinere bedragen, zeker als 
u geeft wat u missen kunt, zijn van harte 
welkom.
Anderzijds betekent dit percentage ook dat 
ruim 40 % niets of zeer onregelmatig een 
geldelijke bijdrage wil schenken. De kerk is 
er immers voor iedereen? Uiteraard wijzen 
wij niemand ooit de deur; zeker als die 
kerkdeur uitnodigend open staat. Willen wij 
echter nog jaren onze lasten kunnen dragen 
en levenskracht uitstralen (’s-Heerenhoek 
kent  vanaf 1797 een kerkgebouw) dan 
vragen wij ook aan liefhebbers met cul-
tuurhistorische besef een bijdrage. In het 
afgelopen jaar droeg de geloofsgemeen-
schap in totaal bijna 40.000 euro bijeen 
en dat is ruim 100 euro per trouwe parochi-
aan. Mogen wij u ook als trouwe donateur 
registreren?  In mei en juni sturen we een 
tweede groep parochianen een verzoek, 
maar dit jaar zullen we proberen u persoon-
lijk ervan te overtuigen dat we uw bijdrage 
enorm waarderen.
Wenst u informatie of heeft u een vraag? 
Neem contact op via bovenstaand adres of 
mail naar ons parochiecentrum. Wij staan u 
graag te woord!

Parochiekerncommissie 

KErKsnUFFEL
Nu de zomerjaarmarkt 2015 is veiliggesteld 
durven de dames van de Kerksnuffel u weer 
te vragen om uw afgedankte spulletjes weer 
te bewaren voor deze bijzondere snuffel-
markt medio juni. Elk jaar weten de dames 
ons te verrassen met hun vindingrijkheid 
in verkooptechniek, hun verzameldrift en 
niet te vergeten: hun netto-opbrengst, die 
altijd voor 100 % ten goede komt aan de 
kerk.   Dit jaar willen we de gelden besteden 
aan het opknappen van ons mortuarium-
interieur. Wilt u al laten weten dat u ‘wat’ 
over heeft voor de kerk en haar snuffel? 
Bel mevrouw Corrie Hoondert-Paree  tel. 
351489 of laat een briefje met gegevens 
achter in de brievenbus van het parochie-
centrum Deken Holtkampstraat 9. 
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Bij Monuta in Goes zijn we er 
als u ons nodig heeft.
bel 0113 - 21 63 63
Monuta Goes
Fluitekruidstraat 8, Goes
www.monuta.nl

ik heb geen
uitvaart-
verzekering
wie verzorgt mijn uitvaart?

Ook als u niet of ergens an-
ders verzekerd bent, regelen 
wij uw uitvaart zoals u dat 
wilt. 

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 

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

ParochiekerN 

heiNkeNszaNd

h. blasiuskerk

LIEF En LEED

Overleden:
Op 1 april is overleden Corrie Polderdijk, 
echtgenote van Laurentius Traas op de leef-
tijd van 79 jaar. Ze werd op 8 april in Mid-
delburg gecremeerd.

Op 3 april is overleden Jacomina Vermue, 
weduwe van Cornelis van den Dries, op de 
leeftijd van 95 jaar. Als tweede uit een gezin 
van 4 zussen en 3 broers heeft ze leren 
werken op het land en in het huishouden 
op de boerderij in de Poel. In 1948 trouwde 
ze met Kees en woonde zij 52 jaar aan de 
Noordlandseweg, waar haar vier kinderen 
werden geboren. Mina kende een eenvou-
dige levenswijze en had weinig behoeften, 
maar was vooral zorgzaam en liefdevol 
voor haar gezin. Ze genoot van haar tuin 
en was altijd belangstellend naar haar kin-
deren en kleinkinderen. Na het overlijden 
van haar man in 1999 is ze verhuisd naar 
Dijkstede waar ze nog 14 jaar met veel 
plezier heeft gewoond. Vanaf juni 2009 
ging ze qua gezondheid achteruit. Tot april 
2014 bezocht ze trouw, gelovig als ze was, 
de mis en in mei van dat jaar verhuisde ze 
naar Theresiahof. Na enkele malen aan de 
ziekenzalving te hebben deelgenomen is ze 
daar vredig van ons heen gegaan.   

Op 9 april is overleden Lisette de Maat op 
de leeftijd van 62 jaar. Zij werd op  14 april 
in Middelburg gecremeerd.

BIJZOnDErE VIErInGEn
Eerste heilige communie.
Op 31 mei  is in onze parochie weer de 

viering van de  eerste communie. Na weken 
voorbereiding door de juffen en oefenen in 
de kerk hopen we dat het een mooie viering 
wordt. De aanvangstijd van deze viering is 
11.30 uur. Pastoor Van Hees zal in deze 
viering voorgaan.

heilig Vormsel
Op 6 juni worden er in onze kerk 14 kinde-
ren gevormd. De viering begint om 16.00 
uur.

wIE wIL OnZE wErKGrOEP KOmEn 
VErsTErKEn?
Doordat we vanaf 1 januari de kinderneven-
dienst bijeenkomsten in de kerk gepland 
hebben  tijdens de zaterdagavondviering als 
Free Spirit de dienst muzikaal opluistert, zijn 
wij op zoek  naar twee nieuwe begeleiders 
voor onze werkgroep.
Anneke en Marjet moesten hierdoor een 
keuze maken en hebben er voorlopig voor 
gekozen om te blijven zingen.
Ze zullen, zeker achter de schermen, nog 
actief betrokken blijven.
Lijkt het jou wel wat, neem dan contact op 
met Rosita Voet via 
rositavoet@zeelandnet.nl.
Natuurlijk kunt U ook informatie inwinnen 
bij juf Anneke werkzaam op de Jan van 
Schengenschool.

De werkgroep kindernevendienst, 
Ellie van den Dries - Anny de Maat - 

Marian Totté - Rosita Voet

GEhEUGEnsTEUnTJE. 
rOmmELmArKT TEn BATE VAn DE 
hEILIG BLAsIUsKErK.
In het monumentenweekend, 12 en13 sep-
tember, houden de vrijwilligers van de Hei-
lige Blasius een rommelmarkt. De opbrengst 
is bestemd voor verschillende projecten van 
de parochiekern.
Naast een rommelmarkt is er ook koffie, 
thee, frisdrank, wafels,  gebak en jam te 
koop. Ook kunt u er terecht voor Zeeuwse 
babbelaars.
Heeft u spullen op zolder of in de schuur 
staan waar u toch niets meer mee doet en 
waar iemand anders misschien heel blij 
mee is, gooi het dan niet weg, maar breng 
het naar de pastorie op dinsdagavond  25 
augustus of  1 september tussen 18.30 en  
19.30. Als u niet in de gelegenheid bent 
om het zelf te brengen dan kunnen we een 
ander tijdstip afspreken of we komen het 
ophalen. Neem hiervoor contact op met 
Addie Nelen 0113-563333 of een van de 
andere vrijwilligers. Mocht u al eerder van 
uw spullen af willen neem dan ook contact 
op met Addie Nelen.
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LIEF En LEED

Overleden
Janny de Jonge, echtgenote van Piet Franse,
geboren 9 september 1937, overleden 4 
april 2015.

EErsTE cOmmUnIEVIErInG

‘Wil je wel geloven dat het groeien gaat?’ Dat 
was het thema van communievoorbereiding 
en communieviering. Met Demi Beulens, 
Finn Beulens, Madelief Boonman, Wessel 
Boonman, Sam Claessens, Pieter Huige, 
Amy Kalisvaart, Milan Vermeulen, Jet de Vos, 
Jaimie Zandee, Tim Zuidhof zijn we door de 
poort gegaan. Over het land van God, begon-
nen als een klein zaadje, leerden we dat dit 
heel groot kan groeien als we er zelf ons best 
voor doen.
Symbool voor ons project was een kale boom 
in de kerk die van week tot week mooier werd. 

De kinderen gaven de boom water, warmte 
en licht. En of dat het zo moest zijn: tijdens 
de communieviering toonde hij zelfs zijn eer-
ste frisse blad.

Ervaringen van twee communicanten…
Ik heb mijn communie gedaan op zondag 
19 april in de Kerk van Kwadendamme. We 
hebben heel veel dingen gemaakt voor in 
de boom in de kerk; een blad waar een foto 
opstaat en vanachter staat het verhaal van 
het voorstellen in de kerk. We hebben ook een 
zonnetje, een hart en een blad met een rups 
gemaakt. We hebben het lied gedaan van 
het mosterdzaadje en het lied van de poort. 
We hebben voorgelezen in de kerk en we 
mochten een hostie. Bij de lessen hebben we 
geleerd om tegen iemand sorry te zeggen en 
om mensen te herinneren. We hebben samen 
gegeten en iedereen had iets meegenomen 
om samen te delen. Het was erg lekker en 
erg leuk. We kregen toen we klaar waren met 
de communie bedankjes van iedereen. Mijn 
feestje was heel erg leuk.

Amy Kalisvaart

De communie van Jet.
We gingen naar de kerk, toen mocht ik de 
mensen welkom heten aan het begin van de 
viering, dat was heel erg leuk. Ik had mos-
terdzaadjes in mijn hand. Want uit het kleine 
zaadje komt een klein plantje, dat gaat groei-
en tot een boom. Net zoals het land van God 
dat moet groeien. Toen gingen wij heel veel 
zingen in de kerk, dat was ook heel leuk. We 
hebben ook de hostie gekregen, hij smaakte 
niet echt lekker. Toen wij thuis waren gingen 
wij feesten, Toen hadden wij een springkus-
sen opgezet. En we gingen barbecueën en 
we gingen toen lekker eten en we gingen nog 
heel even op de pony's rijden.

Jet de Vos
GOsPELmIs 
Zondag 10 mei is er weer een gospelmis ter 
afsluiting van het bluesfestival in Kwaden-
damme. In 2015 met muzikale medewer-
king van Guy Forsyth! Onze mix van een tra-
ditionele viering en een bijzonder muzikaal 
blues-talent geeft steeds weer een unieke 
beleving. Een heel scala van artiesten ging 

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 koffie-

drinken in het parochiehuis
- Alle zondagen: 10.45 uur 
-  In principe ieder 3e zondag van de maand kin-

dernevendienst voor kinderen van de basis-
school 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.

Liever geen grote dingen zoals kasten, koel-
kasten enz. in verband met de opslagruimte. 
Dus boeken, schilderijen, beeldjes, servies-
goed, speelgoed en curiosa of wat u nog 
meer kwijt wilt, wij zijn er blij mee. Tot ziens 
op de rommelmarkt.

De vrijwilligers van de Heilige 
Blasiusparochiekern.

KBO AFDELInG hEInKEnsZAnD.
In de laatste bijdrage van de KBO aan het 
Parochienieuws werd aandacht besteed aan 
't aftreden als bestuurslid van Martien v.d. 
Mortel. Op de laatste bestuursvergadering 
die hij bijwoonde, had hij zelf voorgesteld 
nog eens een keertje asperges te eten 
met de hele groep. Hierover hadden wij 
inmiddels contact met de beheerster van 
De Fonteyne (waar wij enkele jaren gele-
den ook een heerlijke maaltijd mochten 
gebruiken) We hebben een afspraak voor 
donderdag 21 mei. Aankomst 17.00 uur. 
Aanvang diner 17.30 uur. Alle leden van de 
KBO krijgen hiervoor een uitnodiging met 
aanmeldingsstrookje en daarop de kosten 
van deze avond. Als dank aan Martien voor 
zijn inzet de laatste zes jaar wil het bestuur 
hem en zijn partner deze aspergemaaltijd 
gratis aanbieden.  Cadeautjes krijgen is 
niet zijn insteek. Hij geeft ze liever weg. Toch 
hoopt het bestuur hem hiermee te kunnen 
bedanken.
Als ik dit schrijf zijn wij nog in afwachting 
van de lezing door majoor Van Vuuren over 
zijn Leger des Heils. Hopelijk kan ik u in een 
volgende PN positief berichten.
Nog steeds heeft zich geen aanvulling voor 
ons bestuur aangemeld. En het is zo hard 
nodig! We zijn nu niet compleet. Onder 
de lezers van PN zijn veel niet-KBO leden. 
Wellicht krijgen zij een impuls en laten dat 
weten via tel. 568004 of mail: 
pm@vantwesteinde.com
Met de KBO afd. Lewedorp zijn wij in onder-
handeling voor een gezamenlijk reisje. Hier-
over krijgen de leden bericht en wellicht kunt 
u bij een van hen informeren.

Secr. Mina van 't Westeinde -  
van den Dries.

OPBrEnGsT cOLLEcTEs.
14 en 15 maart    Roemenië        € 181.92
21 en 22 maart    Vastenaktie     € 87.82



27

Schouwen-Duiveland 
Wilgenstraat 12

4307 DA Oosterland
 0111 402 000

(dag en nacht bereikbaar)

www.uitvaartdevlieger.nl
info@uitvaartdevlieger.nl

Dag en nacht bereikbaar op:

(0111) 45 07 17
www.uitvaartsd.nl

Voor een zorgzame begeleiding 

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

 Uw specialist in rouwbloemen

Guy reeds 
voor. Guy 
Forsyth 
komt  u i t 
het Ame-
rikaanse 

blues-hart Austin, Texas. Hij zingt de blues 
met bezieling, en speelt gitaar en mondhar-
monica. Hij schrijft zijn eigen songs en ver-
diept zich in de roots van blues, blues-rock, 
rock & roll, Americana en lokale folkmuziek. 
Tijdens de blues- annex gospelmis worden 
uiteraard passende muziek en liederen ten 
gehore gebracht.
Onze bluesmis zou niet mogelijk zijn zon-
der de bemiddeling van de organisatoren 
van het bluesfestival: Peter Kempe en Kees 
Wielemaker. Ook deze keer zijn we Peter en 
Kees bijzonder erkentelijk voor de goede 
samenwerking.

hEmELVAArTsDAG
Donderdag 14 mei om 10.00 uur, met pas-
tor Wiel Hacking en dominee Marjo Wisse 
in de Petruskerk te ‘s-Heer Arendskerke; het 
thema is ‘Met beide benen op de grond’. 
Voorafgaand aan deze viering is er een wan-
deling in de directe omgeving van ‘s-Heer 
Arendskerke; deze wandeling begint om 8.30 
uur, en begint bij de kerk. Na de kerkdienst 
wordt er koffie, thee en limonade geserveerd. 
De organisatie van deze viering is in handen 
van verschillende kerken uit de Zak van Zuid-
Beveland, die samenwerken in een oecume-
nische werkgroep. 

GEEF DE PEn DOOr

In het volgende nummer van Parochienieuws 
beginnen we een nieuw rubriekje onder het 
motto ‘Geef de pen door’. Het idee hiervan 
is dat er bij iedere editie van Parochienieuws 
iemand anders aan het woord is, en dan met-
een de pen weer doorgeeft aan een ander. 
Piet Beulens heeft aangegeven dat hij wel 
wil beginnen, in het eerstvolgende nieuwe 
nummer. We gaan het gewoon proberen, en 
we zien wel hoelang we het volhouden. Het 
is de bedoeling het steeds kort maar krachtig 
te houden, zeg maar: wie ben ik, wat doe ik 
in onze parochiekern, wanneer doe ik dat, en 
waarom? En tenslotte: ik geef de pen door 
aan ... (iemand anders).

GrEnsVErLEGGEnD BIEr
Na de introductie van het Bonifacius Abdij-
bier in 2009 is het aantal verkooppunten 
behoorlijk uitgebreid, zodanig dat het niet 
louter een regionaal product meer is, doch 
ook elders een bescheiden reputatie begint 
te krijgen. We groeien, gelukkig, en dat komt 
onze parochiekern ten goede. Tenslotte is dat 
het doel, namelijk het vergroten van de over-
levingskansen door allerlei acties. Eén van 
deze acties is het Bonifaciusbier.
Onze gedachten gaan nu alweer in de richting 
van een nog bredere dekking van het distri-
butienetwerk. Als eerste stap hiertoe hebben 
we een aansprekende flyer laten produceren, 
die bruikbaar is voor profilering buiten de 
provinciegrenzen. Achterin onze Bonifacius-
kerk vindt u een stapeltje van dit promotie-
middel. Schroom niet om er een aantal mee 
te nemen voor verspreiding binnen uw kring 
van contacten om de naamsbekendheid ver-
der uit te bouwen. Medeparochianen kunnen 
helpen met meedenken.

POTTEn sPArEn
Het lijkt nog ver weg, 
maar zoals u weet, 
de tijd gaat snel en 
daarom kijken we al 
vooruit naar de dag 
van 2 november (Aller-
zielen). Al sinds enkele 

jaren proberen we het kerkhof op deze dag in 
het licht te zetten, tot nu toe met wisselend 
succes. Dit jaar doen we een nieuwe poging, 
en wel door het gebruik van heel veel glazen 
groentepotten. Het gaat om de potten met 
een inhoud van 750 ml. In het portaal van de 
kerk staat een krat waarin u de potten kunt 
neerzetten. Het gaat alleen om de aangege-
ven maat. Kleinere of grotere potten kunnen 
we niet gebruiken. Uiteraard graag zonder 
etiket én schoon. 

OVErTOLLIGE hUIsrAAD 
Het wil wel eens gebeuren dat er bruikbare 
spullen overblijven wanneer een huisje moet 
worden leeggehaald of wanneer twee huis-
houdens worden samengevoegd. U hebt de 
spullen niet nodig, maar u wilt ze ook niet 
van de hand doen vanwege de goede kwali-
teit of vanwege ... je weet maar nooit. In dat 
geval zou u ons parochiehuis misschien kun-
nen helpen. We hebben dringend gebrek aan 
een goede wasmachine, want onze huidige 
loopt op haar laatste benen. Mocht u zo’n 
machine in voorraad hebben, we houden ons 
van harte aanbevolen, want het leven is duur 
én kopen kan altijd nog. Inmiddels hebben 
we naar aanleiding van een eerder verzoek 
al een koffiezetapparaat ontvangen. Hartelijk 
dank hiervoor!

Parochiekerncommissie
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rILLAnD
Zang r.K. Dameskoor
Op zaterdag 9 mei is er de H. Mis om 19.00 
uur. Na de dienst is er weer gezamenlijk kof-
fiedrinken in de Arkzaal. U bent van harte 
uitgenodigd.
Op zaterdag 23 mei (Pinksterviering) zingt 
het Dameskoor eveneens.

sluiting kerk
In verband met de komende sluiting van 
onze kerk en de aansluiting bij onze zus-
terparochie in Hansweert is er op 31 mei 
wel een samenkomst om 09.30 uur bij 
onze parochiekerk. We gaan echter dan 
gezamenlijk naar Hansweert voor een ken-
nismakingsbijeenkomst met koffiedrinken 
en rondleiding in de kerk. Daarna vieren we 
de dienst in deze kerk met alle parochianen 
van de parochiekern Oost-Zuid Beveland.

Opbloeien.
Op dit moment werken wij op school over 
het thema Opbloeien. Wij hebben het 
gehad over wat planten nodig hebben om 
te bloeien. 
Ook mochten kinderen zelf aangeven waar 
ze van opbloeien. Voor de paasviering 
hebben wij verschillende liedjes inge-
studeerd maar het leukste liedje is wel 
bollebollebolle.

Diep in de grond zit een bol.
Een bollebollebolle, dikke bol.
Zijn stengel kruipt naar boven

  ParochiekerN   

oost-zuid-bevelaNd

Adres kerk Hansweert
Correspondentieadres:
Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen-kerk 
Kerklaan 9, 4417 BD Hansweert
Telefoon 0113 381363
Adres kerk Rilland: 
H. Josephkerk Rilland
Hontestraat 6, 4411 CL Rilland
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
De Ark Rilland,  Beheerster, Els Geelhoed tel.0113-
551843 tel.06-40391968.
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
Gedoopt: 
Op Eerste Paasdag, 5 april, is Willem Laurens 
(Luuk) Walraven gedoopt. Hij is de zoon van 
Eelco Walraven en Els Walraven-de Winter.

GrOTE schOOnmAAK KErK 11 mEI A.s.

Op 11 mei a.s. gaan we aan de slag met 
de grote schoonmaak van de kerk, zodat 
tijdens de eerste communie de kerk er 
weer prachtig uit ziet. Ik wil dan ook ieder-
een oproepen te komen helpen; man, 
vrouw, jong, oud en natuurlijk de moeders 
en vaders van de communicanten. Ook 
hier telt “vele handen maken licht werk”. 
Als je kunt, al is het maar een uurtje, kom 
alsjeblieft!! We zorgen voor wat lekkers bij 
de koffie want behalve dat het een goed 
gevoel geeft om te komen helpen is het 
natuurlijk ook gewoon gezellig. We starten 
om 08.30 uur en we hopen dat rond de 
klok van 15.00 uur alles weer ‘spic en 
span’ is.

Graag tot dan, Erna de Hond

EErsTE PInKsTErDAG VOOrsTELLEn 
VOrmELInGEn LEwEDOrP 
We zijn blij dat Lewedorp na jaren van afwe-
zigheid weer vormelingen heeft dit jaar. Op 

zondag 24 mei zullen Aniek Adriaenssens 
en Mick de Kooning zich voorstellen in onze 
parochiekern. Inmiddels hebben ze al wat 
bijeenkomsten achter de rug om zich voor 
te bereiden op het vormsel. Met het project 
“in vuur en vlam” gaan ze stap voor stap 
zelf op weg, samen met kinderen uit de 
kernen ‘s-Heerenhoek en Ovezande.  

De vormselwerkgroep 

EErsTE hEILIGE cOmmUnIE 
In LEwEDOrP
In de viering van zondag 31 mei krijgen 
Yasmine, Daan, Bruce en Yannick hun eer-
ste Heilige Communie. Het thema van de 
viering is 'Blijf dit doen'.
Voor de kinderen een belangrijke stap in 
hun geloofsontwikkeling.
We hopen dat u met velen naar de kerk zal 
komen, om hierbij aanwezig te zijn. Dat zal 
de kinderen nog meer het gevoel geven dat 
zij bij onze kerkgemeenschap horen. 

Wij wensen de kinderen, ouders en alle 
aanwezigen een mooie viering toe. Dat het 
voor de kinderen een geweldige feestelijke 
dag mag zijn. 
Let op: De viering begint om 10.00 uur. 
U bent hartelijk welkom

Ellie van den Dries en Irene de Jonge

VErGADErInGEn En 
BIJEEnKOmsTEn
In de parochiezaal tenzij anders vermeld.
28 mei parochiekernvergadering 19.30 uur

DIEnsTEn In DE KrAAYErT
Iedere vrijdag om 13.30 uur. Zie “kerkdien-
sten in de regio” voor in dit blad.

Zie verder ‘KERNZAKEN’ achterop dit blad, 
waar speciale aandacht wordt besteed aan 
onze vrijwilligersavond.

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
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ParochiekerN 

ovezaNde

o.l.v. hemelvaart-

kerk

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
Doop
Tijdens de eucharistieviering op zondag 19 
april is Casper Johnny Franciscus Schoon in 
onze kerk gedoopt. Casper is op 8 november 
2014 geboren, en zoon van Remigius Fran-
ciscus Schoon en Angela Elisabeth Maria 
Bakker.

nIEUws VAnUIT DE cArITAs

Afgelopen week is de opbrengst van de 
Vastenaktie geteld. We hebben tot nu toe 
€ 1100. Hiervan is € 255 door de school-
kinderen bijeengebracht. Dit jaar hadden 
we voor het eerst een duidelijk herkenbare 
zuil achterin onze kerk staan. Hier konden 
de zakjes van de Vastenaktie in worden 
gedaan. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Namens de Caritas kern commisie,
William Harthoorn

naar de zonnezonnezonne, warme zon.
Langer, langer, langer groeien
en opeens een knop!
O, wat gaat die bloeien, bloeien.
Iedereen bloeit op.

 De kinderen van groep 3
ICBS de Horizon

hAnswEErT
Aangenaam verrast was ik over de ver-
sieringen met Pasen. Verzorgd door onze 
bloemengroep. Kunstwerkjes waren het, 
prachtig! 

Jeannet Kievit

Uw adres voor laan- en parkbomen
tevens volop tuinplanten

van november tot mei
Specialiteit: Veredelde noten

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

uItBReIDIng!

PAStORALe ZORg InZAKe 
SAcRAment DeR zIeKen 

en OVeRLIjDen

06- 53637130

schilders- en

afwerkingsbedrijf

FRANSE BV
meer dan ‘een kleurtje’

Johan Frisostraat 26
4434 AC Kwadendamme
Telefoon 0113-649361
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LIEF En LEED
Gedoopt: door het Heilig Doopsel in onze 
gemeenschap opgenomen:
29 maart: Leonoor Crans uit Rotterdam
12 april:  Jarne v.d. Helm uit Dreischor

GELOOFsVOrmInG mET 
VOLwAssEnEn
De afsluiting van het seizoen  Geloofsvor-
ming met Volwassenen is op 12 mei. We 
ontmoeten elkaar om 20.00 uur in het 
parochiecentrum en daar wordt het verdere 
programma bekend gemaakt. We sluiten om 
ongeveer 22.00 uur de avond af.

hUUr PArOchIEcEnTrUm
We willen graag uw aandacht vestigen op 
de mogelijkheid om het parochiecentrum 
te huren voor bijvoorbeeld een verjaar-
dagsfeest, een huwelijksjubileum of voor 
een reünie van klasgenoten. Ook kunt u 
het parochiecentrum regelmatig, wekelijks 
of maandelijks, afhuren voor vergaderin-
gen, een bridgeclub, een gespreksgroep of 
andere groepsbijeenkomsten. Zo zijn er tal 
van situaties, waarbij de ruimte in uw huis 
misschien wat aan de kleine kant is en u 
graag wilt uitwijken naar een grotere locatie.
Voor vragen kunt u contact opnemen met 
Marijke Clarijs, tel. 450460 of met Jan Ver-
saevel, mailadres janversaevel@zeelandnet.nl   
Of met een van de bestuursleden.

 
Bestuur parochiekern Heilige Willibrordus

KInDErnEVEnDIEnsT PALmPAsEn
We begonnen samen in de kerk waar pastor 
Verdaasdonk de kinderen uitnodigde om 
palmpasenstokken te gaan maken. Samen 

ParochiekerN 

schouWeN-

 duivelaNd

Correspondentieadres: 
Postbus 265, 4300 AG Zierikzee
Website: www.rkschouwenduiveland.nl
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: 
Jan Versaevel e-mail janversaevel@zeelandnet.nl
Kopijadres Parochienieuws:
Marijke Clarijs, Kokmeeuwstraat 11
4301 WP  Zierikzee e-mail clarijs@zeelandnet.nl

OPEnInG TEnTOOnsTELLInG
De jaarlijkse 
tentoonstel-
ling in onze 
kerk heeft 
als onder-
werp: kerst-
stallen. Het 

komt misschien wat vreemd over om in mei 
aandacht te besteden aan iets wat echt bij 
de winter hoort. Maar de meeste mensen 
hechten eraan om met Kerstmis hun eigen 
stal onder de  kerstboom te zetten. Dan krijg 
je er nooit zoveel bij elkaar.
We beginnen op zondag 3 mei  na de viering 
om half elf  met een 'inloop' met koffie en 
thee. Om 11.00 uur opent ons 'parochie-
kernkerstkind' Ad Schenk (geboren tijdens 
de kerstnacht) deze tentoonstelling. Daarna 
kunt u tot 16.00 uur rondkijken en u verba-
zen over de verschillende afmetingen, mate-
rialen en uitvoeringen. 
De openingstijden zijn:
3 mei: van 11.00 uur  tot 16.00 uur 
10 mei: van 13.00 uur  tot  17.00 uur 
17 mei:  van 11.00 uur tot 17.00 uur 

(Straatfestival)
25 mei:   van 13.00 uur tot 17.00 uur (2e 

Pinksterdag)
31 mei:   van 13.00 uur  tot 17.00 uur 
U bent van harte uitgenodigd!

Jeannette van Beek
Els Boonman

Marlies Schenk

KErKEnDAGLIED
Ter gelegenheid van de oecumenische 
Zeeuwse kerkendag op 30 mei heeft domi-
nee Arie van der Maas, de ons welbekende 
predikant van de  DEO-gemeente van 

Driewegen, een speciaal lied geschreven. 
Het is een nieuwe tekst op een melodie die 
in protestantse kring bekend is: lied num-
mer 467 uit het vorige Liedboek voor de 
Kerken. Het is van oorsprong een Engels 
zeemanslied onder de tekst “Eternal father, 
strong to face”. In katholieke kring niet 
bekend, maar het zingt zo mee.
Een groep koorzangers uit de katholieke 
kerk van Ovezande en een groep uit pro-
testants Driewegen hebben het lied geza-
menlijk ingestudeerd. Het is op 25 april 
opgenomen in onze parochiekerk. Het is als 
YouTube filmpje op het internet gezet. Het is 
terug te vinden op de speciale website van 
de kerkendag: www.kerkendagzeeland.nl, 
onderdeel van www.raadvankerkenzeeland.
nl. Daar staat ook een lied van Michiel de 
Zeeuw en Mar van der Veer uit de Thomas-
kerk in Zierikzee.
Dominee Van der Maas heeft zijn lied 
‘Ontvangen land’ genoemd. Hij gaat er alle 
Zeeuwse eilanden langs en beschrijft de 
kerkelijke gesteldheid van ieder van hen. Zo 
zegt hij van de Bevelanden dat je er ‘Van 
vrolijk Rooms tot d’Enge poort’ tegenkomt, 
van Tholen dat daar ‘de Thoolse Eendracht 
stroomt’, terwijl het daar in werkelijkheid 
wel eens aan ontbreekt, en dat het zomerse 
Walcheren ‘Geloof met zuinigheid en vlijt’ in 
verband brengt. Wat we allemaal gemeen 
hebben, is dat ons land uit de zee ontvan-
gen is, maar dat het soms weer in een vloed 
dreigt te verdwijnen. Een dergelijke bede 
komt trouwens ook voor in het lied van 
Onze Lieve Vrouwe van de Polder, wat we 
misschien naar aanleiding van dit wel eens 
meer mochten zingen?

Marinus Bierens
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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

het andere telecombedrijf

ProceS aUtomatiSerinG
Advies - Installatie - Onderhoud

24 uurs service

Werrilaan 8 • ’s-Heerenhoek
Tel. 0113-352440
Fax 0113-352264

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

Verfhandel Franse

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

woordje van dank is op zijn plaats voor alle 
trouwe bezorgers/ophalers van de vasten-
zakjes over het hele eiland, dankzij hen kun-
nen wij ieder jaar weer zo'n mooi resultaat 
behalen. En namens de jongeren en kinde-
ren van de theeplantages van Sri Lanka: ook 
hartelijk dank!

Parochiële Caritas Schouwen-Duiveland
Werkgroep Vastenaktie

cArITAs BOEKEnKAsT

Sinds deze week staat er een kleine boe-
kenkast in het parochiecentrum. Als u er iets 
van uw gading vindt kunt u het boek kopen 
voor € 1,00. Heeft u het gelezen en doet u 
er verder niets meer mee dan kan/mag u 
het ook weer terugzetten, zodat een ander 
er plezier van kan hebben. Heeft u zelf nog 
(goed leesbare) boeken en wilt u die allang 
weg doen, zet ze er gerust. Ook tijdschriften 
zijn welkom, en tegen een vergoeding die u 
zelf billijk lijkt kunt u die meenemen. 
Dit idee werd geboren met de gedachte om 
de Caritas financieel te ondersteunen. Wij 
hopen dus dat het idee aanslaat en u allen 
aan het lezen brengt. 

 
Parochiële Caritas Schouwen-Duiveland

KBO 
Koffieochtend
Dinsdag 5 mei mag dan wel een nationale 
feestdag zijn maar dat mag geen reden zijn 
er geen gezellige koffieochtend met lunch 
en fietstocht van te maken op die hopelijk 
stralende Bevrijdingsdag. Er zijn al een flink 
aantal aanmeldingen maar u kunt zich nog 
opgeven bij Anneke Wijsman, tel. 414517 of 
bij Henny Verkaart, tel. 414106. De bijdrage 
voor de lunch bedraagt € 2,50. 

VOOr Uw AGEnDA
Onderstaande activiteiten vinden plaats in 
de Nieuwe Kerk:
1 mei   Requiem voor Auschwitz, aanvang 

20.00 uur.  
Zie www.oratoriummiddeburg.nl

5 mei   elk heel uur orgelbespeling van 
11.00 tot 16.00 in verband met 
70 jaar bevrijding

16 mei   Ernest Beuving & popkoor Pop-
wave, muziektheaterprogramma, 
aanvang 20.15 uur. 
zie www.theatersaanzee.nl

 

begonnen we met het gebed en de uitleg 
van de stok. Met hulp van ouders, waar 
we heel blij mee waren, hebben we hard 
gewerkt om alles af te krijgen. En dat lukte. 
Wat waren de kinderen trots! We liepen 
samen de kerk in een lange rij naar voren, 
zodat iedereen in de kerk alles nog eens 
goed kon zien. We eindigden met een mooi 
gebedje van de kinderen wat we u nog wil-
len meegeven.
Geef ons open handen
om andere mensen te begroeten.
Om te zwaaien en te wenken
als teken van verbondenheid met elkaar.
Geef opgestoken duimen
en handen die vrede zaaien.
Dan wordt uw hand zichtbaar
in onze mooie wereld.
Amen

VAsTEnAKTIE 2015
De vastenaktie van dit jaar stond in het 
teken van een project in Sri Lanka. Onze 
aandacht ging uit naar Setik, een caritas-
instelling in het bisdom Kandy die werkt aan 
vrede en harmonie, onder andere  voor de 
jongeren en kinderen op de theeplantages. 
De opbrengst is inmiddels geteld en wij zijn 
ontzettend blij u te kunnen meedelen dat 
ook dit jaar de aktie een groot succes is 
geworden. Het totaalbedrag is € 2990,37! 
De kinderen van de Willibrordusschool 
deden ook weer spontaan een duit in het 
zakje (doosje) en spaarden  het mooie 
bedrag van € 326,33 bij elkaar. De werk-
groep vastenaktie wil alle kinderen hierbij 
dan ook hartelijk bedanken!  Ook een 



colofon
PAStORAAL centRUm
Secretariaat/teamassistentie:
Plonie Paree
Ineke Priem
Zusterstraat 4, 4461 JA Goes
tel. 0113-218610
pastor team@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

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

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

DE mOTOr VAn DE KErKEn
Vrijwilligers zijn de motor van de kerken en zoals 
bij een auto, moet je ook deze motor goed onder-
houden. En dat was de reden om op zaterdag 21 
maart de vrijwilligers een gezellige middag aan te 
bieden. Aangezien in Lewedorp de twee kerkge-
meenschappen altijd al lang samen optrekken, 
was het dus logisch om voor de vrijwilligers van 
beide kerken samen deze middag te organiseren. 
Het enthousiaste comité vond wel dat er gestart 
moest worden met wat hoort bij de kerk: samen 
je geloof beleven. Dat gebeurde met een korte 
overweging van pastoor Fons van Hees die bena-
drukte dat geloof zijn binding ook vindt in die 
vrijwilligers, een onmisbare factor. En het mooie 
was dat de start gemaakt werd in de PKN-kerk, 
tegenover  verenigingsgebouw De Zandlôôper, 

waar de koffie met bolus klaar stond voor de 
bijna honderd aangemelde vrijwilligers. Het werd 
al gauw een prettig ontmoeten van Lewedorpers 
die elkaar vaak dagelijks tegenkomen, maar op 
deze middag het samenzijn duidelijk beleefden 
vanuit hun kerkelijke betrokkenheid. In zo’n 
gemeenschap maakt dan niet uit om welke 
kerkgemeenschap het gaat, maar gaat het om 
gemeenschap.
Een zeer geslaagde middag die vertrouwen geeft 
dat veel mensen zich nog steeds willen blijven 
inzetten voor hun geloofsgemeenschap.

Niet alleen die van henzelf, maar vooral ook om 
waar dat maar mogelijk is, elkaar op te zoeken 
om samen geloofsgemeenschap te willen zijn.


