
Jaargang 16 - nummer 7 oktober/november 2015



2

VERTROUWEN
In nummer 6 van ons blad kon u lezen dat het volgende nummer 
zou verschijnen op donderdag 1 oktober. Eind september besefte 
ik pas dat de periode tussen nummer 6 en 7 elkaar wel erg snel 
opvolgden en dus moest ik deze belofte breken. Redactieleden, 
drukkers, pastoraal team en bezorgers werden op de hoogte 
gebracht, want iedereen vertrouwde erop dat begin oktober het 
blad op de mat lag…. Er werd zelfs een mededeling gedaan in onze 
kerken op het eind van de diensten van begin oktober. De datum 
werd herzien…Lichte beroering, geen paniek, maar toch was ik even 
uit mijn ritme!
Hetzelfde gevoel bekruipt me als ik mijn ochtendkranten niet op 
het vertrouwde tijdstip kan lezen. Vervoersproblemen? Slecht weer?  
Een nieuwe bezorger die moet wennen aan een ander schema? Pas 
nu word ik me bewust van de gewoonte om zonder nadenken de 
kranten uit de bus te graaien en kan ik waardering opbrengen voor 
degene, die dat voorheen vanzelfsprekend op dat vroege tijdstip 
deed. Kom op…Beter laat dan nooit!
Misschien is het mens-eigen om snel te klagen als het anders ver-
loopt dan  je gewend bent: treinen die niet of vertraagd vertrekken, 
een huishoudelijk apparaat dat eigenzinnig iets anders of totaal 
niet doet, wat jij wilt: erg vervelend tot zichtbare of hoorbare erger-
nis toe!
Van gezinsleden wordt verwacht dat ieder een bijdrage levert aan 
het gezamenlijk huishouden. Van kindsbeen af leren we onze kinde-
ren dat tafel dekken & afruimen, de vaatwasser legen of vullen, of 
je eigen bed opmaken, klussen zijn die erbij horen. Hoe ouder het 
gezinslid wordt, hoe hoger de eigen inbreng  en medeverantwoor-
delijkheid worden. We weten je anders te vinden en je wordt op je 
gedrag aangesproken!
Regels en gewoontes, we zijn er in Nederland zo aan gewend! Vind 
je het gek dat nieuwkomers (zeker in het begin) er totaal niks van 
bakken en versteld staan van de afspraken die wij met elkaar ( en 
dus ook met ons medelanders) maken. Je moet op tijd zijn, je werk 
af hebben. Kortom: doen wat je beloofd hebt, want anders is het 
vertrouwen ver te zoeken… 

Op geloofsterrein hebben we een periode gekend, waarin we God 
altijd medeverantwoordelijk achtten als het ging om geluk, gezond-
heid en alle daarbij behorende zaken. Ziekten en sterfgevallen 
werden als een testcase gezien. God had het beste met je voor, 
maar stelde jouw trouw in Hem op de proef. Voor menigeen was 
zo’n last dragen te zwaar en men haakte af: hoe kon God zo iets 
van je verlangen?
In deze moderne tijd draaien we het om en stellen we eigenlijk God 
op de proef: wat mag je van Hem verwachten? God als vriend of 
maatje. Jahweh: Ik zal er zijn! Wij voegen daar direct aan toe: 24 
uur per dag graag! 
Vriendschappen lopen regelmatig deukjes en schrammen op: we 
zijn  eraan gewend om peuters, kleuters en basisschoolkinderen 
het ene moment samen te zien spelen, maar het andere moment 
kunnen ze elkaar niet luchten of zien. Jongeren die snel wisselen 
in relaties omdat ze de ware (of waarden?) nog niet kunnen vin-
den. Ook bij volwassenen kan ik me verbazen als om schijnbaar 
kleine dingen spanning ontstaat: een vergeten verjaardag, een te 
prullerig, niet representatief cadeautje of één (achteraf) onhandige 
uitspraak of handeling… Dààg, mij niet meer gezien! Vriendschap 
aan diggelen.
Jahweh betekent echter ook: Ik ben die ik ben.  God is niet in een 
hokje of kader te vangen. Uniek of jezelf zijn vinden we geweldig, 
maar als het om God gaat, voelen we dat gauw anders…. 
Velen missen God niet (meer) in hun leven. Wij kunnen zonder 
Hem en leggen zonder omhalen uit dat wij niet kunnen houden van 
iemand die je niet ziet, of ‘echt’ kunt waarnemen…..Klip en klaar?
Hoe anders gaan we om met onze naasten. Oudere kinderen gaan 
hun eigen weg.  Ze wonen zelfstandig en soms erg ver van Zeeland. 
Er zijn weken of zelfs maanden dat ik mijn oudste kinderen niet zie. 
Een snel telefoontje of WhatsAppje kan nog net… Druk, druk, druk, 
maar ik ben je niet vergeten hoor! 
Als ouder word ik nog regelmatig op de proef gesteld en ben ik wel 
eens teleurgesteld in het gedrag van mijn kinderen.  Toch zal ik niet 
snel mijn zoon of dochters alleen laten: het blijven je kinderen! 
Daar mag je op vertrouwen. Altijd!

inleidend 
woord

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

i

Parochienieuws nummer 8 verschijnt….
Zoals eerder vermeld verschijnt het volgende nummer op een ander 
tijdstip dan eerder gepland: donderdag 10 december. Bijdragen 
voor dit kerstnummer moeten uiterlijk donderdag 26 november 
binnen zijn via de lokale redactie of via het algemeen mailadres: 
parochienieuws@zeelandnet.nl. Deze termijnen liggen vast en daar 
mag u op vertrouwen!
Het kerstnummer heeft een andere vorm dan u 
van ons gewend bent: drukkerij Driedijk biedt 
ons feitelijk een kerstcadeautje aan: eenmalig 
een fullcolour magazine! Zonder meerkosten 
voor u of elke parochiekern. Misschien smaakt 
het naar meer….maar dat is voor later! 

OECUMENISCHE BIEEÊNKOMST
Op zondag 15 november 2015 is er een ‘oecumenische 
bieeênkomst’ in ‘t Kerkje van Ellesdiek (Ellewoutsdijk). 
Op deze derde zondag van de maand november wordt 
in ’t Kerkje een bijeenkomst gehouden in een Zeeuwse 
streektaal. Ook de liederen voor deze middag worden in 
het Zeeuws vertaald en gezongen.
De overdenking wordt dit keer verzorgd door Ria Keijzer-
Meeuwse. Het thema is ‘Dêle is vermenigvuldige”. Muzi-
kale medewerking wordt verleend door Bert Alderliesten 
(orgel en fluit) en Corella Nijsse (cello). De bijeenkomst 
begint om 14.30 uur. De toegang is gratis. Er wordt gecol-
lecteerd voor Netherlands Sri Lanka 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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IN BIJBELTEKSTEN
Wie de Bijbel openslaat en op zoek gaat naar teksten die handelen 
over ‘vertrouwen’ raakt snel het spoor kwijt: het staat er vol van…
Zo zou het Hebreeuwse woord ‘èmuna’ en het Griekse woord ‘pistis’ 
vaak vertaald worden met ‘geloof’ wat overeen komt met onze bete-
kenis, waarin geloof (het aanvaarden van waarheden) en het pro-
fetisch ‘geloof’ vooral met ‘vertrouwen’ kunnen worden omschreven. 
Vertrouwen hebben in iemand is zeker zijn van de betrouwbaarheid. 
Denk hierbij aan de beeldspraak: ‘Wie is een rots buiten onze God? 
(2 Sam. 22:32), of ‘God mijn sterke rots- vertrouwt op Hem te allen 
tijd' (Psalmen 62:8 v). Ook in het Nederlands hanteren we de uit-
drukking: in iemand een rotsvast vertrouwen hebben. 
In verhalen over ‘vertrouwen’ komt al heel snel het beeld van Abra-
ham boven, die zijn zoon Izaäk wilde offeren, omdat God dat aan 
hem vroeg. 
‘Trouw tot de dood’ is ook zo’n uitdrukking die zijn herkomst vindt 
in onder andere het verhaal van Ruth ( Ruth 1:17) tot Noömi, toen 
deze haar schoondochters, weduwe geworden, de raad gaf terug te 
keren tot hun land en volk: ..voorwaar, de dood alleen zal scheiding 
maken tussen mij en u.”

In het Nieuwe Testament komt ‘getrouw tot de dood’ letterlijk voor, 
met de betekenis: getrouw, al moet ( voor de zaak van Christus) de 
dood worden ondergaan. (Openbaring: 2;10) 'Wees getrouw tot de 
dood en Ik zal u geven de kroon des levens’
Wie dit leest hoeft niet verbaasd te zijn over de betekenis die wij 
toekennen aan het kerkelijk huwelijk binnen de katholieke traditie, 
waarin twee partners elkaar eeuwige trouw beloven; eeuwig = tot 
de dood; goede en minder goede tijden veranderen daar niets aan.
Vertrouwen is van alle tijden: 
•	 	Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het ver-

trouwen van anderen winnen. (Lao- Tse, Chinees filosoof, rond 
600 voor Christus).

•	 	Veel beloven verzwakt het vertrouwen.(Horatius, Romeins dichter, 
65 voor Christus – 8 voor Christus)

•	  In onzekere tijden zal de heerser altijd gebrek hebben aan men-
sen die hij kan vertrouwen. (Machiavelli, Florentijns staatsfilosoof, 
1469- 1527).

•	 	Een archeoloog die zich laat cremeren is niet te vertrouwen (Toon 
Verhoeven, Nederlands aforist ( = iemand die korte, bondige uit-
spraken doet)  1941-..)  

Vertrouwen

Vormselproject Pater Damiaanparochie
Op 6 juni werden alle vormelingen uit onze 
parochie gevormd tijdens speciale vieringen 
te Heinkenszand ( voor de kernen Heinkens-
zand en Oost-Zuid-Beveland) en te Lewedorp 
(voor de kernen ’s-Heerenhoek, Lewedorp 
en Ovezande). Tijdens een van de evalua-
ties van het vormselproject ‘In vuur en vlam’ 
eind september werd even stilgestaan bij het 

afscheid van Tilly van Klooster. Zij was jarenlang contactpersoon van 
de vormelingen uit Lewedorp. Namens de werkgroep werden haar 
enkele cadeautjes aangeboden als blijk van waardering. Uiteraard 
zal Tilly binnen de parochiekern Lewedorp nog vele activiteiten blij-
ven begeleiden, maar laat ze de vormelingen over aan een (nog te 
zoeken) opvolger.

Namens de werkgroep vormselvoorbereiding  
Lewedorp-Ovezande-’s-Heerenhoek, Richard Gielens

Bewust Katholiek
 

Met vreugde kan ik u vertellen dat vandaag ons derde filmpje van 
Bewust Katholiek online is gegaan! Het filmpje gaat over het vormsel. 
Daarmee zijn nu de drie initiatiesacramenten in film beschikbaar. Graag 
nodigen we u uit om het filmpje te gebruiken voor uw parochie. Deze 
keer hebben we naast een filmpje ook een gavetest ontwikkeld. Daarover 
leest u hieronder meer. 

HET VORMSEL
In het filmpje leggen we uit wat het vormsel is, waar het vandaan komt 
en wat de rol van de heilige Geest is. De vraag die centraal staat, is 
welke opdracht we meekrijgen vanuit het vormsel en hoe we daarmee 
om kunnen gaan. We gaan in op de talenten die we van God hebben 
meegekregen om te werken aan een betere wereld. We willen de kijker 
uitdagen om zelf ook na te denken over de talenten die hij/zij van God 
heeft gekregen; en we willen de kijker ervan bewust maken dat ook hij/
zij onmisbaar is om als gevormde in deze wereld, de hemel op aarde 

te brengen. YouTube Het vormselfilmpje staat op YouTube: https://www.
youtube.com/watch?v=lBPVdT2pR4U en u kunt het vinden op onze 
website www.bewustkatholiek.nl. Evenals bij de andere filmpjes vindt 
u op de website een handreiking om een groepsgesprek bij het filmpje 
vorm te geven met voorbeeldvragen voor verschillende doelgroepen, 
zoals jongeren en vormelingen. Er is ook een link om het filmpje te 
downloaden. Voelt u zich vrij het te gebruiken waar u mogelijkheden ziet.

GAVETEST
Naast het vormselfilmpje hebben we nu ook een online test over de 
gaven van de heilige Geest. Een leuke test die bedoeld is om mensen 
actief te laten nadenken over welke gaven zij hebben ontvangen en dat 
ze die in kunnen zetten voor een betere wereld. 
Door zeven vragen in te vullen kan iedereen ontdekken wat zijn/haar 
grootste gave(n) is/zijn. Maar gelukkig beperkt de heilige Geest zich 
nooit tot slechts één of enkele gaven. Op het scherm met de uitslag 
kunnen mensen doorklikken naar de gaven die zij nog meer hebben 
ontvangen. Deze test kunt u ook delen via Facebook met de speciale 
Facebookknop aan het einde van de test.
We hopen dat het filmpje en de gavetest u, en de mensen in uw parochie 
mogen inspireren. 

Met vriendelijke groet, namens Pastoor Van Klaveren, 
Emy Jansons, Projectleider Bewust Katholiek
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Kerkdiensten in de regio OKT/NOV
datum+tijd plaats voorganger soort koor en bijzonderheden

vrijdag 23 oktober     
09.00 uur Kwadendamme Liturgie Groep Viering van W en C Dagkapel 
     
Zaterdag 24 oktober     
19.00 uur Goes H. Buijssen Eucharistieviering Con Amore 
19.00 uur Heinkenszand Liturgie Groep Viering van W en C Free Spirit 
19.00 uur 's-Heerenhoek E. Bornhijm Viering van W en C Dameskoor 
     
Zondag 25 oktober   30e Zondag dh jaar  
09.00 uur ś-Heerenhoek H. Buijssen Eucharistieviering Missicanto 
09.00 uur Heinkenszand W. Hacking /  Oecumenische viering Dameskoor 
  ds. Ph. van Wijk   
09.15 uur Zierikzee Liturgie Groep Viering van W en C Willibrorduskoor 
09.30 uur Ovezande Liturgie Groep Viering van W en C Pius X 
10.30 uur Lewedorp H. Buijssen Eucharistieviering Eligius 
10.45 uur Kwadendamme W. Hacking Viering van W en C Singing Voices 
11.00 uur Goes E. Bornhijm Viering van W en C Con Amore 
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 
     
dinsdag 27 oktober      
09.30 uur Goes Liturgie Groep Eucharistieviering Dagkapel 
19.00 uur Heinkenszand Liturgie Groep Rozenkransviering Dameskoor 
     
woensdag 28 oktober     
14.00 uur Lewedorp H. Buijssen/ Oecumenische viering De Kraayert 
  ds. M. Wisse   
19.00 uur Zierikzee Liturgie Groep Rozenhoedje  
     
vrijdag 30 oktober      
09.00 uur Kwadendamme Liturgie Groep Viering van W en C Dagkapel 
     
Zaterdag 31 oktober     
19.00 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Herenkoor 
19.00 uur Goes eigen priester Vietnamese viering Dagkapel 
19.00 uur Heinkenszand E. Bornhijm Viering van W en C Dameskoor 
19.00 uur Ovezande J. Heezemans Viering van W en C Jongerenviering, Oal In, Allerheiligen 
     
Zondag 1 november   allerheiligen 31e Zondag dh jaar  
09.00 uur 's-Heerenhoek J. Heezemans Viering van W en C Dameskoor 
09.00 uur Heinkenszand H. Buijssen Eucharistieviering Herenkoor 
09.15 uur Zierikzee F. van Hees Eucharistieviering Willibrorduskoor 
10.30 uur Lewedorp T. Brooijmans Eucharistieviering Con Dios, Allerzielenviering K / C
10.45 uur Kwadendamme E. Bornhijm Viering van W en C St. Caecilia 
11.00 uur Goes J. Heezemans Viering van W en C Herenkoor 
11.00 uur Haamstede F. van Hees Eucharistieviering Samenzang 
11.00 uur Hansweert H. Buijssen Eucharistieviering Gemengd koor 
14.00 uur Ovezande F. van Hees Allerzielenviering Pius X, na de viering gezamenlijk  
    bezoek kerkhof 
18.00 uur Goes S. Klim Eucharistieviering Poolse viering 
     
maandag 2 november   allerZielen   
19.00 uur 's-Heerenhoek F. van Hees Eucharistieviering Missicanto 
19.00 uur Heinkenszand H. Buijssen Eucharistieviering Dameskoor 
19.00 uur Zierikzee A. Verdaasdonk Eucharistieviering Willibrorduskoor, kranslegging 
19.00 uur Kwadendamme W. Hacking Viering van W en C St. Caecilia 
19.00 uur Goes J. Heezemans Viering van W en C Herenkoor 
     
dinsdag 3 november      
09.30 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Dagkapel 
     
woensdag 4 november     
14.00 uur Lewedorp F. van Hees Eucharistieviering De Kraayert 
14.30 uur 's-Heer-Arendskerke ds. M. Wisse Allerzielen  Poelwijck 

weekendvieringen en grote Feestdagen   
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Kerkdiensten in de regio OKT/NOV
datum+tijd plaats voorganger soort koor en bijzonderheden

weekendvieringen en grote Feestdagen   
donderdag 5 november     
10.00 uur Goes W. Hacking Viering van W en C Ter Valcke 
     
vrijdag 6 november     
09.00 uur Kwadendamme Liturgie Groep Viering van W en C Dagkapel 
19.00 uur Zierikzee F. van Hees Eucharistieviering  
     
Zaterdag 7 november     
19.00 uur Goes J. Heezemans Viering van W en C Gezinsviering, St. Maarten, L'Esprit 
19.00 uur Heinkenszand F. van Hees Eucharistieviering Dameskoor 
     
Zondag 8 november   32e Zondag dh jaar  
09.00 uur ś-Heerenhoek F. van Hees /  Eucharistieviering Willibrordzondag, Dames- en Herenkoor, 
  J. Heezemans  Missicanto en Esperanto 
09.00 uur Heinkenszand W. Hacking Viering van W en C Samenzang 
09.15 uur Zierikzee A. Verdaasdonk Eucharistieviering Willibrorduskoor 
09.30 uur Ovezande H. Buijssen Eucharistieviering Pius X K / C
10.30 uur Lewedorp J. Heezemans Viering van W en C Eligius 
10.45 uur Kwadendamme H. Buijssen Eucharistieviering Hubertus, Singing Voices 
11.00 uur Goes F. van Hees  Eucharistieviering L'Esprit 
11.00 uur Haamstede geen viering   
11.00 uur Hansweert W. Hacking Viering van W en C Gemengd koor 
     
maandag 9 november    
10.30 uur Heinkenszand W. Hacking Viering van W en G 10.00 uur inloop met koffie en ontmoeting

dinsdag 10 november     
09.30 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Dagkapel 
     
woensdag 11 november     
14.00 uur Lewedorp J. Heezemans Viering van W en C De Kraayert 
     
vrijdag 13 november     
09.00 uur Kwadendamme Liturgie Groep Viering van W en C Dagkapel 
     
Zaterdag 14 november     
19.00 uur Goes H. Buijssen Eucharistieviering Herenkoor 
19.00 uur Heinkenszand F. van Hees Eucharistieviering Free Spirit K
     
Zondag 15 november   33e Zondag dh jaar  
09.00 uur ś-Heerenhoek H. Buijssen Eucharistieviering Samenzang 
09.00 uur Heinkenszand Liturgie Groep Viering van W en C Dameskoor 
09.15 uur Zierikzee A. Verdaasdonk Eucharistieviering Willibrorduskoor 
09.30 uur Ovezande F. van Hees  Eucharistieviering Pius X K / C
10.30 uur Lewedorp H. Buijssen Eucharistieviering Eligius 
10.45 uur Goes J. Meeusen Viering van W en G Maria Terweel / St. Maarten in de Groe 
10.45 uur Kwadendamme Liturgie Groep Viering van W en C St. Caecilia 
11.00 uur Goes T. Brooijmans Eucharistieviering Herenkoor 
11.00 uur Haamstede A. Verdaasdonk Eucharistieviering Samenzang 
11.00 uur Hansweert F. van Hees  Eucharistieviering Gemengd koor 
16.00 uur Zierikzee F. van Hees  Vesper  
     
dinsdag 17 november     
09.30 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Dagkapel 
     
woensdag 18 november     
14.00 uur Lewedorp T. Brooijmans Eucharistieviering De Kraayert 
     
vrijdag 20 november     
09.00 uur Kwadendamme Liturgie Groep Viering van W en C Dagkapel 
     
Zaterdag 21 november     
19.00 uur Goes geen viering   
19.00 uur Heinkenszand W. Hacking Viering van W en C Dameskoor 
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Kerkdiensten in de regio NOV
datum+tijd plaats voorganger soort koor en bijzonderheden

weekendvieringen en grote Feestdagen   

19.00 uur 's-Heerenhoek H. Buijssen Eucharistieviering Missicanto 
     
Zondag 22 november   christus koning  
09.00 uur ś-Heerenhoek E. Bornhijm Viering van W en C Dames- en Herenkoor 
09.00 uur Heinkenszand H. Buijssen Eucharistieviering Herenkoor 
09.15 uur Zierikzee F. van Hees /  Eucharistieviering Willibrorduskoor 
  A. Verdaasdonk   
09.30 uur Ovezande W. Hacking Viering van W en C Pius X 
10.00 uur Goes M. van Roekel Viering van W en G Admiraal De Ruyter Ziekenhuis 
10.30 uur Lewedorp Liturgie Groep Viering van W en C Eligius 
10.45 uur Kwadendamme E. Bornhijm Viering van W en C St. Caecilia 
11.00 uur Goes H. Buijssen Eucharistieviering Con Amore 
11.00 uur Haamstede Liturgie Groep Viering van W en C Samenzang 
11.00 uur Hansweert W. Hacking Viering van W en C Gemengd koor K
     
dinsdag 24 november     
09.30 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Dagkapel 
     
woensdag 25 november     
14.00 uur Lewedorp H. Buijssen Eucharistieviering De Kraayert 
     
vrijdag 27 november     
09.00 uur Kwadendamme Liturgie Groep Viering van W en C Dagkapel 
     
Zaterdag 28 november     
19.00 uur Goes H. Buijssen Eucharistieviering Herenkoor 
19.00 uur Heinkenszand J. Heezemans Viering van W en C Dameskoor 
19.00 uur Goes eigen priester Vietnamese viering dagkapel 
19.00 uur Ovezande F. van Hees Eucharistieviering Oal In, jongerenviering 
     
Zondag 29 november   1e Zondag vd advent  
09.00 uur ś-Heerenhoek J. Heezemans Viering van W en C Pepernotenmis, St. Nicolaasviering, 
    Esperanto 
09.00 uur Heinkenszand F. van Hees   Eucharistieviering Free Spirit 
09.15 uur Zierikzee A. Verdaasdonk Eucharistieviering Willibrorduskoor 
10.30 uur Lewedorp F. van Hees   Eucharistieviering Con Dios 
10.45 uur Kwadendamme Liturgie Groep Viering van W en C Singing Voices 
11.00 uur Goes J. Heezemans Viering van W en C Herenkoor 
11.00 uur Haamstede A. Verdaasdonk Eucharistieviering Samenzang 
11.00 uur Hansweert H. Buijssen Eucharistieviering Gemengd koor 

Nogmaals: ‘Liturgie vieren is een kunst’
Onder deze titel hebben beide parochies van ons samenwerkings-
verband H. Pater Damiaan en H. Maria op Walcheren op 11 april 
2015 in ’s Heerenhoek een bezinnings- en studiedag gehouden. Dit 
gebeurde vanuit de aloude overtuiging van de Kerk dat het vieren 
van de liturgie niet alleen een ‘kunde’ is maar ook een ‘kunst’: de ars 
celebrandi. Het samen komen in de liturgie brengt eer en lof aan God 
en vormt ons als katholieke christenen in ons gelovig leven. Na het 
Tweede Vaticaans Concilie is de liturgie aangepast aan de tijd, maar 
de waarde van de ars celebrandi bleef behouden. 
Op die dag in ’s-Heerenhoek heeft de KRO-presentator, Leo Fijen, 
een boeiende inleiding gehouden over stilte, wachten, buigen, ont-
moeting, leegte, en vrede. Onder de 110 deelnemers wekte dit een 
vruchtbare voedingsbodem om elkaar te ontmoeten in  een aantal 
workshops. De dag was in het bijzonder bedoeld voor parochianen 
die een bijzondere taak verrichten ten dienste van de liturgie in onze 
kerken. Ook andere belangstellenden ware welkom.
Het pastoraal team beloofde in het najaar een zogenaamde 

‘follow-up’ te verzorgen, ten einde de dag in ’s-Heerenhoek niet  
zonder vrucht te laten. Daarom gaan we in elke parochiekern in 
november in gesprek met de kosters, lectoren, lekenvoorgangers, 
acolieten (misdienaars), twee koorzangers  en/of organist-dirigent, 
collectanten, bloemschikkers en leden van de gezins- of kinder-
nevendienstgroep en mogelijk een vertegenwoordiging van de  
parochiekerncommissie. Zij allen worden middels een brief via het 
secretariaat van de betreffende parochiekern uigenodigd.
Aan de hand van een door het pastoraal team verzorgde brochure 
beschouwen we het vieren van de Eucharistie. Vooral kijken we naar 
de taken die ieder van ons daarin verricht. Aldus zoeken we naar een 
intensivering van onze spirituele beleving die bij mag dragen aan 
onze ontmoeting met de Heer en met elkaar.
Uiteraard staat dit alles ten dienste van de kerkgangers. Ook zij zul-
len daarna tijdens de vieringen betrokken worden bij deze voortgang 
van de ars celebrandi.

Fons van Hees, pastoor
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Het is een woordje dat me de laatste tijd nogal bezig houdt. Omdat 
het nu van me wordt gevraagd en omdat ik er soms moeite mee heb 
om dat op te brengen. Want ik wil zo graag weer in het pastoraat aan 
de slag zijn. De weg daarheen blijkt voor mij wat langer te zijn dan 
ik dacht en hoopte. 
Veel mensen die ik in het pastoraat ontmoet, maken zoiets mee, 
zeker nu de tijd ernaar is om alles snel te doen. Hoe lastig het dan 
is om daar een tijdje niet in mee te kunnen. Ook als anderen dat 
best begrijpen. Haastige spoed is immers  zelden goed is. Jaja, dat 
weten we wel, maar doen is nog wat anders als je er zelf in zit. Dan 
moet je ergens geduld vandaan zien te halen… Paulus schrijft aan 
de Galaten dat God het ons geeft: ‘De vrucht van de Geest echter 
is liefde, vreugde, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, 
trouw, zachtmoedigheid, en zelfbeheersing.’ (Gal. 5,22) Die lank-
moedigheid moet volgens mij dan het geduld zijn, dus dat heb ik 
even op internet nagezocht:
Het woord 'lankmoedig' is ontstaan uit de samenvoeging van 'lang' 
en 'moed'. In het middelnederlands betekende 'moed' ook 'gemoed, 
geestesstemming'. Het woord 'lankmoedig' betekent dus: ‘lang kun-
nende verdragen, geduldig, volhardend’.
Gelukkig maak ik het verder goed. Fietsen, autorijden, lezen, iets 
typen, wandelen, koken, boodschappen doen, praten(!) dat gaat 
allemaal goed. Maar juist daarom wordt mijn geduld met het oppak-
ken van mijn werk zo beproefd. Bepaalde dingen gaan minder goed: 
langere tijd iets doen, dat ik (van binnen) te heftig in een gesprek 
betrokken raak, iets onder tijdsdruk maken, een ontmoeting met 
meerdere mensen tegelijk, een tijd aandachtig luisteren naar wat 
een ander aan mij wil vertellen - dingen waaruit ons werk juist 
bestaat. Inmiddels heb ik met een enkeling al wel weer een pas-
toraal gesprek gevoerd, de ontwikkelingen in het pastoraal team 

gevolgd, email bijgelezen, werkpapieren geordend op de werkkamer, 
met een collega over zijn of haar werk gesproken, nieuwe ideeën 
bedacht, een powerpoint gemaakt, etc. Maar vermoeidheid blijft me 
teveel parten spelen om er een schepje bovenop te kunnen doen 
en écht aan het werk te komen. Inmiddels vind ik het zo lang duren 
dat ik daar goede begeleiding (revalidatie) bij gezocht heb. Daar ver-
wacht ik veel van. Er is nu net een begin mee gemaakt. 
Nu ik dan eindelijk een stukje schrijf voor de parochianen wil ik 
graag laten weten dat ik jullie betrokkenheid zeer waardeer. Ik voel 
dat er om mij heen wél veel geduld is (ook van de collega’s!) en dat 
doet mij goed. Het blijkt uit kaartjes en mailtjes die uit alle hoeken 
van ons samenwerkingsverband naar mij toekomen, uit belangstel-
lende vragen die collega’s over mij krijgen, en ook uit de stilte die 
veel anderen juist betrachten naar mij toe – dat is weldadig en lief-
devol. Dank voor het gebed.
Dat alles helpt mij om (toch) het nodige geduld op te brengen. En 
voor zover ik dat te passief voor mezelf vind klinken: volhardend te 
zijn – die betekenis heb ik immers net op internet gevonden bij ‘lank-
moedig’.  Het komt goed en we gaan elkaar weer zien. Tot die tijd her-
lees ik zo af en toe deze woorden van kardinaal Godfried Danneels: 

Geduld is die deugd
die aan de tijd zijn kansen gunt

opdat mensen en dingen kunnen rijpen en ontwikkelen.
Het is geen luiheid, maar ontvankelijkheid voor het geheim

dat de toekomst in zich draagt.

Graag tot dan, tot ietsje later, dan maar.

Bernard van Lamoen, pastoraal werker

… Op missie naar Mongolië …
OKTOBERMAAND: MISSIEMAAND
Iedereen heeft dat wel eens: een indruk die je niet vergeet. Een zons-
opgang die je ontroert, de wijsheid van een kind die je onthoudt, een 
gesprek dat je richting wijst in je leven. Zoiets.
Het jaar 1990. Ik was nog maar korte tijd priester gewijd. Met een 
paar ook nog jonge collega’s nam ik deel aan bezinnings-dagen – 
retraite -. We waren te gast in het klooster van de missiezusters in 
Wahlwiller, gelegen in een plooi van het Zuid-Limburgse heuvelland.
Van ons werd verwacht dat we – als priester – zouden voorgaan in 
de dagelijkse eucharistieviering. Tijdens de ontspanningsmomenten 
vond je de gelegenheid om wat met de zusters te praten. Het waren 
er velen: jongeren en ouderen, hoogbejaarden zelfs. 
Ik klapperde met mijn oren over wat ze vertelden. In de jaren twin-
tig(!) van de vorige eeuw waren ze uitgezonden op missie naar Mon-
golië. - Nu gaan mensen daar op vakantie. Maar in die tijd leek het 
me wel het meest afgelegen en onbekendste deel van de wereld. -  
Zover weg was het dat de zusters – als ze al niet door de ontberingen 
gestorven waren – van daar pas weer terug kwamen, nadat ze hun 
hele leven gegeven hadden voor het evangelie en de mensen. Oud 
waren ze dus. En nu woonden ze daar op die heuvel in Zuid-Limburg.
Het was mijn beurt om voor te gaan in de eucharistie-viering. Een 
indruk waar ik nu nog ‘koud’, of beter gezegd ‘warm’ van word. De 
kapel zat vol met zusters. Ik voelde me heel klein. Het besef van wat 

die stokoude, oudere en jongere zusters allemaal gedaan en mee-
gemaakt moesten hebben … het overspoelde mij. En daar stond 
ik achter het altaar. De woorden van het sacrament over brood en 
beker: nu gaf Hij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe 
… dit is Mijn Lichaam … dit is Mijn Bloed ... blijft dit doen om Mij 
te gedenken … 

Oktober is Wereldmissemaand. Die zusters vierden op dat moment 
op sacramentele wijze wat ze door de kracht van de eucharistie hun 
hele leven gedaan hadden. In navolging van de Heer en door zijn 
kracht: liefde tot het uiterste, voor Hem en voor de mensen. De hos-
tie op hun doorgroefde handpalmen leggend: Lichaam van Christus 
… Amen … het klinken van het gezang …Wie was ik, dat ik  …?
-Wereldmissiemaand, ondersteund door ‘Missio Nederland’ wordt 
wereldwijde solidariteit gevierd met parochies in ca 130 landen: 
Missio wil een brug zijn tussen parochies en bisdommen wereldwijd. 
Samen willen wij als gelijke partners werken aan een betere wereld, 
ons geloof met elkaar delen en in dialoog treden met andere gods-
diensten en culturen. En dat laatste is toch iets dat in ons eigen land 
tot een mogelijkheid behoort die we moeten aangrijpen. Vooral als 
we zien hoeveel mensen van elders naar hier vluchten opgejaagd 
door oorlog of gebrek.

Fons van Hees, pastoor

Pastoraat GEDULD
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Graven naar geloof – muziek raakt de ziel
Mijn oog valt, zodra ik de 
woonkamer binnen kom 
bij Angella Steur, op een 
charmante, warm-bruine 
vleugel, waarnaast enkele 
gitaren en een saxofoon 
staan opgesteld. Muziek 
speelt in haar leven – en 
in dat van haar man Leo 
– een belangrijke rol. 'In 
de muziek,' zegt Angella, 
'kan ik heel veel kwijt. 
Vaak is dat in de moderne, 
maar andere keren ook 
in de klassieke muziek. 
Muziek immers is emotie. 
En daarom raakt muziek 

vrijwel altijd mijn ziel. Maar daarnaast zijn het in veel gevallen ook tek-
sten, die iets in mij triggeren. Een woord, een bepaalde zinsnede, een 
gedachtegang: het kan bij mij veel teweeg brengen.'
 Inmiddels al tweeëntwintig jaar is Angella de dirigente van 
het koor l'Esprit, verbonden aan de Maria Magdalenakerk in Goes. 
Vanaf de oprichting, tien jaar eerder, maakt zij deel uit van het koor, 
dat is ontstaan op initiatief van Evert Heijblok. Later heeft Bas van Dijk 
de directie overgenomen en op zijn verzoek is Angella daar nadien 
mee doorgegaan. 'De kracht van ons koor zijn de vele onderlinge 
sterke vriendschapsbanden. En,' vult Angella in één adem aan, 'dat 
we in het koor ook onze emotie kunnen en mogen tonen. Als iemand 
vol schiet bij een bepaald lied, dan wordt dat zonder problemen geac-
cepteerd, dan is er altijd wel iemand die een arm om je schouder legt. 
Dat soort dingen gebeuren, wanneer we teksten zingen die een sterke 
lading hebben. Ik schrijf zelf ook teksten op bekende, vaak moderne 
melodieën; soms ook componeert Leo een mooie melodie op een zelf 
geschreven tekst. Als we het lied dan gaan repeteren, en er komen 
emoties los, dan weet ik: dit raakt mensen. Dat geeft veel voldoening. 
Het is fijn om te merken, als ik mijn gevoel voor muziek kan overbren-
gen op anderen.'

Verbinding met “boven”
De muziek zou in haar leven misschien een minder grote rol spelen, als 
daarin niet ook iets van haar geloof tot uitdrukking zou komen. 'Met 
mijn oma,' herinnert Angella zich, 'ging ik als kind vaak mee naar de 
kerk. In mijn tasje had ik een kleine portemonnee, waarin ik van oma 
wat geld kreeg: voor de collecte en voor een kaarsje bij Maria. Van mijn 
andere oma kreeg ik een klein Mariabeeldje, wat ik nog steeds altijd 

bij me heb. Zo heb ik van kindsbeen af altijd een sterke band gehad 
met Maria. Als ik bijvoorbeeld met mijn moeder ga winkelen, dan is 
de dag niet compleet als we niet ergens een kerkje hebben bezocht 
om een kaars aan te steken bij Maria. Maar ook hier thuis branden we 
geregeld een kaars bij het Mariabeeld. Het maakt voor ons de verbin-
ding met “boven” zichtbaar. Het is ook heel mooi, dat Leo en ik samen 
iets hebben in het geloof. Het geeft ons kracht, bijvoorbeeld wanneer 
we ons zorgen maken over Leo's gezondheid.' Angella is leerkracht in 
groep 8 op de katholieke school in Standdaarbuiten. 'Het wordt de 
laatste jaren,' zo geeft ze aan, 'wel lastiger om in de klas het geloof 
ter sprake te brengen. Geloven, of willen horen bij de kerk, heeft voor 
veel leerlingen – en voor hun ouders – steeds minder betekenis. Maar 
soms ontstaan er mooie gesprekken, als het lukt om een nummer uit 
de top-40, wanneer daarin een tekst met een zekere diepgang op 
melodie is gezet, aanleiding geeft om stil te staan bij de betekenis van 
zo'n lied. Leerlingen staan dan soms werkelijk verbaasd over wat een 
bepaald nummer eigenlijk te zeggen heeft. Dat zijn heel waardevolle 
momenten.'

Kwetsbaar
Dat muziek, en de daarbij horende teksten, het hart kunnen raken, 
heeft als gevolg dat je ook jezelf kwetsbaar kunt voelen. Angella erkent 
dit volmondig: 'Als muziek of als teksten binnenkomen, als je daaraan 
de ruimte kunt geven, dan gaat er van die kwetsbaarheid toch ook een 
zekere kracht uit. Het toelaten van je gevoelens, mits dat in een goede, 
dat wil zeggen: vertrouwde setting mogelijk is, kan ook een nieuwe 
groeikracht geven. Het is mooi als je zoiets ziet gebeuren.'
 Naast haar enthousiaste inzet voor l'Esprit spendeert Angella 
ook een deel van haar vrije tijd aan het werk voor de parochiekern-
commissie en de sectie liturgie. Dat betreft deels het noodzakelijke 
organisatorische werk. Maar Angella ziet dat ook als een taak, waartoe 
ze zich innerlijk gedreven voelt. 'Het is belangrijk, dat we proberen om 
het kerkgebeuren te laten doorgaan: omwille van mensen en omwille 
van ons geloof. En daarnaast leer je in deze vergaderingen ook elkaar 
te respecteren. Want je bent het uiteraard niet altijd eens met elkaar, 
maar het respectvol omgaan met de mening van een ander is iets, dat 
ook mijzelf weer voeding geeft. Bovendien wordt er enorm veel werk 
verzet achter de schermen, maar dat ga je pas echt goed zien als je er 
zelf dichter bij betrokken bent. Je leert de mensen in de organisatie en 
het werk dat ze verzetten oprecht waarderen.’
 Muziek en geloof: ze zijn in het leven van Angella onlosma-
kelijk verbonden. Want muziek raakt de ziel.

Wiel Hacking, pastoraal werker

De leegte leeg laten
Wanneer je in je leven te maken krijgt met verlies, dan is dat vaak 
niet alleen een pijnlijke maar in bepaalde opzichten ook een bedrei-
gende ervaring. Ongewenst zonder werk raken, een geliefd mens uit 
je naaste omgeving verliezen, geen vervulling vinden in je verlangen 
om kinderen te krijgen, niet erkend worden om wie je in wezen bent 
- het zijn even zovele voorbeelden van verlies en leegte, waarmee je 
je moet zien te verhouden.
 De leegte in je leven kan als een enorme bedreiging op je 
af komen. Want het verlies van iemand die (of iets dat) deel uitmaakt 
van de essentie van je bestaan betekent vaak tegelijkertijd, dat een 

groot deel van de betekenis wegvalt, die inhoud geeft aan je leven. 
En als het leven zonder betekenis, zonder zin dreigt te raken, dan kun 
je daar meestal maar moeilijk mee overweg. Een leven zonder zin of 
betekenis wordt als zodanig leeg en zonder perspectief.

VERVANGENDE ZINGEVING
In de meeste gevallen van een leegte-ervaring ben je geneigd om 
de akelige dreiging van zinloosheid of betekenisverlies tegemoet te 
treden met het zoeken naar vervangende zingeving. Je vult de leegte 
het liefst maar zo snel en adequaat mogelijk op, zodat de dreiging 
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Jongerenpastoraat 
Wie wel eens in 
de pastorie van 
Heinkenszand is 
geweest en al die 
trappen naar boven 
heeft beklommen, 
begrijpt misschien 
een beetje waar-
om deze ruimte ‘in 
de zevende hemel’ 
genoemd wordt. 

Het is er goed toeven, want de aankleding past bij jongeren van 
deze leeftijd.
Eén vrijdagavond in de maand komen jongeren uit de regio samen 
tussen 20.00 en 22. 00 uur om te praten over allerlei onderwerpen, 
die raakvlakken hebben met geloof en het alledaagse leven. Het blijft 
niet alleen bij praten! Allerlei spelvormen worden gehanteerd om 
elkaar ‘van de stoel op de benen te krijgen’. Elkaar echt ontmoeten 

is o zo belangrijk!
Tijdens de afsluiting van schooljaar 2014-2015 kwamen ook vor-
melingen uit de regio naar de slotavond toe. Een barbecue sloot 
een succesvol jaar af. Bijgaande foto is genomen tijdens de eerste 
bijeenkomst van dit jaar, in september.
Tijdens de tweede avond (oktober) werd uitgebreid ingegaan op het 
thema ‘je vreemd voelen’. Twee jonge vluchtelingen ( Aisha en Shukri 
Ali Mohamed) die jaren geleden met hun moeder en broers/zussen 
uit Somalië waren gevlucht, vertelden over hun belevenissen daar en 
hier (in Nederland, Zeeland, de Bevelanden en ’s-Heerenhoek). De 
aanwezigen konden zich even verplaatsen in hun situatie van wel/
niet begrepen worden.
Ben je tussen de 11 en 14 jaar, gevormd en heb je zin om mee te 
doen? Kom dan naar de volgende bijeenkomst of meld je aan via 
het pastoraal centrum Goes. Je krijgt dan tijdig een mailtje met alle 
bijzonderheden. 

 
Charisma, Anneke, pastor Jeanine

- minstens voor je gevoel - minder wordt. Of misschien beter han-
teerbaar. De vervangende zingeving maakt het leven weer enigszins 
overzichtelijk. Er wordt een nieuw perspectief zichtbaar, waardoor 
het absurde van de ervaren leegte wordt afgewend. Werkloosheid 
proberen we te bestrijden met het zoeken naar ander, misschien 
wel vrijwillig werk. Ongewenste kinderloosheid kan aanleiding zijn tot 
adoptie van kinderen.
 De steeds leger wordende kerkbanken, waar trouwe bezoe-
kers van vieringen zich mee geconfronteerd zien, zijn ook een signaal 
van betekenisverlies, waarmee wij ons moeten zien te verhouden. 
Het verlies aan betekenis van kerk en geloof is niet alleen een 
onmiskenbaar teken van hoe een groot deel van de hedendaagse 
mensen hierin positie kiest. Dat is overigens ieders goed recht. En 
die keuze dient tout court gerespecteerd te worden. Maar de bedoel-
de leegte is tevens - voor wie kerk en geloof ter harte gaan - een con-
fronterende, zelfs bedreigende vraag. Want als zoveel mensen er de 
zin niet van kunnen beamen, kan ik dan in de akelige, bedreigende 
leegte van het kerkgebouw voor mijzelf nog voldoende betekenis bij-
een harken? Want de vraag dringt zich op: heb ik het dan steeds bij 
het verkeerde eind gehad?
 Om deze leegte te bemeesteren, worden in de praktijk 
verschillende strategieën gehanteerd. Het ontwikkelen van innovatief 
beleid, het inzetten van sociale media, het organiseren van attrac-
tieve religieuze of kerkelijke evenementen, het plegen van diepgra-
vend onderzoek naar de oorzaken van de verminderde betekenis 
van geloof, religie en kerk, het aanbieden van spirituele en cateche-
tische cursussen, het benadrukken van de noodzaak om vooral de 
diaconale activiteiten van de kerk uit te werken - het zijn allemaal 
terreinen die niet onbenut moeten blijven in het zoeken naar een 
relevante betekenis van geloof en kerk. Al deze initiatieven kunnen 
bijdragen aan een nieuwe, hedendaagse zingeving voor wie religieus 
geëngageerd is.

WIJ
Tegelijkertijd moet worden vastgesteld, dat al deze initiatieven van 
menselijke origine zijn. Wij zoeken oplossingen om de absurde leeg-
te tegemoet te treden. Wij proberen op een nieuwe manier toekomst 
te vinden voor een bedreigende ontwikkeling, die we liever anders 
zouden zien. Wij zoeken naar zin voor een gegeven, dat we beschou-
wen als ongewenst en zonder steekhoudende betekenis. En daarbij 

moet onverbiddelijk worden aangetekend: wij kunnen niet anders. 
Want als we zelf geen nieuwe betekenis kunnen ontdekken in de 
leegte, wie moet het dan doen?
 Tenzij... Tenzij we op een andere manier leren kijken naar 
de leegte. Er zijn mensen, die de leegte juist opzoeken om een 
nieuwe manier van denken en leven te ontwikkelen. Kloosterlingen 
die het rustige ritme van werken en bidden als leidraad in hun leven 
kiezen, de kluizenaars in de eerste eeuwen van het christendom die 
de onherbergzame eenzaamheid van de woestijn betreden, heden-
daagse mensen die bewust de stilte ingaan, mensen die de soms 
ondraaglijke drukte van hun werk tijdelijk verruilen voor een sab-
batical, - het zijn (naast andere) slechts enkele illustraties van deze 
andere wijze van kijken naar de leegte. De leegte als leerplaats, de 
leegte als bron van spirituele vernieuwing.

DE LEEGTE ERKEND
En wellicht is het - voort-
bordurend op het boven-
staande - mogelijk om ook 
op een andere manier te 
kijken naar de leegte van 
de kerkbanken. Niet meer 
met weemoed of met valse 
hoop. Maar als een feitelijk 

gegeven, als een onmiskenbare leegte, die juist als zodanig erkend 
moet worden. De leegte heeft immers ook een goddelijke dimensie, 
die wij uit het oog dreigen te verliezen wanneer we haar - in onze 
angst voor betekenisverlies - te snel willen opvullen met onze oplos-
singen en initiatieven. De leegte mag ook gewoon leeg zijn, zodat we 
God zelf de ruimte geven om ons een nieuwe betekenis te leren zien 
in de feitelijke, harde en soms beangstigende werkelijkheid.
 Leren van de leegte. Leren, dat we niet voor alles een 
oplossing moeten willen bedenken. Leren zien, dat de leegte ook 
een nieuw begin kan worden. Zonder dat wij weten uit welke richting 
dat nieuwe begin moet komen. Leren, dat we God de ruimte moeten 
laten om ons toekomst te wijzen. En leren bidden, dat het ons gege-
ven mag zijn om dit nieuwe, goddelijke begin te ontwaren.

Wiel Hacking, pastoraal werker
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Concert Aardenburg 
Op zondag 8 november voert het Zeeuws-Vlaams Kamerkoor de Peti-
te Messe Solennelle uit  van Gioacchino Rossini in de St.Baafskerk 
te Aardenburg. Na het concert, dat gevolgd wordt door een receptie, 
vindt een Walking Dinner plaats, waarvoor u apart kunt intekenen. 
Aanvang  concert 16.00 uur, aanvang diner 18.30 uur.
Kaarten à € 20,- voor het concert en € 50,- 
voor het concert + diner (inclusief wijn en koffie) kunt u bestellen via 
www.zeeuwsvlaamskamerkoor.nl
Het Zeeuws-Vlaams Kamerkoor vormt tezamen met enkele project-
zangers een groep van 40 zangers. Medewerking wordt verleend door 
een 4-tal solisten:  Nora Khallouf  sopraan, Andrea Soto Veres alt, 
Laurens Wyns tenor en Jeroen Lenaerts bas. De begeleiding wordt 
verzorgd door Rutger de Ronde piano, en Bart Rodyns, harmonium.
Het geheel staat onder leiding van Marcel van Westen, dirigent.
Concert ( + diner) , in de imposante en sfeervolle St. Baafskerk,  met 
precies 150 jaar het lievelingswerk van talloze koorliefhebbers, zal u 
een onvergetelijke middag bezorgen!

Jan Neeteson, voorzitter Zeeuws-Vlaams Kamerkoor

PATER DAMIAANVIERING  
10 oktober H. Willibrorduskerk Zierikzee
    
Ter ere van onze beschermheilige van onze parochie werden al in 
een vroeg stadium alle parochianen uit de acht kernen uitgenodigd 
om voor hun geloofsovertuiging (letterlijk) over de brug te komen. 
Gebrek aan realiteitszin zou bij voorbaat kunnen duiden op filevor-
ming en vertraging richting Zierikzee; zeker op de avond waarin de 
toekomstige deelname van Nederlands voetbal aan een Europees 
kampioenschap aan een zijden of nylon draadje hangt… Eerst zien 
en dan geloven is bij voetbal vaak troef!
Voor de mensen die er waren was Schouwen-Duiveland zeker geen 
brug te ver. Koorleden, lectoren, kerkvolk en voorgangers kwamen uit 
alle hoeken van onze parochie om getuige te zijn van de eucharistie-
viering ter ere de grootste Belg aller tijden, die in de Bevelanden en 
op Schouwen ook populariteit geniet. 
Het koor zong liederen uit de mis van de Heilige Geest ( Frans Bul-
lens) en een selectie van het Zeeland Boys Choir onder de bezie-
lende leiding van Wim Boer liet tijdens de communie een staaltje 
van hun kunnen zien en horen. Zo kregen kinderen ook hun aandeel 
in deze viering.
Pastoor Fons van Hees werd geassisteerd door pastoor Paul de Maat 
uit de Mariaparochie Walcheren en namens het vicariaat was diaken 
Egbert Bornhijm aanwezig. Pastoraal werker Jeanine Heezemans 
nam de honneurs waar namens het pastorale team.
In de verkondiging betrok pastoor Van Hees op verschillende wijze 
de bijzondere status van Jozef de Veuster: je volledig wegcijferen ten 

gunste van de zwakkeren in de samenleving; in dit geval de leprozen 
van Molokaï.   
Ook binnen onze parochiegemeenschap zetten vele vrijwilligers zich 
op buitengewone wijze in om van al die afzonderlijke geloofsgemeen-
schappen vitaliteit en zelfdragendheid te kunnen blijven uitstralen. 
Zonder hun inzet zou het niet kunnen! Eerlijkheid gebiedt te zeggen 
dat het geheel ( de parochie) meer is dan de som der delen ( de 
acht kernen). Wellicht dat in de komende periode dit nog meer zal 
moeten blijken, want ‘verbondenheid tot het geheel van de parochie 
geeft kracht en toekomst’ 
De parochieviering voor 2016 zal wederom in oktober gehouden wor-
den en plaats van samenkomst is dan ’s-Heerenhoek.
Na de viering was er voor de aanwezigen voldoende aandacht en tijd 
om elkaar te ontmoeten onder het feestelijk genot van koffie/thee 
en een hapje en drankje. 
Een oprecht dankwoord aan de voorbereiders en medewerkers van 
deze parochieviering is zeker op zijn plaats.

Richard Gielens, redactie Parochienieuws.

OPEN DAG Zeeland Boys Choir 
Op zaterdag 26 september vond in de H. Maria Magda-
lenakerk te Goes de Open Dag plaats van het Zeeland Boys 
Choir i.o. Belangstellenden, waaronder kinderen en ouders,  
konden kennis maken met het repertoire en de zang van het 
nieuwe Kleinkoor en de cursus ‘Spelen en Zingen op maat’. 
Tijdens de open repetitie konden nieuwe jongens aanschui-
ven. Vooral het kleine concert viel in de smaak: ‘Verrassend’ 
en zelfs ‘Indrukwekkend’ vonden sommigen. Daarna was er 
een leuke quiz waar de jongens hun kennis over muziek kon-
den tonen en uiteraard prijzen konden winnen. De middag 
werd feestelijk afgesloten. 
Wie niet in de gelegenheid was om de Open Dag te bezoeken 
maar wel belangstelling heeft voor de AMV-cursus ’Spelen en 
Zingen op maat’ voor jongens vanaf 7 jaar en ouder, kan zich 
nu nog aanmelden bij dirigent Wim Boer, tel. 06 43457919. 
Meer informatie is uiteraard ook te vinden op
www.zeelandboyschoir.nl
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25 jarig jubileum:  MARKT VAN HOOP!!   
“Er is nog steeds een Hoop te doen..!” 

Op zaterdag 28 
november a.s. 
is er in de grote 
kerk van Goes 
weer de jaar-
lijkse goede doe-
lenmarkt “Markt 
v a n  H o o p ” . 
Deze speciale 

cadeaumarkt  van alleen maar goede doelen begint om 10.00 uur 
en wordt traditiegetrouw geopend door de Burgemeester van Goes 
en het kindercollege.
Op deze 25e editie staan weer meer dan 50 kramen stil bij goede 
doelen. Veruit e meeste hebben te maken met ontwikkelingssamen-
werking, de verre wereld komt even dichterbij op deze zaterdag. Je 
kunt er informatie krijgen maar ook allerlei creatieve-, fair trade- en 
unieke cadeaus kopen. Met deze cadeaus, uit allerlei uithoeken van 
de wereld, steun je meerdere doelen en je maakt meerdere mensen 
blij!
De twee krachten achter deze markt zijn Theo van Teijlingen en Leo 
Ruissen. Zij hebben het ooit overgenomen van een groep dames, die 
de markt, toen nog kerstmarkt genoemd, hadden opgezet.

“Wij hebben het  nu 10 jaar georganiseerd. We zijn van de dinsdag 
naar de zaterdag gegaan om een groter publiek aan te spreken. We 
zijn ook gegroeid naar meer dan 50 kramen en gebruiken nu de 
gehele Grote kerk,” aldus  Leo Ruissen.
Theo van Teijlingen vult aan: “Het is een mooie mijlpaal, 25 jaar deze 
markt! We blijven zeggen: als je hier je cadeautjes voor de decem-
bermaand koopt maak je twee mensen blij, de gene die het krijgt 
en de stichting of organisatie die je er mee steunt. Het blijft nodig, 
maar het is fantastisch om te zien hoeveel vrijwilligers er zijn op zo’n 
dag, wat er allemaal gebeurt, aan grote- en kleine initiatieven! Dat is 
en blijft heel hoopvol en is ook de adventsgedachte voor ons zelf..!”
Leo en Theo stoppen er na dit jaar mee om weer nieuwe mensen de 
kans te geven om deze grootste goede doelenmarkt van Zuid west 
Nederland in beweging te laten blijven. De opvolgers zijn er al en 
staan te trappelen om in 2016 het roer over te nemen.
De toegang is gratis en de markt duurt tot 16.30 uur. Er is live 
muziek, catering, volop gezelligheid en het laat bovenal zien dat er 
wel degelijk iets gebeurt in onze wereld. Deze markt is één grote 
goede doelen markt en past ook helemaal in de lijn van de gemeen-
te Goes , als fair trade gemeente. Wees welkom en geef het door!!!

Voor meer info: marktvanhoop@zeelandnet.nl 

Paulus, In het oog van de storm
Op zondagavond 1 november spelen Kees Posthumus en Juul Beer-
da hun muzikale theatervoorstelling ‘Paulus, in het oog van de storm’ 
in de Maartenskerk van Wemeldinge.
Paulus verschijnt op het toneel als de apostel van de vrijheid. Vanaf 
het moment dat hij het licht heeft gezien en een stem heeft gehoord, 
zal Paulus gepassioneerd en onvermoeibaar de vrijheid voor ieder 
mens verkondigen. In een decor van fok- en grootzeilen en op de 
klanken van een accordeon onderzoekt hij de mogelijkheden en 
grenzen van zijn grootse vrijheid.
Hij reist. Hij schrijft. Hij preekt. Hij is de grootste reiziger uit zijn tijd. 
Hij schrijft brieven die wereldberoemd zouden worden. Hij preekt 
voor Joden en heidenen, met wisselend succes, zijn boodschap van 
bevrijding. Zonder Paulus geen christendom. Reactie van het publiek: 
“Het is indrukwekkend en ontroerend om te zien hoe Paulus een 
mens van vlees en bloed wordt.”

De voorstelling begint om 19.00 uur in de Maartenskerk, Kerkweg 5 
in Wemeldinge. De avond wordt georganiseerd door de Protestantse 
gemeente te Wemeldinge in samenwerking met de Protestantse 

gemeente Driewegen – Elle-
woutsdijk – Ovezande (in het 
kader van initiatieven Geloven in 
de Zak).
‘Paulus, in het oog van de storm’ 
wordt gespeeld door Kees Post-
humus (tekst, zang en spel) en 
Juul Beerda (techniek, muziek 
en spel). Regisseur is Heleen 
Hennink. Dit is hun vijfde pro-
ductie, na Op het leven!, Menno 
Simonszoon, Arminius! Rekkelijk! en Calvijn op bezoek. Voor meer 
info over Kees Posthumus zie www.keesposthumus.nl  De voorstel-
ling op 1 november is gratis toegankelijk voor allen die belangstelling 
hebben uit heel de regio. 
Aanvullend zullen zowel in Wemeldinge als in Driewegen avonden ter 
inleiding en ter nabespreking worden gehouden. 
Voor meer informatie: ds. Arie van der Maas, 
apvdmaas@zeelandnet.nl of 06 – 13 42 31 21

OPROEP: Kinderhoekje
De Werkgroep Jonge Gezinnen ontwikkelt initiatieven om gezinnen 
met kinderen (globaal in de leeftijd van de basisschool) warm te 
maken voor de boodschap van het evangelie. Meewerken aan een 
mooie wereld, waarin alle mensen zich welkom voelen. Dat moet 
je stimuleren.
Eén manier is om in de kerken van (om te beginnen) Goes en 
Ovezande een kinderhoekje in te richten. Daar komen kleurplaten, 

misschien knutselspulletjes en in ieder geval kinderbijbels te lig-
gen. Juist wat betreft die kinderbijbels doen we een beroep op u. 
Hebt u er nog een of meerdere liggen? We horen het graag.
 
Neem even contact op met Wiel Hacking (06-17 598 152 of 
wielhacking@gmail.com, voor Goes) of met Charlotte den Toonder 
(0113-655 082 of famtoonder@zeelandnet.nl, voor Ovezande).
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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

NIEUW WERKJAAR 
voor de vrijwilligers van de parochie. Plaats 
van samenkomst: Magdalenazaal. Onder 
het genot van een kopje koffie, thee en 
daarna nog een hapje en drankje werd 
het een gezellige avond. Voorafgaand aan 
deze bijeenkomst was er een Viering van 
Woord en Communie met pastor Jeanine 
Heezemans. Aan deze inspirerende viering 
werd medewerking verleend door alle koren: 
herenkoor St.Cecilia, Con Amore en L’ Esprit.

In deze vaste rubriek proberen we telkens gebruiken of rituelen uit 
te leggen, die in kerkgebouwen nog steeds van toepassing zijn of 
vanuit het verleden hun sporen nagelaten hebben. Elke keer beste-
den we aandacht aan een aspect binnen de kerk en gaan we in op 
de diepere betekenis ervan.

Deze keer: de preekstoel, een voorwerp dat in sommige kerken nog dominant 
aanwezig is, maar in andere kerken al tientallen jaren is gesloopt. Waarom?  
‘Ambo’ is een plechtig woord voor een verhoogd leesgestoelte. Het woord is 
afgeleid van het Griekse woord ‘anabeino’ wat opstijgen betekent. Een lezer 
moet goed zichtbaar en hoorbaar zijn in een kerk en kreeg daarom een eigen 
plaats. In de 15e eeuw ontwikkelde zich een soort preekstoel, vaak midden in 
de kerk om de afstand tussen de spreker/preker en het luisterend kerkvolk zo 
klein mogelijk te houden. In de 20e eeuw werd de waarde van zo’n gestoelte 

herontdekt, maar plaatste men de ambo dichter bij het altaar. De techniek van een 
geluidsinstallatie maakte het klankbord (de houten plaat boven de preekstoel) overbodig en in 
veel kerken verdween deze of soms de gehele preekstoel. Vooral na het Tweede Vaticaans Concilie 
(eind zestiger jaren vorige eeuw) sneuvelden veel preekstoelen met historische waarde..
Nu vindt men de verbinding tussen altaar (tafel van de Eucharistie) en de lezenaar (de tafel van 
het Woord) zo belangrijk dat beide elementen dicht bijeen zijn geplaatst. In sommige kerken zijn 
meerdere ambo’s aanwezig, zodat lectoren en voorganger een eigen plaats hebben. 

Verkoop bij inschrijving
van de voormalige R.K. St. Jozefkerk met naastgelegen parochiezaalruimte staande en gelegen 
aan de Hontestraat 6-6a te 4411 CL Rilland. De R.K. Heilige Pater Damiaanparochie, gevestigd 
te Goes en de Stichting R.K. Gemeenschapshuis “De Ark”, gevestigd te Rilland zijn voornemens 
bij inschrijving te verkopen: de voormalige R.K. St. Jozefkerk met naastgelegen parochiezaal-
ruimte staande en liggende aan de Hontestraat 6-6a te 4411 CL Rilland, kadastraal bekend 
gemeente. Rilland sectie R nummer 6 groot 6.95 are en sectie R nummer 5 groot 5.70 are. Op 
de percelen rust thans de bestemming  “Maatschappelijke doeleinden” maar een wijziging in 
bijvoorbeeld woningbouw is voor de gemeente bespreekbaar.

De inschrijving geschiedt onder de navolgende voorwaarden:
A.  Inschrijfbiljetten, welke verkrijgbaar zijn bij de heer J.C. Jansen, Mastgat 12, 4417 CL Hans-

weert (e-mail: jcjansen@zeelandnet.nl) dienen in een gesloten enveloppe t.a.v. de secretaris 
van de parochie, de heer A. Lijmbach met vermelding  “inschrijving Kerk Rilland” ingevuld en 
ondertekend uiterlijk 6 november 2015 om 17.00 uur in de pastorie van de R.K. Heilige Pater 
Damiaanparochie te Goes op het adres Zusterstaat 4 te 4461 JA Goes ingeleverd te zijn.De 
biljetten zullen aldaar op zaterdag 7 november 2015 om 10.00 uur worden geopend, waarbij 
de inschrijvers aanwezig kunnen zijn. Inschrijfbiljetten kunnen ook vóór 6 november 2015 om 
17.00 uur ingeleverd worden bij de heer A. Lijmbach via e-mail: ad.lijmbach@zeelandnet.nl.

B.  Na opening van de enveloppen met de inschrijvingen en bekendmaking van de biedingen 
hebben van de aanwezige inschrijvers de drie hoogste het recht deel te nemen aan een 
onmiddellijk tussen hen te houden opbieding.

C.  De hoogste bieder dient direct na inschrijving de koopovereenkomst te ondertekenen van 
welke koopovereenkomst een concept bij deze voorwaarden is toegevoegd.

D.  Gunning vindt plaats onder de opschortende voorwaarde dat machtiging voor de verkoop 
tegen het hoogste bod wordt verkregen van het Parochiebestuur en het Bisdom Breda en het 
bestuur van gemelde Stichting.

E.   Verkoper is gerechtigd zonder verdere opgave van redenen het verkochte niet te gunnen en/
of het verkochte niet aan de hoogste inschrijver te gunnen.

F.    Betaling koopsom, eventueel verschuldigde overdrachtsbelasting en onkosten binnen drie 
weken nadat voormelde machtiging van het Parochiebestuur en het bestuur van gemelde 
Stichting en het Bisdom Breda is verkregen.

G.  De zakelijk lasten van het verkochte perceel komen voor rekening van koper vanaf 1 januari 
2016.

H.  Met betrekking tot het gebruik van het Kerkgebouw en Parochiezaal zal aan koper 
een kettingbeding met kwalitatieve verplichting worden opgelegd zoals vermeld in de 
concept-koopovereenkomst.

Nadere inlichtingen zijn verkrijgbaar bij de heer J.C. Jansen. Ook voor het maken van een
afspraak om het pand te bezichtigen. Tel.nr.: 06-27510120 E-mail: jcjansen@zeelandnet.nl
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Parochienieuws houdt  
parochiekernen op de kaart…

Advertentie voor Parochienieuws 
Br. 5,6 x H. 10,5 cm 

 

  

 
 

 
	  

Gratis  
advies nodig? 

Als u een probleem hebt  
met  b.v. uw computer,  

internet, tablet, TV, camera,  
administratie, archief, bouw  

en bouwkunde, Duits, Engels,  
bankzaken, testament, 

beleggen, gemeentezaken en  
nog vele andere zaken, staan  

meer dan 70 adviseurs op  
allerlei gebied  voor u klaar  
met hun kennis en kunde. 

 ’t Gilde 
de Bevelanden 
helpt U graag! 

Bel 06-14 53 06 01  
of mail naar 

aanvragen@gildedebevelanden.nl  
Zie ook www.gildedebevelanden.nl  

 

 

PASTORALE ZORG INZAKE 
SACRAMENT DER ZIEKEN 

EN OVERLIJDEN

06- 53637130

IMPULS   VOOR DE BEZOEKGROEP 
ELISABETH -DIACONIE

Deze bezoekgroep van onze parochiekern 
zorgt er sinds jaar en dag voor dat de zieken 
en ouderen in onze parochiekern aandacht 
ontvangen ‘vanuit de kerk’. Dit wordt gedaan 
vanuit de oproep van Christus zelf: Ik was 
ziek, en gij hebt Mij bezocht. (Mattheüs 
25, 36) De werkgroep wordt gesierd met 
de naam ‘Elisabeth’, verwijzend naar de 
beschermheilige van de zieken en de Cari-
tas, de H. Elisabeth van Thüringen (1207-
1231). Feestdag 19 november. ‘Diaconie’ is 
het Griekse woord voor ‘dienst’.

Wat doet de Elisabeth-diaconie zoal?
Bewoners van het Gasthuis en Terweel ont-
vangen met Kerstmis en Pasen een attentie, 
zo ook de cliënten van Emergis met Pasen. 
De H. Communie wordt bij zieken en oude-
ren die slecht ter been zijn thuis gebracht. 
80- en 90 jarigen ontvangen een felicitatie, 
voor zover hun verjaardag bekend is. In het 
Gasthuis en Ter Valcke worden vieringen ver-
zorgd door de bezoekgroep in samenwerking 
met een pastor. (Dit gebeurt overigens ook 
in Ter Weel, zij het niet onder verantwoorde-
lijkheid van de bezoekgroep.) Er wordt aan-
dacht gegeven aan medeparochianen die in 
rouw verkeren. Tweemaal per jaar verzorgt de 
bezoekgroep een zogenaamd ‘omgekeerd 
huisbezoek’.

De leden van de bezoekgroep
De leden van de bezoekgroep verdienen 
onze grote waardering vanwege hun lief-
devolle inzet voor onze medeparochianen. 
Zij geven gehoor aan een fundamentele 
opdracht vanuit het evangelie. Maar onder-
tussen heeft de groep te lijden onder een 
te gering aantal leden om zijn taak te 
blijven volhouden. De heren van de Walle 
en de Baar zijn teruggetreden. En ook de 
voorzitter, mw. Corrie van Laere heeft mede 
vanwege haar gezondheid en gevorderde 
leeftijd haar taken neergelegd . Tegelijk is 
de heer Wim van Dongen teruggetreden. Hij 
heeft samen met de voorzitter zich vele jaren 

ingespannen om het voortouw te nemen 
van de bezoekgroep. Hen allen danken we 
hartelijk voor al het werk dat ze de voorbije 
jaren hebben verricht voor de zieken en de 
ouderen in onze parochiekern en voor de 
bezoekgroep zelf.

Bezinning …
Deze gang van zaken heeft aanleiding gege-
ven tot nadere bezinning op de taken van de 
bezoekgroep. Bovendien wordt deze bezin-
ning   ingegeven door de recente ontwik-
kelingen in de zorgwetgeving. De aandacht 
voor zorgbehoevenden is meer en meer 
komen te liggen bij de mensen in hun direc-
te omgeving. En daar horen wij als kerk bij. 
Als medeparochianen van zieken en oude-
ren wordt van ons meer aandacht gevraagd 
voor hun situatie. Een aandacht die zich ook 
kan uitdrukken in het geven van signalen als 
er professionele zorg nodig is.
Nieuwe impuls …
Bijgevolg willen we – naast handhaving van 
de bestaande taken – een nieuwe impuls 
geven aan het bezoekwerk van de Elisabeth-
diaconie, met aandacht ‘vanuit de kerk’ 
voor:
-  Mensen die ziek zijn: thuis en/of in het 

ziekenhuis.
-  Mensen die ouder zijn en ook jongeren 

die te veel alleen zijn.
-  Mensen die een rouwperiode moeten 

doormaken.
-  Voortzetting van het ‘omgekeerd 

huisbezoek’.
Hoe gaan we dat nu doen? Wie doet mee?
Met het huidige aantal leden van de werk-
groep moet gezegd worden dat boven-
staande niet haalbaar is. Meer parochianen 
zijn nodig om dit werk goed te kunnen 
behartigen. Daarom vragen we dringend 
nieuwe leden (m/v) voor de bezoekgroep. 
In het bijzonder vragen we mensen die van 
zichzelf weten dat zij een aparte ‘antenne’ 
hebben voor dit delicate en zorgvuldige 
parochiewerk: een warm hart, een luisterend 
oor, invoelingsvermogen en een goed besef 
wat het betekent in vertrouwen genomen te 
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werden gewaardeerd.  Op 6 november gaan 
we lekker eten bij dorpshuis “de Burcht” in 
Kwadendamme. We eten “wat de pot schaft” 
en dat zal niet verkeerd zijn. Vergeet niet u 
tijdig op te geven. Woensdag 18 november 
is er geen soos, we houden dan onze jaar-
lijkse muzikale middag. Deze wordt weer 
gehouden in de theaterzaal van Emergis in 
Kloetinge. Sjaco van der Speld zal ons deze 
middag vermaken met zang ,humor, muziek 
en sketches. Aanvang 14.00 uur, zaal open 
13.30 uur. De kosten bedragen € 5,50 
incl. koffie, thee of chocolademelk met iets 
lekkers. Iedereen is welkom, indien moge-
lijk van tevoren opgeven bij Riet Korsuize 
tel. 228587 of Jannie van t Westeinde tel. 
270983. Hou 1 december vrij, dan  ont-
vangen we het u wel bekende duo Jopie en 
Jan Minnaard. Op 16 december maken we 
een  kerststukje. Op donderdag 17 decem-
ber is er een kerstviering. Meer hier over in 
het volgende parochieblad. Lijkt het u wat, 
kom dan vrijblijvend een keer een avond 
meemaken. Wilt u inlichtingen bel dan even 
naar Ardi Zweedijk tel. 228099 of Denise 
Bouman tel. 312665.

Graag tot ziens, Dien Janssen. 

          K                                                                       
   B
        GOES – Nieuws
Donderdag 24 september hadden we onze 
najaarsreis naar het eiland “Tien Gemeten” 
waar we een bezoek brachten aan het Rien 
Poortvliet-museum en het Landbouwmu-
seum. De dag werd afgesloten met een over-
heerlijk diner in restaurant de Grevelingen. 
We kunnen terugzien op een geslaagde reis.
Woensdag 28 oktober is er een “Stampot-
tenbuffet” in het Heer Hendrikhuis. Het is 
een andere manier van bijeenkomen, gezel-
lig samen eten “Ouderwets Hollands” genie-
ten van heerlijke stamppotten.
Donderdag 26 november is de jaarlijkse 
Algemene Ledenvergadering en Sinterklaas-
middag in de Magdalenazaal. We beginnen 
met een korte Algemene Ledenvergadering, 
daarna spelen we het spel “Even Dienke” 
waar leuke prijsjes zijn te winnen. Op deze 
middag kunt u zich al opgeven en betalen 
voor de Kerstmiddag op dinsdag 15 decem-
ber a.s.
U bent van harte uitgenodigd eens een 
kijkje te komen nemen. Wellicht dat het voor 
u aanleiding is om lid van de KBO in Goes 
te worden. 
Wilt u nader kennismaken met de KBO? 
Vraag een informatiepakket aan bij A. Huige, 
tel. 221848 en u ontvangt het per omgaan-
de, of kijk op onze website www.kbogoes.nl

Johan van Moorten

worden. Enig praktisch inzicht in de situatie 
waarin degene die bezocht wordt verkeert 
strekt tot aanbeveling. Dit met het oog op 
signalering en doorverwijzing. En daarbij is 
het wenselijk dat men goed kan communi-
ceren en overleggen binnen de bezoekgroep 
zelf. ‘Teamwerk’ is belangrijk.

Doet U mee - Doe Jij mee?
Graag nodigen we uit over deze ‘Impuls’ seri-
eus na te denken en er met anderen even-
tueel over te spreken vanuit de vraag: ‘Zou 
het iets voor mij kunnen zijn …? Voor nadere 
informatie en/of aanmelding houden zich 
beschikbaar:
Pastor Jeanine Heezemans: 
mobiel: 06-44024841; 
email: jmaheezemans@xs4all.nl 
Pastor Ria Mangnus: telefoon:
0118-612860; 
email: r.mangnus@rkwalcheren.nl 
Pastoor Fons van Hees: 
mobiel: 06 13281235; 
email: avanhees@zeelandnet.nl

FEEST VAN SINT MAARTEN

Kom je woensdagmiddag 4 november 
van 14.00 uur tot 16.00 uur een lampion 
maken! Alles ligt klaar in de Magdalenazaal.
(rechts naast de hoofdingang van de kerk, 
Singelstraat) Laat even weten of je komt.
(pastorteam@zeelandnet.nl, 
tel. 0113 – 21 86 10)  en breng € 2,00 
mee. Tijdens de gezinsviering op zaterdag-
avond 7 november  om 19.00 uur mag je 
jouw lampion vooraan in de kerk zetten. 
Na de viering maken we een wandeling naar 
het Sint Maartensbruggetje in de stad. Het 
is dan al donker geworden maar met jouw 
lichtje in de lampion vinden we zeker de 
weg! Alle kinderen zijn van harte welkom! 

Susanne, Marja, Ursula.

K.V.G. NIEUWS
Wat gaat de tijd snel: we zijn weer al aan 
het nummer van oktober/november bezig. 
Te beginnen met donderdag 22 oktober, 
dan komen Jan Hamelink en Frans van der 
Heide in de Magdalenazaal met liedjes 
en sketches. We kennen deze heren van 
eerdere optredens die door iedereen zeer 

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:
09 september: Kees (Cornelis) Peeters, 
echtgenoot van Magda Peeters- Van ’t 
Westeinde, Marktstraat 8, 91 jaar oud. De 
uitvaartdienst in onze kerk vond plaats op 
maandag 14 september, waarna grafleg-
ging op ons kerkhof.

OPEN MONUMENTENDAG
In het weekend van 12/13 september 
bezocht een 40-tal belangstellenden onze 
kerk in het kader van het thema ’Kunst & 
Ambacht’. Waarschijnlijk staan veel men-
sen er niet bij stil hoe belangrijk de katho-
lieke kerk is geweest inzake het voortbe-
staan van ambachtslieden, die op kosten 
van de kerk/opdrachtgever zilver-goud- en 
koperwerk lieten vervaardigen ter verfraai-
ing en eer aan God.
Zij, die de kerk tijdens deze Open Dagen 
bezochten waren over het algemeen verrast 
en blij dat zij ook buiten kerkdiensturen dit 
gebouw eens konden bezoeken.
Een van de bezoekers bood een bijdrage 
aan om onze kroonluchterverlichting iets 
verder uit te breiden: hartelijk dank voor 
deze gulle geste!
De dames van de ‘Kerksnuffel’ waren beide 
dagen ook aanwezig en wisten veel bezoe-
kers over te halen een of meer wenskaarten 
aan te schaffen. Ook deze bijdragen komen 
ten goede aan verder onderhoud van onze 
kerk.
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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

onze contactpersoon Wim Hoogesteger  
(tel. 351875).  Ook als u behoefte heeft 
aan meer informatie over het beheer 
van graven of monumenten kunt u bij 
hem terecht.

-  Gelieve tuingereedschap na gebruik op 
de daarvoor bestemde plaats terug te 
hangen of te plaatsen. Velen na u willen 
hier ook dankbaar gebruik van blijven 
maken. 

ALLERZIELEN

Op 2 november staan we letterlijk en 
figuurlijk stil bij onze dierbare overledenen 
en tonen we onze dankbaarheid en liefde 
jegens hen in de vorm van bloemen en 
versiering. 
Ook dit jaar zorgen we ervoor dat het 
kerkhof tijdens dat weekend er pico bello 
uitziet. Aan familieleden/contactpersonen 
van overledenen uit de periode november 
2014 tot heden sturen we een speciale uit-
nodiging inzake het ophalen van gedachte-
niskruisjes, die in het afgelopen jaar in de 
kerk zijn opgehangen.
    Vele parochianen bezoeken rond Aller-
zielen de graven, maar onze parochiekern 
organiseert op maandagavond  2 novem-
ber een speciale Allerzielendienst vanaf 
19.00 uur in onze kerk.  Het gemengd 
koor ‘Missicanto’ zal dit jaar de gezangen 
verzorgen.
Na afloop stellen wij iedereen in de gele-
genheid het kerkhof te bezoeken en uw 
graven te verlichten met zogenaamde her-
denkingslichten.  Ook dit jaar kunt u deze 
lichtpunten ophalen in het hal van ons 
mortuarium. Misschien is het handig een 
aansteker of doosje lucifers extra mee te 
nemen, want wind en regen hebben soms 
vrij spel en verstoren de branduren. Uiter-
aard kunt u ook zelf tijd en bezoekuur kie-
zen; ons kerkhof is immers elke dag open.
In de week na Allerzielen zullen we de res-
tanten van deze lichtjes weer verwijderen, 
zodat de aanblik ook nadien respectvol 
blijft.

WILLIBRORDZONDAG
Op zondag 8 november zullen we tijdens 
een speciale eucharistieviering hulde bren-
gen aan onze patroonheilige Willibrordus; al 

KERKSNUFFEL EN KOFFIEHOEK 
NOVEMBER
Tijdens de eerste zondag van de maand 
wordt iedereen in de gelegenheid gesteld 
onder het genot van een kopje koffie of 
thee na te praten over allerhande zaken. 
Wij zijn blij dat dit initiatief nog steeds 
gewaardeerd wordt, dankzij de inzet van de 
gastvrouwen van Willibrordus!
De dames van de Kerksnuffel staan op 
zondag 1 november klaar in hun kaarten-
stand met speciale kerstkaarten en wensen 
voor het nieuwe jaar! 

KERKHOF
Onze begraafplaats naast de kerk wordt 
dagelijks door nabestaanden van overle-
denen bezocht. Velen ervaren dit kerkhof 
als een prachtige rustplaats en spreken 
regelmatig hun waardering uit voor het 
onderhoud dat door de leden van de kerk-
hofwerkploeg (meestal op woensdagen) 
wordt uitgevoerd.
Met name in de herfstmaanden ontstaan 
rondom rustplaatsen vuilophopingen en 
verliezen perkplanten vaak hun bloemen 
en blad. Kerkhofwerkers mogen geen  
werkzaamheden aan graven verrichten; het 
onderhoud aan paden en algemeen groen-
beheer zijn immers hun hoofdtaken.

Wij vragen de bezoekers de volgende pun-
ten in acht te nemen:
-  Scheid uw afval en deponeer groen 

in de daarvoor gereedstaande kar of 
bakken.

-  Restafval (ook plastic bakjes e.d.) 
horen in de grijze afvalbakken of contai-
ners gedeponeerd te worden.

-  Neem aarden potjes en verwelkte plan-
tenbakken desnoods mee naar huis; 
voor een paar euro’s kunt u zelf weer 
een waardig grafstuk arrangeren en 
zodoende alles weer hergebruiken.

-  Meld schade of vermissing direct bij 
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Nilfisk-schoonmaakgroep.
Piet is als kerkhofwerker en drager bij uit-
vaarten werkzaam en ondersteunt Thea bij 
alle werkzaamheden die ze in en buiten 
de kerkdeuren verricht. Geweldig dat we 
zulke mensen als team binnen onze kerk-
gemeenschap mogen hebben. 

Namens de parochiekerncommissie: 
Richard Gielens

COLLECTES VOOR BIJZONDERE 
DOELEN
In ons kerkweekblad kondigen wij altijd de 
speciale collectes voor de gehele maand 
aan, maar in november en begin december 
zijn er veel bijzondere doelen in de eigen 
parochiekern. 

Op zondag 8 november vieren we Willi-
brordzondag en zullen we vooral aandacht 
vragen voor het onderhoud van onze kerk.
Rond de feestdag van de heilige Caecilia 
collecteren we ten gunste van het dames- 
en herenkoor, die bijna wekelijks onze 
diensten en vieringen met zang opsieren. 

Zondag 22 november is de tweede schaal 
voor hen!

Zondag 29 november is traditioneel 
bestempeld als ‘Pepernotenmis’ omdat de 
kinderen van het kinderkoor dan zingen. 
Zij hopen op een bijdrage om in 2016 een 
uitstapje te kunnen organiseren. Een kinder-
hand is gauw gevuld…geldt dan (even) niet.

Tijdens de Adventsperiode (29 november 
– 20 december) richten we onze aandacht 
op het Adventsproject, dat in alle kernen 
van onze parochie gehouden wordt. Caritas 
kern ‘s-Heerenhoek zal hier mede zorg voor 
dragen.
Heeft u trouwens als gemerkt dat we nieu-
we collecteschalen hebben? We kregen ze 
cadeau van de voormalige H. Josephkerk 
uit Rilland; waarvoor dank!

KERKBALANS
Over een tiental weken is 2015 weer voor-
bij en maakt onze kasbeheerder de lijst van 
inkomsten en uitgaven weer op. Als wij uw 
bijdrage voor 2015 al hebben ontvangen, 
dan zijn wij daar verschrikkelijk blij mee. 
Voor hen die het misschien vergeten zijn…. 
U kunt nog een aanvraag doen voor een 
belastingvoordeel, indien u vijf jaar lang 
een vast bedrag (aan u te bepalen hoe-
veel) doneert.  Voor ons een zekerheid en 
voor u wellicht een goed gevoel dat u onze 
kerk steunt.

Parochiekerncommissie ’s-Heerenhoek 

KERKRADIO EN KERKTV
Al vele jaren genieten vele (meest oudere) 
parochianen thuis van alle diensten die in 
onze kerk plaatsvinden. Zonder de deur uit 
te hoeven zijn ze ‘erbij’ en voelen ze zich 

betrokken, omdat ze alles via het aangele-
verde misboekje en ‘Rond de Kerk’ week-
blad kunnen volgen.

Sinds kort is er een extra optie: 
Kerktelevisie! Via een speciale ‘app’ kerk-
dienstgemist.nl kan iedereen (jong en 
ouder) zelfs via tablet of smartphone onze 
vieringen volgen. Beeld en geluid! Kan het 
nog mooier? 
Natuurlijk hopen we dat deze extra service 
u niet ervan weerhoudt de vieringen en 
diensten te blijven bezoeken, maar ook 
hier denken we vooral aan hen die thuis 
noodgedwongen zijn gekluisterd aan bed 
of stoel.

We horen graag uw mening via ons secre-
tariaat (zie kopje bovenaan). Wilt u het 
misboekje of het weekblad met misinten-
ties ‘Rond de kerk’ thuis ontvangen, dan 
horen we dat ook graag. Aan deze service 
zijn geen kosten verbonden als u bij ons 
bekend bent als parochiaan die meedoet 
aan de kerkbijdrage.

ACHTER DE SCHERMEN
In deze rubriek besteden we aandacht aan 
vrijwilligers die onopvallend veel werk ver-
zetten en eigenlijk niet daarmee voor het 
voetlicht willen treden. Toch hangen we hun 
bijdrage eenmalig aan de grote klok….
Thea en Piet van den Dries zijn beiden 
erg actief binnen onze parochiekern. Thea 
maakt al jaren deel uit van ‘de Zilver-
vloot’, een groep koper- en zilverpoetsers 
die jaarlijks meerdere keren alles piekfijn 
verzorgen; verder draagt ze haar steentje 
bij als gastvrouw in de maandelijkse kof-
fiehoek en bij speciale vieringen. Ook is 
ze lid van Missicanto (gemengd koor) en 
Maranatha (rouw-trouwkoor); bestuurslid 
van Missicanto en Esperanto (penning-
meester) en toont veel belangstelling en 
medewerking bij evenementen als Kerk-
snuffel of Open Monumentenweekend. 
Als het uitkomt helpt ze ook nog bij de 

141 jaar naamgever van onze parochiekerk.
Alle koren uit onze kern zullen tijdens de 
viering de samenzang verzorgen en wij 
hopen dan ook dat vele parochianen deze 
dag aangrijpen om tijdens en na de dienst 
elkaar te ontmoeten. Onder het genot van 
een kopje koffie, thee of een glaasje willen 
we achter in de kerk alle ruimte bieden 
voor gesprek en samenhorigheid.
Voor de exacte tijd verwijzen wij naar het 
dienstenrooster voor in dit blad.

SINT MAARTEN, FEEST VAN HET 
LICHT
11 november is het feest van Sint Maar-
ten. Om dit Feest van het Licht te vieren 
ontvangen alle kinderen van de Don Bosco 
school een uitnodiging om op DONDERDAG 
12 NOVEMBER om 18.30 uur een tocht te 
maken in het dorp met een eigen lampion!
In de dagen daarvoor besteden de ver-
schillende groepen op school aandacht 
aan deze bijzondere heilige. Ouders en 
grootouders zijn ook van harte welkom om 
mee te doen.
Misschien wordt er een nieuwe traditie in 
het dorp geboren!

 Jeanine Heezemans,  
pastoraal werker Pater Damiaanparochie 
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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

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

middels het opnieuw opzetten van het 
landbouwwerk in het dorp, waar iedereen 
een stuk grond heeft om er van te leven. 
Daarbij zijn ze geholpen door diaconale 
gelden uit Nederland.
Veel moeiten uit het verleden konden 
ze achter zich laten. De littekens zijn 
gebleven.
Maar graag willen we het dorp een teken 
van hoop geven. Hoop is voor veel Keni-
anen: goed onderwijs voor hun kinderen. 
Daarom bouwen we een school in het 
dorp, want de scholen van de regering zijn 
in het binnenland vaak van erbarmelijke 
kwaliteit. De regering vindt het prima als 
er een goede school bij komt. Maar dan 
moeten we die school wel zelf bekostigen.
Er is een fonds gevonden in Nederland 
dat de bouw van de school grotendeels 
wil bekostigen, maar het toegezegde 
bedrag is niet voldoende om de school 
ook in te richten en onderwijsmiddelen 
aan te schaffen.
Vluchtelingen gaan op pad om vrede te 
vinden, aan de ontberingen te ontkomen 
en om een nieuwe toekomst te zoeken. 
Laten we een stukje van die nieuwe toe-
komst voor een getraumatiseerd dorp dat 
weet wat het betekent om te vluchten uit 
lijfsbehoud, mogelijk maken!

Rurigi in 2008. Ds. David Muhia op 
de brandplekken waar huizen hebben 
gestaan. Het gebouw links is een school. 
Op de achtergrond de tenten (meegeno-
men uit de vluchtelingenkampen) waar de 
bevolking dan nog in woont, omdat al de 
huizen verwoest zijn.

Rurigi augustus 2015. De bouw van de 
school vordert gestaag. In januari begint 
het nieuwe schooljaar, en dan hoopt de 
school ook open te gaan.

BIJZONDERE VIERINGEN

25 OKTOBER OECUMENISCHE VIERING
Op zondag 25 oktober wordt er om 9.00 
uur een oecumenische viering gehouden 
in de Blasiuskerk, die mede is opgezet 
door de protestantse diaconie en de 
katholieke caritas.

EEN SCHOOL VOOR RURIGI (KENIA)
Bij de keus voor een collectedoel in 
de Oecumenische Diaconale Viering is 
gezocht naar een kleinschalig project dat 
weinig overheadkosten heeft en waar-
bij ook mensen van onze gemeenschap 
betrokken zijn. Bovendien kwam daar 
de laatste tijd ook de problematiek van 
vluchtelingen en migranten bij, waarmee 
we allen in de media geconfronteerd wor-
den.  Gekozen is voor een project van de 
bouw van een school in Kenia, waarbij ds. 
Philip van Wijk nauw betrokken is.
Na de presidentsverkiezingen eind 2007 
werd het dorp Rurigi in de hooglanden van 
Kenia door etnisch geweld met de grond 
gelijk gemaakt. Alle huizen, de scholen en 
kerken werden in brand gestoken en in 
allerijl moest de bevolking vluchten voor 
de woede en agressie van leden van een 
andere stam uit de buurdorpen. Ze wer-
den in vluchtelingenkampen opgevangen, 
en verbleven daar enkele maanden onder 
vaak barre omstandigheden. Na een half 
jaar heeft de regering hen gedwongen om 
naar het dorp terug te keren.
In de jaren 2008 tot 2010 hebben ds. 
Philip van Wijk en zijn Keniaanse col-
lega ds. David Muhia zich ingezet voor de 
wederopbouw van het dorp, vooral ook 
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KBO HEINKENSZAND
Veel spannends gebeurt er niet binnen de 
KBO en het lijkt wel of er al weer een nieuw 
nummer verschijnt, terwijl het vorige amper 
is uitgelezen. Zo snel gaat de tijd dat het 
voor ons, ouderen, bijna niet meer te volgen 
is. Daarom zal deze bijdrage bestaan uit het 
voornamelijk benoemen van datums die 
belangrijk zijn voor KBO leden, maar wellicht 
ook voor parochianen die interesse hebben 
voor de bezigheden van de KBO.. Vragen? U 
mag mij altijd bellen. Tel. 568004.
1 oktober was zo’n belangrijke datum. Wij 
waren door KBO Lewedorp uitgenodigd om 
een gezellige middag bij te wonen. Omdat 
de uitnodigingen niet meer mee konden 
met de Nestor moesten wij bezorgers extra 
lastig vallen om die uitnodiging toch op tijd 
bij te leden te krijgen. En als er dan, na al 
die moeite toch maar elf leden deelnemen/
ingaan op zo’n uitnodiging, dan heb ik echt 
mijn zin niet. Maar diegenen die er wel 
waren kunnen beamen, dat wij een gezellige 
middag hadden met ‘Zuunige Marie’. Leuk 
geprobeerd van afd. Lewedorp om ons uit 
te nodigen en op zo’n manier een begin te 
maken met een bepaalde vorm van samen-
werking. Dit hoeft niet 8x per jaar, maar 
enige samenwerking moet voor de toekomst 
toch haalbaar zijn.
Ook belangrijk is 23 oktober: Uitgenodigd 
door KBO Zeeland, gaan wij een dagje naar 
Hulst, waar we  onze Ontmoetingsdag gaan 
vieren in de Blauwe Hoeve in Hulst. We 
worden ontvangen met koffie/thee en een 
Petitfour. Eucharistieviering in de Kapel. 
Daarna gezamenlijke lunch, gevolgd door 
een ontspannend gedeelte. Op deze dag 
worden we opgehaald door een bus en gaan 
met die bus ook huiswaarts, zo rond de klok 
van vier uur.
Voor 5 november is er een lezing gepland 
over ‘beter horen’. Dhr. J.L.van Koeveringe 
zal ons met hulp van anderen voorlichting 
geven. Onderwerpen zijn: *mensen met 
een gehoorbeperking; *technische hulp-
middelen met een aantal demonstraties; 
*het communiceren met slechthorenden en 
de mogelijkheden van een ringleiding. De 
middag is om half twee ’s middags in het 
gebouw Maranatha aan de Dorpsstraat. Ook 
niet-leden zijn welkom. Wat let het u om een 
goede kennis mee te nemen.
Nu al bekend is, dat op donderdag 17 
december een middag georganiseerd wordt 
voor leden en niet-leden over het thema 
‘Veilig thuis’, met o.a. tips tegen woningover-
val, inbraak, vallen, brand, internetcrimina-
liteit en babbeltrucs. Jammer genoeg zijn 
ouderen vaak de dupe van kwaadwillende 
individuen. Dhr. Lambermont uit Oostka-
pelle zal met ondersteuning van deskundi-
gen proberen enig inzicht te geven in deze 

een adres.
We willen iedereen bedanken voor de vele 
spullen, de helpende handen en het kopen 
van de spullen.
We hopen dat we volgend jaar weer op u 
kunnen rekenen.

Philie en Addie
 
SAMEN ZINGEN EN SAMENZIJN

Hij valt bijna niet op, als je de Blasiuskerk 
binnen komt: een poster op de eerste pilaar 
aan de linkerkant. De poster bevat de aan-
kondiging van een serie bijeenkomsten, spe-
ciaal voor bewoners van De Rietzanger, Dijk-
stede, De Fonteyne en De Koriander. Maar 
eigenlijk bedoeld voor ieder die belangstel-
ling heeft. In een gemoedelijke sfeer komen 
we als katholieke en protestantse christenen 
bijeen voor ontmoeting, gebed en gezang. 
Voorgangers in de bijeenkomsten zijn bij 
toerbeurt vanuit de protestantse kerk pas-
toraal medewerksters mevrouw Mathilde 
Meulensteen en mevrouw Maaike van Dijke-
van 't Leven, alsmede Ds. Philip van Wijk, 
en vanuit de katholieke kerk pastor Wiel 
Hacking.
 Als u wilt, kunt u bij binnenkomst 
een kaars aansteken, u krijgt een kop kof-
fie aangeboden, er is gelegenheid om een 
praatje te maken met de aanwezige vrij-
willigers, er wordt gebeden en gezongen. 
De zangbijeenkomsten vinden afwisselend 
plaats in de Dorpskerk en in de Blasiuskerk. 
De eerstvolgende zal zijn in de Blasiuskerk 
op maandag 9 november. U bent welkom 
vanaf 10.00 uur. De viering zelf begint om 
10.30 uur. Bij de uitgang is er een collecte 
ter bestrijding van de onkosten.

9 november 2015  
Wiel Hacking Blasiuskerk
7 december 2015 
Philip van Wijk Dorpskerk

OPBRENGST COLLECTES
15/16 augustus: 
Caritas €  119,00
29/30 augustus: 
Miva € 88,00
5/6 september  
diaconie in eigen parochie € 137,00
19/20 september  
Vredesweek € 82,00

2 NOVEMBER ALLERZIELENVIERING
Op maandagavond 2 november is er in onze 
kerk een Allerzielenviering. We gedenken dan 
onze dierbare overledenen, in het bijzonder 
zij die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen.
Het is bijzonder dat op 2 november wereld-
wijd in de katholieke kerk mensen samen 
komen om te herdenken en stil te staan bij 
de dierbaren die niet meer bij ons zijn.
De viering vangt aan om 19.00 uur en zal 
worden voorgegaan door Pastor Buijssen
Het Dameskoor verzorgt de gezangen. Na 
de viering kan de begraafplaats worden 
bezocht.
Op de begraafplaats is verlichting aan-
gebracht om de graven goed te kunnen 
bezoeken.

ROMMELMARKT
Op 12 en 13 september was er weer onze 
jaarlijkse rommelmarkt.
Weken van te voren werden de eerste spul-
len ingeleverd. Op de eerste avond dat men 
spullen kon brengen regende het heel erg 
en dachten we even dat er niemand zou 
komen, maar ondanks de regen stond de 
voorkamer in de pastorie weer vol. De week 
daarop kwam er nog veel meer. We hebben 
hard gewerkt om alles na te kijken en te prij-
zen. Vrijdag werden door de mannen van de 
onderhoudsploeg de platen op de kerkban-
ken gelegd en toen konden de boeken weer 
de kerk in. Op zaterdagmorgen werden de 
tenten opgezet en de spullen voor de zater-
dag konden naar buiten. Er waren gelukkig 
vele mensen om te helpen en om 13.00 uur 
konden we met de verkoop beginnen. Zon-
dagmorgen om 7.30 uur waren de eerste 
mensen weer present. Nu mocht alles naar 
buiten, ook deze dag werd er veel verkocht.
Het weer zat mee. Het ging pas regenen toen 
we alles bijna opgeruimd hadden.
Dankzij de vele spullen die gebracht werden, 
de vele mensen die geholpen hebben en 
de mensen die kwamen kopen, hadden we 
weer een goede opbrengst. Het was weer 
meer dan vorig jaar. Een gedeelte van het 
geld gaat naar een project in Roemenië  en 
een gedeelte naar Europa Kinderhulp.
De overgebleven kleding gaat naar het Leger 
des Heils, het speelgoed naar de Speel-
goedbank en ook voor de rest vinden we 
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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 

problematiek. Iedereen is ook hier welkom 
in het gebouw Maranatha aan de Dorps-
straat. Leden van de KBO krijgen t.z.t. een 
uitnodiging thuis.

Secr. Mina van ’t Westeinde – van den Dries.

VRIJWILLIGERS M/V
VOOR MAALTIJDBEZORGING IN 

WOONZORGCOMPLEX 
HOF RIETZANGER

ZOEKT U LEUK VRIJWILLIGERSWERK? 
Het Vrijwilligershuis is dringend op zoek 
naar vrijwilligers, liefst woonachtig in Hein-
kenszand, die warme maaltijden binnen Hof 
Rietzanger willen afleveren bij onze cliënten. 
U werkt samen met collega’s zodat u een-
maal in de 5 tot 6 weken wordt ingezet. Het 
bezorgen kost u hooguit een kwartier van uw 
tijd, want het betreft alleen werk binnen het 
gebouw. U hoeft niet te zorgen voor het ver-
voer van de maaltijden naar Hof Rietzanger. 
De maaltijden worden alleen op werkdagen 
(maandag t/m vrijdag) bezorgd. 

WAT KRIJGT U ER VOOR TERUG?

U ziet blijde gezichten als u aan de deur 
komt. Onze cliënten geven aan hoezeer zij het 
op prijs stellen dat er mensen zijn die hen de 
maaltijd willen komen brengen. Het goede 
gevoel iets te doen voor de oudere inwoners 
en het meehelpen mogelijk maken dat oude-
ren zelfstandig kunnen blijven wonen.

KAN IEDEREEN DIT WERK DOEN?
Iedereen die tussen 11.40 en 12.00 uur tijd 
heeft kan dit werk doen. De vrijwilliger hoeft 

zelf dus géén senior te zijn. Een auto is ook 
niet nodig.

INTERESSE?
Wilt u meer weten over dit vrijwilligerswerk 
of u gelijk aanmelden, neem dan contact 
op met Ineke Schouwenaar, ouderenwerker, 
tel. 0113-311999.

PRESENTATIE BOEK 
Vrijdag 16 oktober was de grote dag het 
boek over de parochie en kerk van Hein-
kenszand werd gepresenteerd. De werk-
groep had het boek natuurlijk al gezien en 
we waren er trots op, maar nu kon iedereen 
het zien en waar nodig commentaar leveren.
Het commentaar was positief en het boek 
werd die avond en ook na de jubileumvie-
ring op zondag 18 oktober goed verkocht.
Een langer stukje over de presentatie en 
de jubileumviering volgt in het volgende 
parochienieuws. 

Het boek is in de maand oktober te koop na 
de viering  en op donderdag tussen 10.00  
en 11.00 uur in de pastorie voor € 19.95. 

Presentatie boek 



20

ook best gezegd worden: de vele nieuwe 
contacten voegden ook aan hun eigen 
leven, veel positieve beleving toe.
Hoewel het echtpaar woonachtig is op het 
Noord-Bevelandse dorp Kortgene waren zij 
al vele jaren hele trouwe bezoekers, graag 
geziene gasten in onze kerk. Annie en Wil-
lem waren begaan  met mensen, getuige 
de vele attente kaartjes en bezoekjes die 
ze in de loop der jaren stuurden en brach-
ten aan mensen in rouw en verdriet. Ze 
hielpen velen weer op de pad. Laten we 
hopen en bidden dat deze nabijheid ook 
Willem ten deel mag vallen, nu hij zo plot-
seling is achtergebleven.
Op 2 oktober ’s-morgens namen we 
afscheid van haar waarbij onze hemelse 
moeder Maria centraal in de viering werd 
gesteld. Gewoon vanwege de band die 
Annie met haar had.

GEHUWD
Op diezelfde dag, was ’s-middags de 
kerkelijke inzegening van het huwelijk 
van Ruben de Cuijper en Margriet van de 
Plasse. Vanaf deze plaats een hartelijke 
felicitatie aan het bruidspaar.

AAN ONZE VRIJWILLIGERS

We hoeven niet veel woorden te wijden 
aan de vrijwilligersmiddag, want onze bij-
zondere en onverwachte gast wist op heel 
ludieke, muzikale wijze de kern van ons 
samenzijn te verwoorden.

Bedankt lieve mensen
voor al wat we deden.
Bedankt lieve mensen,
u was fantastisch allemaal.

Bedankt voor de bloemen,
‘k kan ieder niet benoemen:
de koffie ... de koekjes,
de zieken- en huisbezoekjes.

Bedankt voor het lezen,
het kerkhof aanfrezen,
het boekjes bezorgen,
het bed en brood in de morgen.

Bedankt voor de schoonmaak,
dat is wel een weektaak.
Bedankt voor vele dingen,
o.a. voor het zingen.

Bedankt voor het hubje,
en voor het dienarenclubje,
voor het wassen en dweilen,
voor het reilen en zeilen.

Bedankt voor deze dag,
dat het eten u smaken mag.
Bedankt voor al die mensen,
wat zou je nog wensen?

Bedankt, administratie,
voor alle informatie.
En tenslotte voor ’t bier,
want dat brengt hier veel plezier.

BEELDEN ENAFBEELDINGEN VAN 
HEILIGEN EN BIJBELSE PERSONEN.

U kunt tot zondag 1 november uw heili-
genbeeld bijplaatsen in de doopkapel. 
Samen werken we aan een tentoonstelling 
die de gevarieerdheid van de vele heiligen 
die onze kerk kent in beeld brengt. Deze 
heiligen waren allen mensen die op één 
of andere wijze onderscheidend en dienst-
baar zijn geweest aan de samenleving. 
Het is inmiddels een prachtige expositie 
geworden, een ware mix van kitsch en 
kunst.
Op de dag van Allerheiligen zal voorganger 
Egbert Bornhijn speciale aandacht aan 
onze tentoonstelling besteden.
Er staan ook wat eenvoudige beeldjes die 
voor een zacht prijsje te koopt zijn. Wellicht 
iets voor de liefhebbers.

2 NOVEMBER: ALLERZIELEN
Allerzielen, de dag dat we heel bewust stil-
staan bij de vergankelijkheid van het leven. 
De dag dat we in het bijzonder de mensen 
gedenken, herdenken van wie we afgelopen 
Allerzielenjaar afscheid moesten nemen. 
En natuurlijk de dag waarop we alle dier-
bare doden gedenken.
We vieren, zijn stil en noemen in alle eer-
bied de namen.
Na de viering brengen we in gezamen-
lijkheid een bezoek aan het kerkhof. We 
nemen het licht vanuit de viering, de warm-
te die we daar mochten beleven mee naar 

LIEF EN LEED

OVERLEDEN
Annie Lijdia van Turenhout, echtgenote van 
Willem den Hoedt,
geboren 18 juli 1949, overleden 28 sep-
tember 2015.

Heerlijk in het zonnetje op het terras van 
Stelleplas, zaten ze, Willem en Annie, zoals 
ze dat eigenlijke iedere zondagmorgen na 
de viering op Kwadendamme, wel gewend 
waren, even ergens te genieten van een 
Bonifaciusbier in een of ander Bevelands 
etablissement, toen Annie werd getroffen 
door een zware hersenbloeding die vrijwel 
direct fataal voor haar bleek te zijn. 
Deze zware onverwachte tijding deed ons 
als geloofsgemeenschap erg schrikken 
want Annie was veel te jong en bovendien 
nog zo actief als vrijwilliger. Vooral als 
ambassadeur van ons Bonifaciusbier heeft 
Annie, maar we kunnen haar naam niet 
noemen zonder die van Willem erbij te ver-
melden, haar diensten aan onze gemeen-
schap meer dan bewezen. Altijd in de weer 
met het inpakken van de cadeaumandjes 
en de pakketjes. Heel vaak onderweg om 
ons bier te promoten en te bezorgen. Deze 
activiteiten legden onze gemeenschap 
bepaald geen windeieren maar, en dat mag 

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.
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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

buiten, om ook onze lieve doden hiermee 
te omringen.
Met een groep vrijwilligers zal gezorgd 
worden dat het speciale project, waarvoor 
velen afgelopen jaar hebben gespaard, 
de dodenakker een bijzondere glans gaat 
geven.

8 NOVEMBER: HUBERTUSVIERING  
EN EEN HUBKE
In tegenstelling tot voorgaande jaren zal 
de Hubertusviering niet op zaterdagavond 
maar gewoon op zondagmorgen worden 
gehouden. De aandacht gaat dan vooral uit 
naar onze schepping, het evenwicht daarin 
voor de natuur en voor onszelf. De blazers 
van het Eerste Zeeuwsch Jachthoornkorps 
zorgen samen met zangkoor Singing Voices 
voor de muzikale omlijsting van de viering. 
En natuurlijk ontbreken ook deze keer de 
Hubertusbroodjes niet. Tijdens de viering 
worden de zgn. Hubkes gezegend en zoals 
de mare vertelt, zullen ze ons beschermen 
tegen een al te dol bestaan.

EIGENTIJDSE PREDIKER
Tijdens Open Monumentendag werden we 
verrast door Freek de Jonge. Ineens stond 
hij in de kerk, en al rondkijkend en vertel-
lend vroeg hij of hij één van de oude kazui-
fels die voor de gelegenheid van de zolder 
waren gehaald, mocht passen. En ja, dat 
mocht. Ziehier het resultaat.

Kerncommissie H. Bonifacius

POOLSE MIS 2015
Het was dit jaar wat anders dan andere 
jaren. Slawomir Klim, de Poolse priester 
van het bisdom Breda, was dit keer niet in 
de gelegenheid om naar Kwadendamme 
te komen, zodat er een andere voorgan-
ger gezocht moest worden. Gelukkig was 
pastor Buijssen bereid om op de 20e 
september 2015 niet twee, maar wel drie 
missen op te dragen: in ’s-Heerenhoek, in 
Goes, en dus ook in Kwadendamme. Het 

werd daarom wel een latertje, de mis kon 
pas om tien voor één ’s middags begin-
nen, maar verder verliep alles vlekkeloos. 
Er was een goed gevulde kerk (257 bezoe-
kers werden er geteld), een eucharistievie-
ring, lezingen en uitleg in het Pools én in 
het Nederlands, Gregoriaanse gezangen 
door het koor uit Heinkenszand, en aan 
het eind van de mis het inmiddels bekend 
in de oren klinkende ‘Czarna Madonna’. 
Ook kon er na afloop - met een lekker 
bakje koffie en de traditionele appelcake 
erbij - gezellig worden nagepraat, in het 
Pools en in het Nederlands. Hopelijk lukt 
het volgend jaar weer om in Kwaden-
damme een Poolse mis te organiseren. 
Maar nu er in Goes twee maal per maand 
een Poolse viering is, met pastoor Klim 
als voorganger, is dit toch minder vanzelf-
sprekend geworden dan het de afgelopen 
jaren was.

Hans de Vos

GEEF DE PEN DOOR (4)
Een oud-leerling van me dacht bij zichzelf: 
Laat ik de pen eens doorgeven aan mees-
ter Boonman. Hij was één van de eerste 
leerlingen bij mijn aanstelling als onder-
wijzer aan de toenmalige jongensschool. 
In deze functie was je nauw betrokken 
bij kerk en parochie, voor de vieringen in 
de kerk en de godsdienstlessen die via 
de parochie werden geregeld. Daarnaast 
ben ik al sinds de oprichting lid van de 
parochievergadering. Sinds mijn pensi-
onering houd ik me o.a. bezig met de 
administratie van de parochiebijdragen, 
de aanschrijving van de nieuwkomers, en 
incidenteel bied ik hulp als collectant, 
aan de organisatie van Open Monumen-
tendag, of als acoliet bij uitvaarten en 
speciale vieringen, als dit gevraagd wordt.
Het is afwisselend en boeiend werk, en 
het is fijn om hulp en ondersteuning te 
kunnen geven aan kerk en parochie. Ik 
hoop dat vele vrijwilligers de kerk blijven 
steunen in haar onderhoud. Om binnen 
de sfeer van het onderwijs te blijven, geef 
ik de pen door aan oud-collega Marleen 
Zuidhof.

Emile Boonman
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  PAROCHIEKERN   

OOST-ZUID-BEVELAND

Adres kerkgebouw
Correspondentieadres:
Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen-kerk 
Kerklaan 9, 4417 BD Hansweert
Telefoon 0113 381363
Financiële gegevens:
ING: NL56 INGB 0000103481,
Parochiekern Oost - Zuid Beveland
RABO: NL57 RABO 0334051606  
Pater Damiaanparochie kern O-Zuid Beveland
Contactpersonen:
Hansweert: J.C. Jansen, Mastgat 12, 
4417 CL Hansweert, Telefoon 0113-383070, 
E-mail: jcjansen@zeelandnet.nl
Rilland: J. Heijnen, Gentsestraat 12, 
4411 DK Rilland, Telefoon 0113-551719. 
Mob 06-14701692
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 12 juli is Sophie, dochter van Kasia en 
Tom van de Wouw in onze parochiekerk te 
Hansweert gedoopt.

WIJSHEID
Na de zomervakantie zijn 
we in groep 4 van start 
gegaan met het thema 
Wijsheid. Bij de Bijbel-
verhalen over de jonge 
koning Salomo gaat het 
om de keuzes die je 
maakt in het leven. Salo-

mo ziet waar het echt om gaat: je richten op 
het goede, het eerlijke. 
De kinderen worden zich deze weken bewust 
van wat wijsheid voor hen betekent, waar 
hun eigen wijsheid kan liggen en dat men-
sen kunnen groeien in hun wijsheid. Want 
het is verstandig om dingen te leren waar jij 
beter van wordt, waar jij wat aan hebt en die 
echt bij jou passen. In eenvoudige situaties 
oefenen ze in het toepassen van wijsheid in 
conflictsituaties en bij dilemma’s. In onze 
Trefwoordverhalen komt een uil voor, die 
model staat voor wijsheid, een uilskuiken 
dat denkt dat ze dom is maar gewoon nog 
veel moet leren en een betweterige kat die 
toch niet zo slim is als ze denkt… Zo pro-
beren we de kinderen een beetje te laten 
aanvoelen wat wijsheid is.

Groetjes van de kinderen van groep 4 van 
De Horizon.

viering aanwezig te zijn. Vanzelfsprekend is 
iedereen van harte welkom.
Wereldwijd komen op deze dagen mensen 
uit de Katholieke kerk samen om te herden-
ken en stil te staan bij dierbaren die niet 
meer bij ons zijn.
Wij willen dit ook graag in onze kerk geza-
menlijk doen om deze vorm van saamhorig-
heid gestalte te geven.
Na de viering willen we dan met een ieder 
die dit wenst de begraafplaats bezoeken en 
u de gelegenheid te geven om bijvoorbeeld 
bloemen te plaatsen, een graflicht te ontste-
ken en kort onze dierbaren herdenken. Uiter-
aard kan men ook zomaar stil staan bij een 
graf zonder er iets op te plaatsen. 
“Samen biddend en stil zijn in geloof op ons 
kerkhof met Allerheiligen daags voor Aller-
zielen, moge ons sterken”. 
Pastor Tom Brooijmans zal ook dan een 
zegebede uitspreken.

BISSCHOPPELIJKE ADVENTSACTIE.
Zondag 29 novem-
ber wordt er gecol-
lecteerd voor de 
Adventsactie. De 
opbrengst van de 
col lecte is voor 
kinderen in Brazi-
lië, die het zonder 

moeder moeten stellen. De kinderen in de 
leeftijd van 4 tot 18 jaar worden opgevan-
gen op een woonboerderij. Daar krijgen ze 
alle nodige begeleiding en opvoeding om 
voor zichzelf te kunnen gaan zorgen. Na hun 
achttiende kunnen studerende jongeren 
nog enkele jaren in een andere woonvorm 
terecht, alvorens ze terug keren in de maat-
schappij. Sinds de oprichting heeft ruim 
90% werk gevonden en een gezin gesticht. 
Wij bevelen deze collecte van harte bij u 
aan. Onze financiële hulp is welkom, zodat 
de hulpverleners van deze woonboerderij 
hun werk kunnen blijven doen.
Caritas kern Lewedorp

ANDERE TIJD VIERING DE KRAAYERT
In het Pastoraal overleg van “de Kraayert” op 
30 september jl
is besloten om vanaf woensdag 4 november 
de vieringen met een half uur te vervroegen; 
de viering begint voortaan om 14.00 uur in 
plaats van 14.30 uur.

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN
In de parochiezaal tenzij anders vermeld.
5 november Parochiekernvergadering  
19.30 uur

DIENSTEN IN DE KRAAYERT
Iedere woensdag om 14.00 uur. Zie “kerk-
diensten in de regio” voor in dit blad.

LIEF EN LEED

DOOP
Zondag 11 oktober werd om 12.00 uur Riley 
Pieters gedoopt in onze kerk.  Hij is de zoon 
van Joyce Pieters.

OVERLEDEN
Op 1 september is de heer Franciscus Cor-
nelis Adriaenssens overleden. De uitvaart 
met aansluitend de begrafenis op ons kerk-
hof vond plaats op woensdag 9 september 
om half 11.
Op 16 september is Corné Igounet overle-
den. De afscheidsbijeenkomst was op dins-
dag 22 september in onze kerk waarna de 
crematie plaatsvond te Middelburg.

ALLERHEILIGEN/ALLERZIELENVIERING.

Op zondag 1 november vindt er in onze kerk 
een Allerheiligen-/Allerzielen viering plaats.
In deze viering zal Pastor Tom Brooijmans 
voorgaan.
Een ieder die bij ons bekend is als contact-
persoon waar van een dierbare op ons kerk-
hof is begraven of waarvan de urn is bijgezet 
heeft een uitnodiging ontvangen om bij deze 

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

SCHOOLCOMMISSIE
Als contactpersoon vanuit de parochie 
heeft Tom den Toonder zestien jaar in de 
schoolcommissie plaats gehad. Dit om de 
lijntjes tussen school en kerk zo kort moge-
lijk te houden en de goede samenwerking 
te waarborgen. Nu Tom met ingang van 
het nieuwe schooljaar hiermee gestopt is, 
heeft hij het stokje doorgegeven aan Char-
lotte den Toonder. Zodoende blijft er in de 
schoolcommissie een contactpersoon van 
uit de parochiekern aanwezig.

ACTIEDAG FOCUS TWEE
Zondag 13
september 
was de Actie-
dag ten bate 
van Focus2. 
Het is al met 
al een gezelli-
ge en geslaag-
de dag gewor-

den. Het begon met een mooie viering met 
een krachtig praatje van (bestuurslid) de 
heer Dijkhuis die kort de doelstellingen en 
het werk van Focus2 heeft uitgelegd en wat 
er door de stichting wordt gefinancierd.
Na de viering was er koffie met taart. De 
ingeleverde taarten zijn door een vakkundi-
ge jury beoordeeld. Winnaar was Puck den 
Toonder (12 jaar), tweede plaats Bianca 
Wondergem, en de derde plaats was voor 
Jan Stoop. 

De brunch was goed verzorgd. Nog een 
paar rondjes van het rad van fortuin en we 

MISDIENAAR GESTOPT
In oktober is Melissa Joossen gestopt om als 
misdienaar te helpen met de vieringen.
We willen haar hartelijk danken voor de jaren 
dat ze misdienaar is geweest. Ook aan de 
uitjes deed ze graag mee. We wensen haar 
veel succes in haar verdere leven. 

Namens het kernbestuur Hansweert
Tiny de Kort

ZIEKEN- EN BEZOEKERSGROEP
Bij deze ter herinnering, dat onze groep nog 
steeds bestaat en functioneel is.
De mensen die voor hun verjaardag een 
attentie ontvangen zullen dat wel weten.
Het bezoek aan het ziekenhuis is wellicht 
minder bekend. (Dit komt ook niet zo vaak 
voor) daar tegenwoordig de mensen heel 
vlug ontslagen worden. Tevens weten wij 
ook vaak niet, wanneer iemand langer in 
het ziekenhuis verblijft en dan is het jam-
mer dat je achteraf hoort: "Er is niemand 
langs geweest". Geef het door aan ons 
en wij komen graag langs. Ook wanneer 
iemand langdurig ziek is en prijs stelt op een 
bezoekje, dan horen wij dat graag. Contact-
persoon voor Kruiningen is: 
Cecile Rijk, 0113-382142.
Contactpersoon voor Kapelle: 
Mariëtte Bauer, 06-19965608.
Contactpersoon voor Hansweert: 
Lydie Rijsdijk, 0113-381915.

KOFFIEDRINKEN
Iedere 1e zondag van de maand is het 
koffiedrinken na de dienst.

BLOEMENPOT
De bloemenpot heeft in de maand juli  
€ 25,65, in augustus €49,80 en in septem-
ber € 34,10 opgebracht. Namens de bloe-
mengroep hartelijk dank.

RESTANTSPULLEN VAN RILLAND
Uit de Sint Jozefkerk worden de restantspul-
len verkocht. Deze verkoop zal plaatsvinden 
op zaterdag 31 oktober tussen 10.00 uur 
en 12.00 uur in de kerkzaal, Hontestraat 6 
te Rilland. Alles wordt verkocht tegen con-
tante betaling.
Te verkopen spullen zijn:
Nr. 22: metalen ampullenstel;

nr. 24: glazen ampullenstel;
nr. 25: glazen waterkan;
nr. 28:  Missale Romanum: bieden voor min. 

€125,00; 
nr. 34: paaskandelaar, smeedijzer;
nr. 43: altaarkruisje, messing;
nr. 47: pijporgel, Verschueren, Heythuysen;
nr. 50: credenstafel, mahoniehout;
nr. 60: kerkbanken, mahoniehout;
2 bidstoeltjes, kerkboekjes/missaals, stoe-
len en tafels uit sacristie en bureau en (vml. 
credens-)tafel, kleine houten bijzet krukjes/
tafeltjes, wat klein los materiaal.

Jan Heijnen
TE KOOP
De R.K. Heilige Parochiaanparochie, geves-
tigd te Goes en de Stichting R.K. Gemeen-
schapshuis  “De Ark” gevestigd te Rilland 
zijn voornemens bij inschrijving te verkopen:
De voormalige R.K. Kerk met naastgelegen 
parochiezaalruimte staande en gelegen aan 
de Hontestraat 6-6a te 4417 CL Rilland, 
kadastraal bekend gemeente Reimerswaal 
sectie R nummer 6 groot 6.95 are en sectie 
R nummer 5 groot 5.70 are.
Op gemelde percelen rust thans de bestem-
ming “Maatschappelijke doeleinden” maar 
een wijziging in bijvoorbeeld woningbouw is 
voor de gemeente mogelijk bespreekbaar.
De inschrijving is inmiddels met  een 
advertentie in de P.Z.C., met daarin de 
verkoopvoorwaarden, geopend. Zie ook de 
mededeling elders in het algemene deel 
van dit blad.
Nadere inlichtingen zijn verkrijgbaar bij dhr. 
J.C. Jansen, tel.nr. 06-27510120, email: 
jcjansen@zeelandnet.nl.v
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maar als we de zondag daaropvolgend 
zouden nemen, kom je wel erg ver van 
de eigenlijke gedenkdag zelf af te staan. 
Bovendien geloven we toch dat de heiligen 
en onze eigen overledenen samen in de 
hand van de Eeuwige geborgen zijn.
Dat weekeinde is er op zaterdagavond 31 
oktober een jongerenviering, en op zondag-
ochtend geen viering in onze kerk. De spe-
ciale viering voor Allerzielen vindt plaats 
om 14.00 uur in de namiddag. Pastoor Van 
Hees gaat hierin voor. Na het noemen van 
onze gestorvenen in de kerk, besluiten wij 
daarna gezamenlijk de begraafplaats.

KERSTSTALLENTOCHT 2015
Vindt u het leuk om uw huis of tuin hele-
maal in kerstsfeer aan te kleden? Of heeft 
u altijd al eens het kerstverhaal na wil-
len spelen? Bent u muzikaal en wilt u uw 
kerstrepertoire vanuit uw garage aan een 
groot publiek laten horen? Heeft u een bij-
zondere kerststal die u willen laten zien, of 
heeft u een ander leuk idee?
Dat kan allemaal op zaterdag 19 decem-
ber vanaf 16.30 uur. U bent  van harte 
welkom om u te laten verrassen. Natuurlijk 
sluiten we af met samen kerstliedjes zingen 
op het plein! De voorbereidingen zijn in 
volle gang en we hopen ook weer op u te 
mogen rekenen.
Voor de kerststal op het plein voor de kerk 
zoeken we nog mensen die een uurtje ver-
kleed willen zijn als Maria, Josef, herders 
enzovoort. Ook kunnen we nog helpende 
handjes gebruiken voor allerlei andere 
taken.
Voor nu is belangrijk om deze datum alvast 
in uw agenda te zetten en op momenten 
van gezellig samenzijn er eens over te pra-
ten  zodat iedereen enthousiast wordt om 
mee te doen!
We houden u op de hoogte.

Anne-Marie Lous

Het begon klokslag half tien in de kapel 
met gebed en gezang en het rozenkrans-
gebed in allerlei talen. Ik deed het maar 
in het Nederlands. De gebeden werden 
gedaan door mensen uit verschillende lan-
den en na elk tientje werd er weer gezon-
gen en stak iedereen zijn lichtje omhoog. 
Het was wel indrukwekkend. Wat mij echter 
het meest raakte, was dat zo velen neer-
knielden op het plaveisel en daar heel de 
tijd zo bleven knielen. Ook oudere mensen. 
Dan begon de rondgang al zingend rond 
het hele grote plein met het mooie Fatima-
Mariabeeld. Tot slot weer terug in de kapel 
zongen wij met alle aanwezigen het Salve 
Regina. Juist dat gezamenlijke alom beken-
de maakte het zo heerlijk om te beleven.

Corrie de Baar, 14 september 2015

DIERENDAG
Op zondagochtend 4 oktober zijn er in 
de Franciscusviering met dierendag tien-
tallen dieren gezegend door Pastoor van 
Hees. Diverse honden, katten, marmotten, 
Kaatje de kip, konijn Sprinter, dwergpape-
gaai Loeki, goudvissen Petrus en Paulus, 
schaapjes, paardje Annie, en natuurlijk een 
heleboel lieve knuffeldieren.
Na de viering heeft het Pius X koor het zon-
nelied van Sint Franciscus gezongen. Dit 
onder de prachtige boom die was versierd 
met een afbeelding van Sint Franciscus en 
de vogels, gemaakt door alle kinderen van 
de basisschool en ouderen van woonzorg-
complex NieuwSande.

ALLERZIELEN
Zoals ieder jaar gedenken wij de over-
ledenen van het afgelopen jaar rondom 
Allerzielen. Dit jaar zal dat zijn op zondag 1 
november. Eigenlijk is het dan Allerheiligen, 

kunnen terug kijken op een geslaagde mid-
dag. De aanwezige mensen van Focus2, 
waren onder de indruk van onze actie en 
enthousiasme. Ze hopen dat andere kernen 
hier een voorbeeld aan nemen. We hebben 
Focus2 mogen verblijden met een gift van  
€ 750,- Waarvoor onze hartelijke dank.
Hierbij de reactie van Dr Tjiam:
 “Wauw, wat een bedrag! Onze dank voor 
iedereen die hieraan heeft meegewerkt. 
Kunt u het in de volgende mededeling aan 
de parochianen doorgeven. Nogmaals onze 
hartelijke dank, ook namens al die Burki-
nase mensen. Groeten, Gie Tjiam.”
Een samenvatting van alle bedankjes van-
uit stichting Focus2 hangt inmiddels aan 
het prikbord in de kerk.

BEZOEK PATER VISSER
Op zondag 20 september hadden we pater 
Visser, missionaris, als voorganger in onze 
kerk, Als Salesiaan van Don Bosco is hij 
eerst dertig jaar werkzaam geweest in Thai-
land, en de laatste 24 jaar in Cambodja. 
Hij heeft ons in zijn overweging bijgepraat 
over zijn werkzaamheden in Cambodja. 
Indrukwekkend wat hij in al deze jaren 
voor elkaar heeft gekregen. De collecte die 
wij hebben gehouden, heeft € 332,- opge-
bracht, waarvoor zeer hartelijk namens 
pater Visser.
Tijdens de door stichting Sawasdee geor-
ganiseerde receptie op zaterdag 19 sep-
tember, was ik in de gelegenheid om enige 
tijd persoonlijk met de pater te praten, 
onder andere over onze adoptiekinderen 
in Cambodja. Dit maakte nogmaals dui-
delijk dat dit een project is om te blijven 
ondersteunen. Mede ook de gespreken 
met andere enthousiaste “kind sponsors”  
waren erg bijzonder. Ik wil dan ook eindi-
gen met de spreuk die de pater mij zei aan 
het einde van ons gesprek: “Ubi caritas et 
amor, Deus ibi est” (waar vriendschap is, 
daar is God in ons midden).

namens de Caritas kerncommissie 
Ovezande, William Harthoorn

(voorzitter Caritas Pater Damiaan)

OVEZANDENAREN IN FÁTIMA
Onlangs waren wij in de gelegenheid om 
de lichtprocessie mee te maken in het 
Portugese Fátima. Die vindt daar elke 
avond plaats. Omdat het maar een gewo-
ne maandagavond was, waren er slechts 
enkele honderden mensen, niet echt druk 
maar toch wel mooi. Je kocht een kaars 
met beschermkapje en stak die bij elkaar 
aan. Er liep een man die alles in de gaten 
hield of je kaars niet scheef hing en of kin-
deren niet gevaarlijk deden.
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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

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

leren. Ook zong iedere klas een liedje of 
deed een voordracht op het altaar, ook werd 
er een verhaal verteld. Pastoor van Hees ver-
telde over het groeien van de kinderen en de 
groei  van het geloof. Ook deze keer was het 
weer een mooie en geslaagde bijeenkomst 
en natuurlijk wensen wij alle kinderen een 
fijn en leerzaam schooljaar toe.

Een oma

TERUGBLIK OPEN MONUMENTENDAG  
Het was goed om ook die dag de kerk open 
te stellen, ook al staat onze kerk een beetje 
uit het zicht. Toch namen 172 mensen 
de moeite om voor korte of wat langere 
tijd even binnen te lopen, even tot rust te 
komen, een kaarsje aan te steken of een 
praatje te maken. En dat vooral maakt het 
ook leuk om daar als suppoost te zijn. Ons 
komen allerlei verhalen ter ore, zoals “ik 
ben hier vroeger misdienaar geweest”, “mijn 
opa heeft hier veel voor de kerk gedaan”, 
“mijn opa en oma zijn hier getrouwd”, 2 
jonge kinderen die een kaarsje voor hun 
onlangs overleden opa kwamen aansteken, 
zo lief, zo ontroerend….
Daar doen we het als suppoosten toch voor!

DAMIAANVIERING

Op dinsdagmiddag kwamen Pater Carlos en 
Ruben Boon uit Leuven om de tentoonstel-
ling m.b.t . de Heilige pater Damiaan bij ons 
in de kerk weg te zetten. Tot 22 oktober blijft 
hij bij ons in de kerk staan. Op deze manier 
kunnen een groot aantal parochianen nog 
meer te weten komen over de patroonheilige 
van onze parochie.

LIEF EN LEED

GEHUWD
Op 19 september zijn Natasja Mollink en 
Gerwalt Elzerman uit Sirjansland in het 
huwelijk getreden. We wensen hen vele 
goede jaren toe.

OPENINGSVIERING 
WILLIBRORDUSSCHOOL 
Op 10 september was de openingsviering 
van het nieuwe schooljaar van de Willibror-
dusschool in de kerk. Alle groepen kwamen 
één voor één de kerk in. De kerk was ver-
sierd met tekeningen van alle klassen. Het 
thema van de viering was “groeien”. De 
jongste groepen hadden met stokjes trap-
pen geplakt op papier. Op alle papieren 
stond wat het betreffende kind al kon en 
wat hij of zij nog graag wilde leren. Uit iedere 
groep kwam een kind op het altaar om ook 
te vertellen wat hij/zij al kon en nog wilde 

openingsviering Willibrordusschool



26

U bent van harte uitgenodigd deze avond 
bij te wonen op dinsdag 3 november om 
20.00 uur in het parochiecentrum.

WILLIBRORDUSZONDAG
Zondag 8 november staat de eucharis-
tieviering van 9.15 uur in het teken van 
de Heilige Willibrordus. Het thema van 
de viering is “In liefde samenzijn” en het 
Willibrorduskoor zal deze viering onder-
steunen. Voorganger is pastor Verdaas-
donk. Na afloop is er koffie/thee in het 
parochiecentrum.  
In Haamstede is er deze zondag geen 
dienst.
 
VESPERVIERINGEN
Op de zondagen 15 november en 20 
december zijn er vespervieringen in de Wil-
librorduskerk om 16.00 uur met na afloop 
koffie/thee. U bent hiervoor van harte 
uitgenodigd. 

KERSTMARKT 12 DECEMBER
De deuren van het parochiecentrum en de 
kerk staan op zaterdag 12 december weer 
open voor de jaarlijkse kerstmarkt. Er zal 
weer van alles te kopen en te eten zijn en 
niet te vergeten vooral de ontmoeting met 
elkaar en de leuke gesprekjes.
De Caritas zal er zijn met een boekenmarkt 
en ook de Zonnebloem en Dorcas zijn aan-
wezig. Diverse artikelen worden verkocht 
waarvan de opbrengst bestemd is voor 
Hongarije. Baby- en kleuterspulletjes, sie-
raden, eigengemaakte kaarten, advocaat, 
mosterd, kerststukjes, kaarsen, beeldjes, 
sjaals, kerststallen en engelen en tevens 
een kleine workshop omtrent het maken 
van laatstgenoemde. 
Verder kunt u genieten van heerlijke 
soep, broodjes, koffie, thee en oliebollen. 
Kom kijken, kopen en genieten. Hartelijk 
welkom!
Chocolate Lovers uit Middelburg is voor 
het eerst aanwezig op onze kerstmarkt, dit 
is een stichting die alleen uit vrijwilligers 
bestaat en in hun eigen atelier producten 
maakt van chocolade. Met de opbrengst 
van de verkoop bezorgen zij zieke en 
gehandicapte kinderen een leuk dagje uit, 
zodat zij hun zorgen even kunnen vergeten. 
Een prachtig doel wat wij van harte willen 
ondersteunen. 
Ook voor het eerst hebben we op de kerst-
markt handgemaakte houten beelden uit 
Gambia, beelden die de verschillende 
levensfases symboliseren zoals geboorte, 
vriendschap maar ook van afscheid en 
overlijden. Hierdoor hebben verschillende 
housnijwerkers en hun gezinnen in Gam-
bia een bron van inkomsten; het streven 
is om aan steeds meer mensen een goed 

gebracht. Het waren meerkeuzevragen. Ons 
team is als vijfde geëindigd, dus veel beter 
dan vorig jaar, mede dankzij Wim, Jan en 
Els. Een team van de Christelijke Gerefor-
meerde Kerk heeft de bijbelquiz gewonnen 
en mag de trofee dus voor 1 jaar meene-
men. Volgend jaar is onze parochie aan de 
beurt om dit te organiseren. Het was goed 
om zo samen te zijn.

Tiny Kieboom

KRANSLEGGING ALLERHEILIGEN
Op zondag 1 november, Allerheiligen, is de 
jaarlijkse kranslegging op de begraafplaats 
aan de Grachtweg. Na de Heilige Eucharis-
tieviering van 9.15 uur gaan we in proces-
sie naar de begraafplaats van de Heilige 
Barbara, waar we met zang en gebed onze 
dierbare overledenen zullen gedenken. 
Daarna is er gelegenheid om in het paro-
chiecentrum nog even na te praten bij een 
kopje koffie/thee. Mocht u deze afstand 
niet kunnen lopen dan is een telefoontje 
naar Henny Verkaart, tel. 414106 voldoen-
de om vervoer voor u te regelen.
 
ALLERZIELEN 
op 2 november in de Willibrorduskerk
Wij noemen hun namen en delen in het 
gemis, maar ook in het geloof dat zij veilig 
zijn bij God. 
Sinds november 2014 tot heden zijn 
overleden:
8 november Hubert Kouijzer 80 jaar
27 januari Cor Verkaart 67 jaar
29 januari Emma Janssens 93 jaar
4 maart Anke Remijn-Samuels 49 jaar
8 maart Adriaan Verseput 83 jaar
5 april Peter-Jan Kok 61 jaar
2 mei Richard Roctus 85 jaar
28 mei José Holty-IJzermans 84 jaar
13 juli Corrie Vermue-van Stee 80 jaar

GELOOFSAVOND MET VOLWASSENEN 
OP 3 NOVEMBER
Er is veel geschreven over de kunstenaar 
Marc Chagall en zijn vele kunstwerken die 
op allerlei plaatsen in de wereld te bewon-
deren zijn.  Mevrouw Klaare, de spreekster 
van deze avond,  zegt van zichzelf:  “Ik 
ben geen kunsthistorica en beperk me tot 
een beschrijving van Chagall’s veelbewo-
gen leven als schilder en uiteindelijk ook 
glazenier”.  Zij laat afbeeldingen zien van 
schilderijen uit zijn verschillende levensfa-
sen, dit als aanloop naar Chagall’s betrok-
kenheid met Israël die onder andere tot 
uitdrukking komt in zijn creatie van de 12 
ramen voor de synagoge van het Hadassah 
Universitair Medisch Centrum in Jerusalem. 
Elk raam symboliseert een zoon van Jacob 
en daarmee de zonen als stamvaders van 
de 12 stammen van Israël. 

Woensdagavond 7 oktober hebben we voor-
afgaand aan de feestelijke viering van 10 
oktober de film laten zien over het leven van 
Jozef de Veuster oftewel pater Damiaan. Een 
man die Jezus Christus als voorbeeld had en 
die ook zo probeerde te leven. Hij stond  in 
het teken van dienstbaarheid aan hen die 
de zorg in die tijd het meeste nodig hadden, 
namelijk zij die lepra hadden en waren ver-
bannen naar de kolonie Molokai op één van 
de Hawaïeilanden. 
Er waren 48 mensen gekomen om deze 
film te zien. In de gesprekken achteraf heb 
ik ervaren dat ook zij, net als ik, onder de 
indruk waren van het leven van deze bijzon-
dere man.

Na de film konden we de tentoonstelling 
gaan bekijken. Veel mensen hebben dit 
gedaan en waren wederom onder de indruk. 
We hebben de avond afgesloten met een 
hapje en een drankje. 

Erik Steegmans

BIJBELQUIZ 
Op 8 oktober was er weer de jaarlijkse 
bijbelquiz georganiseerd door het Neder-
lands Bijbelgenootschap. Iedereen werd 
zeer gastvrij ontvangen in het Multi Functi-
oneel Centrum  door enkele leden van de 
Christengemeente. Het thema van de quiz 
was “samenspel”. Naast diverse teams uit 
Zierikzee waren er teams uit Kerkwerve, 
Ouwerkerk en Nieuwerkerk. Gelukkig was 
ook onze Rooms Katholieke parochie ver-
tegenwoordigd met één team. De quiz was 
iets korter van samenstelling en werd vlot 
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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

degene die de beste kaarten krijgt en ook 
nog een beetje kan klaverjassen hebben 
we leuke prijsjes. Voor een hapje en drank-
je wordt gezorgd. Aan- en (indien nodig) 
afmelden bij Henny Verkaart, tel. 414106 
of via de mail hmverkaart@zeelandnet.nl 

VOOR UW AGENDA
Op zaterdag 24 oktober is er in de Adri-
aanskerk te Dreischor een jubileumcon-
cert met medewerking van het Schouws 
Kamerkoor en het Dordts Kamerorkest. Het 
Requiem van Faure zal worden opgevoerd 
onder de bezielende leiding van Wim Boer. 
Aanvang 20.00 uur. 
Entrée € 17,50.

DORCAS VOEDSELACTIE

In de week van dankdag (1e week van 
november) wordt voor de 20e keer de jaar-
lijkse Dorcas-voedselaktie georganiseerd.  
Dorcas deelt het voedsel in voedselpakket-
ten uit aan mensen die dit zelf niet kunnen 
kopen door armoede, leeftijd, ziekte of 
een beperking. Ook worden kleine boe-
ren geholpen met onder andere projecten 
en advies om weer zelfstandig te kunnen 
deelnemen aan de maatschappij. Er zal 
ingezameld worden in diverse kerken en 
supermarkten, verdere gegevens leest u te 
zijner tijd in de media. Voor meer informa-
tie: www.dorcas.nl

TAIZÉ-VIERING 
Op zondag 15 november zal in de Hervorm-
de PKN kerk van Burgh onder de vlag van 
“Samen Vieren” een Taizé-viering plaatsvin-
den. Voorgangers zijn Ds. Piter Goodijk en 
Mevrouw Neeltje van der Linden. Aanvang 
19.30 uur 

bestaan te kunnen bieden. Kijkt u op de 
website symbols-of-life.com maar nog 
beter: kom zelf kijken op onze kerstmarkt.
Voor de verkoop op onze kerstmarkt kunt u 
uw overtollige kerstspulletjes nog afgeven 
op dinsdag- en donderdagmorgen tussen 
9.30 uur en 11.30 uur in het secretariaat 
in de Mosselstraat.

HERDERSTOCHT
Ook dit jaar hebben wij weer een gezellige 
herderstocht uitgezet langs water en door 
straten naar het licht. Halverwege de tocht 
zorgen wij voor heerlijke soep en we sluiten 
de tocht af met een gebedsdienst en een 
hapje en een drankje.
De herderstocht wordt gehouden op 
woensdag 23 december, vertrekpunt is 
om 19.00 uur bij de parkeerplaats Mos-
selboomgaard, en aanmelden kan vóór 20 
december bij Johnny Verkaart, tel. 416112 
of bij Wim Doeswijk, tel. 414108. Mailen 
kan ook naar herderstocht@hotmail.com  
Kosten € 3,00 per persoon. 

KINDERNEVENDIENST
De werkgroep kindernevendienst is al 
druk bezig met de voorbereidingen op de 
adventsweken en de kersttijd, dit jaar is het 
thema “Het is tijd”. We hopen veel kinderen 
te mogen ontvangen. 

OPENING BOEKWINKELTJE
Nu de familie Everaers in de 
Meelstraat helaas gestopt is 
met hun christelijke boek-
winkel, is er een stichting 
opgericht die het boekwin-
keltje wil voortzetten. Inmid-

dels is dit winkeltje geopend in de Visstraat 
6 in Zierikzee. Het is een gezellige ontmoe-
tingsplek geworden waar u boeken, cd’s 
en kleine cadeautjes aan kunt schaffen en 
waar ook de mogelijkheid is om een kopje 
koffie te drinken, kortom ga eens kijken. 
Binnenkort is ook de website klaar. 

KBO 
Koffieochtend Zierikzee
Op dinsdag 3 november vanaf half 10 ver-
wachten wij u weer in het parochiecntrum 
in de Mosselstraat. Breng gezellig iemand 
mee, uw buurman / buurvrouw of een 
logeetje. Iedereen is welkom!
Koffieochtend in Brouwershaven
Op woensdag 11 november vanaf half 10 
kunt u in het Tonnenmagazijn weer tereccht 
voor een kopje koffie/thee, een spelletje of 
een gezellig praatje.
Klaverjasavond
Op vrijdag 13 november is er weer een kla-
verjasavond in het parochiecentrum. Inleg 
is € 2,50 en de koffie/thee is gratis. Voor 



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 
Deze keer nieuws uit Hansweert

Als werkgroep van de kindernevendienst 
werden we gevraagd een stukje te schrijven 
voor het parochienieuws. Het mocht gaan 
over zaken die de parochie bezig en vitaal 
houden. Nou dat is natuurlijk een uitdaging 
in deze tijd, waar geloof steeds in mindere 
mate de aandacht krijgt van mensen. 

Afgelopen weekend kreeg ik nog de opmer-
king te horen:'Goh, wat bijzonder dat jij nog 
met regelmaat naar de kerk gaat in deze 
tijd'. 
Toch denk ik dat geloof meer aandacht heeft 
in de samenleving dan we denken. Het ver-
taalt zich naar verdieping, bezinning, medi-
tatie, enz. Het is denk ik juist in deze tijd dat 
er meer aandacht mag zijn voor spiritualiteit 
of vrijer vertaald: vrijheid in de manier van 
geloven. Deze wetenschap nemen we mee 
in de kindernevendienst. Hoe houd je kinde-
ren geprikkeld in deze tijd? Waar richten we 
ons op tijdens de kindernevendienst? Welke 
werkvormen hebben we in de beperkte tijd 
die we hebben? Onderwerpen waar over 
nagedacht is door ons als werkgroep. 

Het belangrijkste is eigenlijk: hoe houd je 
ouders geprikkeld om naar de kerk te gaan. 
Dat is de moeilijkste opdracht; niet alleen 
voor ons als werkgroep, maar zeker ook voor 
de pastoraal werkers in de regio. Kinderen 
zijn vaak enthousiast genoeg om te komen. 

Als werkgroep richten we ons op persoonlijke 
benadering van onze jonge gasten en hun 
ouders. Elke derde zondag van de maand 
is er om 11 uur een viering in de katholieke 
kerk te Hansweert mèt een kinderneven-
dienst. De voorafgaande week ontvangen de 
ouders een mail, waarin we ze uitnodigen, 
samen met hun kinderen aanwezig te zijn. 

We bieden een gevarieerd programma tij-
dens de kindernevendienst, waarbij onze 
leidraad het evangelie is wat ook in de kerk 
gelezen wordt. Als ondersteuning in de voor-
bereiding maken we dankbaar gebruik van 
ons abonnement op 'Kind op Zondag'. Hierin 
staan de verhalen van Jezus gericht op ver-
schillende leeftijden. Er staat een werkvorm 
bij, welke we soms gebruiken, maar soms 
zoeken we zelf ook naar iets anders. Wat is 
internet dan een goed hulpmiddel waar veel 
op te vinden is. 

We proberen steeds wat anders te doen. 
Dit kan zijn: tekenen, verven, plakken, kleu-
ren, kleien, spelletje, toneelstukje, enz. Een 

hoogtepunt vond ik zelf, dat we met de 
kinderen een lied geoefend hadden en wat 
ze prachtig in de kerk zongen. Het motto is 
vaak: respect, liefde en zorg voor je mede-
mens. De onderwerpen waar Jezus ons als 
voorbeeld in is geweest. 

De laatste tijd is er echter een positieve 
ontwikkeling gaande! We krijgen steeds 
meer oecumenische diensten. Dat is gewel-
dig! Je leert verder te kijken dan alleen je 
eigen manier van geloven, je leert samen te 
werken met anderen en respect te krijgen 
voor elkaars manieren van geloof uitdragen. 
Soms is er zelfs een koor vanuit de evange-
lische gemeente bij, dan ben ik trots! Dan 
zijn we een voorbeeld voor de rest van de 
wereld. We laten zien dat je verdraagzaam 
met elkaar kunt bidden tot eenzelfde God, 
want zo simpel kan het zijn! Verbetering van 
de wereld kan dus WEL bij jezelf beginnen. 
Dat proberen wij de kinderen te leren en op 
deze manier geven we hier zelf ook echt een 
voorbeeld in. 

Gezamenlijk hebben we ook al veel leuke 
dingen gedaan! Enkele voorbeelden zijn:

•	 	Tijdens	 de	 jaarlijkse	 buitendienst	 een	
echte Wigwam gebouwd van takken en 
bladeren. 

•	 	Broodjes	 gebakken	 bij	 het	 verhaal	 van	
de 5 broden en 2 vissen. Ook hier bleek: 
door te delen kon een hele kerk mee eten 
van de broodjes die we in stukjes gedaan 
hadden. 

Als ik dit zo terug zit te lezen denk ik: we 
groeien als kindernevendienst zeker! Op 
allerlei manieren zijn we vitaal en ik hoop 
dat dit nog lang zo mag blijven. De uitdaging 
ligt nu voor ons in de groter wordende kin-
deren, maar daar komt hopelijk een volgend 
stukje van in het parochienieuws. 

Namens de werkgroep  
kindernevendienst Hansweert,

Angela Koole


