Jaargang 16 - nummer

1

maart 2015

i

inleidend
woord
van de hoofdredacteur

Parochienieuws pubert

Kunt u zich nog herinneren dat u 15 jaar
werd? Natuurlijk heeft dat te maken met
de tijd waarin u werd geboren. Voor mij is
dat nog ‘maar’ 46 jaar geleden, maar ik
was niet echt blij met het bereiken van die
mijlpaal. Het begrip ‘kroonjaar’
kende ik toen ook nog niet.
‘Vijftien’ doet me denken
aan de zinsnede: ‘te groot
voor het servet, maar te
klein voor het tafellaken’. Je voelt je te groot voor
alles wat met kinderen te maken heeft, maar echt
meedoen aan iets van volwassenen, kan ook nog
niet: geen brommer, geen rijbewijs, geen toegang tot
cafés; noem het maar op. Vind je het gek dat je als puber
dan wel eens wat vaker in conflict komt met gangbare afspraken.
Je mag niks!
Kunt u zich nog het eerste nummer van Parochienieuws herinneren? Het is maart 2000 en aan de wieg van het blad staan de
(geestelijk) vader: Harrie Buijssen en onder andere Plonie Paree en
Mina van ’t Westeinde- van den Dries. Ik noem bewust deze ‘peettantes’ omdat zij vanaf het begin (tot heden) nog steeds actief
meeschrijven in dit blad. Sint- Willibrord-leraar Rob Rijkschroeff is
dan de eerste hoofdredacteur en schrijft: ik ben een kritische lezer,
ik ben bereid mee te bouwen aan iets met anderen samen; ook
jeugd en ouderen wil hij betrekken via het parochieblad.
Dat niet alle (toenmalige zelfstandige) parochies even hard zaten
te springen om zo’n blad laten we maar onvermeld, maar in
december 2004 was uiteindelijk iedereen lid van het fenomeen:
Parochienieuws.
We gaan hier niet de hele levensloop van het blad doorlopen, maar
zoals bij de groei van elke boreling was het vallen en opstaan;
leren van je fouten; je zegeningen tellen en hopen dat je elke dag
van je bestaan er mag zijn! Gelukkig is dat nog zo: we waren en
zijn nog steeds gewenst! Denk nu niet dat we als redactie een
knalfuif voor dat derde lustrum organiseren? Een vijftienjarige
houdt er niet van als zijn pleegouders (redactieleden) alles uitstippelen. ‘Ik doe het zelf, want ik ben oud en wijs genoeg!
We begrijpen heel goed dat een puber niet meer dezelfde kleren

Oecumenische bieeênkomst

Op zondag 15 maart 2015 is er een ‘oecumenische bieeênkomst’
in ’t Kerkje van Ellesdiek (Ellewoutsdijk). Op deze derde zondag van
de maand januari 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 kapucijn Rens Stobbelaar uit Goes. Het thema is ‘In de zevenden emel’. Aan deze middag
zullen de blokfluitisten Marianne Ton en Bert Alderliesten meewerken. De bijeenkomst begint om 14.30 uur. De toegang is gratis. Er
wordt gecollecteerd voor Focus 2 en voor de onkosten van ’t Kerkje.
Later is deze bijeenkomst te beluisteren op www.kerkje-ellesdiek.nl
onder het kopje Oecumene.
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past of leuk vindt, dan voorheen. Het jasje (de kaft) is in de loop
der jaren meegegroeid en van kleur verschoten. Bewust hebben we
niet alles weggegooid, maar vastgehouden aan herkenbaarheid.
We zijn nog steeds tevreden met hetgeen onze trouwe drukker Driedijk ons heeft voorgeschoteld via een keuzemenu in al die jaren.
Maar toch…een puber wil niet te lang stilzitten en is niet snel
tevreden. Het kan altijd beter, anders, eigentijdser. De
redactieraad bezint zich- met denktanks als parochiebestuur, pastoraal team en adviseurs- over nog
meer aanpassingen in de komende jaren. De jeugd
moet zich ook thuis voelen, ook al vormen zij niet de
grootste schare lezers van ons blad.
‘Je bent jong en je wil wat’ is een term die me nog bijstaat van een radiostation dat jaren later commercieel
werd via het publieke bestel. Stilstand is achteruitgang;
Zelfgenoegzaamheid is de valkuil voor een groep enthousiaste
mensen die nog elke maand met plezier artikelen schrijven, redigeren en bundelen tot smakelijk leesvoer. We nodigen ook u/jou van
harte uit om mee te kokerellen in die keuken van onze parochie.
De plaatselijke kok (correspondent) ziet met plezier recepten tot
verbetering en vernieuwing tegemoet!

Parochienieuws komt maandelijks uit en kent in zomer- en
kerstvakantie een dubbelnummer, zodat in totaal tien nummers een jaargang vormen.
Nummer 2/het aprilnummer verschijnt op
donderdag 26 maart. Artikelen voor de
eigen parochiekern kunnen tot donderdag 12 maart worden ingeleverd via de
lokale redactie. Stukken van algemene
aard gaan via de hoofdredactie>
parochienieuws@zeelandnet.nl

Parochienieuws 16e jaargang heeft dit jaar een nieuwe
steunkleur: het geel is vervangen door het blauw, dat meer
aansluit bij zee + land. Hopelijk komt het de leesbaarheid
ten goede, anders horen we het graag!

Korte levensloop van Parochienieuws
zie ook kernzaken achterop dit blad.
Oktober 1999: pastor Harrie Buijssen oppert
via het Goese kerkblad ‘Kontakt’ de mogelijkheid van een gezamenlijk blad. Niet iedereen
is even enthousiast.
Maart 2000: Parochienieuws nummer 1 ziet
het daglicht. Het blad bevat bijdragen uit
’s-Heerenhoek, Heinkenszand, Kwadendamme, Lewedorp en Oost-Zuid-Beveland.
• Zierikzee, Goes en Ovezande maken nog
geen deel uit van deze samenwerking op
redactioneel terrein
• De oplage is 4000 exemplaren en omvat
per nummer 12 pagina’s ( er zijn 11
nummers per jaar).
• Er zijn op dat moment 10.000 geregistreerde katholieken; 8 parochies en 11
kerken.
• Vanaf nummer 6 (september 2000) zijn
er advertenties opgenomen.
• In september 2000 worden er al 4200

nummers gedrukt. Mina van ’t Westeindevan den Dries (Heinkenszand) verlaat als
eerste de redactie en haar plaats wordt
ingenomen door Sjaak Rijk.
• Vanaf nummer 8 november 2000 wordt
het blad gedrukt door drukkerij Driedijk.
Juli 2002: parochie Schouwen-Duiveland
komt ook ‘over de brug’ en gaat meedoen via
redactielid Janneke Versaevel.
September 2003: Ovezande neemt ook zitting in de redactie en draagt bij in de nieuwsgaring; redactielid wordt Marinus Bierens.
December 2004: Goes schuift als laatste
aan en completeert de rij van acht parochies
in de regio ‘de Bevelanden & Schouwen-Duiveland’. Jacky Cardon is de correspondente.
Maart 2005: opzet magazine verandert:
Parochienieuws krijgt een herkenbare voorkaft/ standaard 20 pagina’s- 7400 exemplaren; 10 nummers per jaar!
Maart 2006: 7000 exemplaren; kinderpagina

/-hoekje verdwijnt, vaste items.
December 2006: hoofdredacteur Rob Rijkschroeff vertrekt; na ad-interim Plonie Paree,
wordt Richard Gielens de nieuwe hoofdredacteur. Lay-out PN: kleur kaft per jaargang
verandert.
Juni 2007: pastor Johan Grouwels vertrekt.
November 2007: namens pastores neemt
Wiel Hacking zitting in redactie.
November 2007: Enquête/vragenlijst om
meer inzicht te krijgen in lezers en onderwerpen van PN.
Vanaf 2008: 10 nummers per jaar; redactie bestaat uit 10 personen, die minstens
eenmaal per twee maanden bijeen komen
of anders digitaal vergaderen. De oplage is
momenteel ruim 6000 exemplaren.
1 januari 2013: de naam Parochienieuws
dekt vanaf heden volledig de lading nieuws,
omdat alle parochies gefuseerd zijn tot één
nieuwe parochie pater Damiaan.

TREFWOORD:
wat leren onze kinderen over Vastentijd en Pasen op de basisschool?
Op sommige scholen wordt regelmatig aandacht besteed aan onderwerpen die men tijdens de lessen behandelt. Zo krijgen ouders/
verzorgers de gelegenheid hun eigen mening
aan deze thema’s toe te voegen en er met de
kinderen over door te praten.
Voor grootouders en belangstellenden geeft
Parochienieuws bij gelegenheid ruimte om hierover meer te vertellen. Veel confessionele scholen ( zowel katholieke
als interconfessionele scholen r.k./p.c.) gebruiken materialen van
‘Trefwoord’, een levensbeschouwelijke methode.
De komende periode die Veertigdagen of Vastentijd genoemd wordt,
bevat verschillende onderwerpen: We vermelden deze keer ook de
verwijzingen naar de Bijbelteksten die als basis dienen voor het
onderwerp van de week.. Aan de hand van praatplaten (digitaal) en
verhalen wordt een variatie van alledaagse zaken en bijbelse verhalen
aangeboden. Liedjes verluchtigen het thema.
Indien u dat wenst, kunt u zelf nalezen en meepraten met uw (klein-)
kind. Onderbouw staat voor de groepen 1-2-3; middenbouw voor
groep 4-5-6 en bovenbouw voor groep 7-8; sommige scholen kiezen
bewust voor een niveau/bouw hoger of lager.
Meedoen
Inhoud: Over wel of niet mee kunnen of mogen doen. Over jezelf en
anderen de kans geven om mee te kunnen doen.
Bijbelverhalen onderbouw:
week 8/9 23 februari – 1 maart: Buiten de gemeenschap (Marcus 2,
1-12); Isa heeft een vriend (Lucas 17, 11-19).
week 10/ 2 maart: Waarom eet u met Levi? (Lucas 5, 27-32); Tussen de rotsen (Lucas 8, 26-39).
Week 11/ 9 maart: Een hand die het niet meer doet (Marcus 3, 1-6);
Een blinde buiten de poort (Lucas 18, 35-43).
Bijbelverhalen middenbouw:
week 8/9: Petrus’ schoonmoeder (Matteüs 8, 14-15); De lamme telt
weer mee (Matteüs 9, 1-8).
week 10: Een moeder leert Jezus medelijden (Matteüs 15, 21-28);
Tien melaatse mannen (Lucas 17, 11-19).

week 11: De meedoe-maaltijd (Matteüs 15, 29-39)
Bijbelverhalen bovenbouw:
week 8/9: Een wonderlijk ziekenbezoek (Matteüs 8, 14-15); Ook de
lamme telt helemaal mee (Matteüs 9, 1-8).
week 10: Niet Ons Soort Mensen (Matteüs 15, 21-28); De dankbare
Samaritaan (Lucas 17, 11-19).
week 11: Jezus nodigt uit (Matteüs 15, 29-39)
Week 12 t/m 14: start 16 maart tot en met Pasen: Opbloeien
Inhoud: Over afgedankt worden of erkenning krijgen. Over mensen
die opfleuren of wegkwijnen. Over opleven, opbloeien en de wereld
rijker maken.
Bijbelverhalen onderbouw:
week 12: Opstaan (Marcus 1, 29-34); De dove man (Marcus 7,
31-37).
week 13: Meisje sta op! (Marcus 5, 21-43); Een nieuwe koning
(Lucas 19, 29-44).
week 14: Voor de laatste keer aan tafel (Lucas 22); Gevangengenomen (Lucas 22); De tuin zal weer bloeien (Lucas 23).
Bijbelverhalen middenbouw:
week 12: ‘Ik ben een verdorde plant’ (Johannes 5, 1-18); Matteüs wil
niet meer (Matteüs 9, 9).
week 13: Waar doe je het voor? (Matteüs 13, 3-9); De nieuwe
koning (Lucas 19, 29-48).
week 14: Jezus deelt zijn leven (Lucas 22, 1-54); Een gebroken
Petrus (Lucas 22, 54-62); Goede Vrijdag en Pasen (Matteüs 26 t/m
28).
Bijbelverhalen bovenbouw:
week 12: Verdorde mensen (Johannes 5, 1-18); Een man die koos
voor geluk (Matteüs 9, 9).
week 13: Bloeien, maar soms niet (Matteüs 13, 3-9); Bijna oproer
(Lucas 19, 29-48).
week 14: Ruzie aan tafel (Lucas 22, 1-54); Een gebroken Petrus
(Lucas 22, 54-62); Goede Vrijdag en Pasen (Matteüs 26 t/m 28).
Op een aantal scholen sluit men deze periode af met een viering;
zowel op school als in de kerk kan deze op kinderen gerichte viering
gehouden worden. Raadpleeg hiervoor ons rooster met vieringen en
diensten, voorin dit blad.
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Maart

Kerkdiensten in de regio
datum+tijd

plaats

voorganger

soort

koor en bijzonderheden

WEEKENDVIERINGEN EN GROTE FEESTDAGEN			
Z aterdag 28 februari					

19.00 uur Goes
W. Hacking
Viering van W en C
Herenkoor St. Cecilia
19.00 uur Goes
eigen priester
Vietnamese viering
Dagkapel
19.00 uur Heinkenszand
H. Buijssen
Eucharistieviering
Dameskoor
19.00 uur Ovezande
F. van Hees
Eucharistieviering
Jongerenviering, Oal In
19.00 uur Rilland
B. van Lamoen
Viering van W en C
Samenzang
					

Zondag 1 maart			

2e Zondag veertigdagen		

09.00 uur ´s-Heerenhoek
F. van Hees
Eucharistieviering
Dameskoor
09.00 uur Heinkenszand
B. van Lamoen
Viering van W en C
Herenkoor
09.15 uur Zierikzee
A. Verdaasdonk
Eucharistieviering
Willibrorduskoor
10.00 uur Goes
M. van Roekel
Viering van W en G
Admiraal De Ruyter Ziekenhuis
10.30 uur Lewedorp
F. van Hees
Eucharistieviering
Con Dios
10.45 uur Kwadendamme
B. van Lamoen
Viering van W en C
Presentatieviering communicanten,
				
Singing Voices
11.00 uur Goes
H. Buijssen
Eucharistieviering
Herenkoor
11.00 uur Haamstede
A. Verdaasdonk
Eucharistieviering
Samenzang
11.00 uur Hansweert
C. Voordeckers
Eucharistieviering
Gemengd koor
12.30 uur Heinkenszand
W. Hacking
Viering van W en G
Doopviering
18.00 uur Goes
S. Klim
Eucharistieviering
Poolse viering
					

K/C

Dinsdag 3 maart					

09.30 uur Goes
F. van Hees
Eucharistieviering
Dagkapel
					

Donderdag 5 maart					

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

Vrijdag 6 maart					

09.00 uur Kwadendamme
Liturgie Groep
Viering van W en C
13.30 uur Lewedorp
F. van Hees
Eucharistieviering
16.00 uur Goes
J. Heezemans
Viering van W en C
19.00 uur Zierikzee
F. van Hees
Eucharistieviering
19.00 uur Goes
Werkgroep
Kruiswegviering
				

Dagkapel
De Kraayert
Gasthuis, Con Amore
Con Amore		

Z aterdag 7 maart					

19.00 uur Goes
P. Buijsrogge
Eucharistieviering
Con Amore
19.00 uur Heinkenszand
F. van Hees
Eucharistieviering
Dameskoor
					

Zondag 8 maart			

3e Zondag veertigdagen		

09.00 uur 's-Heerenhoek
J. Heezemans
Viering van W en C
Herenkoor
09.00 uur Heinkenszand
Liturgie Groep
Viering van W en C
Samenzang
09.15 uur Zierikzee
F. van Hees
Eucharistieviering
Presentatieviering communicanten,
				
Willibrorduskoor
09.30 uur Ovezande
H. Buijssen
Eucharistieviering
Pius X
09.30 uur Rilland
Liturgie Groep
Viering van W en C
Samenzang
10.30 uur 's-Heerenhoek
J. Heezemans
Terugkomviering
Dopelingen
10.30 uur Lewedorp
Liturgie Groep
Viering van W en C
Eligius
10.45 uur Kwadendamme
Liturgie Groep
Viering van W en C
St. Caecilia
11.00 uur Goes
P. Buijsrogge
Eucharistieviering
L'Esprit
11.00 uur Haamstede
F. van Hees
Eucharistieviering
Samenzang
11.00 uur Hansweert
H. Buijssen
Eucharistieviering
Gemengd koor
					

K/C

Dinsdag 10 maart					

09.30 uur Goes
F. van Hees
Eucharistieviering
Dagkapel
					

Vrijdag 13 maart					

09.00 uur Kwadendamme
Liturgie Groep
Viering van W en C
Dagkapel
13.30 uur Lewedorp
H. Buijssen
Eucharistieviering
De Kraayert
19.00 uur Goes
Werkgroep
Kruiswegviering
Con Amore
					

Z aterdag 14 maart					

19.00 uur Goes
F. van Hees
Eucharistieviering
19.00 uur Rilland
H. Buijssen
Eucharistieviering
19.00 uur Heinkenszand
J. Heezemans
Viering van W en C
				

Herenkoor
RK Dameskoor, koffie drinken
Jongerenviering, presentatie
vormelingen, Free Spirit

09.00 uur
09.00 uur
09.15 uur
09.30 uur
10.30 uur

Samenzang
Herenkoor
Willibrorduskoor, Gregoriaans
Pius X
Eligiuskoor

Zondag 15 maart		
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´s-Heerenhoek
Heinkenszand
Zierikzee
Ovezande
Lewedorp

4e Zondag veertigdagen		

H. Buijssen
F. van Hees
A. Verdaasdonk
Liturgie Groep
H. Buijssen

Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Viering van W en C
Eucharistieviering

K

maart

Kerkdiensten in de regio
datum+tijd plaats

voorganger

soort

koor en bijzonderheden

WEEKENDVIERINGEN EN GROTE FEESTDAGEN			
10.30 uur Hansweert
diaken E. Bornhijm /
Oecumenische viering
PKN-kerk, RK Gemengd Zangkoor
		
ds. M. vd Vlugt		
en De Kantorij, RK-kerk geen viering
10.45 uur Kwadendamme
F. van Hees
Eucharistieviering
St. Caecilia
11.00 uur Goes
Liturgie Groep
Viering van W en C
Herenkoor
11.00 uur Haamstede
A. Verdaasdonk
Eucharistieviering
Samenzang
12.15 uur Goes
H. Buijssen
Viering van W en G
Doopviering
16.00 uur Zierikzee
F. van Hees
Vesper		
					

K
K

Dinsdag 17 maart					

09.30 uur Goes
F. van Hees
Eucharistieviering
Dagkapel
					

Vrijdag 20 maart					

09.00 uur Kwadendamme
Liturgie Groep
Viering van W en C
Dagkapel
13.30 uur Lewedorp
J. Heezemans
Viering van W en C
De Kraayert
19.00 uur Goes
Werkgroep
Kruiswegviering
Con Amore
					

Z aterdag 21 maart					

19.00 uur Goes
F. van Hees
Eucharistieviering
Gezinsviering, presentatie communicanten,
				
L'Esprit, doop
19.00 uur Heinkenszand
H. Buijssen
Eucharistieviering
Dameskoor
19.00 uur 's-Heerenhoek
J. Heezemans
Viering van W en C
Missicanto
					

Zondag 22 maart		

5e Zondag veertigdagen		

09.00 uur ´s-Heerenhoek
H. Buijssen
Eucharistieviering
Dameskoor
09.00 uur Heinkenszand
Liturgie Groep
Viering van W en C
Free Spirit
09.15 uur Zierikzee
Liturgie Groep
Viering van W en C
Willibrorduskoor
09.30 uur Ovezande
J. Heezemans
Viering van W en C
Pius X
09.30 uur Rilland
F. van Hees
Eucharistieviering
Samenzang
10.30 uur Lewedorp
E. Bornhijm
Viering van W en C
Eligius
10.45 uur Kwadendamme
H. Buijssen
Eucharistieviering
St. Caecilia
11.00 uur Goes
J. Heezemans
Viering van W en C
L'Esprit
11.00 uur Haamstede
Liturgie Groep
Viering van W en C
Samenzang
11.00 uur Hansweert
F. van Hees
Eucharistieviering
Gemengd koor
					

Dinsdag 24 maart					

09.30 uur Goes
F. van Hees
Eucharistieviering
Dagkapel
					

Woensdag 25 maart					

14.30 uur 's-Heer-Arendskerke Liturgie Groep
Viering van W en C
Poelwijck
19.00 uur Goes
F. van Hees
Eucharistieviering
Maria Boodschap, Con Amore
					

Donderdag 26 maart					

19.00 uur Zierikzee
F. van Hees
Boeteviering
Willibrorduskoor
					

Vrijdag 27 maart					

09.00 uur Kwadendamme
Liturgie Groep
Viering van W en C
Dagkapel
13.30 uur Lewedorp
H. Buijssen
Eucharistieviering
De Kraayert
14.30 uur Goes
J. Meeusen
Weeksluiting
Maria Ter Weel / St. Maarten in de Groe
19.00 uur Goes
Werkgroep
Kruiswegviering
Con Amore
					

Z aterdag 28 maart					

19.00 uur Goes
Liturgie Groep
Viering van W en C
Con Amore
19.00 uur Goes
eigen priester
Vietnamese viering
Dagkapel
19.00 uur Heinkenszand
H. Buijssen
Eucharistieviering
Dameskoor
19.00 uur Ovezande
F. van Hees
Eucharistieviering
Jongerenviering, Oal In,
				
Presentatie communicanten
19.00 uur Rilland
B. van Lamoen
Viering van W en C
Samenzang
					

K/C

Zondag 29 maart		Begin zomertijd Palmzondag		

09.00 uur ´s-Heerenhoek
F. van Hees
Eucharistieviering
Herenkoor
09.00 uur Heinkenszand
W. Hacking
Viering van W en C
Herenkoor
09.15 uur Zierikzee
A. Verdaasdonk
Eucharistieviering
Willibrorduskoor, koffie drinken
10.30 uur Lewedorp
F. van Hees
Eucharistieviering
Presentatieviering communicanten,
				
Con Dios
10.45 uur Kwadendamme
W. Hacking
Viering van W en C
Singing Voices
11.00 uur Goes
H. Buijssen
Eucharistieviering
Con Amore
11.00 uur Haamstede
A. Verdaasdonk
Eucharistieviering
Samenzang
11.00 uur Hansweert
Liturgie Groep
Viering van W en C
Gemengd koor
					

Dinsdag 31 maart					

19.00 uur
19.30 uur

Goes
Haamstede

H. Buijssen
F. van Hees

Boeteviering
Boeteviering

K

Herenkoor
RK-kerk
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Project Vastenaktie
De Veertigdagentijd als voorbereiding op Pasen biedt ons de mogelijkheid tot versobering, bezinning en concrete actie voor de noden
in de wereld. Elders in dit nummer is deze drieslag aangeduid als
de drie S-en: soberheid (vasten), spiritualiteit (bidden) en solidariteit (aalmoezen geven). 'Aalmoes' is afgeleid van een Grieks woord,
eleèmosunè, dat medelijden betekent. De aalmoes is de concrete
uitdrukking van barmhartigheid, die zichtbaar wordt waar mensen
zich laten raken door de nood van de ander. Het is dus geen gemakkelijk weggegeven schijntje, waarmee de noodlijdende geholpen
moet zijn. Het is de werkelijk doorleefde en uitgevoerde barmhartigheid, die de ander probeert in zijn/haar mens-zijn te herstellen.
Vanuit die gedachte probeert de Vastenaktie ieder jaar in
allerlei landen mensen te helpen, zodat zij in hun mens-zijn hersteld
kunnen worden. Ieder jaar wordt één project als voorbeeld genomen
om die gedachte concreet te illustreren. Dit jaar gaat de aandacht
uit naar Sri Lanka. Voor menig fan van Wie is de Mol is het land in
2015 een prachtig decor voor een spannend spel. Er is echter ook
een andere werkelijkheid in het land, die veel schrijnender is dan
wat wij meestal te zien krijgen.
Schrijnend
Pas in 2009 is de
bloedige, jarenlange burgeroorlog geëindigd,
nadat het regeringsleger de resterende Tamiltijgers in een hoek
had gedreven en
gedood. De oorlog tussen de
twee belangrijkste
bevolkingsgroepen op het eiland
– de Boeddhistische Singalezen
en de Hindoeïstische Tamils
- heeft diepe wonden geslagen die nog lang niet zijn genezen en
die het land nog altijd splijten langs etnische en religieuze grenzen.

Jezus Christ Superstar

Vrijdag 27 maart 2015
Op vrijdag 27 maart om 20.00 uur in de RK kerk van de
parochiekern Heinkenszand zingen de leden vanuit de
ROJK koren waaronder twee solisten liederen uit de Rock
opera Jesus Christ Superstar.
De repetities zijn al begonnen. Het zal worden uitgevoerd
onder leiding van Jolanda Nagelkerke en achter de toetsen zit Steven Vroonland.
Namens de werkgroep van het ROJK,
Kim Voet
Plonie Paree
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Zeker op de theeplantages zijn de omstandigheden vaak
schrijnend. Het campagneproject van Vastenaktie 2015 richt zich
op het jongerenwerk van SETIK in Sri Lanka. SETIK is de caritasorganisatie van het bisdom Kandy. SETIK staat voor: Socio Economic
Training Institute of Kandy. Het bisdom Kandy ligt in het midden van
het eiland: het beroemde theeplantagegebied. De theeplantages
zijn in de 19e eeuw door de Engelsen aangelegd. Zij haalden Tamils
uit India om op de plantages te werken, in feite als slaven. Deze
‘thee-Tamils’ leven nog steeds op de theeplantages in kleine, gesloten gemeenschappen. De dorpen zijn zeer geïsoleerd, de mensen
verdienen nauwelijks voldoende om van te leven en het ontbreekt
aan basisvoorzieningen als schoon water, sanitair, openbaar vervoer
en onderwijs. Veel vrouwen werken voor een paar euro per dag als
theeplukster of vertrekken naar het buitenland, veel mannen zijn
werkeloos en hebben een alcoholprobleem. De kinderen worden
daardoor slecht begeleid en verlaten vaak voortijdig hun school. Ze
gaan op jonge leeftijd werken of zwerven langs de straat.
Volwaardig lidmaatschap
Via het jongerenwerk wil SETIK de kinderen en jongeren van de
theeplantages zelfstandig en zelfbewust maken. Door middel van
een groot aanbod aan trainingen en workshops stimuleren de stafmedewerkers van SETIK kinderen en jongeren hun schoolopleiding
af te maken en een voorbeeldfunctie in de samenleving te vervullen. Zo worden ze voorbereid op een volwaardig lidmaatschap van
de maatschappij. Concreet betekent dit dat SETIK bijvoorbeeld kinderarbeid ontmoedigt, bijeenkomsten en trainingen organiseert over
thema’s als ‘persoonlijk leiderschap’ en ‘geweldloos samenleven’,
maar ook computercursussen en bloeddonatie-campagnes initieert.
Daarnaast zorgt SETIK bijvoorbeeld voor extra opvang en begeleiding voor basisschoolleerlingen na schooltijd en worden kleine bibliotheekjes ingericht in de dorpjes op de theeplantages. De kinderen
kunnen hier na schooltijd terecht voor bijvoorbeeld extra lessen en
hulp bij hun huiswerk. Deze opvang gebeurt door jongeren die zelf
deel uitmaken van de programma’s van SETIK.
Uw financiële bijdrage helpt de bewoners van de theeplantages om in hun mens-zijn te worden hersteld. Dat kan via het
vastenzakje of via IBAN: NL21 INGB 0000 0058 50 ten name van
Stichting Bisschoppelijke Vastenaktie Nederland te Den Haag.
Meer informatie: http://www.vastenaktie.nl/

Onbezorgd...
Twee kleine mosterdzaadjes lagen in een grote bak gemoedelijk naast
elkaar, te midden van honderdduizend andere zaadjes. Ze lagen te
wachten tot ze in in de grond gestopt zouden worden om te ontkiemen.
Nu gebeurde het, dat het eerste mosterdzaadje geplant
werd door een man, die de zaken in zijn leven gewoonlijk aanpakte
als een realist. Hij liet zich geen knollen voor citroenen verkopen en
baseerde zijn inschattingen enkel op wat hij zag. Hij maakte zich vaak
grote zorgen over hoe de wereld in elkaar stak. Zijn vertrouwen in de
medemensen kon je niet echt groot noemen. Hij hield niet van flauwekul en werkte hard, keihard om te voorzien in het onderhoud van zijn
gezin. En hoe hij ook alles in het werk stelde om het mosterdzaadje te
laten ontkiemen tot een grote, gezonde plant - er kwam niet veel meer
uit de grond dan een armetierig, klein struikje.
Het tweede mosterdzaadje werd geplant door een man, die
door veel mensen als een dromer werd beschouwd. Hij zag wel, wat
er in de wereld allemaal verkeerd ging, maar hij liet zich daardoor zijn
optimistische aard niet afnemen. Natuurlijk werd hij wel eens teleurgesteld, maar in de grond van de zaak had hij een stevig vertrouwen in
andere mensen. Hij werkte hard, maar vond in zijn leven ook tijd voor
pleziertjes en ontspanning. Een beetje naïef was hij, soms kwetsbaar,
maar altijd overtuigd van de goede inborst van mensen. Het mosterdzaadje dat hij plantte, groeide uit tot een mooie, florissante mosterdstruik, waarin de vogels hun nesten bouwden en in de schaduw
waarvan mensen konden uitrusten.
Kracht
Ik hoor steeds meer en steeds vaker, dat mensen zich zorgen maken
over hoe het verder moet met leeglopende kerken, verminderde financiële middelen, vergrijzing van beroepskrachten en vrijwilligers, gebrek
aan nieuwe aanwas. Het is een ontwikkeling, die ik niet kan of wil ontkennen. Een ontwikkeling, die ook mij zorgen baart. Maar ik wil graag
verder en anders kijken, voorbij de zorgen. Zonder de cijfers te ontkennen, wil ik mij daarop niet blind staren. Het gaat ook niet allereerst
om de cijfers. Het gaat om iets anders. Het gaat om hoe je geloof een
kracht kan zijn om het in deze moeilijke situatie uit te houden. En dan

kies ik voor de insteek van de twee de man, de dromer.
Of het dan iets gaat worden met mijn mosterdzaadje, dat
weet ik niet. Nu nog niet. Misschien krijg ik de mosterdstruik wel
nooit in volle bloei te zien. Maar of die mosterdstruik überhaupt tot
bloei komt, is niet afhankelijk van mijn inspanningen. Zeker zal ik die
inspanningen blijven leveren, want het geloof, de blijde boodschap
van het evangelie, is mij lief. Maar hoe dat geloof vorm krijgt in onze
dagen en in de nabije toekomst, dat kan ik nog niet overzien. Duidelijk is wel, dat het niet blijft, zoals het geweest is. De tijd van massaal
gedeeld en erkend geloof (in de kerkelijke vorm zoals we het hebben
meegekregen) hebben we achter ons gelaten. Dat wil niet zeggen, dat
we ook de inhoud van ons geloof zullen los laten.
Resultaten?
Of het geloof ruimte zal krijgen in onze en de komende tijd, of dus
de mosterdstruik tot bloei zal komen, dat is niet afhankelijk van mijn
inspanningen. Ik kan mij zorgen maken over de vraag, of mijn inspanningen voldoende zullen zijn. Maar ik maak mij geen zorgen over de
vraag, of dit streven tot de resultaten zullen leiden, die ik hoop of
wens. Misschien leiden mijn inspanningen wel tot onverwachte, onvermoede, nieuwe en uitdagende resultaten, die in allerlei opzichten
afwijken van de vorm waarin wij het geloof hebben gekend. En dan
ben ik geneigd om dat te zien als een aanwijzing, misschien wel een
vingerwijzing van God, die laat zien in welke richting wij verder moeten.
Klagen over wat niet meer is, helpt mij niet om mee te werken aan aan nieuwe toekomst voor het geloof van mensen. Uitzien
naar wat kan gaan groeien, hopen op iets moois (ook al is het anders
van vorm, niet zozeer van inhoud; ook al zijn de aantallen kleiner) daarmee kan ik de toekomst met vertrouwen tegemoet gaan. Teveel
zorgen staan mij daarbij in de weg. Daarom maak ik mij - over de vorm
van hoe wij zullen gaan geloven - liefst maar geen zorgen.
Van paus Johannes XXIII wordt verteld, dat hij de zorgen om
de kerk kon loslaten met de woorden: 'Heer, het is uw kerk. Ik ga nu
lekker slapen.'
Wiel Hacking, pastoraal werker

In de voetsporen van Franciscus, een pelgrimsreis in Umbrië, Italië.
Van 2 tot en met 11 oktober van dit jaar kunt u in een kleine groep
van 10 mensen onder deskundige begeleiding een voettocht maken
over paden waar ook Franciscus van Assisi ooit liep.
Uw begeleider is Cor Kuyvenhoven, lid van de Franciscaanse Beweging,
ervaren pelgrim en kenner van het pad van Franciscus. Hij vertelt u alle
verhalen over Franciscus van Assisi (en Clara!) en ook weet hij veel
over de talloze cultuur historische wetenswaardigheden te vertellen.
U zult deze 10 daagse voettocht als buitengewoon inspirerend ervaren,
zowel door de schitterende landschappen, de vele verhalen die met
het leven van Franciscus zijn verbonden en die u ter plekke nogmaals
verteld worden, als ook door het daadwerkelijk komen op plekken waar
Franciscus geweest is en waar u binnen de muren van de kloostertjes
en de kluizenarijen de sfeer van Franciscus’ tijd terugvindt.
We beginnen de tocht uiteraard in en rond Assisi. We lopen naar de
plekken die in Franciscus’ leven een belangrijke rol speelden: Assisi,
Rivotorto, San Damiano, Porziuncula.

Na drie dagen gaan we Franciscus letterlijk achterna en volgen we een
deel van de route die hij vaak liep. We lopen in en naar het heilige dal,
het dal van Rieti. Daar is hij vaak geweest. We bezoeken het klooster van la Foresta met het schitterende beeld van het Zonnelied; we
komen in Fonte de Colombo, de duivenbron, het klooster waar hij de
regel voor zijn orde schreef. Ook gaan we naar het klooster in Greccio,
waar de allereerste levende kerststal ooit als eerste door Franciscus
werd geïntroduceerd.
Praktische zaken:
•
•
•
•

We slapen in kloosters (Assisi, Spello, Spoleto), of goede hotels.
Uw bagage wordt voor u vervoerd. Een kleine dagrugzak volstaat.
De kosten voor de reis bedragen € 1185, dat is inclusief de retourvlucht, alle vervoer ter plaatse, logies, alle maaltijden, pelgrimsboekje en attentie.
Voor een gedetailleerd dagprogramma: kijk op www.tevoetisgoed.nl
of mail naar deverbinding@zeelandnet.nl
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Vasten
Het is al jubel en lofzang …
… op Schouwen Duiveland …

Als je ‘op het eiland’ van Zierikzee naar Haamstede gaat dan kom je
door het ‘plan Tureluur’, een vlakte, zo plat als een pannenkoek. Daar
herstellen ze de natuur. Daar zie je hoe het land weer voor een groot
gedeelte teruggegeven wordt aan het water. Eigenlijk zie je daar het
omgekeerde van wat in het Bijbelse Scheppingsverhaal gebeurt: God
sprak: ‘Het water onder de hemel moet naar één plaats samenvloeien, zodat het droge zichtbaar wordt.’ Zo gebeurde het. (Genesis 1,9)
Voor iemand uit het Zuid Limburgse heuvelland is dat fascinerend.
Trouwens, ook de rest van Schouwen Duiveland: uitgestrekte akkers
waarop al die gewassen groeien die je vroeger op de Lagere School
moest leren bij de kaart van Zeeland. Maar ondertussen vraag je
jezelf af: ‘Waar zijn hier de koeien?’ En jawel, hier en daar is ook een
veebedrijf. Laatst was ik – voor een doop van een van de kinderen te gast op zo’n bedrijf. De geestdrift van de veehouder wedijvert met
die van zijn collega akkerbouwers …
… op Noord Beveland …

De Zeelandbrug over, bijna elke dag (soms twee maal heen-enweer). Als je vanaf het eiland aan komt rijden dan zie je haar liggen,
die brug, die magistrale blijk van schoonheid en menselijk vernuft.
En bij elk weertype ligt ze daar telkens weer anders. Ook het water
dat onder de brug, bij eb en vloed heen-en-weer vloeit, heeft iedere
keer een ander aanzien. Aan het eind van de brug kom je op dat
andere eiland: Noord Beveland. Ook van die uitgestrekte akkers en
velden waar je – vooral in de oogsttijd – de meest onwaarschijnlijke
machines en apparaten ziet rondkruipen.
… op Zuid Beveland …
En zo kom je uiteindelijk in Zuid Beveland. Goes en ‘de Zak’. Daar is
het allemaal wat kleinschaliger, zo verbeeld ik mij. Je ziet er schapen
rondstruinen. En al die oeroude dijkjes die in het voorjaar omzoomd
worden door die witte bloemenpracht: het fluitenkruid buldert de
grond uit …, zo dichtte een collega-pastor ooit. Dan ga je over de
slingerende wegen langs die vruchtbare akkers. De open geploegde
klei ligt te wachten op het zaad dat gezaaid wordt … en nu, in de
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winter, is het opnieuw spannend of die grote hoge boom (een meidoorn?) bij de invalsweg van Ovezande, weer in al zijn pracht zal
gaan bloeien ...
… is het al jubel en lofzang
Als je bijna dagelijks zo’n toer maakt - in welk jaargetijde dan ook
- dan komt als vanzelf psalm 65, 9-14 op in je hart:
En jubelen doet Gij de poorten waardoor de zon opstijgt en daalt.
- Gij hebt de aarde verzorgd en gedrenkt, haar rijk en vruchtbaar
gemaakt. – Gevuld tot de rand zijn uw regenbekkens, de halmen
hebt Gij bereid voor het graan: zo hebt Gij voor alles gezorgd. – Gij
drenkt de voren en zegent het zaad. – Het hele jaar is omkranst met
uw gaven, uw voetsporen druipen van vruchtbaarheid.- Op eenzame
steppen glinstert de dauw, een gordel van heerlijkheid ligt om de
heuvels (!); de beemden dragen een kleed van kudden, de dalen (!)
een deken van graan: - het is al jubel en lofzang!

vasten: is dan alles jubel en lofzang …?
… op de aarde waarop wij leven …
Na Carnaval zijn we met het askruisje begonnen aan de vastentijd,
de veertig dagen van voorbereiding op de viering van het Paastriduüm. Het is een tijd – zo wordt het bedoeld - van voorbereiding op de
herdenking van ons doopsel tijdens diezelfde paasviering. Dat doen
we dan door te leven vanuit de sacramenten, door gebed en door
werken van boetvaardigheid en naastenliefde, intenser dan anders
nog. Kortom: het is een tijd waarin we ons willen realiseren dat het
lang niet altijd jubel en lofzang is. Kijk naar onze lieftallige ‘psalm
65- aarde’, hoe diezelfde aarde zo getergd kan worden door natuurrampen. (Zeeuwen weten daarvan.) En je vraagt je af wat er de zin
van is dat zoveel leed en verwoesting kan ontstaan. Zelfs de apostel
Paulus vraagt het zich af: Ook de schepping (-) is onderworpen aan
een zinloos bestaan, niet omdat zij het zelf wil, maar de wil van Hem
die haar daaraan onderworpen heeft. Maar - zo gaat Paulus verder:
- zij is niet zonder hoop want ook de schepping zal verlost worden
… (Romeinen 20-21)
… in de wereld waarin we leven …
Ebola-epidemie in Afrika , oorlog in Oekraïne, terreur en dreiging van
de Islamitische Staat, meer vluchtelingen dan ooit, de aarde die we
dreigen uit te putten van haar grondstoffen. Jubel en lofzang? Het
is eerder een verschrikking. En in ons eigen leven dan? Waar tobben wíj zelf niet allemaal mee? De ernstige ziekte die ons plotseling
kan overvallen en waarmee we moeten leren omgaan. Het sterven
van dierbaren. Het verlies van mijn baan. Kan ik mijn hypotheek
nog betalen? Mijn kind dat niet meer thuis komt. De kleinkinderen

die ik niet meer mag zien. Mijn (huwelijks-)relatie die op de klippen
loopt. Het conflict waarin ik een rol speel. Mijn geweten dat mij kwelt
en dat vraagt om vergeving vanwege een misstap die ik heb begaan.
Waar is Hij dan die op andere tijden Jubel en lofzang in mijn hart
doet opwellen?
… volgen wij Hem …
Juist deze veertig dagen volgen wij Jezus op de voet, op weg naar
Jerusalem. In de woestijn waar hij op de proef gesteld wordt zoals wij.
Waar hij in het licht op de berg kracht ontvangt om zijn tocht-ten-einde
met ons voort te zetten. Als hij in woede uitbarst vanwege de ontheiliging van wat hem heilig is. Waarin Hij ons zegt dat hij gekomen is om de
wereld te redden. Waarin hij ons oproept hem te volgen … En zo gaan we
met hem Jerusalem binnen, waar we hem met ‘Hosanna …’ toejuichen,
met hem aanzitten aan het Laatste Avondmaal, getuige zijn van zijn
sterven aan het kruis, in droefheid neerzitten bij zijn graf en uiteindelijk
in de Paasnacht het toch nog – gelukkig ! - kunnen uitzingen dat alles
Jubel en lofzang is … Alleluia.
Fons van Hees, pastoor

Hoe verloopt de veertigdagentijd en
voorbereiding op pasen in onze parochie?
gevierd. Op beide dagen zullen de palmtakken worden gewijd en
uitgedeeld en zal het ‘evangelie van de intocht’ worden gelezen.

Als voorbereiding op de komende periode geven wij u een overzicht
van speciale vieringen die we als parochie u aanbieden:
De Goede Week openen we in onze parochie ook voor een breder
publiek dan onze trouwe kerkgangers door vrijdagavond 27 maart
de liederen en teksten van de rockmusical ‘Jesus Christ Superstar’
ten gehore te brengen. Dat zal dit jaar in de Blasiuskerk van Heinkenszand plaatsvinden en aanvangen om 20.00 uur. Zie verdere
informatie elders in dit blad! Palmzondag wordt op zaterdag 28 en
zondag 29 maart in alle parochiekernen op de gewone kerktijden

P a a s t r i d u ü m

Chrismamis
Elk jaar wordt op de woensdag van de Goede Week ergens in het
bisdom de H. Oliën gezegend en het Chrisma gewijd door de bisschop in een ‘bisdom-brede’ eucharistieviering. Dit jaar is deze
zgn. Chrismamis op woensdag 1 april om 19.00 uur in Gilze. Vanuit
Walcheren vertrekt die ochtend rond 9 uur weer een groep pelgrims
met de trein naar Brabant om een dag lang samen een tocht van
maximaal 18 km te lopen. Onderweg zijn er steeds pauzemomenten om te eten en samen te bidden, maar de gesprekken die je
met elkaar te voet onderweg kunt hebben worden door allen het
meest gewaardeerd. We vertrekken traditioneel met de pelgrimszegen vanuit de Petrus en Pauluskerk te Middelburg. Opgave vooraf
is noodzakelijk, dan ontvangt u alle bijzonderheden: Organisatie
pelgrimstocht Chrismamis chrismamis@zeelandnet.nl.
Paastriduüm
De vieringen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake
vormen samen één geheel en worden daarom door dezelfde voorganger in dezelfde kerk gevierd.
Dit jaar gebeurt dat als volgt:

2 0 1 5

H. Maria Magdalenakerk
Goes
Pastor H. Buijssen
J. Heezemans

Witte Donderdag
2 april 2015

Goede Vrijdag
3 april 2015
19.00 uur

Paaswake
4 april 2015
22.00 uur
Paaskaars van: Hansweert, Rilland, Heinkenszand.

O.L.V. Hemelvaart
Ovezande
Pastor F. van Hees
B. van Lamoen

Witte Donderdag
2 april 2015
19.00 uur

Goede Vrijdag
3 april 2015
19.00 uur

Paaswake
4 april 2015
20.00 uur
Paaskaars van: ’s-Heerenhoek, Kwadendamme, Lewedorp.

H. Willibrorduskerk
Zierikzee
Pastor T. Verdaasdonk
W. Hacking

Witte Donderdag
2 april 2015
19.00 uur

Goede Vrijdag
3 april 2015
19.00 uur

Paaswake
4 april 2015
20.00 uur
de Paaskaars van: Haamstede

19.00 uur
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LITURGIE VIEREN? DAT IS EEN KUNST!
Zaterdag 11 april 2015, Plaats: Don Boscoschool en St.Willibrorduskerk te ‘s-Heerenhoek

…vitaal houden van onze parochiekernen…
We schreven er al eerder over (in: Parochienieuws jrg. 15, nr.9): een dag van studie, bezinning en verdieping
rond het vieren van de liturgie in onze tien kernen van de H. Mariaparochie en de H. Damiaanparochie.

Een dag voor …
Binnenkort hebben de pastores van ons pastoraal team een pak folders bij zich. Die delen zij
uit aan al de mensen die praktisch bij de liturgie betrokken zijn en daar ook verantwoording
voor dragen: Parochiebestuur, parochiekerncommissies, emeritus-priesters, kosters, lectoren,
lekenvoorgangers, tekstgroepen, eerste communie- en vormselwerkgroepen, misdienaars,
acolieten, collectanten, dirigenten en organisten, leden van alle koren in de twee parochies,
repertoire-samenstellers van de koren, bloemversiering, kerkschoonmaak. Verder komen de folders
ook te liggen in onze kerken voor ieder die er belangstelling voor heeft.
Vanuit welke vraag ?
In nr, 9 van ‘Parochienieuws’ lezen we: “Hoe vieren we – te midden
van de veelkleurige verscheidenheid in onze parochiekernen – de
liturgie op een goede manier? Dan moet eerst gezegd worden dat
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liturgie vieren niet zo maar voor de hand ligt. Liturgie vieren is als het
ware een kunst. De kunst van het vieren, de ars celebrandi. Dat is
een kunst die niet alleen voortkomt uit gaven en talenten, waarmee
zoveel mensen in onze twee parochies zich dienstbaar opstellen.

Maar behalve dat, is de kunst van het vieren ook een kunde die men
moet aanleren en … ook onderhouden.” De doelstelling is kortweg:
“We willen ons verdiepen in de betekenis van de Eucharistieviering
en de Woord- en Communieviering en ons handelen daarin. Waarom
doen we de dingen zoals we ze doen?” Het zal een belangrijke bijdrage zijn aan het vitaal houden van onze parochiekernen. Maar is
een hele dag dan niet wat veel gevraagd van onze al druk bezette
vrijwilligers – broeders en zusters in Christus?
Programma … met o.a. Leo Fijen, KRO-programma-maker
Een hele dag …
vanaf de opening om 10.00 uur tot aan het slot van de eucharistieviering die om 17.00 uur begint. Wellicht wat veel gevraagd, ja. Maar
dan héb je ook wat: een klein en inhoudsvol boekje over het thema
van de dag, met een tekst, geschreven door Mgr. Joseph de Kesel,
bisschop van Brugge. Een tekst ter voorbereiding en die toegelicht
wordt door Leo Fijen van de KRO aan het begin van de dag. Daarna
workshops met meer of minder ons bekende mensen:

Ralf Grossert,
pastoraal teamlid Oost Zeeuws Vlaanderen
Nicolette Meulenbroek,
parochiane H.Mariaparochie en
Ben Hartman,
secretaris generaal van het bisdom Breda

Jan Schuurmans, kerkmuzikale vorming Bisdom Breda

Steven de Koning,
plebaan van de
kathedraal te Breda
Ria Ombelets,
voormalig lid van ons
pastoraal team
Cas van Beek, stuurman van Diaconale Stad Roosendaal –

Paul de Maat, pastoor H. Mariaparochie.
Om 12.15 uur: Lunch.
Het gaat om de vitaliteit van onze parochiekernen …
Zoals gezegd is deze dag een belangrijke
bijdrage aan de vitaliteit van onze parochiekernen. Daarom vragen wij u om, als u
al iets op het programma hebt op 11 april,
te bekijken of deze bezigheid te verzetten is
of dat u – indien het vrijwilligerswerk betreft
– een plaatsvervanger kunt vinden. Zo verwachten wij een ruime opkomst vanuit de
tien kernen.

Leo Fijen, KRO-programma-maker

Namens het pastoraal team,
Fons van Hees, pastoor H.
Damiaanparochie
Bernard van Lamoen, pastoraal werker en
teamleider
Paul de Maat, pastoor H. Mariaparochie
Met ondersteuning van het St. Franciscuscentrum – Bisdom Breda
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Graven naar geloof – open voor wat op je pad komt
Verrijking
En van dat geloof wil An op de haar eigen, bescheiden wijze graag
iets uitdragen. Niet door overduidelijk te evangeliseren, maar door
op gelegen momenten te luisteren naar wat zich voordoet, of door
te spreken wanneer mensen daarvoor open lijken te staan. 'Onlangs
ben ik aan mijn heup geopereerd in het ziekenhuis van Dirksland.
Daar had ik een kamergenote van de Hersteld Hervormde Kerk, die
in eerste instantie wat afstand hield. Ik had mij voorgesteld en ook
gezegd, dat ik katholiek was. Later zag ik haar lezen in de bijbel. We
raakten in gesprek, en het was wonderlijk om te merken hoeveel
overeenkomsten we hadden. Ondanks de verschillen was het heel
mooi om een onderlinge verbondenheid te ervaren.'
De oecumenische contacten zijn voor An een grote verrijking van
haar eigen geloof. 'Door die contacten, de gesprekken, het luisteren
naar anderen ga je ook meer nadenken over je eigen geloof. Het
verdiepen van de betekenis ervan is voor mij heel wezenlijk. Daarom
luister ik ook graag naar Radio Maria. O, niet alles spreekt mij aan,
soms zet ik de zender ook gewoon uit. Maar er zijn vaak heel interessante lezingen, gesprekken of soms simpele weetjes, die echt iets
toevoegen.'

Onmiskenbaar maar niet opdringerig staat op de vensterbank een
mooi matglazen H. Hart-beeld, geflankeerd door twee kleine kaarsjes. Daarnaast een eenvoudig gaffelkruis zonder corpus, waarover
een rozenkrans is gedrapeerd. Hoewel deze religieuze voorwerpen
niet de eerste aandacht trekken in de woonkamer van An Hantelmann, zou haar interieur niet compleet zijn zonder deze attributen.
'Niet dat ik nou zo uitgesproken vroom wil zijn,' vertelt ze, 'maar het
geloof heeft wel een duidelijke plaats in mijn leven.' Afkomstig uit
Rotterdam woont An al ruim dertig jaar met veel plezier in Brouwershaven. 'Heerlijk rustig,' zegt ze, 'maar af en toe moet ik toch even
de sfeer van een stad opsnuiven. Met een zoon die in Amsterdam
woont, is dat nooit een probleem.'
Bijbel
De oecumenische contacten hebben altijd een belangrijke rol
gespeeld in de wijze waarop An geloof en kerk wil beleven. Vandaar
dat ze, al weer zo'n tien jaar terug, aansluiting zocht bij een bijbelgroep die oecumenisch georiënteerd was. Vier jaar geleden deed ze
een poging om vanuit de katholieke hoek een bijbelgroep van de
grond te krijgen. 'Ik kreeg de gelegenheid om een avond lobbywerk
te doen bij de bijeenkomsten van Geloven Met Volwassenen in Zierikzee. Het heeft wel wat moeite gekost, maar uiteindelijk zijn we met
een groepje van zes van start gegaan. En toch ook weer oecumenisch,' voegt An er glimlachend aan toe.
De groep komt iedere drie weken bijeen, beurtelings bij een van de
deelnemers thuis. Er wordt gewerkt met een tamelijk lijvig boekwerk:
Bijbelcursus voor beginners. 'Het mooie is, dat in de gesprekken
alles aan de orde kan komen. Altijd is er wel een raakvlak met het
dagelijkse leven te vinden. Juist dat is erg belangrijk. En ook, dat in
de – vaak overbekende – verhalen toch iedere keer weer iets nieuws
te ontdekken is. Zo kunnen we in deze gesprekken de diepte in gaan.
Dat ervaar ik als erg heilzaam. Want daardoor kun je, merk ik, groeien
in geloof.'
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het geloof iets waardevols is in haar leven,
"Datmaakt
dat An het ook graag wil doorgeven.
"

Bidden
Dat het geloof iets waardevols is in haar leven, maakt dat An het
ook graag wil doorgeven. Ze zou willen, dat ook anderen daar zo
uit zouden kunnen leven. 'Want het geeft mij kracht, het geeft mij
vreugde om 's morgens op te kunnen staan en dankbaar te zijn dat
je er bent. Dat zou ik willen uitdragen, in kleine dingen. Het geloof
sterkt mij in de intentie om te kijken wat er zoal gebeurt, sterkt mij
om open te staan voor wat er op mijn pad komt. Soms kan dat
door iemand een luisterend oor te bieden, soms door een eenvoudig gebaar, of soms ook door gewoon te bidden voor wie somber
of verdrietig is. Het gebed geeft mij een zekere kracht, waardoor
ik ervaar dat de gebeurtenissen van de dag geleid worden. Die
ervaring tilt je boven jezelf uit. En dan is het geloof voor mij een
perspectief, ook – en juist – in heel moeilijke momenten. Bidden
geeft mij dan de kracht om de dingen te kunnen dragen.'
En niet alleen An wordt op deze manier gedragen door haar
gebed. 'Ook voor anderen kun je bidden,' stelt ze. 'Zelfs voor mensen die uit zichzelf niet gelovig zijn. Bijvoorbeeld voor een vriendin,
wier man heel ernstig ziek is. Als ik zeg voor haar te zullen bidden,
en ze laat daarvoor haar dankbaarheid blijken, dan weet ik dat het
goed zit.'
Blijmoedig
Bidden en bijbel, het zijn twee krachtlijnen die An helpen om haar
geloof te verdiepen door het met anderen te delen. 'Ik word er blij
van. Je ervaart iets van het onnoembare, dat zich tussen mensen
afspeelt. En dan hoeft het woord God eigenlijk niet eens te vallen.
Daarom ben ik ook niet somber: er zullen zeker kerken gesloten
moeten worden, maar het geloof van mensen zal echt niet verdwijnen.' Blijmoedig en bescheiden, maar tegelijk ook getuigend: zo wil
An open staan voor wat op haar pad komt.
Wiel Hacking, pastoraal werker

Stille omgang
in de nacht van
21 op 22 maart 2015

9 maart: Vastendag Boven de Schelde

De Veertigdagentijd – als voorbereiding op Pasen, het Feest van de
Opstanding – concentreert zich op de drie S-en: spiritualiteit, solidariteit en soberheid. Bidden, gerechtigheid beoefenen en vasten zijn de
drie aanbevelingen die Jezus geeft voor deze periode (zie Mt. 6,1-16).
De spiritualiteit komt in onze parochies tot uitdrukking in een
aantal extra liturgievieringen, bijvoorbeeld in het houden van een kruiswegviering. De solidariteit krijgt concreet gestalte in onze aandacht
voor de Vastenaktie. De soberheid is echter in de laatste decennia
enigszins uit beeld geraakt. Waren vroeger de regels omtrent vasten
en onthouding duidelijk en breed aanvaard, nu wordt het aan ieder
persoonlijk overgelaten om daar een eigen invulling aan te geven. Toch
zou het goed zijn om elkaar hierin een zekere vorm van ondersteuning
te geven.
Daarom wil ik – net als vorig jaar – ook nu weer voorstellen een

gezamenlijke Vastendag Boven de Schelde te houden, en wel op
maandag 9 maart. De dag is eenvoudig van opzet, maar kan ons
helpen om het element van de soberheid beter te verbinden met de
solidariteit en de spiritualiteit. Mijn voorstel houdt het volgende in:
•
ieder die belangstelling heeft, kan zich bij mij opgeven voor deelname: wielhacking@gmail.com of 06-17 598 152;
•
we spreken met elkaar af, dat we die dag zullen vasten. Ieder is
vrij om de wijze te bepalen, waarop dat gebeurt. Ik zelf zal mij
beperken tot één boterham per maaltijd; wel voldoende water
drinken. Het staat ieder vrij om buiten deze dag nog andere tijden
of vormen van vasten te beoefenen;
•
in de ochtend van 9 maart krijgt iedere deelnemer van mij per
mail een gebed, dat bedoeld is om door de dag te gebruiken op
momenten die ieder zelf geschikt vindt; toezending per post kan
indien gewenst - ook plaats vinden;
•
's avonds is er om 19.00 uur een gebedsviering in Lewedorp
(centraal gelegen in het samenwerkingsverband). Daarna kijken
we samen naar de documentaire Grenzeloos samen leven in Sri
Lanka. Vervolgens is er gelegenheid om hierover met elkaar in
gesprek te gaan, vooral vanuit de vraag: hoe kunnen wij even iets
minderen voor de mensen in Sri Lanka, en wat is dan concreet
onze bijdrage aan hun welzijn? Ook: wat kunnen de mensen uit
Sri Lanka ons leren?
Wie haakt aan? Ik zie de aanmeldingen graag tegemoet!
Wiel Hacking, pastoraal werker
teamverantwoordelijke voor de Vastenaktie
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Nieuws van de bestuurstafel
Bestuurlijke zaken
Zo’n eerste vergadering van het jaar, nodigt uit om de agenda voor het
komende jaar in grote lijnen uit te zetten.
Op het gebied van financiën is afgesproken dat vóór de zomer er een
discussie wordt afgerond of de bijdragen van de parochiekernen aan
de vaste lasten van de parochie (kosten pastoresteam, organisatie)
nog wel overeenkomen met de actuele financiële situatie van de
kernen.
Wat nog belangrijker is op financieel gebied, is het begrote tekort over
2015 bij vrijwel alle parochiekernen, terug te dringen. Halverwege
2015 wordt gekeken hoe de parochiekernen daar vorm aan geven.
De principiële keuze dat de kernen zélf hun financiën beheren, houdt
in dat het gezamenlijk financiële beleid zich goed moet ontwikkelen,
want het bisdom kijkt alleen daar naar als het gaat om de financiële
positie van de Pater Damiaanparochie.

Bestuurssamenstelling 2015
In de eerste vergadering in 2015 van het parochiebestuur is John Jansen uit Hansweert bij de
bisschop voorgedragen als vicevoorzitter om Ad
Schenk op te volgen die na vele bestuurlijke jaren
afscheid had genomen. John is afkomstig uit de
parochiekern Oost-Zuid-Beveland en heeft op diverse gebieden de nodige bestuurlijke ervaring opgedaan. Samen met pastoor Fons van Hees als voorzitter, Ad Lijmbach
secretaris en André Rijk als penningmeester, gaat hij aan de slag in
het dagelijks bestuur.
Kees Boonman uit Ovezande neemt vanaf 2015 zitting in het bestuur
als opvolger van Ad Schenk.
Wijziging vicariaat
Vicaris Paul Verbeek is naast vicaris van het vicariaat Middelburg,
nu ook vicaris van Breda. In het vicariaat Middelburg waar de Pater
Damiaanparochie ook onder valt, zal diaken Egbert Bornhijm meer
ondersteuning gaan verlenen.
Pastor Voordeckers
Met ingang van 1 maart nemen we afscheid van pastoor Voordeckers
die lange tijd geheel belangeloos heeft meegewerkt aan de vieringen in de Pater Damiaanparochie. Hij gaat weer terug naar België.
De Pater Damiaanparochie is hem zeer veel dank verschuldigd voor
alles wat hij heeft gedaan en in zijn laatste eucharistieviering in onze
parochie (zondag 1 maart in Hansweert) zal er speciale aandacht
aan worden besteed.
Pastor Brooijmans
Zondag 14 juni zal pastor Tom Brooijmans zijn 50-jarig priesterschap
vieren met en speciale viering in de Eligiuskerk in Lewedorp.

Er gaat ook een werkgroep aan de slag van de parochiekernen die
een begraafplaats in eigen beheer hebben. De bedoeling is te komen
tot een uniformering van de opbrengsten, grafrechten en kosten nu al
die kernen onder één bestuur vallen. Het gaat om Lewedorp, ’s-Heerenhoek, Kwadendamme, Heinkenszand en Zierikzee.
Het bestuur heeft ook afgesproken vóór de zomer nog een evaluatie
van het parochieblad af te ronden en een start te maken met het vervolg op het ‘Beleidsplan gebouwen’ dat in december is vastgesteld.
Met de ronde van ‘Vitaliteit en Zelfdragendheid’ langs alle parochiekernen die ook dit jaar weer plaatsvindt, wil het bestuur de voortgang
van de genoemde activiteiten goed blijven volgen.

Het bisdom Breda in cijfers
Niet alleen op financieel gebied wordt aan het begin van een
nieuw kalenderjaar teruggeblikt en vooruitgekeken. Hoe staat het
met het aantal parochianen, priesters, sacramenten, vrijwilligers

en kerkgebouwen in ons bisdom?
In onderstaand schema vindt u alles overzichtelijk terug:

Aantal parochianen

2003
476.169

2008
448.000

2013
428.399

% in 10 jaar
- 10

% in laatste 5 jaar
-4

Doopsel

3585

2505

1688

- 53

- 33

Eerste Communie
Vormsel
(kerkelijk) huwelijk
Kerkelijke uitvaart
kerkgangers
vrijwilligers
aantal parochies
aantal kerkgebouwen

4120
2700
740
3860
29825
niet bekend
112
172

3180
1940
490
3170
22000
20300
89
161

2484
1305
247
2322
15521
19333
53
148

- 40
- 52
- 67
- 40
- 48

- 22
- 33
- 50
- 27
- 29
-5
- 40
-7

- 53
- 13

Overzicht priesters, diaken en pastoraal werkers in het parochiepastoraat van het bisdom Breda
priesters
diakens
Pastoraal werkers
Totaal

2014
26
14
50
90

1-1--2015
24
13
45
82

2018 verwacht
24
11
39
74

Verwachting toestroom uit opleiding voor 2018: 4 priesters, 2 diakens en geen pastoraal werkers.
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2023 verwacht
22
8
29
59

N

ieuws van

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

LIEF EN LEED
Overleden
Maria Cornelia Buijsrogge-van Laarhoven,
geboren op 12 augustus 1930, overleden op
12 januari 2015.
Jozina Steenbakker, echtgenote van Marinus
Johannis Petrus Teunisse, geboren op 19
november 1938, overleden op 5 februari
2015.

KRUISWEG
Tijdens de veertigdagentijd is er iedere vrijdagavond om 19.00 uur een kruiswegviering. Bijzonder is, dat er door enkele parochianen een
nieuw boekje is gemaakt waarin de afbeeldingen van de kruiswegstaties uit onze eigen kerk
zijn opgenomen.
Veertigdagentijd, tijd van bezinning, als voorbereiding op Pasen, feest van het nieuwe leven.
Ieder is uitgenodigd om mee te gaan langs de
staties biddend en zingend.
Jeanine Heezemans

K.V.G.Nieuws
Allereerst mijn excuus voor de datum die
ik doorgaf voor de ledenvergadering. Ik
had 10 maart door gegeven maar door

omstandigheden is dat 12 maart geworden.
De heer Polman kon enkel op donderdag en
we willen toch graag meer over zijn werk horen
als Commissaris van de Koning. Het belooft
een interessante, maar ook heel gezellige
middag te worden, komt dus allen !!! Op
18 maart is er weer een inloop middag om
14.00 uur, kosten  € 1,50 inclusief koffie of
thee. Op 24 maart maken we een uitstapje
naar Zierikzee en brengen we een bezoek aan
bakkerijmuseum “Om den broode”. We worden
daar ontvangen met een kopje koffie waarna
we een rondleiding krijgen door het museum.
Na afloop is er een wandeling door Zierikzee
gepland. Op 1 april is er weer een inloopsoos,
zoals altijd op de eerste en derde woensdag
van de maand. Dit is geen grap het is echt op
1 april ! Dan kan er op 9 april (bij voldoende
deelname)een Zeeuwse knop met hanger
gemaakt worden onder leiding van Ingrid van
de Hoek. We hebben nog veel meer leuke en
interessante middagen en avonden. Zet alvast
6 mei in uw agenda voor onze reis naar het
Vlas- en Suikermuseum in Klundert, hier later
meer over. Bent u nieuwsgierig geworden?
Kom dan eens kijken, na overleg met Ardi
Zweedijk tel. 228099 of Denise Bouman tel.
312665. Graag tot ziens !
Dien Janssen

Vrijwilligers gevraagd voor de
paasmaaltijd asielzoekers
De Interkerkelijke werkgroep Kerk en Vluchteling organiseert op zaterdag 14 maart 2015
een paasmaaltijd voor bewoners uit het AZC
in Goes. Voor deze maaltijd hebben we vrijwilligers nodig.
We zijn op zoek naar:
• 7 personen die 3 liter kippensoep of 3 liter
groentesoep willen maken.
• 25 personen die een hoofdgerecht willen
maken voor 6 personen.
• 15 personen die voor 10 personen een
nagerecht willen maken.
• 1 persoon die voor tafelversiering wil zorgen
(ongeveer 12 tafels).
• 8 personen die een cake/kruidkoek willen
bakken.
Tips:
• Alle gerechten graag zonder vlees, uitgezonderd kip. Vis en vegetarische gerechten zijn
altijd goed.
• Als hoofdgerecht: tortilla’s, wraps, gevulde
advocado’s en chili con carne zijn vaak favoriet onder asielzoekers.
• Een toetje in een glaasje/bekertje vinden
ze allemaal erg leuk (en is handig om uit te
delen)!
De maaltijd zal plaatsvinden in het Hoornbeek college, locatie Lijnbaan, te Goes. Wij
willen u vragen om tussen 16.15 – 17.45 uw
maaltijden af te leveren. Belangrijk is om uw
persoonlijke eigendommen te merken met uw

naam en kerkgenootschap bijvoorbeeld met
schilders tape. We zullen ons best doen pannen / schalen weer direct mee terug te geven,
maar dat kan niet met alles. Daarom kunt u
uw schoongemaakte pannen weer ophalen
tussen 19.30 en 20.00 uur.
Wil je, je aanmelden als vrijwilliger? Dan kan
dat via: asielzoekersmaaltijd@hotmail.com.
Vermeld hierbij a.u.b. uw voorkeur.
Vriendelijke groete,
Werkgroep Asielzoekersmaaltijd,
Lies Molenaar, Germaine Weststrate, Nelleke
Adriaanse, Janne Metske en Esther Verkuil

K
B
GOES – Nieuws
Graag nodigen wij u uit voor onze Algemene
Ledenvergadering op woensdag 11 maart om
14.00 uur in de Magdalenazaal, Singelstraat
te Goes. Na afloop van de ledenvergadering
worden nog 4 rondjes bingo gespeeld.
Wilt u alvast noteren: donderdag 16 april
presentatie Nederlandse Hartstichting. Donderdag 21 mei voorjaarsreis naar het Land
van Maas en Waal. ’s Morgens brengen we
een bezoek aan de tingieterij ’t Oude Ambacht
in Alphen aan de Maas. ’s Middags schepen
we te Appeltern in voor een rondvaart over de
Maas, een tocht die ons voert langs pittoreske
plaatsjes. Als u dit alles zou willen meemaken
en u bent nog geen lid van de KBO, dan kunt u
zich nu nog opgeven en direct al meedoen aan
bovengenoemde activiteiten. Ook willen wij u
attenderen op onze website www.kbogoes.nl
waarop vermeld staan de rubrieken: Nieuws,
Belangenbehartiging, Activiteiten, Hersenspinsel / Column, Bij de Tijd, Bezoekgroep, etc.
Wilt u nader kennismaken met de KBO?
Vraag een informatiepakket aan bij A. Huige,
tel. 221848 of e-mailadres:
ahuige@zeelandnet.nl en u ontvangt het per
omgaande.
Johan van Moorten

Parochiële Missiewerkgroep
De donateurs en leden van de Parochiële Missiewerkgroep ondersteunen al vele jaren het
werk van Goese missionarissen in Kenia en
Nigeria. De werkgroepleden onderhouden via
brieven, kaarten en e-mails contact met hen.
Hieronder de tekst van brieven die zij ontvingen van Father Albert Buijs en pater Wilfried
Kouijzer (SMA).
“Wat de geldbesteding betreft had ik het volgende opgestuurd: ln een buitenkerkje van
Malindi had ik een opvang begonnen voor
de kinderen van alleenstaande vrouwen en
kinderen van armlastige families. Met samenwerking van de sociale werksters van de parochie zijn we 2 jaar geleden begonnen met 30
kinderen, het 2e jaar nog eens 30 erbij en
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nu zijn we aan het 3e jaar begonnen. Maar
ik moest tafeltjes en stoeltjes hebben voor
de kinderen. Dat heb ik kunnen bekostigen
met jullie donatie. Tafeltjes en stoeltjes kostten 800 euro. Verder krijgen de kinderen ook
elke dag wat te eten. We hebben 3 dames die
onderwijs geven voor een mager salaris van
60 euro per maand. Dat is ook weer 240 euro
per maand. Op die manier is jullie donatie dus
goed terecht gekomen. Hier in de hoofdstatie
hebben we ook zo'n schooltje met 80 kinderen van arme gezinnen. Daarvoor zoek ik ook
elke maand 600 euro om de onderwijzers te
betalen en voor eten. Het is leuk om te zien
hoe enthousiast de kinderen zijn en daarom
is geen moeite te veel. Hartelijk dank voor de
donatie van de missiewerkgroep. Ook dat God
jullie mag zegenen.
Het allerbeste toegewenst, Fr.Albert Buijs”.
……………………………………………………………
“Hartelijke groeten vanuit Malindi en ik hoop
dat jullie het goed maken.
Ik stuur je wat foto's van de kinderen in Muyeye. Het zijn allen kinderen van straatarme
ouders die anders geen gelegenheid zouden
hebben om basisonderricht te krijgen. De
kinderen zijn gevonden door de sociaal werkers in de parochie tesamen met de Vincentius vereniging . We zijn blij dat we ze kunnen
helpen. Drie onderwijzers zijn bereid hen te
helpen met een mager salaris van 70 euro per
maand. Veel te weinig natuurlijk, maar ik kan
hen niet meer betalen. De armoede neemt
toe. Malindi moet het hebben van de toeristen
en die zijn er bar weinig deze dagen. Mensen
die werken in de hotels worden gewoon aan
de straat gezet voor een aantal maanden. We
hopen dat eind november het tij zal keren.
Verder alles goed. Het programma voor de 40
gehandicapten gaat goed door en ze krijgen
alle verzorging die ze nodig hebben met een
staf van 10 mensen. Gelukkig hebben we een
sponsor gevonden uit Schotland want dat hele
projekt vraagt een hoop geld. Maar het gaat
goed. Hartelijke dank voor al het werk dat de
missiewerkgroep doet. Mijn vele groeten aan
hen allen. Het gaat jullie goed.
Fr.Albert Buijs.”
………………………………………………….............
“Hartelijke groeten vanuit Malindi en ik hoop
dat jullie het goed maken. Gisteren kreeg ik
het jaarverslag van 2013, door jou verstuurd,
en daarvoor mijn grote dank. Mooi om te zien
wat jullie allemaal presteren om ons te helpen
in ons werk. Zo zijn we samen bezig om de
medemens te helpen.
Fr. Albert Buijs.”
Ook donateur worden van de Parochiële
Missiewerkgroep?
U kunt uw bijdrage storten op ABN-AMRO rek.
nr. NL67 ABNA 0823 2500 91.
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Parochiekern
’s-Heerenhoek
H. Willibrorduskerk
Correspondentieadres parochiekerncentrum:
Postadres: Deken Holtkampstraat 9,
4453 AH ’s-Heerenhoek
Tel. 0113-351264; B.g.g. belt u met de secretaris van
de parochiekerncommissie: R. Gielens: 0113-352067.
www.rksheerenhoek.nl
e-mail: info@rksheerenhoek.nl
Financiële gegevens:
IBAN: NL65RABO0128596538
Spoedzaken:
06-22815618
Spreekuur:
Maak een afspraak via het secretariaat.
Opgave misintenties:
via Nel de Winter-Roks,
tel. 351852 of per e-mail: winro@zeelandnet.nl
Betaling via bovenstaand banknummer.
Doopcontactpersoon:
Pastoraal Centrum, tel. 0113-218610
Kopij-adres:
e-mail: plonieparee@kpnmail.nl
Plonie Paree, Deken Tomaslaan 42,
4453 AL ‘s-Heerenhoek.

dolle weekend) kwamen alle ‘gekken’ op,
met en zonder stokje samen in onze kerk.
Uiteraard kreeg ook de kerk weer zijn eigen
kiel aangetrokken!
Voor pastoor Van Hees was het een primeur: een carnavaleske mis in de Zak van
Zuid-Beveland.
De vuurdoop ging hem goed af en als een
volleerd (maar respectabel) tonprater/
buutpastoor hield hij zijn preek deels in
dichtvorm. Met een lichte ondertoon zette hij
alle gekheid van ons dorp op een denkbeeldig stokje en wie zich op de vingers getikt
voelde, had daar zelf het meeste last van.

LIEF EN LEED
Overleden:
10 januari: Martien Vermue, echtgenoot van
Klazien Vermue-van Eijkeren; hij verbleef
geruime tijd in Theresiahof, maar woonde
Kapelaan Koningstraat 7. Zijn uitvaartdienst
was op vrijdag 16 januari, waarna crematie
te Middelburg

Oecumenische dienst
Op zondag 18 januari kwamen leden van
de PKN-gemeente Borssele en parochiekern
’s-Heerenhoek samen in onze kerk om oecumenisch de Week van de Eenheid te openen. Pastoor Van Hees en voorganger Aart
Slabbekoorn speelden goed op elkaar in
binnen het thema ‘Dorst’. Samen puttend uit
dezelfde bron kwamen we wederom tot de
slotsom dat samen vieren een goed initiatief
is en zeker jaarlijks herhaald moet worden.
Opvallend detail binnen de viering was
het uitreiken van flesjes water tijdens de
vredeswens. Zeg het met woorden werd
aangevuld met de daad bij het Woord. Na
afloop werd uiteraard dorstigen en zij die
het vooral gezellig vonden een kopje koffie
aangeboden.
Werkgroep Speciale Vieringen.

Kieltjesmis
Carnaval + kerk + Paerehat = kieltjesmis.
Deze formule wordt al tientallen jaren gehanteerd en werkt nog steeds. Op zaterdag 31
januari (traditioneel twee weken voor het

Gelukkig bleef de sfeer godsdienstig & goed
& geestig en werd in de Jeugdhoeve iedereen getrakteerd op een kop koffie.
Werkgroep speciale vieringen

SCHOOLCOMMISSIE
Het is een goede gewoonte dat er namens
de kerk (parochiekern) ook iemand zitting heeft in de schoolcommissie van onze
school. Jozien werd benaderd en zei spontaan ‘ja’. Als parochiekerncommissie zijn we
erg blij met dit aanbod en we wensen haar
veel succes bij de vertegenwoordiging op
school. We hebben het volste vertrouwen in
haar dat zij op eigen wijze school en kerk
eigentijds wil blijven verenigen.
Jozien stelt zich even voor:
Als ouder van twee schoolgaande kinderen op de Don Boscoschool voel ik mij
betrokken bij de school. In onze kerk ben
ik een van de drie begeleiders van de

VORMSELVOORBEREIDING

uit-uitvaardig
vaardig

In tegenstelling tot de eerste communievoorbereiding vindt dit project elke twee jaar
plaats: in de oneven jaartallen. Leerlingen uit
groep 7 & 8 van de basisschool/ of zij die
ergens anders naar school gaan op een gelijkwaardig niveau, kunnen deelnemen. Soms is
er een misverstand bij ouders over deelname,
omdat zij ervan uitgaan dat er elk jaar een
mogelijkheid is. Mochten er nog ouders/
verzorgers zijn, die hun kind wensen te laten
deelnemen, reageer dan snel, want de start is
begin maart en de regionale viering is gepland
op zaterdag 6 juni te Lewedorp.
Informatie via secretariaat parochiekern of via
pastor Jeanine Heezemans.

LEDENADMINISTRATIE

kindernevendienst, voor kinderen van vier
tot dertien jaar.
Ik ben dit schooljaar gevraagd om zitting
te nemen in de schoolcommissie vanuit de
Parochiekern ’s-Heerenhoek.
De schoolcommissie en medezeggenschaps
-raad vergaderen meerdere keren per jaar
over schoolzaken en alles wat daarbij hoort.
Onderwerpen die ook aan de orde komen
zijn; de katholieke identiteit, de schoolvieringen (bijvoorbeeld de start van het
schooljaar en rond Kerstmis), Eerste Heilige
Communie en Caritas.
met vriendelijke groeten,
Jozien Borgmeijer

EERSTE COMMUNIEVOORBEREIDING
Vorig jaar werd gestart met het nieuwe
project “Blijf dit doen’. Na de enthousiaste
deelname van vier betrokken ouders was
het even afwachten of we weer zo’n gouden
combinatie in stelling konden brengen. Via
contact met pastor Jeanine Heezemans
zeiden zowel Jozien Borgmeijer, als Jeanine
Witkam-Traas ‘ja’ en willen ze als voortrekkers fungeren. Samen met Jeanine en
Richard (namens parochiekerncommissie/
speciale vieringen) vormen zij de werkgroep Eerste Communie 2015.
Dit jaar gaan we meer voor kwaliteit, dan
voor kwantiteit omdat het aantal communicanten opvallend laag is. ‘Blijf dit doen’
slaat dan ook volledig aan, want communievoorbereiding is te belangrijk om een
jaar over te slaan!
Op 1 maart start de feitelijke voorbereiding met de kinderen en ouders. Zowel
ouders,als kerkgangers van onze parochiekern worden via de presentatieviering
(zaterdag 12 april) volledig betrokken. Via
dit blad houden wij u ook op de hoogte.

Sommigen denken dat alles vanzelf gaat,
zeker in een tijd van automatisering.
Helaas (of gelukkig?) is dat niet zo. Bij een
geboorte, verhuizing of burgerlijk huwelijk/
geregistreerd partnerschap worden gegevens
niet meer zo maar doorgegeven aan onze
kerkadministratie.
Daarom kan het gebeuren dat bewoners van
een pand ongewild kerkelijke informatie krijgen toegezonden. De vorige bewoners zijn vergeten hun verhuizing door te geven, of hebben
verzuimd aan te geven het blad niet langer te
willen ontvangen.
Vanaf maart stappen we geleidelijk over naar
een ander administratiesysteem, waardoor
een betere koppeling mogelijk is tussen lidmaatschap + kerkbijdrage + parochienieuws.
We zetten de belangrijkste punten even op
een rijtje:
Wenst u uw lidmaatschap van de kerk te
beëindigen? Geef dat dan aan via een melding aan het secretariaat ( zie adresgegevens
in de colofon) Belangrijk voor ons zijn uw
juiste gegevens: naam- adres en postcode +
eventueel contactnummer.
Wenst u niet langer het parochieblad te ontvangen, ook dan willen we dat graag weten,
want ongewenste post maakt ongeliefd!
Natuurlijk hopen wij dat we mogen blijven
rekenen op steun en sympathie voor onze
geloofsgemeenschap en ons kerkgebouw,
maar we respecteren uw wens in deze!

alexandra

alexandra

markusse
uitvaartverzorging

markusse
uitvaartverzorging

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

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

Uitvaartverzorging

‛DE BEVELANDEN’
Johan Hoekman

KERKBIJDRAGE
Eerder dan u van ons gewend bent (normaliter
pas in mei) ontvangt u binnenkort een verzoek
tot bijdrage actie ‘Kerkbalans’ (kerkbijdrage).
Ook hier hebben we – mede door kostenbeheersing en bezuiniging- enkele afspraken
moeten aanpassen:
Indien parochianen (dus niet alle inwoners
van ’s-Heerenhoek) geen jaarlijkse bijdrage
meer willen doneren, zijn we genoodzaakt
te stoppen met toezending van ons Parochienieuws. Indien u het blad wel wenst te

Voor een zorgzame begeleiding
Uitvaarten in geheel Midden-Zeeland
Eigen rouwcentrum met aula
en kofﬁekamer

Geldeloozepad 20, 4463 AJ Goes

(0113) 311 444
www.uitvaartzorgcentrum.nl
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ontvangen, kan dat tegen betaling van de
kosten van het blad + distributiekosten. Voor
2015 bedraagt dat €10.-; vermeld uw specifieke bijdrage duidelijk bij overschrijving
via bank of via de bekende enveloppe in de
brievenbus van het parochiecentrum, Deken
Holtkampstraat 9. Naam + postcode zijn erg
belangrijk!
Parochianen die jaarlijks €75.- of meer doneren, krijgen het blad automatisch thuisbezorgd. In de extra bijlage vindt u ook informatie over belastingteruggave bij een vijfjaarlijks
bijdrageplan.
In alle gevallen mag u altijd contact met ons
opnemen over verduidelijking of extra uitleg
betreffende alle zaken die u bezighouden.
Wij leveren zoveel mogelijk maatwerk als we
uw wensen kennen. Adressen en telefoonnummers vindt u in het kopje bovenaan ons
lokale nieuws.

TERUGKOMVIERING DOOPOUDERS
Als ouders besluiten hun kind te laten dopen
is daar een periode van bezinning en bewustwording aan vooraf gegaan. Dopen in deze
tijd is geen vanzelfsprekende zaak meer.
Ouders komen samen tijdens bijeenkomsten
als voorbereiding op de feitelijke doopviering
en overleggen met de pastor over de inhoud
van de viering.
Na deze doopviering lijkt het alsof we minder
belangstelling voor elkaar hebben, maar niets
in minder waar! We bewaren de doopschelp
een periode in de doopkapel en geven deze
uiteraard als herinnering terug aan de ouders
van de dopeling. Deze zogenaamde terugkomviering kende de laatste periode een kwijnend bestaan: niet alle ouders reageerden op
ons verzoek om met de gedoopte nogmaals
naar de kerk te komen. Wellicht lagen hier
allerlei praktische zaken aan ten grondslag.
Toch vinden we een hernieuwd contact passend en goed. Vandaar dat we een nieuwe
weg willen inslaan. Alle betrokken ouders ontvangen binnen afzienbare tijd een uitnodiging
met bijzonderheden. Wij hopen alle ouders
met hun kind te mogen begroeten op zondag
8 maart.wv
(werkgroep speciale vieringen)

JAARMARKT en KERKSNUFFEL
Even zag het ernaar uit dat de jaarmarkt
van ’s-Heerenhoek als een nachtkaarsje
zou uitgaan…maar zie: hoop doet herleven!
Er komt ook op 14 juni zo’n evenement!
De dames van de ‘Kerksnuffel’ durven het nu
weer aan om mensen te mobiliseren: gooi
bij de voorjaarsschoonmaak niet te snel uw
spullen weg en denk aan de Kerksnuffel, die
tijdens deze jaarmarkt gehouden zal worden.
Vanaf heden kan men weer contact opnemen
met mevr. Corrie Hoondert-Paree,
Werrilaan 77, tel. 351489
18

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

werken. Pastor Voordeckers werd bereid
gevonden voor te gaan en zo werd het
niet alleen een gedenkwaardige maar ook
authentieke eucharistieviering. Dit met
ondersteuning van misdienaars van de
basisschool! Het dameskoor zorgde voor
de begeleiding bij de liederen.
4 februari: rondgang Blasius Parochie.

Lief en leed
Doop
Op 1 februari werd in onze kerk gedoopt
Nikky Cornelia Pieternella Courtin dochter
van Jack Courtin en Reny Janse.
Overleden:
op 16 januari overleed Hendrik Cornelis
Traas, weduwnaar van Maatje Grim op de
leeftijd van 83 jaar. Op 21 januari werd hij
in Middelburg gecremeerd

Bijzondere vieringen
Op 14 maart stellen de vormelingen zich
voor aan de parochiekern. De viering
wordt muzikaal omlijst door Free Spirit.

De groepen 1 t/m 4 kwamen nu aan bod.
Enthousiast bezochten ze de Maria Grot,
kregen in de Pastorie informatie over de
Heilige Blasius en in de kerk informatie
over de bijzonderheden aldaar.
In de grot mochten allen een kaarsje aansteken en aangeven voor wie.
Dit was zeer gevarieerd. Opa’s / oma’s /
moeder / vader / broertje / zusje kwamen
aan bod, maar ook de hond, poes, cavia
deelden in de kaarsgedachte.

Ziekenzalving
De ziekenzalving zal dit jaar niet in de
Goede Week zijn, maar op woensdag 22
april om 14.30 uur in Poelwijck.
Anny van der Meer-Stevering.

Activiteiten 2015 jubileumjaar
Blasiusviering en rondgang Blasius
3 februari: feestdag H. Blasius.
Om 09.00 uur kwamen de groepen 5 t/m
8 van de Jan van Schengenschool bijeen
in onze parochiekerk voor het bijwonen
van een speciale Blasius viering.
Het idee was afkomstig van de leerkrachten van de basisschool zelf.
Zij hadden ook al een programma voorbereid en er was zelfs een presentatie over
Blasius en onze kerkhistorie gemaakt.
Niet moeilijk dus om daar vanuit onze
parochiekern enthousiast aan mee te

Bijzonder ook de vragen die deze toch
nog zeer jonge kerkbezoekers hadden.
Oprechte interesse! Geweldig om op zo’n
ongedwongen
manier iets te mogen overdragen.
Dank ook voor de prachtige tekeningen
die zijn gemaakt en waarmee de kerk nu
is versierd.
Parochiekerncommissie H.Blasius
Heinkenszand

Oproep in Parochienieuws
Voor het jubileumboek 2015
We zijn momenteel druk bezig een jubileumboek te maken over 200 jaar parochie
en 150 jaar kerk.
De vorige oproep, vorige zomer heeft ook
al veel materiaal opgeleverd, maar we
kunnen nog meer gebruiken.
Net als voor de kalender doen we nogmaals een beroep op u om ons te helpen
met:
- Foto’s van pastoors(van pastoor Witkamp, Groot, Kleintjes en Krook hebben
we geen portretfoto’s),
- Foto’s van vieringen (eerste communie,
vormsel etc.)
- Foto’s van bedevaarten, processies etc.
- Verhalen, anekdotes over gebeurtenissen uit de afgelopen jaren die met het
kerkelijk leven te maken hebben.
U krijgt natuurlijk al het materiaal terug
als we het gekopieerd of gescand hebben.
Wie ons kan helpen met materiaal over
de Blasiuskerk kan dit sturen of inleveren bij:
Peter van den Dries, Zilverschoonstraat 7,
4451 LE Heinkenszand tel. 0113563138
e-mail: pbjvddries@zeelandnet.nl

Terugblik Kerstdiner
Evenals vorig jaar werd - in samenwerking
met Caritas van de Rooms Katholieke kerk
en het Diaconaal beraad van de Protestantse gemeente van Heinkenszand - op 1e
kerstdag het kerstdiner voor hen die alleen
zijn gehouden.
Dit vond plaats in het Parochiecentrum H.
Blasius aan de Kerkdreef.
Er waren in totaal 31 deelnemers aanwezig,
een aantal gastvrouwen/gastheren, pastoor van Hees en mevrouw Meulensteen,
kerkelijk werker Protestantse Gemeente.
Vooraf werden de deelnemers ontvangen
met koffie en gebak. Voorts werd voor de
gasten een zangoptreden verzorgd door
Naomi Priem en vertellingen gedaan door
mevrouw Ria Hoogesteger.
Hierna gingen zij aan tafel en werd er een
heerlijk diner geserveerd.
Dit duurde tot ongeveer 14.30 uur.
Er was evenals vorig jaar onderling een
goede sfeer, zodat dit voor de deelnemers
een gezellige 1e kerstdag was.
Vooraf is door vrijwilligers heel wat werk
verzet om dit samenzijn tot een groot

succes te maken. Allen die hieraan hebben
meegewerkt, in welke vorm dan ook, heel
hartelijk dank hiervoor.
Overigens hebben diverse winkeliers/
sponsoren artikelen beschikbaar gesteld,
waarvoor onze hartelijke dank. Deze waren
“Bloem Bijzonder”, Bakker Boer, Novy,
Drukkerij Driedijk, Boerderijwinkel Van
Damme en Drogisterij Etos (fam. Karreman), alle te Heinkenszand en nog enkele
bedrijven, die niet bij name genoemd willen
worden.
We hopen met kerst wederom een dergelijk
diner te organiseren.

KBO AFDELING HEINKENSZAND
Als u dit stukje leest in het Parochie Nieuws
is onze bijeenkomst van 12 februari achter
de rug. De Heer Wilfried Staelens zal ons
bijpraten over Veiligheid, speciaal voor
ouderen. Hij zal ons voorlichten over 'Veilig
Thuis'. Aan de orde komen speciaal veiligheid, overval, babbeltruc, vallen, inbraak,
brand, internetveiligheid en het KBO onderzoek 'Veiligheid'. De aanwezigen krijgen een
uitgebreide folder. En kon u, onverhoeds,
niet aanwezig zijn, dan mag u alsnog even
bellen (568004) om zo'n folder in uw bezit
te krijgen. Verder wil ik u in de gelegenheid
stellen onze Algemene Jaarvergadering te
bezoeken. Die is op 12 maart in Maranatha
en de uitnodiging hiervoor komt mee met
de Nestor die rond 24 februari verscheen.
Dit is een belangrijke vergadering waar wij,
het bestuur van de KBO, graag veel van
onze leden en andere belangstellenden
zullen ontmoeten. Op de achterzijde van
de uitnodiging vindt u het financiële verslag 2014 en er is een bestuursverkiezing.
Dat liep een beetje uit de hand. Omdat
de papieren voor de jaarvergadering vroeg
klaar moeten zijn, i.v.m. het inleggen in
de Nestor en de ondertekening door de
kascontrolecommissie. Toen Martien v.d.
Mortel op de laatste bestuursvergadering,
op 3 februari, aangaf dat hij toch niet meer
herkiesbaar wilde of kon zijn, moest ik die
papieren wel aanpassen. Hopelijk is het
voor leden en niet-leden duidelijk genoeg.
Hebt u twijfel, bel gerust: 568004.
Wat wel duidelijk zal zijn voor de leden is,
dat wij met het bestuur inkrimpen i.p.v.
uitbreiden. Een terechte reden voor leden
en toekomstige leden om te overwegen of
een plekje in het bestuur voor u aantrekkelijk kan zijn.
Secr.:
Mina van 't Westeinde - van den Dries.

Opbrengst van de collectes
3 en 4 januari en 31 januari en 1 februari
diaconie in eigen parochie €266.00

Al 85 jaar familie bedrijf
specialisten in
• grafgedenkstenen
• aanrechtbladen
• vensterbladen
In natuursteen 1e soort materialen,
alles op maat gemaakt. Vraag vrijblijvend 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

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

Lia Heijboer
Praktijk “Onderweg” voor persoonlijke
ontwikkeling en bewustwording.
Voor psychosociale begeleiding, reiki en
hypnotherapie.
Kijk voor meer informatie op de website, mail of
bel mij! infopraktijk@zeelandnet.nl
telnr 0646367997
website: communities.zeelandnet.nl/praktijk
Oud-ovezandseweg 3, 4441TG Ovezande
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Parochiekern
Lewedorp
H. Eligiuskerk

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

Uw specialist in rouwbloemen

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

Lief en leed
Over leden
Op 9 februari 2015 is mevrouw Klazina Cornelia Boonman overleden in Zorgcentrum de
Kraayert .De crematie vond plaats te Middelburg op 12 februari .
Voor een zorgzame begeleiding

’T ging van eigens

Dag en nacht bereikbaar op:

Dat kun je wel zeggen van
de traditionele carnavalsmis die in ‘t Kraaienist weer
plaatsvond op de vrijdag van
carnaval. Een goed gevulde
kerk, Con Dios in carnavalssferen, met
daarbij de muzikale ondersteuning van de
Koenkelpotfanfare uit ’t Paerehat, zorgden
ervoor dat pastoor Fons van Hees het carnaval op deze manier vorm kon geven. Mooie
teksten in het speciale misboekje die door
leden van de carnavalsstichting werden
gelezen, bijpassende muziek en zang en de
mooie versiering, maakten de kerk nog warmer dan die al was! Voor de ras-Limburger
die pastoor van Hees is, was al het Zeeuws
niet even goed te volgen, maar dat deed
niets af aan de betrokkenheid tussen carnaval en kerk. Met zijn originele overweging
kreeg hij de mensen gewoon aan het zingen,
uniek voor de Lewedorpse geloofsgemeenschap! De oorspronkelijke geest van carnaval van samen wat doen, werd daarbij nog
eens versterkt door de prachtige collecteopbrengst van
€ 500,- voor
de Stichting
Tinkerbel die
wensdagen
organiseert

(0111) 45 07 17
www.uitvaartsd.nl

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

info@uitvaartdevlieger.nl

www.uitvaartdevlieger.nl
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voor ernstig zieke
kinderen.
De opbrengst werd
overhandigd aan Piet
van Kempen.
Het was een prachtige geestelijke opwarmer voor het carnaval in ’t Kraaienist dat in het weekend erna
weer hartelijke en vooral zeer gezellig was.
CV de Kraaiepikkers

Eerste Heilige Communie
Donderdag 12 maart gaan wij starten met
de voorbereiding. De kinderen en ouders,
broertjes, zusjes en andere belangstellenden
zijn om 15.30 uur welkom in de kerk. Pastor
Jeanine Heezemans opent het project.

Zaterdag 21 maart
De voorbereidingen en invulling voor deze
feestmiddag zijn in volle gang. De vrijwilligers hebben via de mail of post allemaal
een uitnodiging ontvangen. Mochten wij
onverhoopt iemand vergeten zijn onze excuses hiervoor. U kunt zich uiteraard opgeven
vóór 10 maart bij Tilly van Klooster
Roompotstraat 44 Lewedorp
telefoon 0113-613331 via de mail
bvklooster@zeelandnet.nl of bij iemand
anders van het parochiekernbestuur.
De feestcommissie

Mijn parochiegemeenschap
deelt...
Samen met dit parochieblad hebt u een
informatiepakket ontvangen van de actie
Kerkbalans 2015.
Het thema is ‘Mijn parochiegemeenschap
deelt....’
In de landelijke folder staat veel informatie
waarom de parochiebijdrage in feite de basis
is voor een parochiekern om in financiële zin
te kunnen blijven bestaan. In de bijsluiter van
de parochiekern ziet u meer informatie over
Lewedorp en de tarieven. U kunt gebruikmaken van de bijgesloten acceptgirokaart voor
uw parochiebijdrage, maar als u dat op een
andere manier wilt doen, is daar uiteraard
geen enkel bezwaar tegen!

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN
In de parochiezaal tenzij anders vermeld.
5 maart doopavond 20.00 uur
9 maart vastenaktie 19.00 uur.
19 maart parochiekernvergadering 19.30
uur (kantoor)

DIENSTEN IN DE KRAAYERT
Iedere vrijdag om 13.30 uur. Zie “kerkdiensten in de regio” voor in dit blad.

Van der Hooft
Uitvaartzorg

Parochiekern
Kwadendamme
H. Bonifaciuskerk

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

Schoorkenszandweg 8b, 4431 NC ‘s-Gravenpolder

-	Secretariaat is gevestigd in het parochiehuis:
J. Frisostraat 5, 4434 AC Kwadendamme.
-	Op dinsdag- en vrijdagmorgen is er iemand van
of namens de parochiekerncommissie aanwezig
tussen 9.00 – 12.00 uur.
- Telefonisch bereikbaar: 0113-649219 of 649605.
- Website: www.kerk-kwadendame.nl
- E-mail: h.bonifacius@hetnet.nl
Bankzaken:
-	ING: NL42INGB0000394345
Parochiekern Kwadendamme
-	Rabo: NL10 RABO 0346034183
Pater Damiaanparochie kern Kwadendamme
Vieringen:
- Iedere vrijdagmorgen 09.00 uur
- Iedere 1e vrijdagmorgen na de viering koffiedrinken in het parochiehuis
- Alle zondagen: 10.45 uur
- In principe ieder 3e zondag van de maand kindernevendienst voor kinderen van de basisschool vanaf 4 jaar.
- Intenties en andere mededelingen worden
afgedrukt in “de Bonifaciusbode’. Dit blad ligt
achter in de kerk en kunt u gratis meenemen.
Doopcontactpersoon:
Marga v.d. Plasse, 0113-649605.
Inleveren kopij Parochienieuws:
e-mail: hansdevos@zeelandnet.nl
Hans de Vos, Siguitsedijk 29,
4434 NB Kwadendamme, 0113-649993.

VERSLAG CARNAVALSONTBIJT
Bakker Sjors Goudswaard was weer in alle
vroegte opgestaan om een stevig én gevarieerd ontbijt op tafel te zetten. Niemand van
de raad van elf, en niemand van de kerncommissie was er dan ook ‘voe tuus ebleve’.

Marga van de Plasse

VERSLAG CARNAVALSMISSE
Uuteindelik bin ‘k ‘r nie voe tuus ebleve.
Net as de meêste mensen, wan me wouë
d’r aolegaere bie’oôre. Vee volk in de kerke,
da’s om te begunnen moôi voe de pastor,
wan die weet dan dat n ’t echt nie ‘Aol voe
niks’ doet. En ’t is vee gezelliger natuurlik,
mie zovee mensen bie mekare, verkleêd of
nie verkleêd. Noe was ‘k zelf dus nie verkleêd, mae daè kreeg ‘k toch ’n bitje spiet
van, wan ‘t is toch minder feêstelik. Dus

T: 0113 311517 / M: 06 55140274

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

kommende jaere gaè ‘k ’t aars doe.
En de prins ok, begriepe ‘k, wan die zoekt ’n
opvolger. ’n Paer veren aot n a elaete, wan
z’n steek (mie die lange plumen) mocht n
kennelik nie op z’n oôd ouwe. Mae, bie deze
steke ‘k ‘r nog ’n flienke plume bie. Onderan
z’n rik, za ‘k mae zegge. Wan a je moeite
ei mie ’t vinden van ’n opvolger, dan ei je
‘t kennelik goed edae. Ee, dan bin z’ aol
benauwd dat ‘r zo ’n goeien nie voe trug kan
komme. Mae da za toch wee wè lukke, wan
’n opvolger is nie per se beter of slechter as
z’n voorganger, ’t is gewoon ’n aren. Of - liek
as a de prediker zei - ‘Aoles onder den emel
komt en gaèt, en aoles kom op z’n tied’.
Die prediker uut de Biebel was trouwens’n
echte carnavalsganger, slaèt ‘r vers 3,13
mae ’s op nae: “De mensen kunne ‘t beste
mae ete en drienke en geniete van aoles dat
a ze doe, wan da’s percies wat a God an de
mensen egeven ei”. Da’s nog ’s goeie raed,
ee? En je kant ‘r ok nae de Carnaval nog wat
mie doe. Oewel a je mo wachte toet nae de
Vastentied, natuurlik. Mae da’s ok wee ’n
tied die a komt en gaèt.

Uw vertrouwen waard voor een
persoonlijke begeleiding

Hans de Vos

VASTENACTIE 2015
Carnaval ligt achter ons, op Aswoensdag zijn
we met het halen van het askruisje begonnen aan de Veertigdagentijd, een tijd van
vasten en bezinning, die ieder op zijn of
haar manier invult. We vragen ons af hoe we
in het leven staan, wat we voor elkaar willen
en kunnen betekenen. Dit beperkt zich echter niet tot onze eigen geloofsgemeenschap,
maar strekt veel verder, ja zelfs wereldwijd.
De Vasten is vanouds een tijd waarin ook
aandacht wordt besteed aan de landelijke
vastenactie, georganiseerd in samenwerking
met de Nederlands Katholieke Kerkgemeenschap, krachtig ondersteund door de Nederlandse bisschoppen. Het landelijk project
staat dit jaar in het teken van een toekomst
voor jongeren werkzaam op de theeplantages in Sri Lanka. Alhoewel dit een mooi item
is, hebben we als Caritascommissie besloten om niet aan dit project deel te nemen.
Dit houdt echter niet in dat we als parochiekern Kwadendamme Sri Lanka links laten
liggen, integendeel. Onze ervaring van vorig
jaar is dat een eigen of regionaal project de
mensen meer aanspreekt, getuige de mooie

ik heb geen
uitvaartverzekering
wie verzorgt mijn uitvaart?
Ook als u niet of ergens anders verzekerd bent, regelen
wij uw uitvaart zoals u dat

wilt.

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
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opbrengst van ruim € 3.500,-. Vandaar dat
wij graag uw aandacht vestigen op ondergenoemde Stichting Netherlands Sri Lanka.
Ongetwijfeld herinnert u zich nog de schrijnende beelden van de tsunami op Eerste
Kerstdag 2004. Vele duizenden doden
waren te betreuren, en honderduizenden daklozen. Deze tsunami had ook als
gevolg dat veel kinderen tijdens dit enorme
geweld hun ouders zijn verloren. Dit heeft
geleid tot de oprichting van Stichting Netherlands Sri Lanka, een particulier initiatief
van vier Goesenaren. Het doel van deze
Stichting is (wees)kinderen in Sri Lanka
zicht te geven op een betere en hoopvolle
toekomst. Dankzij giften en donaties zijn er
nu drie kindertehuizen gebouwd, waar de
stichting maar liefst 90 kinderen een veilig,
liefderijk huis kan bieden, onderwijs kan
laten volgen en medische zorg kan geven.
Ook de kinderen van de Nevendienst en
de schoolkinderen van de Mgr. Heijligersschool zullen aandacht schenken aan dit
mooie project. Tevens zullen er in de doopkapel een aantal foto’s te zien zijn van de
drie kindertehuizen. Loop er eens in, en
neem vooral de folder mee naar huis voor
nadere informatie. Hopelijk mogen we dit
jaar wederom een beroep op u doen, en
kunnen we met Pasen een mooi bedrag
doneren aan de kinderen in Sri Lanka.
Namens de Caritas-kerncommissie,
Theo Audenaerd

GRONDVERKOOP

sectie T nummer 231, groot 1.67.60 ha,
gelegen aan de ’s-Gravenpoldersestraat
nabij Hoedekenskerke
	2e Het perceel Gemeente Borsele
sectie Z nummer 301, groot 2.95.10,
gelegen bij de splitsing NoordhoekwegBimmelsweg nabij Heinkenszand,
b.	Het perceel Gemeente Borsele sectie
T nummer 10, groot 0.75.80 ha., gelegen aan de Oude Hoondertsedijk nabij
Kwadendamme, te verkopen aan de
gebruiker.
Bezwaren tegen dit voornemen moeten binnen tien dagen na het verschijnen van dit
blad schriftelijk kenbaar worden gemaakt
bij genoemd parochiekernbestuur, Johan
Frisostraat 5, 4434 AC te Kwadendamme.
Namens de parochiekerncommissie,
Sjaak Uitterhoeve

PRESENTATIEVIERING
COMMUNICANTEN
Bij het per perse gaan van dit blad was
het voorbereidingstraject voor de Eerste
Communie nog niet begonnen, dus veel
kunnen we er nog niet over zeggen. Maar
wel dat het een leuke groep is, zelfs een
grote groep: er zijn elf jongens en meisjes
die gaan meedoen. Wie ze zijn, dat gaan
ze zelf vertellen op 1 maart. We mogen als
parochiekern heel blij zijn dat zoveel jonge
kinderen zich aansluiten bij het project,
en door verhalen, door zingen, bidden en
knutselen leren over Jezus. Zij gaan door
de poort en wij mogen hen bemoedigen
en steunen.
Bijzonder is ook dat één van deze elf tijdens de presentatieviering gedoopt mag
worden; een betere les over dopen en
gedoopt zijn is nauwelijks denkbaar.
Meester Leo Grim en Marga van de
Plasse-Nagelkerke

ÔÔGKERKELIK ZUUD-BEVELANDS

Het parochiekernbestuur van de H. Bonifaciuskerk te Kwadendamme is voornemens
het bestuur van de H. Damiaanparochie te
verzoeken:
a.	d e navolgende verpachte percelen
grond te verkopen aan de bestaande
pachters, die ter zake kenbaar hebben
gemaakt gebruik te willen maken van
hun voorkeursrecht.
	1e Het perceel Gemeente Borsele
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‘Durf m’ an te kieken.’ Dat is het thema van
de eerstvolgende Zeeuwse mis, die gevierd
wordt op 15 maart. Een beetje vanuit het
idee dat je een goede formule niet te snel
los moet laten. Dus misschien niet voor
iedereen even goed verstaanbaar, maar
toch alleszins de moeite waard. A was ‘t
mae om ‘t Zuud-Bevelandse dialect levendig
t’ ouwen. En oe ka je da beter doeë as deur
te bidden en te ziengen? De kerkelike taele
is dikkels een moeilike taele, mae deur die
over te zetten in oônze moerstaele, kan ze
toch wee korter bie je komme. Dus dit ope
m’ in elk geval mie mekare te bereiken, op
die zondag vanaf 10.45 uur.
Marga van de Plasse

Parochiekern 		
Oost-Zuid-Beveland

Adres kerk Hansweert
Correspondentieadres:
Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen-kerk
Kerklaan 9, 4417 BD Hansweert
Telefoon 0113 381363
Adres kerk Rilland:
H. Josephkerk Rilland
Hontestraat 6, 4411 CL Rilland
Financiële gegevens:
ING: NL56 INGB 0000103481,
Parochiekern Oost - Zuid Beveland
RABO: NL57 RABO 0334051606
Pater Damiaanparochie kern O-Zuid Beveland
Contactpersonen:
Hansweert: J.C. Jansen, Mastgat 12,
4417 CL Hansweert, Telefoon 0113-383070,
E-mail: jcjansen@zeelandnet.nl
Rilland: J. Heijnen, Gentsestraat 12,
4411 DK Rilland, Telefoon 0113-551719.
Mob 06-14701692
De Ark Rilland, Beheerster, Els Geelhoed tel.0113551843 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
Overleden
Op 28 januari is Jo Rijk – Priem op 80-jarige
leeftijd te Kapelle overleden. We hebben
op 2 februari tijdens de afscheidsdienst in
de parochiekerk te Hansweert afscheid van
haar genomen, waarna ze in het bijzijn van
haar kinderen en kleinkinderen is gecremeerd te Terneuzen.

RILLAND
Dat heb je verdiend
Als je goed je best
hebt gedaan, verdien je een compliment. Als je werkt,
ve r d i e n j e e e n
salaris. Het is normaal dat een positieve inspanning
b e l o o n d wo r d t .
Maar ook bij een
negatieve inzet kun
je iets verdienen, namelijk straf. En zelfs als
je niet handelt: een bekeuring voor het niet
uitsteken van je hand.
In dit thema van trefwoord proberen de
kinderen een stapje verder te komen in
het denken over verdiende en onverdiende
beloningen en straffen. Ze ontdekken dat
dit in het leven niet altijd te herleiden is
tot een eenvoudig rekensommetje. Je krijgt
bijvoorbeeld niet altijd wat je, voor je gevoel,
verdient.

Tegelijkertijd zien ze hoe mensen, bijvoorbeeld in het vrijwilligerswerk, de handen uit
de mouwen steken terwijl ze er helemaal
geen beloning voor verwachten.
Groeten groep 8 ICBS de Horizon
Zang dameskoor en koffiedrinken
Op zaterdag 14 maart om 19.00 uur wordt
de dienst muzikaal opgeluisterd door het
R.K. Dameskoor. In de dienst zal voorgaan
pastor Buijssen. Na afloop is het samen koffiedrinken in de Arkzaal. U bent van harte
uitgenodigd.
Terugblik op de week voor de gebedseenheid
Op zondag 25 januari jl. is er in het kader
van de week Gebed voor de Eenheid een
oecumenische dienst geweest met de broeders en zusters van de PKN gemeente Rilland. Ondanks de matige opkomst (zeker
van katholieke zijde) was het een zeer
geslaagde dienst.
Zomertijd
Denkt u eraan: op zondag 29 maart is
het begin van de
zomertijd! De klok
wordt weer een
uur vooruit gezet.
Actie Kerkbalans
De actie Kerkbalans is weer begonnen. U
hebt inmiddels (of u krijgt binnenkort) de
acceptgiro weer in de bus. U doet toch ook
weer mee?
Schoolviering
Op Witte Donderdag, 2 april, is er een viering van de ICBS De Horizon in de kerk De
Levensbron. Via de school is er informatie
over de aanvang van deze viering.

HANSWEERT
Bloemenpot
De bloemenpot heeft in de maand december € 31,15 en in de maand januari
€ 15,75 opgebracht. Namens de bloemengroep hartelijk dank.
Oecumenische viering
Op zondag 15 maart wordt er in samenwerking met de her vormde gemeente
Hansweert/Schore een oecumenische
viering gehouden in de Protestantse Kerk
(Dijkstraat) te Hansweert. Medewerking wordt
verleend door ons gemengd zangkoor, de
cantorij en de kindernevendiensten. Voorgangers zijn diaken E. Bornhijm en ds. M. v.d.
Vlugt. De viering begint om 10.30 uur. De
viering van 11.00 uur in de parochiekerk te
Hansweert komt hierdoor te vervallen.

Parochiekern

schilders- en

Ovezande

afwerkingsbedrijf

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

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

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

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

LIEF EN LEED
Overleden
Na een maand vol spanning en zorg overleed Dick van Beek op 17 januari thuis te
Ovezande. Een week voor Kerstmis werd hij
tijdens vrijwilligerswerk voor de kerk, namelijk het ophalen van kerstbomen voor in het
kerkgebouw, door een auto aangereden.
Dick was in 1951 in Middelburg geboren,
en in Souburg opgegroeid. Bijna veertig
jaar geleden trouwde hij met Jeannette de
Jonge en kwamen ze in Ovezande wonen.
Ze kregen twee zonen. Dick werkte in de
bouw als timmerman en later als uitvoerder. Daarnaast hield hij van fietsen, tuinieren en wandelen. Na een herseninfarct op
60-jarige leeftijd moest hij veel inleveren.
Hij zat in de dorpsraad, zette zich in voor
het ringsteken, en bouwde onlangs nog de
kerststal voor de school. Zijn uitvaartdienst
werd op 23 januari in de kerk te Ovezande
gehouden, waarna de crematie in Middelburg plaatsvond.

uitbreiding!
pastorale zorg inzake
sacrament der zieken
en Overlijden

06- 53637130

Kees van Eijkeren overleed plotseling in zijn
woning te Ovezande op 23 januari. Hij was
op twee dagen na 86 jaar oud. Het grootste
deel van zijn leven heeft hij gewoond aan
de Kamerpolderdijk in Oudelande, waar
hij meehielp op de boerderij. Hij volgde de
landbouwschool, maar heeft niet de kans
gehad om verder te studeren. Hij was een
rustige, bescheiden man, maar soms ook
erg humoristisch. Met de fiets kon hij uren
lang op stap gaan en daarna veel vertellen
over de natuur en het land. In 2002 ging hij
samen met zijn zuster Corrie in Ovezande
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wonen. Hij was haar steun en toeverlaat,
tot haar overlijden. We hebben afscheid van
hem genomen tijden de uitvaartdienst op
29 januari in de kerk van Ovezande, waarna
we zijn lichaam te ruste hebben gelegd op
de begraafplaats aldaar.
Door een noodlottig ongeval overleed
Fredericus Johannes Maria de Jonge op
10 februari in de leeftijd van 77 jaar. Hij
woonde in Driewegen, en was levenspartner van Netty Maas, en eerder weduwnaar
van Anthonia Helena Raas. Freek was een
echte natuurmens die graag tuinierde,
maar ook een man met een sterke sociale
inslag die graag een praatje maakte. Hij
was een zorgzame vader en opa voor zijn
kinderen en kleinkinderen. Hij was een
gelovige man, die in zijn hart het geloof
trouw bleef, ook toen hij vanwege zijn
gezondheid niet meer naar de kerk kon.
Hij was muzikaal en leerde orgel spelen
op een keyboard. De uitvaartdienst vond
plaats op 16 februari in de kerk te Ovezande, waarna de begrafenis plaatsvond
op de begraafplaats.

Driewegen. Voorgangers waren dominee
Arie van der Maas en diaken Egbert Bornhijm. In aansluiting op het thema ‘water’
was de collecte bestemd voor het aanleggen van een watervoorziening in een
dorpje in Ghana. De gezamenlijke viering
is een jaarlijks terugkerend evenement dat
steeds meer in het kerkelijk jaar verankerd
ligt. De opkomst was zeer goed, en de ontvangst met koffie na de dienst bijzonder
hartelijk. Koorzangers uit beide geloofsgemeenschappen maakten er een feestelijke
gebeurtenis van. De eenheid waar we die
dag voor bidden, krijgt op een tastbare
manier al gestalte. We hoeven niet precies
eender te worden, maar het gaat erom
elkaar in het gemeenschappelijke geloof
te vinden.
Op zaterdag 28 februari en 22 maart zal er
gecollecteerd worden voor de vastenactie.
Informatie over het te steunen project vindt
u op het losse inlegvel in deze uitgave,
samen met het vastenactiezakje. De zakjes
worden in de week van 23 tot 27 maart bij
u opgehaald. U kunt deze ook achterin de
kerk inleveren. Alvast hartelijk dank voor u
bijdrage.

EERSTE COMMUNIE

Met bewoners en familie vierden we Kerstmis rond de opbouw van de kerststal.
Tussen de verschillende taferelen van het
kerstverhaal door, zongen we kerstliederen die iedereen van kinds af aan kent.
Heel fijn dat zangeressen van het Pius X
koor de zang enthousiast ondersteunden.
Marielle Vermue, activiteitenbegeleidster,
en Betsy Rentmeester, koster, hebben deze
viering mee voorbereid. Het was een mooie
opmaat voor 25 december, feest van de
geboorte van Jezus.
Jeanine Heezemans

OECUMENISCHE VIERING
Voor de jaarlijkse viering in de week van
gebed voor de eenheid van de christenen
hielden de parochiekern van Ovezande en
de protestantse DEO-gemeente op zondag
18 januari gezamenlijk een kerkdienst op
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Werkgroep Kindernevendienst
Angela, Saskia en Charlotte

VASTENACTIE

Namens de Caritas kerncommissie
William Harthoorn

KERSTMIS IN NIEUWSANDE

aanbieden. Het is altijd heel leuk om
samen te knutselen aan deze stokken, dus
willen we jullie uitnodigen om op maandag
23 maart van 15.30 uur tot 16.30 uur te
komen knutselen in de hal van de school.
Heb je zelf een stok, neem deze dan mee,
anders hebben wij er een voor jou. Ook
als je leuke materialen heb om te versieren, neem deze mee. Extra handen om te
helpen zijn ook van harte welkom. De kinderen zullen via school hier een brief met
aanmeldingsstrookje voor ontvangen. We
hopen met heel veel kinderen dit feest te
mogen vieren!

De voorbereidingen zijn weer begonnen!
De eerste ouderavond is al geweest. Op
vrijdagmiddag 13 maart beginnen de drie
communicantjes uit onze parochie met het
project “Door de Poort”. De kinderen leren
aan de hand van mooie verhalen uit de
Bijbel, Jezus steeds beter kennen. Ze bereiden zich zo voor op het feest van de eerste
Heilige Communie (zondag 26 april om
10.30 uur). Maar voordat het zover is zullen ze zich ook aan de parochie voorstellen in de jongerenviering van zaterdag 28
maart. Dit zal een bijzondere viering worden want: we nodigen dan ook alle andere
kinderen uit om weer met mooi versierde
Palmpaasstokken naar de kerk te komen
om samen Palmpasen te vieren!
Werkgroep eerste Communie
Saskia de Baar, Annemieke Harthoorn,
Charlotte den Toonder

PALMPASEN
Kom jij op zaterdagavond 28 maart ook
met een mooi versierde Palmpasenstok
naar de jongerenviering? Dan kunnen we
er met elkaar een mooi feest van maken.
In deze viering zullen de kinderen ook hun
op school verzamelde, vastenactiedoosjes

DE VOLGENDE TENTOONSTELLING
Zoals we al eerder gemeld hadden, gaan
we een tentoonstelling verzorgen over
kerststallen. We willen graag een oproep
doen om, als u een kerststal heeft, die
aan ons uit te lenen voor de tentoonstelling. Graag met wat informatie erbij: bijvoorbeeld hoe je eraan komt, zelfgemaakt
is, geërfd, of een andere leuke anekdote.
U kunt na Pasen contact opnemen met
de werkgroep. De opening is gepland op
zondag 3 mei. Als u iets heeft, graag een
telefoontje naar:
Marlies Schenk: 655997
Els Boonman: 655391
Jeannette van Beek: 655773

ACTIEWEEKEND UITGESTELD
Het voor dit voorjaar aangekondigde actieweekend ten bate van groot onderhoud
aan onze kerk gaat niet door. De werkgroep
“Samen Sterk voor de Kerk” is er niet in
geslaagd een geschikte datum te vinden.
Alle weekenden vanaf Pasen tot half juni
is er wel iets bijzonders te doen in en om
de kerk, of in de rest van het dorp. Vandaar
dat is besloten het weekend uit te stellen
tot april 2016.
Namens de werkgroep “Samen Sterk”
Piet Rijk

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

LIEF EN LEED
Overleden
25 januari Emma Janssen uit Borrendamme, Zierikzee, 93 jaar
27 januari Cor Verkaart uit de Cornelia,
Zierikzee, 67 jaar
31 januari Piet Scheermeijer uit de Cornelia, Zierikzee, 56 jaar

ZIEKENZALVING
Op dinsdag 3 maart wordt in verpleeghuis
Cornelia een gezamenlijke ziekenzalving/
zegening gehouden. U kunt zich hiervoor
aanmelden bij pastoor van Hees, pastor
Verdaasdonk of bij het secretariaat. Aanvang 10.30 uur.

GELOOFSVORMING MET
VOLWASSENEN
Vastenmaaltijd
Traditiegetrouw gaan wij ook dit jaar weer
samen de vastenmaaltijd nuttigen en de
opbrengst gaat zoals ieder jaar naar de
Voedselbank van Schouwen Duiveland.
Delen van onze overvloed en danken voor
de spijs die ons gegeven wordt.
Datum: dinsdag 3 maart om 19.00 uur
in het Parochiecentrum, onder leiding van
de werkgroep Geloofsvorming Met Volwassenen. Opgeven kan tot uiterlijk 28
februari bij Marijke Wessel (mailadres:
ma.wessel@wxs.nl) of bij Birgitta Bracke
(mailadres: birgittaruther@zeelandnet.nl)

PRESENTATIE COMMUNICANTEN
Op zondag 8 maart presenteren de communicantjes zich in de viering van 9.15 uur.

GREGORIAANS

UITNODIGING OUDERENPASTORAAT

De heren van het Willibrorduskoor zingen in
de Eucharistieviering op zondag 15 maart
in het Gregoriaans.

…om bij elkaar “op verhaal te komen…”
Uw leven wordt niet (meer) bepaald door
werk of zorg voor kinderen. Wat is Uw verhaal van heden, verleden en toekomst? Wat
zijn Uw verwachtingen, Uw verhaal met de
kerk, met God, met wat goed is? U wordt
hierbij van harte uitgenodigd om op verhaal
te komen bij elkaar en in gesprek te gaan
met elkaar in drie bijeenkomsten op de
donderdagmiddagen 5, 12 en 19 maart
van 14.00 tot 16.00 uur in het parochiecentrum in Zierikzee.
Het thema van 5 maart is Omgaan met tijd,
de toekomst ligt achter je…
De tweede bijeenkomst op 12 maart gaat
over Oud worden, grenzen kennen, afhankelijkheid, zorg.
Het thema van 19 maart is Zin, geloof, het
goede, ware en schone.
Gespreksbegeleiders zijn pastoor Fons van
Hees en Ria Mangnus, pastoraal werkster
Ouderenpastoraat. Opgeven kan per e-mail
bij : R.Mangnus@rkwalcheren.nl of telefonisch bij het pastoraal centrum in Goes op
dinsdag t/m vrijdag alleen ‘s ochtends op
telefoonnummer 0113-218610. Deelname
is kosteloos.
Ria Mangnus

VESPER
Op zondag 15 maart is er om 16.00 uur
een vesperviering in de Willibrorduskerk.

VASTENACTIE
Het thema van
de Vastenaktie
2015 is “Grenzeloos samen
leven”.
Sri Lanka is pas
sinds 2009 vrij
van een jarenlange bloedige
burgeroorlog.
Deze oorlog
heeft diepe
wonden achtergelaten tussen de boeddhistische Singalezen en de Hindoe’istische
Tamils. Bovendien moeten veel mensen
leven van een paar euro per dag. Vooral op
de theeplantages zijn de omstandigheden
schrijnend. De caritasorganisatie van het
bisdom Kandy, SETIK, wil de kinderen en
jongeren van de theeplantages zelfstandig
en zelfbewust maken. Door middel van
een groot aanbod van trainingen en workshops worden kinderen gestimuleerd om
hun schoolopleiding af te maken en een
voorbeeldfunctie voor de samenleving te
vervullen.
Een andere manier om de bevolkingsgroepen met elkaar in kontakt te brengen en te
verzoenen is de bloeddonatie-campagne.
In Sri-Lanka moet je in de ziekenhuizen
apart betalen voor het bloed dat je nodig
hebt bij een operatie. Voor veel mensen
is dat te duur. Wie echter deelneemt aan
het bloeddonatie-programma hoeft niet te
betalen als hij of zij ooit bloed nodig heeft.
In plaats van elkaars bloed te vergieten
delen ze elkaars bloed en redden ze er
levens mee!
Caritas Schouwen-Duiveland ondersteunt
dit project van SETIK in Sri Lanka van harte
en organiseert daarom deze inzamelingsaktie. In de week van 16 tot en met 21
maart wordt het vastenzakje, voorzien van
kontant geld of de ingevulde machtiging,
bij u opgehaald. U kunt het zakje ook achter in de kerk in Haamstede of Zierikzee
in de daarvoor bestemde box deponeren.
Of afgeven bij één van de Caritasleden in
Zierikzee: Tinus Coolbergen, Kievitstraat 26
of bij Henny Verkaart, Calandweg 7. Bent U
begaan met onze medemens die het zoveel
minder heeft? Helpt U mee? Dank U wel!
Parochiële Caritas Schouwen-Duiveland

DAGLICHT
Sta met mij in de tuin van heden,
vang het licht zolang het is,
roep het donker niet,
het komt vanzelf.
Spreek niet van verleden,
leg op toekomst geen beslag…..
Marijke van Hoof

HAAMSTEDE
Uit het logboek “Onze Lieve Vrouwe op Zee”
Vieringen.
In 2014
waren er 50
vieringen op
zondag en
ve r d e r e e n
viering op
Nieuwjaarsdag, op Hemelvaartsdag en op
Maria ten Hemelopneming. Van deze 53
vieringen waren 46 eucharistievieringen
en 7 woord en communievieringen. In 37
eucharistievieringen ging pastor A. Verdaasdonk voor en 9 eucharistievieringen
werden door Pastoor Fons van Hees verzorgd. Woord en communievieringen werden
voorgegaan door een pastoraal werker van
het pastoraal team of door mensen van
de eigen liturgiegroep. Verder waren er 2
uitvaartdiensten, 1 huwelijksinzegening (dit
betrof een Duits echtpaar, Pastor G. Buijssen uit Goes ging hierin voor) en in het
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kader van de oecumenische samenwerking
was er een Taizé- en een boeteviering. Zo
komt het totaal aantal vieringen in 2014
op 58. Het aantal kerkgangers bedroeg
dit jaar 4200. Op 15 augustus, Maria ten
Hemelopneming, was er na de viering koffie en broodjes en werd een tocht gemaakt
door de duinen naar de plaats waar in de
Middeleeuwen de kapel “Onze Lieve Vrouwe
op Zee” stond.
Koren
In de huwelijksinzegening en in beide uitvaartdiensten zong het koor van de parochie. De koren ConDios en Missicanto
zongen een Spaanse mis op zondag 27
april. Verder zong het Willibrorduskoor in
de vieringen van 6 juli, 15 augustus en 14
december. In de Kerstnachtviering zong het
Mannenkoor “De Westhoekzangers”.
Palmpaasmarkt
Deze werd gehouden op de zaterdag voor
Palmzondag. Het was een geslaagde
dag wat betreft contacten en geldelijke
opbrengst.
Pelgrimsfietstocht
Deze werd georganiseerd in oecumenisch
verband. Aan alle 7 deelnemende kerken
werd een bezoek gebracht. In onze kerk was
extra aandacht voor de in de kerk aanwezige iconen.
Algemeen
De kerk is geverfd en voorzien van een
nieuwe verwarmingsketel. De renovatie van
de patio is voltooid en deze ruimte kan nu
gebruikt worden voor diverse activiteiten.
Tijdens de Kunstschouw van 13 tot en met
21 juni exposeren hier 3 kunstenaars met
bronzen beelden en sculpturen, keramiek
en schilderijen.
Als commissie zien we terug op een goed
verlopen jaar en een goed bezochte kerk.
Met dank aan iedereen voor zijn of haar bijdrage aan onze kerk, in welke vorm dan ook.
Namens de Commissie Onze Lieve Vrouwe
op Zee.
Piet Remijn

PALMPAASMARKT HAAMSTEDE
Zaterdag 28 maart zijn we in de Onze Lieve

Vrouwe op Zee kerk van Haamstede weer
present met onze Palmpaasmarkt. De voorbereidingen zijn in volle gang en we vragen
u wederom: heeft u nog “hebbedingetjes“
die u opgeborgen heeft, omdat ze te mooi
zijn om weg te gooien? Wij houden ons
aanbevolen. Bent u creatief of heeft u een
zaak en wilt u die onder de aandacht van
de bezoekers brengen, dan kan dat altijd.
U kunt op deze fair vele dingen tentoonstellen. Natuurlijk verkopen we ook weer
lootjes: de eerste prijs is een mooi handgemaakt quilt-wandkleed (zie foto). Voor
de tweede prijs moet u iets meer moeite
doen: u kunt voor 1 euro een gokje wagen:
“Wat is de verkoopprijs van het decoratieve
en feestelijke bloemarrangement op het
altaar?” De familie Den Haas zat vorig jaar
het dichtstbij het vastgestelde bedrag en
heeft lange tijd mogen genieten van het
bloemstuk. De fair begint om 10.00 uur en
we zetten er om 16.00 uur een punt achter.
We hopen weer op een fijne ontmoeting
met parochianen en bezoekers. Voor afspraken of informatie kunt u contact opnemen
met Henny Wichgers tel. 650535.

TERUGBLIK ADVENTSVIERING

Dat is zeker van toepassing toen we op 9
februari een groep van 24 personen mochten verwelkomen voor de jaarlijkse “Grote
Schoonmaak”, gedaan door 48 handen!
Geweldig was deze opkomst en fantastisch
dat er ook weer nieuwe gezichten in ons
midden waren. Na met elkaar en in het
bijzijn van pastoor Fons van Hees koffie te
hebben gedronken gingen we aan de slag.
Het liep als een trein, ieder op zijn/haar
“eigen“ wijze en taak. Helaas kon Fons vanwege andere verplichtingen elders niet bij
de gezamenlijke lunch aanwezig zijn. Hopelijk volgend jaar! Iedereen reuze bedankt
voor zijn / haar bijdrage.
Thea Blommaert
Rian Duinhouwer

KBO
Hierbij alsnog de foto van de koninklijke
onderscheiding die Henny Verkaart tijdens
de Adventsviering Senioren opgespeld
kreeg van burgemeester Rabelink van
Schouwen-Duiveland. Het complete verslag kunt u lezen in het vorige nummer van
Parochienieuws.

TERUGBLIK EENHEIDSZONDAG
18 januari
Het was goed om zo samen te zijn en
samen te vieren, protestant en katholiek.
En dat velen dit belangrijk vinden was
wel te merken aan een bomvolle kerk. Er
waren ook veel kinderen, zij gingen voor
hun eigen verhaal naar de Driehoek en na
terugkomst bouwden zij met grote dozen
aan hun (droom)stad. De kerk was versierd
met mooie tekeningen van de kinderen ook
over hun droomstad. En het Willibrorduskoor heeft weer prachtig gezongen. De collecteopbrengst van  € 583,50 gaat naar de
straatkinderen in Oeganda.
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“VELE HANDEN….”

Koffieochtend Zierikzee
Op dinsdag 3 maart is er om 9.30 uur weer
een thema-ochtend in het parochiecentrum
in Zierikzee. Op deze ochtend verwelkomen
wij een voorlichter van Veilig Verkeer Nederland, de heer Rademaker. Hij komt onze
gasten uitleg geven over het omgaan met een
elektrische fiets. Zoals gewoonlijk is iedereen
weer van harte welkom, het wordt vast en
zeker een interessante en leerzame ochtend.
Koffieochtend Brouwershaven
Op woensdag 11 maart vanaf 9.30 uur is
de koffieochtend weer gepland in het Tonnenmagazijn in Brouwershaven. Ook daar
kan iedereen binnen lopen en aanschuiven
voor een kopje koffie/thee en om een spelletje te doen.
Jaarvergadering
Op maandagmiddag 23 maart om 14.00
uur is de jaarvergadering van de KBO in het
parochiecentrum in Zierikzee. Vanaf 13.30
uur is de zaal open. We beginnen met het
serieuze gedeelte met een overzicht van

het afgelopen jaar en kijken vooruit wat de
KBO voor u in petto heeft. Daarna volgt een
gezellig samenzijn met onder andere een
verloting. De afsluiting is rond 16.30 uur.
Toneel
Op zaterdag 28 maart verzorgt theatergroep
“Zierik” een matineevoorstelling in het MFC
met het toneelstuk “Nora, een Poppenhuis”, een speciale aanbieding voor de 3
ouderenbonden. Als lid betaalt U voor deze
voorstelling slechts € 9,--   per persoon,
inclusief een kopje koffie/thee dat U wordt
aangeboden door de KBO. Wij hebben 30
kaarten gereserveerd en U kunt zich opgeven bij Anneke Wijsman, tel 414517 en bij
Henny Verkaart, tel 414106. Graag betalen
bij aanmelden. De voorstelling begint om
14.00 uur en de zaal is open om 13.30
uur. Informatie over het stuk vindt u op de
website: www.theatergroepzierik.nl
Locatie: Multi Functioneel Centrum,
De Huijbertstraat 35 in Zierikzee.

VEERTIGDAGENKALENDER 2015
Ook dit jaar presenteren de kerken in
de Westhoek een
veertigdagenkalender. Het is gebleken
dat er ieder jaar
weer grote belangstelling voor is. Met
plezier heeft de
commissie Samen
Vieren, een samenwerkingsorgaan van 5 kerken (waaronder
de Rooms-Katholieke) in de Westhoek, deze
kalender weer samengesteld. Gezocht is
naar “voor elck wat wils”.
De veertigdagentijd heeft oude papieren.
Zo’n 1700 jaar geleden werd de periode
van voorbereiding op het paasfeest bepaald
op 40 dagen van vasten. De kerken hebben
deze dagen altijd gezien als een levenswijze
die de mens in staat stelt zich te verheffen
boven het alledaagse, naar God. Bezinning,
schuldbewustzijn en boetedoening als voorbereiding op het lijdensmysterie op Pasen.
Een opwaartse lijn naar Pasen.
De kalender begint met Aswoensdag en
gaat door tot Pasen, elke dag een bladzijde waarin u een gedicht, een lied, een
uitspraak of een verhaal vindt.Verder treft
u een overzicht aan van de avondgebeden
en de diensten in de Stille Week op diverse
locaties in de Westhoek. Vanaf 1 februari
is de kalender te koop in de kerken tegen
de kostprijs van € 2,50. Een waardevolle
kalender voor jezelf, maar eveneens uitermate geschikt om er een ander een plezier
mee te doen. De kalender is verkrijgbaar in
de kerk voor en/of na de dienst, maar kan
ook besteld worden bij Marijke Wessel, tel.

461407 of bij Wim Hack, tel. 651708.
De samenstellers hebben te kennen gegeven het stokje over te dragen aan….ja, aan
wie? Mocht U interesse hebben, meldt U
dan aan bij de genoemde personen.

Verfhandel

Franse

OECUMENE IN DE WESTHOEK
U wordt van harte uitgenodigd voor de Seidermaaltijd in de zaal van de Gereformeerde kerk aan de Platboslaan te Haamstede
op maandag 23 maart, aanvang 16.45 uur
tot plm. 19.00 uur. Opgeven vóór 18 maart
bij Marijke Wessel, tel. 461407.

OECUMENE IN DE WESTHOEK
Vieringen in de Stille of Goede Week:
Palmzondag 29 maart: Avondgebed
19.30 uur in de Bethlehemkerk te
Scharendijke.
Maandag 30 maart: Avondgebed
19.30 uur in de Hervormde kerk te
Noordwelle.
Dinsdag 31 maart: Viering van
boete en vergeving
19.30 uur in de R.K. kerk Haamstede.
Woensdag 1 april: Avondgebed
19.30 uur in de Bethlehem kerk te
Scharendijke.
Witte Donderdag 2 april: Viering
19.30 uur in de Hervormde kerk Burgh.
Goede Vrijdag 3 april: Viering
19.30 uur in de Hervormde kerk te
Renesse.
Stille zaterdag 4 april: Avondwake
21.00 uur in de Gereformeerde kerk
Haamstede.
Zondag 5 april: Dageraadviering
06.00 uur in de Gereformeerde kerk
Haamstede.
Aansluitend: Paasontbijt.

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

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

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

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

VOOR UW AGENDA
Donderdag 5 maart om 20.00 uur in het
kerkcentrum van de Gasthuiskerk: schrijven
van persoonlijke levensverhalen onder leiding van Ina Braber.
Zaterdag 7 maart om 20.00 uur in de Adriaanskerk te Dreischor: Lof en Lust, concert
met veel muziek van Bach door Domestica
uit Rotterdam.
Zaterdag 7 maart om 20.00 uur in de
Nieuwe Kerk: Zeeuws Byzantijnkoor. Toegang € 10,--. Vrienden van de Nieuwe Kerk
gratis toegang.
Zaterdag 14 maart om 20.00 uur in de
Nieuwe Kerk: The Crucifixion onder leiding
van Rinus Verhage.
Vrijdag 27 maart om 19.30 uur in de
Nieuwe Kerk: Matthäus Passion door het
koor Luscinia onder leiding van Wim Boer,
en het Scaldis Consortium. Toegang € 30,--,  
kinderen en studenten € 15,-- .

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
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colofon
PASTORAAL CENTRUM
Secretariaat/teamassistentie:
Plonie Paree
Ineke Priem
Zusterstraat 4, 4461 JA Goes
tel. 0113-218610
pastorteam@zeelandnet.nl
Openingstijden Pastoraal Centrum:
van di t/m vrij van 10.00 tot 12.00 uur
PASTORAAL TEAM
- Wiel Hacking, pastoraal werker
tel. 06-17598152
wielhacking@gmail.com
- Fons van Hees, pastoor
tel. 0111-720565
avanhees@zeelandnet.nl
- Jeanine Heezemans, pastoraal werker
tel. 06-44024841
  jmaheezemans@xs4all.nl
- Bernard van Lamoen, pastoraal werker
b.v.lamoen@rkwalcheren.nl
- 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
Activiteiten uit een van onze parochiekernen die vitaliteit uitstralen…

15 jaar Parochienieuws in beeld..

