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woord
van de hoofdredacteur

Tijd
zondag. Met name tussen negen en elf uur is het spitsuur voor
pastores in onze regio. Alle tien kerken willen zoveel mogelijk een
priester c.q. eucharistieviering en liefst op een zo gunstig mogelijke
tijd ( zo laat mogelijk). Bij het huidige pastoresteam is het onmogelijk aan alle wensen tegemoet te komen en dus blijven er vroege
diensten ( Heinkenszand/ ’s-Heerenhoek) en late vieringen ( Goes,
Haamstede en Hansweert).
Onze protestantse geloofsgenoten kennen een verscheidenheid in
diensten, verspreid over de gehele zondag. Driemaal daags is in
sommige kringen heel gewoon. Wellicht dat de zondagsplicht hier
nog vooral gevoeld wordt. Onze kinderen kennen die morele plicht
niet meer en hebben wellicht via hun ouders (= wijzelf) dat beeld
bijgesteld: verleden tijd dus!
Ook bij het samenstellen van dit blad is alles aan tijden gebonden.
Tussen het vaststellen van de inhoud en het drukken van een nummer zitten minimaal acht dagen. ‘Tijd zat’ is voor sommigen een
rekbaar begrip, maar drukker en bezorgers leveren graag stipt hun
werk af.
Afgelopen week gaf paus Franciscus aan dat hij erover dacht vroegtijdig zijn pausschap te beëindigen; de levenslange termijn die er
normaliter voor staat wil hij zeker niet nastreven, althans zo beweerden de nieuwsbronnen. Een termijn van 3- 5 jaar zou een nieuwe
dimensie kunnen betekenen. Staatshoofden worden vaak voor een
termijn van vier of vijf jaar gekozen en dat is misschien de achterliggende gedachte van hem om dat verrassende besluit te nemen
We gaan na de Veertigdagentijd/ Vastentijd de paastijd in. Na boetedoening en soberheid breekt een periode aan van blijdschap, nieuw
leven en feeststemming.
Eind maart wisselen we de wintertijd weer in voor de zomertijd. Tijd
om te zaaien, planten, maaien en tuinwerk, na een periode van
schijnbaar dode en verdorde planten.
Voorjaarsmoeheid schudden we snel van ons af door vroeg uit de
veren te komen, na een wintertijdvak waarin kou en sneeuw dit jaar
bijna geen rol van betekenis hadden, maar het wel lekker was als je
wat langer kon blijven liggen.
Tijdstippen: Pasen en paasontbijt horen net zo bij elkaar als Kerstmis en het kerstdiner, dat laat in de namiddag of meestal in de
vroege avonduren gepland wordt. Paaswake en kerstnacht zijn qua
tijdstip misschien gelijk, maar hebben duidelijke verschillen in de
drie dagen die ervoor liggen ( paastriduüm) of de twaalf dagen die
erop volgen.
Vooral Kerstmis wordt aangegrepen om naar de kerk te gaan; wellicht dat het vroege tijdstip op de Paasmorgen een reden voor sommigen is om de kerk niet te bezoeken. De nachtmis met Kerstmis
en de paaswake op de vooravond van Pasen ontlopen elkaar niet
veel qua belangstelling. Licht en kaarsen geven misschien dan een
extra prikkel om te kerken.
Een eucharistieviering door het jaar duurt gemiddeld een uur; voor
bijzondere vieringen als de nachtmis of paaswake moet meer tijd
uitgetrokken worden: minimaal negentig minuten.
Tijd en beperkingen gelden ook voor kerkdiensten op gewone
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Parochienieuws nummer 3 verschijnt op donderdag 30 april
en bevat alle informatie voor Hemelvaart
en Pinksteren.
Uw tekstbijdragen kunt u aanleveren via
de plaatselijke correspondenten tot uiterlijk donderdag 16 april. Algemene
stukken kunnen via de hoofdredactie
naar parochienieuws@zeelandnet.nl

Schuldhulpvrijwilligers
Wie in de schulden zit,
brengt dat niet graag naar
buiten. Begrijpelijk, want je
moet daarmee een kwetsbare kant van jezelf laten zien. Schaamte
en een sfeer van taboe verhinderen mensen vaak om de problemen
echt aan te pakken. Bovendien is er in veel situaties sprake van een
gecombineerde problematiek. Naast de schuldenlast kan er sprake
zijn van een gebroken relatie, psychische problemen, werkloosheid
of dreigende uithuiszetting.
Mensen die onderkennen, dat ze een helpende hand kunnen
gebruiken om uit deze problematiek te komen, kunnen aankloppen bij de organisatie SchuldHulpVrijwilligers Goes. De vrijwilligers
zijn goed getraind, bereid om te luisteren naar de moeilijkheden en
ervaren in het gezamenlijk zoeken naar oplossingen. De organisatie
SHV Goes zet zich in voor alle inwoners van De Bevelanden, die een
beroep doen op het hulpaanbod. Opgezet vanuit het Leger des Heils
maakt SHV geen onderscheid in kerkelijke achtergrond of levensovertuiging. Iedereen wordt, na een intakegesprek, geholpen of eventueel
deskundig doorverwezen.

Wat kan een schuldhulpvrijwilliger concreet voor u doen? Zij
of hij biedt een luisterend oor; hulp aan huis, met de rekeningen
op de keukentafel; hulp bij het op orde krijgen en houden van het
huishoudboekje; ondersteuning bij het voorkomen van schulden en
ondersteuning tijdens en na schuldhulpverlening.
Voor de stuurgroep van SHV is het steeds van belang om een
goed evenwicht te vinden tussen de groeiende groep van hulpvragers en de behoefte van mensen om zich in te zetten als vrijwilliger.
Vrijwilligers krijgen een basistraining en daarna nog de nodige follow
up. Ook zijn er geregeld bijeenkomsten om ervaringen met elkaar uit
te wisselen en zich te oriënteren op deskundige sprekers.
Er is een frisse website, waarop zowel hulpvragers als vrijwilligers de nodige informatie kunnen vinden: www.shvgoes.nl. Ook de
nodige contactgegevens kunt u er vinden.
Wiel Hacking,
namens het pastorale team
verantwoordelijk voor de diaconie

ZALIG PASEN
we zeggen het uit gewoonte.
wat betekent het nog voor jou?
Mens zijn is fijn
ook er in blijven geloven
al zie je vaak het tegenovergestelde.
Er heeft een Mens geleefd
in een moeilijke tijd
met mensen die even onbarmhartig waren
als wij soms.
Hij kende het geloof en ongeloof van zijn vrienden.
Mensen zijn zo moeilijk te vertrouwen.
Op de lastigste ogenblikken
laten ze elkaar in de steek.
Hij is er ook op doodgelopen
een afschuwelijke gebeuren op een kruis
Pas dan zijn de mensen in Hem gaan geloven.
Zij zeiden: Hij leeft!
Ze kregen weer moed
en durfden het leven aan.
Zij getuigden van Hem
tegen beter weten in
ten koste van hun eigen leven.
Toch koos Jezus niet de sterkste getuigen.
Hij durfde zich kwetsbaar maken
in gewone mensen
ook in jou.
Zalig Pasen!
Erik Stijnen
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Kerkdiensten in de regio
datum+tijd

plaats

voorganger

soort

koor en bijzonderheden

WEEKENDVIERINGEN EN GROTE FEESTDAGEN			
Woensdag 1 april					

19.00 uur Gilze
Mgr. J. Liesen
Eucharistieviering
Chrismamis
					

Donderdag 2 april		

Witte Donderdag		

Vrijdag 3 april			

Goede Vrijdag		

08.30 uur Zierikzee
F. van Hees
Lauden		
09.00 uur Heinkenszand
W. Hacking
Schoolviering
RK-kerk
09.00 uur Goes
J. Heezemans
Schoolviering
Bisschop Ernst, RK-kerk
10.30 uur Rilland
B. van Lamoen
Schoolviering
De Levensbron
11.00 uur Kwadendamme
J. Heezemans
Schoolviering
RK-kerk
13.30 uur Lewedorp
F. van Hees
Ziekenzalving
De Kraayert
14.30 uur 's-Heerenhoek
J. Heezemans
Viering van W en C
Theresiahof
14.30 uur 's-Heer-Arendskerke ds. M. Wisse /
Oecumenische viering
Poelwijck
		
A. v.d. Meer		
19.00 uur Goes
H. Buijssen /
Eucharistieviering
Herenkoren Heinkenszand en Goes
		
J. Heezemans			
19.00 uur Zierikzee
A. Verdaasdonk/
Eucharistieviering
Willibrorduskoor
		
W. Hacking			
19.00 uur Ovezande
F. van Hees /
Eucharistieviering
Koren Kwadendamme, 's-Heerenhoek, Ovezande
		
B. van Lamoen		
					
08.30 uur Zierikzee
Liturgie Groep
Lauden		
08.45 uur Lewedorp
F. van Hees
Schoolviering		
09.00 uur Zierikzee
Liturgie Groep
Schoolviering
Kinderkruisweg
13.30 uur Lewedorp
H. Buijssen
Kruisweg
De Kraayert
15.00 uur Kwadendamme
Liturgie Groep
Kruisweg		
15.00 uur Hansweert
Liturgie Groep
Kruisweg
Gemengd koor
15.00 uur Heinkenszand
Liturgie Groep
Kruisweg
Dameskoor
15.00 uur Goes
Liturgie Groep
Kruisweg
Con Amore
15.00 uur 's-Heerenhoek
Liturgie Groep
Kruisweg
Dameskoor
15.00 uur Zierikzee
Liturgie Groep
Kruisweg
15.00 uur Ovezande
kerk open
Kruisweg		
19.00 uur Zierikzee
A. Verdaasdonk /
Viering van W en G
Willibrorduskoor
		
W. Hacking			
19.00 uur Ovezande
F. van Hees /
Viering van W en G
Singing Voices / Oal In
		
B. van Lamoen			
19.00 uur Goes
H. Buijssen /
Viering van W en G
Herenkoor
		
J. Heezemans			
					

Z aterdag 4 april			Paaswake		

08.30 uur Zierikzee
F. van Hees
Lauden		
16.00 uur Goes
J. Meeusen /
Oecumenische viering
Ter Weel / St. Maarten inde Groe
		
ds. H. Catsman			
20.00 uur Zierikzee
A. Verdaasdonk /
Eucharistieviering
Willibrorduskoor
		
W. Hacking			
21.00 uur Ovezande
F. van Hees /
Eucharistieviering
Dameskoor Heinkenszand en Pius X
		
B. van Lamoen			
22.00 uur Goes
H. Buijssen /
Eucharistieviering
Herenkoor
		
J. Heezemans			
					

Zondag 5 april			

1e Paasdag		

09.00 uur ´s-Heerenhoek
E. Bornhijm
Viering van W en C
Dames- en herenkoor
09.00 uur Heinkenszand
F. van Hees
Eucharistieviering
Herenkoor
09.15 uur Zierikzee
A. Verdaasdonk
Eucharistieviering
Willibrorduskoor
09.30 uur Goes
J. Heezemans
Viering van W en C
Gezinsviering
09.30 uur Ovezande
W. Hacking
Viering van W en C
Pius X
09.30 uur Rilland
B. van Lamoen
Viering van W en C
RK Dameskoor
10.30 uur Lewedorp
E. Bornhijm
Viering van W en C
Con Dios, Gezinsviering
10.45 uur Kwadendamme
F. van Hees
Eucharistieviering
St. Caecilia
11.00 uur Goes
W. Hacking
Viering van W en C
Herenkoor
11.00 uur Haamstede
A. Verdaasdonk
Eucharistieviering
Samenzang
11.00 uur Hansweert
B. van Lamoen
Viering van W en C
Gemengd koor
18.00 uur Goes
S. Klim
Eucharistieviering
Poolse viering
					

Maandag 6 april		

2e Paasdag		

10.00 uur Goes
H. Buijssen
Eucharistieviering
Con Amore
					

Dinsdag 7 april					

09.30 uur Goes
F. van Hees
Eucharistieviering
Dagkapel
					

Donderdag 9 april					

10.00 uur Goes
W. Hacking
Viering van W en C
Ter Valcke
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Kerkdiensten in de regio
datum+tijd

plaats

voorganger

soort

koor en bijzonderheden

WEEKENDVIERINGEN EN GROTE FEESTDAGEN			
Vrijdag 10 april					

09.00 uur Kwadendamme
Liturgie Groep
Viering van W en C
Dagkapel
13.30 uur Lewedorp
F. van Hees
Eucharistieviering
De Kraayert
					

Z aterdag 11 april					

17.00 uur 's-Heerenhoek
Pastoraal Team
Eucharistieviering
Afsluiting liturgiedag
					

Zondag 12 april			

2e Zondag van Pasen		

09.00 uur ´s-Heerenhoek
F. van Hees
Eucharistieviering
Esperanto, Pres. Communicanten
09.00 uur Heinkenszand
H. Buijssen
Eucharistieviering
Dameskoor
09.15 uur Zierikzee
Liturgie Groep
Viering van W en C
Willibrorduskoor
09.30 uur Ovezande
Liturgie Groep
Viering van W en C
Pius X
10.30 uur Lewedorp
F. van Hees
Eucharistieviering
Eligiuskoor
10.45 uur Kwadendamme
L. Peeters
Eucharistieviering
Byzantijns koor
11.00 uur Goes
H. Buijssen
Eucharistieviering
Con Amore
11.00 uur Haamstede
Liturgie Groep
Viering van W en C
Samenzang
11.00 uur Hansweert
Liturgie Groep
Viering van W en C
Gemengd koor
					

K

Dinsdag 14 april					

09.30 uur Goes
F. van Hees
Eucharistieviering
Dagkapel
					

Vrijdag 17 april					

09.00 uur Kwadendamme
Liturgie Groep
Viering van W en C
Dagkapel
13.30 uur Lewedorp
H. Buijssen
Eucharistieviering
De Kraayert
					

Z aterdag 18 april					

19.00 uur Heinkenszand
F. van Hees
Eucharistieviering
40 jarig jubileum Dameskoor
19.00 uur Goes
H. Buijssen
Eucharistieviering
Herenkoor
					

Zondag 19 april			

3e Zondag van Pasen		

09.00 uur 's-Heerenhoek
Liturgie Groep
Viering van W en C
Samenzang
09.00 uur Heinkenszand
Liturgie Groep
Viering van W en C
Herenkoor
09.15 uur Zierikzee
F. van Hees
Eucharistieviering
Willibrorduskoor , 1e Heilige Communie
09.30 uur Ovezande
H. Buijssen
Eucharistieviering
Pius X, Doop
09.30 uur Rilland
E. Bornhijm
Viering van W en C
Samenzang
10.00 uur Goes
M. van Roekel
Viering van W en G
Admiraal De Ruyter Ziekenhuis
10.30 uur Lewedorp
Liturgie Groep
Viering van W en C
Eligius
11.00 uur Goes
Liturgie Groep
Viering van W en C
Herenkoor
11.00 uur Haamstede
A. Verdaasdonk
Eucharistieviering
Samenzang
11.00 uur Hansweert
H. Buijssen
Eucharistieviering
Gemengd koor
11.30 uur Kwadendamme
F. van Hees
Eucharistieviering
Singing Voices, 1e Heilige Communie
16.00 uur Zierikzee
F. van Hees
Vesper
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Dinsdag 21 april					

09.30 uur Goes
F. van Hees
Eucharistieviering
Dagkapel
					

Woensdag 22 april					

14.30 uur 's-Heer-Arendskerke F. van Hees
Ziekenzalving
Poelwijck
					

Vrijdag 24 april					

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
14.45 uur Goes
J. Meeusen
Weeksluiting
Ter Weel / St. Maarten in de Groe
					

Z aterdag 25 april					

19.00 uur Goes
J. Heezemans
Viering van W en C
L'Esprit
19.00 uur Goes
eigen priester
Vietnamese viering
Dagkapel
19.00 uur Heinkenszand
W. Hacking
Viering van W en C
Young Spirit, Pres. Communicanten,
				
Doop
19.00 uur Rilland
H. Buijssen
Eucharistieviering
Samenzang
19.00 uur 's-Heerenhoek
B. van Lamoen
Viering van W en C
Missicanto, Pres. Vormelingen
					

Zondag 26 april					

09.00 uur 's-Heerenhoek
F. van Hees
Eucharistieviering
Dameskoor
09.00 uur Heinkenszand
H. Buijssen
Eucharistieviering
Free Spirit
09.15 uur Zierikzee
A. Verdaasdonk
Eucharistieviering
Willibrorduskoor,
10.30 uur Ovezande
F. van Hees
Eucharistieviering
1e Heilige Communie, Oal In
10.30 uur Lewedorp
B. van Lamoen
Viering van W en C
Eligius
10.45 uur Kwadendamme
Liturgie Groep
Viering van W en C
St. Caecilia
11.00 uur Goes
H. Buijssen
Eucharistieviering
L'Esprit
11.00 uur Haamstede
A. Verdaasdonk
Eucharistieviering
Samenzang
11.00 uur Hansweert
J. Heezemans
Viering van W en C
Gemengd koor
					

Dinsdag 28 april					
09.30 uur Goes

F. van Hees

Eucharistieviering

C

Dagkapel
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Graven naar geloof – iederéén draagt iets bij
Onbekend maakt onbemind, zegt het spreekwoord. Maar daar komt
verandering in, als de
weergave van mijn gesprek met Marjolein van
Roekel onder ogen van
de lezers komt. Hoezo
onbekend? Marjolein:
'Vanmorgen verzorgde
ik een introductie voor
nieuwe medewerkers in
het ADRZ. Zelfs voor hen
is het niet duidelijk, wat
het werk van de geestelijk verzorger inhoudt.
Wij werken in Goes met een team van drie geestelijk verzorgers:
Jeannette van de Beukel en Marianne Zandbergen namens de
protestantse kerken en ik zelf namens de katholieke kerk. Maar
uitgangspunt bij ons werk is, dat wij beschikbaar zijn voor alle
patiënten, ongeacht hun levensovertuiging.
Krachtbronnen
Wanneer mensen hier terecht komen, dan gebeurt het dat ze
geconfronteerd worden met de waarom-vraag. Levensvragen, vragen rond zingeving komen sneller naar boven als je met ziekte of
ernstige beperkingen te maken krijgt. Belangrijk in mijn werk is om
in dergelijke situaties vooral te luisteren. Het past niet, dat ik de
vragen van mensen beantwoord voor hen, maar dat ik hen help
om hun eigen antwoord te vinden. Ik probeer aan te sluiten bij wat
voor deze mens de krachtbronnen zijn, waaruit zij of hij kan leven.
Dat vraagt maatwerk, want de richting waarin de antwoorden worden gevonden is afhankelijk van de eigen levensovertuiging. Ook in
crisisomstandigheden, die door het ziekteproces worden versterkt,
zie je dat mensen leren ontdekken hoe hun leven de moeite waard
kan zijn, ondanks de beperkingen van dit moment of de handicaps
in de toekomst.
Ik breng dus veel tijd door aan het bed, ten behoeve van
de patiënten. Daarnaast verzorgt ons team de kerkdiensten op
zondag, samen met voorgangers uit de regio. Ook het aansturen
en begeleiden van de vrijwilligers, zo'n vijftig in totaal, vraagt de
nodige aandacht. Verder zijn we attent op wie aanwezig is in het
stiltecentrum: patiënten, bezoekers, medewerkers. Mensen kunnen
er een kaarsje aansteken, iets opschrijven in het intentieboek, folders met relevante informatie vinden, bidden (moslimmedewerkers
binnen de organisatie laten er hun gebedsmatjes achter) of lezen
in bijbel, koran of hindoeïstische bhagavad gita. Soms gebruik ik
de ruimte ook als een rustige omgeving een gesprek te kunnen
voeren.
Iederéén kan bijdrage
Vanuit mijn eerdere werk als psychiatrisch verpleegkundige en ook
vanuit mijn altijd al aanwezige belangstelling voor religie, ben ik in
deeltijd theologie gaan studeren. Wat mij altijd heel erg geboeid
heeft, dat zijn de contacten met en de verhalen van mensen. Mijn
interesse gaat uit naar hoe mensen hun weg vinden in levensbeschouwelijke vragen. Ik merk, dat ik iets kan betekenen voor mensen, bijvoorbeeld als ik zie dat mensen die niet helemaal kunnen
herstellen – door de gesprekken die we hebben – toch tot een
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zekere aanvaarding kunnen komen. Maar soms gebeurt het ook in
een eenmalig contact, zoals wanneer ik iemand in een onrustige
situatie kan opvangen met een kopje koffie, wat tijd en een luisterend oor. Het is vooral de tijd die verpleegkundigen ontbreekt,
maar die ik mag geven aan wie dat nodig heeft.
Daarbij speelt natuurlijk ook mijn eigen geloofsovertuiging een rol. Ik ga ervan uit, dat ieder mens op een of andere
manier kostbaar is. Iedereen kan iets bijdragen aan de samenleving, los van de persoonlijke beperkingen of de handicap. Soms
zeggen patiënten wel eens tegen me, dat ze geen betekenis meer
hebben voor hun omgeving. Als de situatie het toelaat, stel ik in
zo'n geval als wedervraag, of mijn gesprekpartner wel eens bidt
voor de kinderen of kleinkinderen. En als zij of hij dat doet, dan is
dat toch ook van betekenis voor de omgeving. Iedereen draagt iets
bij.
Bidden helpt
Belangrijk vind ik ook, om steeds te zoeken naar de mogelijkheden
die mensen nog hebben, naar het goede dat ze in zich dragen. Ik
wil vooral dat zien, niet allereerst de beperking of de handicap. Die
overtuiging speelt ook een rol in mijn bijdrage aan het ontwikkelen
van een visie op goede zorg in het ziekenhuis. In deze tijd is er veel
aandacht voor het kostenaspect en dat is niet onbelangrijk, maar
ik wil aandacht vragen voor de patiënt als mens en voor de betrekking tussen patiënt en zorgverleners. Ik ben hierbij geïnspireerd
door wat ik in mijn opleiding geleerd heb over zorgethiek.
Mijn geloof zou ik kunnen omschrijven als een fundament van optimisme: er is altijd hoop, altijd de mogelijkheid van
een goed perspectief. Vaak komt dat tot uitdrukking in het gebed
met of voor mensen, als een soort afsluiting van onze ontmoeting.
De situatie van deze persoon wordt door het gebed in een groter
perspectief geplaatst. In het gebed vertrouwen wij ons toe aan
God, ook al kunnen we nog geen betekenis zien in de huidige, som
zeer ellendige situatie. Bidden helpt: niet dat de situatie er door
verandert, maar dat je er zelf anders in kunt gaan staan.'
Wiel Hacking, pastoraal werker
Contactgegevens:
Marjolein van Roekel-Lambregts
T: 0113-234031
E: m.vanroekel@adrz.nl

Op bedevaart naar beauraing

Vaak leven wij tegenwoordig in een wereld die oppervlakkig is en
gejaagd. Dagelijks worden wij overspoeld met schokkende beelden
en onthutsende berichten uit en over onze wereld. Wij, gelovige Christenen, vinden maar moeilijk de tijd, rust en stilte die nodig zijn voor
inkeer in onszelf, voor contact met God, voor gebed en bezinning.
Bezinning op het hoe, waarom en waarheen met al ons dagelijks doen
en laten.
Goed geleide bedevaarten maken stilte, rust, inkeer en bezinning
mogelijk. De bedevaart bezorgt ons kracht en heerlijke dagen door
de ervaring van de schoonheid van de natuur onderweg, van de steun
van de medepelgrims en vrijwilligers, van de ontroerende Kerkelijke
plechtigheden in het Heiligdom, om God te mogen vinden samen met
Maria. Voor de 67e keer vertrekken dit jaar vanuit Bisdom Breda weer
de bedevaarten naar Beauraing. Vicaris Paul Verbeek, onze Vicaris, is
sinds 1996 Voorzitter van het Comité Pro Maria en gaat jaarlijks mee.
Samen met een collega-priester gaat hij voor in de door het Comité
samengestelde Nederlandse vieringen. Daarnaast is er uiteraard
ruimte voor een pastoraal gesprek voor wie daar behoefte aan heeft.
Beauraing is een plaatsje gelegen in de Belgische Ardennen waar
Maria 81 jaar geleden 33 maal is verschenen aan vijf kinderen. Maria
gaf aan de kinderen een boodschap: ‘’’Bouw een kapel en laat de
mensen hier ter bedevaart komen’’.
Van harte nodigen wij U uit om met ons mee op pelgrimage te gaan.
Het thema dit jaar zal zijn1:” MARIA IS VERSCHENEN AAN DE KINDEREN” Op 22 augustus 2013 is de Bovenkerk op het Heiligdom
met in de crypte de Rozenkranskerk tot basiliek verheven tijdens een
heel indrukwekkende en zeer bezochte Plechtige Eucharistieviering.
Onlangs is Mevrouw Gilberte Degeimbre de laatste van de 5 zienders

van de verschijningen in Beauraing overleden op 10 februari 2015.
In het ziekenhuis Mont-Godinne op de gezegende leeftijd van bijna
92 jaar.
De verzorgde bedevaart wordt gehouden in het weekend van 30-31
mei en 1 juni 2015 en begeleid door een arts, verpleegkundigen en
vrijwilligers, die borg staan voor een goede verzorging. kosten verzorgde
bedevaart van € 219,00 tot € 248,00 per persoon, afhankelijk van de
voorzieningen. Opgave voor de verzorgde bedevaart voor 25 april. De
dagbedevaart is op zondag 31 mei 2015. Vaak komen er dan familieleden en andere bedevaartgangers naar Beauraing.
Voor de dagbedevaart kunt U zich aanmelden tot 10 mei. Kosten voor
de dagbedevaart zijn € 28,00 p.p. dagbedevaart kinderen t/m 11 jaar
€ 14,00 per kind.
Verdere informatie kunt U inwinnen bij:
Familie De Smit, Goes, 0113 - 212048
mevr. Luijben- Den Boer, Oosterland, 0111 - 643390
mevr. T. den Boer- de Kok, Hansweert, 0113 - 381385
mevr. C. Boonman, Lewedorp, 0113 - 612222
mevr. M. Courtin – Rijk, Heinkenszand, 0113 - 568500
mevr. S. Vermeulen-Rentmeester, Ovezande, 0113 - 655589
dhr. P. Beulens, Kwadendamme, 0113 - 649311
HOOFDPROPAGANDIST:
Dhr. P. Beulens, Kwadendamme, 0113 - 649311
VOORZITTER:
Vicaris Paul Verbeek, Bergen op Zoom, 06 - 83215322
U kunt ook onze website bezoeken. www.bedevaartbeauraing.nl

Schrijft U alvast in Uw agenda…
Op dinsdag 26 mei zal ’s middags Sanny Bruijns, (o.carm.) een lezing geven over Maria:
‘elke tijd haar eigen Madonna’. Plaats: Magdalenazaal , Goes.
Ria Mangnus. Ouderenpastoraat
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Wat bezielt Paus Franciscus?

Na twee jaar is Paus Franciscus nog steeds populair in de media, en
dat waren wij van een paus niet meer gewend. Het geheim daarvan
moet wel gezocht worden in de begroeting op het Sint Pietersplein
na zijn benoeming: “Goedenavond, broeders en zusters”. Een paus,
waarmee de mensen zich kunnen identificeren: een van ons!
Inmiddels lijken de eerste haarscheurtjes naar buiten te treden: hier
en daar kritische opmerkingen, ook van katholieken. Het meest verregaand daarin was tot nu toe Antoine Bodar, een begrip in katholiek
Nederland: priester, theoloog estheticus, een man die van mooie
dingen houdt. Denk maar aan zijn radioprogramma om 9 uur op zondagmorgen:’ Echo van eeuwigheid’. En verder: zeer gehecht aan het
verleden en gevoel voor stijl. Daarom dat hij paus Franciscus lomp
en impulsief noemt en de preek, die de paus voor de werkers in de
curie, het bestuursapparaat van de kerk, in de dagen voor Kerstmis
hield, een “scheldrede” noemt. Vandaar dat Bodar eindigt met:
“Laten niet-oplettende juichers hun verwachtingen jegens Franciscus
matigen. Dat voorkomt teleurstelling”. (Dagblad Trouw, 14 februari)
Om een goed inzicht te krijgen in wat Franciscus bezielt, moeten we
zijn Apostolische exhortatie “Evangelii gaudium” (de vreugde van het
evangelie, Rome, 24 november 2013), eens aandachtig lezen. De
vertaling van deze Exhortatie ( aansporing) is in het Nederlands vertaald en in de boekhandel verkrijgbaar ( 188 blz.).
Paus Franciscus is geen man die zich met alle problemen en probleempjes van de afzonderlijke biddommen wil bemoeien. Hij wil
liever werken aan een heilzame “decentralisatie”. Hij wil zich beperken tot onderwerpen die de zending van de Kerk nu bezig moeten
houden. Geen navelstaarderij maar aandacht voor de echte problemen van de Kerk van nu en dat moet gebeuren met begrip voor de
8

situatie van nu. De paus spreekt graag over barmhartigheid. Mooie
formulering: de parochie moet geen clubje worden van uitverkorenen die alleen naar zichzelf kijken. En Rome moet zich niet teveel
met de afzonderlijke bisdommen bemoeien. Rome moet hoofdzaken
goed van bijzaken kunnen onderscheiden want het gaat om “het
wezenlijke hart van het Evangelie”. Franciscus doet voortdurend een
beroep op het Tweede Vaticaans Concilie en op de eeuwenoude
traditie van de katholieke theologie. Een mooie uitspraak, tekenend
voor deze paus: “de barmhartigheid is de grootste van alle deugden”.
Men moet meer over de genade dan over de wet spreken.
De kerk moet een open huis zijn, iedereen kan deel uitmaken van
de gemeenschap, zelfs de toegang tot de sacramenten zou niet om
een of andere reden afgesloten mogen zijn. En dan denken wij hier
in Nederland spontaan aan mensen die gescheiden zijn en toch
weer graag deel zouden willen nemen aan de eucharistie, dus ook
de communie ontvangen. En dat hebben onze bisschoppen nu juist
verboden!
De Exhortatie beperkt zich niet tot kerkelijke aangelegenheden. Franciscus staat zeker kritisch tegenover de economie. Hij zegt: “Zoals
niet doden” een grens aangeeft die niet overschreden mag worden,
zo moeten we ook neen zeggen tegen een economie van uitbuiting
en sociale ongelijkheid. De paus zal waarschijnlijk Latijns America
op het oog hebben, wanneer hij zegt dat de mensen die uitgebuit
worden, in feite “overschot, resten” zijn. Overconsumptie en sociale
ongelijkheid gaan hand in hand.
Verder merkt de paus op dat het katholieke geloof vandaag geconfronteerd wordt met een wildgroei van nieuwe religieuze bewegingen.
Hij ziet dat als een gevolg van de leegte die een seculariserend
individualisme heeft achtergelaten. Ook een deel van de gedoopten
heeft niet meer het gevoel tot de Kerk te behoren. Dit lijkt mij, gezien
de situatie in ons land, een trefzekere opmerking! Ook merkt de paus
op dat het moreel relativisme (ik maak zelf wel uit wat goed of slecht
is) niet toevallig samengaat met een vertrouwen in de absolute rechten van het individu. Wij zien de laatste tijd inderdaad voorbeelden
van een verabsoluteerde vrijheid.
Wanneer de paus spreekt over “Missionaire spiritualiteit”, merkt hij
op dat pastoraal werkzaam zijn, dus ook vrijwilligers werk in de kerk,
niet gezien moet worden als een aanhangsel in het leven maar dat
het deel moet uitmaken van de identiteit. Vrije tijd is heilig geworden, maar de paus vindt dat we op moeten passen voor “egoïstische
verzuring”!
Er wordt ook aandacht besteed aan de verhouding man – vrouw in
de kerk. Mannen en vrouwen zijn gelijkwaardig. Dat is ook de overtuiging van de Kerk. Maar wanneer het gaat over de vrouw in het ambt,
is de paus heel duidelijk: het priesterschap is alleen voor mannen en
wel als teken van Christus Bruidegom die zich geeft in de eucharistie. Deze theologische benadering zal waarschijnlijk veel mensen in
onze tijd nog moeilijk kunnen overtuigen. Maar de paus wil wel een
duidelijk onderscheid maken tussen macht en functie. De priester
moet goed begrijpen dat hij niet boven al de anderen staat want de
bedieningen in de Kerk rechtvaardigen geen enkele vorm van superioriteit van de een tegenover de ander!
De katholieke kerk is een wereldkerk. En daarom is de katholieke
kerk een volk met vele gezichten en met een grote culturele diversiteit. De boodschap van het evangelie heeft daarom een culturele
aankleding. Maar soms vervalt dat in een ijdele verheerlijking van
de eigen cultuur en daarom waarschuwt de paus voor fanatisme.
Missionarissen moeten daarom in harmonie samenwerken met de
autochtone christenen. De Nederlandse missionarissen die in het

verleden een heel groot aandeel hebben gehad in de missionering,
hebben dit in het verleden al door schade en schande moeten leren,
met name in Afrika! Dat neemt niet weg dat de verkondiging in een
cultuur ook gepaard moet gaan met verkondiging in de professionele, wetenschappelijke en academische wereld. Het gaat immers
om de geloofwaardigheid van het geloof.
Evangeliseren betekent het Rijk Gods tegenwoordig stellen in de
wereld. Daarom kunnen wij de godsdienst niet beperken tot de strikt
persoonlijke levenssfeer. Hierbij verwijst de paus naar de heilige
Franciscus van Assisi (1181-26), voor de huidige paus een bron
van inspiratie! Een echt geloof, aldus de paus, draagt in zich een
diep verlangen de wereld te veranderen, iets beters achter te laten
na onze doortocht. Met betrekking tot de sociale leer van de Kerk
verwijst de paus naar het “Compendium van de sociale leer van de

Kerk”. Maar hij merkt wel op dat noch de paus, noch de Kerk een
monopolie hebben in de interpretatie van de sociale realiteit of
in de oplossingen voor alle problemen die zich vandaag stellen. Hij
herinnert er ook aan dat onze aarde de hele mensheid toebehoort
en dat je, wanneer je geboren wordt op een plaats met minder hulpmiddelen, het niet zo kan zijn dat je dan maar een minderwaardig
leven moet leiden. De paus heeft gevoel voor realiteit maar blijft toch
optimistisch: “Het is waar dat het vaak lijkt of God niet bestaat: we
stellen vast dat onrechtvaardigheid, boosheid, onverschilligheid en
wreedheid niet afnemen. Nochtans is het zeker dat in de duisternis
altijd iets nieuws begint te kiemen.”
Laten we hopen dat Franciscus de gelegenheid krijgt en de noodzakelijke medewerking om zijn ideaal iets dichter bij te brengen.
Harrie Buijssen

Adres
Vicariaat Middelburg
Burg. Stulemeijerlaan 8
4611 EE Bergen op Zoom
T 0164 - 245365
E vic.middelburg@bisdombreda.nl
www.bisdombreda.nl
Betreft: 2015-010/jk
Bergen op Zoom, 12 maart 2015
Aan de beroepskrachten aan de leden van de parochiebesturen en IPV-besturen
Aan de teamassistenten Aan de emeriti in het vicariaat Middelburg
Beste mensen,
Met ingang van 1 december 2014 heeft bisschop Liesen vicaris Paul Verbeek benoemd voor zowel het vicariaat Middelburg als het vicariaat Breda.
Stafmedewerker van het vicariaat Middelburg, diaken Egbert Bornhijm, kwam per 1 februari 2015 volledig beschikbaar voor het vicariaat Middelburg. Opdat Paul Verbeek meer aandacht kan besteden aan het vicariaat Breda heeft hij
enkele van zijn taken in het vicariaat Middelburg overgedragen aan zijn stafmedewerker.
Het betreft met name de aandacht voor de samenwerkingsverbanden in het vicariaat.
Vicaris Paul Verbeek zal in de bijzondere aandacht voor pastorale beroepskrachten en besturen en het goed functioneren van het samenwerkingsverband directe zorg en aandacht hebben voor de Lievevrouweparochie te Bergen op
Zoom, waarvan hij tevens pastoor is. Voor alle overige acht samenwerkingsverbanden die ons vicariaat rijk is, zal Egbert
Bornhijm de eerste contactpersoon zijn.
Vicaris Paul Verbeek blijft algemeen aanspreekpunt voor alle samenwerkingsverbanden.
Met de bisschop is afgesproken dat we na een jaar deze veranderde werkwijze van de zowel de vicaris als de stafmedewerker zullen evalueren.
Met vriendelijke groet,
Paul Verbeek, vicaris
Egbert Bornhijm, stafmedewerker
José Kamps, secretaresse

pverbeek@bisdombreda.nl
ebornhijm@bisdombreda.nl
vic.middelburg@bisdombreda.nl
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PAASGEVOEL
De vastentijd is al lang niet meer de periode van onthouding: geen
vlees, geen zoet, geen feesten en partijen en zeer beperkt in ontmoetingen tussen geliefden. De moderne vorm kenmerkt zich meer
in geestelijke zin:.
nadenken, verdieping, bewustwording.
Uiterlijke kenmerken zijn grotendeels verdwenen, zowel buiten de
kerk, als binnen in het kerkgebouw. De liturgische kleur ‘paars’ wordt
echter nog gehandhaafd en in sommige kerken valt de afwezigheid
van bloemen en orgelspel juist op.
Veertig dagen lang je dingen ontzeggen is best lang. De een zoekt
het in ‘bewust geen alcohol’, de ander beperkt het TV kijken of bezuinigt in de samenstelling van de maaltijd. Het besef dat je er ‘beter’
van wordt, of gespaard geld aan goede doelen kan schenken is een
welkome bijkomstigheid.
Zonder al te nostalgisch te worden moet ik toch terugdenken aan
de vastentijd van vroeger; met name de regels die in acht werden
genomen tijdens die periode:

die naar Rome gingen, de lege wijwatervaten en het verwijderen van
altaarkleden, kandelaars en Allerheiligste uit het tabernakel.
Goede Vrijdag was een verplichte schooldag, waarin de kerk uiteraard ook bezocht werd. Vaak moest er die week gebiecht worden
(paasbiecht) en oefende je geduldig de oefening van Berouw in de
kerkbank.

Paaszaterdag/Stille Zaterdag had ook al iets vreemds: alle wijwaterbakjes thuis werden schoongemaakt en gevuld met nieuw wijwater,
dat in grote tonnen bij de uitgang van de sacristie stond. Alle lege
vieuxflessen ( met dop) kregen een nieuwe bestemming: voorraad
voor het komende jaar!
Het begon uiteraard met het askruisje dat je met trots de hele
dag droeg, als teken van: ‘ik ben naar de kerk geweest!’ De alom
bekende vastentrommel werd uit de kast gehaald, zeker op vrijdag
geen vlees of jus, maar meestal een ei (al of niet met gesmolten
botersaus) en het bezoek aan de kerk.
Met name de periode waarin heiligenbeelden
en kruizen achter paarse doeken verdwenen, de
opsmuk ver te zoeken was en de Goede Week
startte met Palmzondag.
Het Lijdensverhaal, waarbij je soms mocht gaan
zitten, omdat het zo lang duurde voor alles gelezen
werd; het ontbreken van de preek (vanwege de
beschikbare tijd wellicht) en het uitreiken van de palmtakjes. Thuis
gekomen werden de oude, verdorde takjes gretig vervangen door vers
gezegend groen. Palmpaasstokken herinner ik me niet.
De Witte Donderdagviering daarentegen had wel heel veel bijzonderheden in zich: de voetwassing, de gedoofde godslamp, de klokken,
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Pasen was een en al vrolijkheid: het gebeier van de klokken; het zoeken van de eieren die uit de klokken gevlogen waren ( geen smoesjes
over paashazen!) en vooral kippeneieren verven en later opeten.
Chocolade paaseitjes waren in ons huis snel geteld en gepeld.
Och ja, een kinderhand was gauw gevuld, maar het besef dat Pasen
toch wel iets heel bijzonders was, is altijd gebleven.
Richard Gielens

Grenzen verleggen
God,
We weten vaak niet
waar de grens ligt
tussen wat je kunt zien
en wat je moet geloven.
Konden we u maar zien met onze ogen,
dan zou geloven in u
een stuk makkelijker zijn.
God,
Het verhaal van Pasen

Oecumenische bieeênkomst
Op zondag 19 april 2015 is er een ‘oecumenische bieeênkomst’ in ‘t Kerkje van Ellesdiek
(Ellewoutsdijk). Op deze derde zondag van de maand april 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 Hannie Oele. Het thema is ‘Dien durpel, ee’.
Het mannenkwartet ‘Mie z’n vieren’ zal aan deze bijeenkomst meewerken. De bijeenkomst
begint om 14.30 uur. De toegang is gratis. Er wordt gecollecteerd voor de Wilde Ganzen en
voor de onkosten van ‘t Kerkje.
Later is deze bijeenkomst te beluisteren op www.kerkje-ellesdiek.nl onder het kopje
Oecumene.
Jan Minnaard, Oecumenische Werkgroep Ellesdiek

Oecumenische Kerkendag

stelt ons op de proef:
een mens die opstaat uit de dood,
dat is toch bijna niet te vatten?
En toch…
Een mens die opstaat
om een ander te beschermen,
te helpen of te bevrijden,
daar kunnen we ons
wél iets bij voorstellen!
God,
Geef ons het lef
om onze grenzen zo te verleggen
dat we – als het nodig isover onze eigen angst heen durven
stappen
en voor een ander opkomen.
Geef ons de kracht
om als bevrijde
en bevrijdende mensen te leven!
Greet Brokerhof- van der Waa

De kerken van Zeeland ontmoeten elkaar en presenteren zich in de binnenstad van Goes Na
de bijzonder succesvolle eerste versie van de Oecumenische Kerkendag. Zeeland in 2010
in het centrum van Middelburg wordt inmiddels hard gewerkt aan een tweede editie. Deze
zal plaatsvinden op zaterdag 30 mei 2015 nabij de beide Maria Magdalenakerken in de
binnenstad van Goes.
U kunt deze datum alvast in uw agenda noteren!
Vrijwilligers gevraagd
Vele handen maken het werk licht. Daarom is de organisatie op zoek naar vrijwilligers, die
een handje willen meehelpen om ook deze oecumenische kerkendag tot een succes te
maken. Heeft u interesse? Meld u dan aan door een e-mail te sturen met daarin uw naam,
adres, postcode, woonplaats alsmede telefoonnummer aan: kerkendag2015@gmail.com

Dameskoor Sint Blasius
Heinkenszand 40 jaar
Zaterdag 18 april aanstaande viert het Sint Blasiuskoor
haar 40 jarig bestaan. Dat willen we natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan.
We willen u van harte uitnodigen voor deze feestelijke viering o.l.v. pastoor Fons van Hees om 19.00 uur.
Na de viering nodigen we u allen uit voor een gezellig
samenzijn onder het genot van een kopje koffie met iets
lekkers. We sluiten deze heugelijke gebeurtenis af met een
hapje en een drankje.
We hebben er veel zin in en hopen velen van u te mogen
begroeten.
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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
Gedoopt
15 maart: Logan William Hartman, geboren
op 1 oktober 2014, zoon van: Willem en
Candice Hartman.
21 maart: Elisa Anthonia Franciska (Sofie)
Nieuwenhuize, geboren op 5 december
2014, dochter van: Michel Nieuwenhuize en
Ingeborg Maas.
Overleden
Margaretha Maria Helena Cabollet, weduwe
van Hubertus Wilhelmus Wolters, geboren op
3 november 1933, overleden op 12 maart
2015.

Gezinsviering op Paasmorgen
Om 9.30 uur is er
voor alle kinderen
een paasviering 'STA
OP en BLOEI".
Daarna mogen de
kinderen eieren zoeken en staat er een
glaasje limonade
klaar om samen het
Paasfeest te vieren.
Feest van licht en nieuw leven!
Pastor Jeanine Heezemans
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PAROCHIELE MISSIEWERKGROEP
(vervolg)
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. Deze maand een
brief, die zij ontvingen van pater Wilfried
Kouijzer (SMA).
“Beste broeders en zusters !
Voorzover deze wensen U nog niet bereikt
hebben, wens ik U allen een gezond en
gezegend Nieuwjaar! Zegeningen zijn er
inderdaad neergestreken, hier in Afrika,
gedurende het afgelopen jaar en dan met
name door jullie gulle bijdragen! Voor mijzelf was het afgelopen jaar, een jaar met
vele nieuwe ervaringen. Na mijn aankomst
in Nigeria in september 2013, heb ik het
afgelopen jaar gebruikt om mij verder in te
burgeren hier in de Nigeriaanse cultuur en
gemeenschap. Nigeria is duidelijk anders
dan de overige West-Afrikaanse landen
waar ik tot nu toe geweest ben voor de missie. Gelukkig staat ook hier vriendelijkheid
op de eerste plaats, maar daarbij moet
de sterke aandrang voor een onverdiend
“fooitje” niet over het hoofd gezien worden.
Dit heeft natuurlijk zijn redenen. Men kan
duidelijk stellen dat de kloof tussen rijk en
arm hier heel groot is. Sommigen zwemmen letterlijk in het geld, terwijl anderen
het inderdaad van het onverdiende fooitje moeten hebben. Deze strijd om het
bestaan is één van de redenen voor het
vele geweld dat ik hier in het land om mij
heen zie. Hierbij wil ik dan ook opmerken
dat het hier in Ibadan relatief rustig is. De
Yoruba’s die hier wonen staan bekend om
hun tolerantie, en dan met name religieuze

tolerantie, en dat hebben we heel hard
nodig hier in Nigeria! Nu ik werkzaam ben
in het SMA vormingshuis en les geef in het
Seminary en tevens spiritueel begeleider
ben aldaar, wordt ik minder geconfronteerd
met de lokale noden. Zodoende is dan
ook € 470,-- van jullie bijdrage gebruikt
voor filosofie- en theologie boeken voor
de bibliotheek van het vormingshuis. Deze
bibliotheek is hard aan uitbreiding toe, de
aanwezige boeken zijn oud en beperkt in
aantal. Niettemin, het goede is dat klassiekers het altijd goed blijven doen, en
klassiekers zijn er ook voldoende onder de
‘oude’ boeken. Het afgelopen jaar bracht
mij ook naar Zambia. Daar was de priesterwijding van één van onze studenten in
Ibadan. Afgestudeerd en met toestemming
voor de priesterwijding was ik dan uiteindelijk getuige van de wijding van deze
nieuwe SMA priester missionaris. Deze
reis naar Zambia bracht mij ook in contact
met andere Sma missionarissen in landelijke gebieden met weinig financiele draagkracht. Aangezien in één van de dorpen de
mensen zelf hun nieuwe kerkje al tot dak
niveau hadden opgebouwd, heb ik het resterende bedrag van € 500,-- voor een dak
betaald vanuit jullie bijdrage. Ik kijk dan
ook uit naar een foto van het complete
kerkje om het zo te zijner tijd aan jullie te

kunnen laten zien. Een andere € 360,-- is
overgemaakt aan het landbouwproject in
Congo DR. In het voorgaande jaarverslag
had ik U al bericht over dit landbouwproject. Het doel van dit project is om de missie te versterken en de lokale vrouwelijke
arbeiders te ondersteunen door middel van
de opbrengst van de oogst van ‘manioc’,
oftewel ‘cassava’.
Restte er dan nog € 30,--. Dit bedrag heb
ik aan een Nigeriaanse vrouw gegeven
wiens echtgenoot blind is geworden en
die ook zojuist bevallen is van een tweede
kindje. Het geld wordt
gebruikt om voedingsupplementen aan te
kopen die vervolgens
weer verkocht worden.
En zo heeft U dan een
kijkje kunnen nemen in
het ‘Afrikaanse’ wereldje dat dank zij U weer
een beetje beter draait. Het mocht U opgevallen zijn dat uw bijdragen aan een grote
varieteit aan doelen ten goede is gekomen.
Aarzelt U dan ook niet om in de toekomst
bij donaties aan te geven aan welk doel U
uw geld ten goede wenst te komen. Mocht
U dit aan ons over willen laten, weest dan
gerust dat het ten goede komt aan Uw Afrikaanse medemens en dat hiermee zegeningen voor hen en voor uwzelf verworven
worden! Nogmaals hartelijk dank.
Wilfried Kouijzer, SMA”
Ook donateur worden van de Parochiële
Missiewerkgroep ? U kunt uw bijdrage storten op ABN-AMRO rek.nr. NL67 ABNA 0823
2500 91.

K.V.G. NIEUWS

uit-uitvaardig
vaardig

Beste lezers, ik wil u graag mee nemen
naar onze volgende uitnodiging. We kijken
even terug op een goede, gezellige ledendag, die weer werd gehouden in het Heer
Hendrikhuis in ‘s-Heer Hendrikskinderen.
Er waren heel veel leden aanwezig: goede
opkomst waar we heel blij mee zijn. De
ontvangst met koffie en door Erna zelf
gebakken taart was al een goed begin. Het
bestuurlijke gedeelte met aftredende en
nieuw gekozen bestuursleden verliep vlot.
We nemen afscheid van Corrie en verwelkomen Dimphy voor lief en leed. De bezorgers
krijgen allemaal een bloementje aangeboden. Hierna was het de beurt aan de heer
Polman, Commissaris van de Koning, met
een interessant inkijkje in zijn werk. Na een
voortreffelijke lunch kwam de gezelligheid
aan bod met Con Animo. We kijken terug
op een prima geslaagde dag.
De avond met Ingrid van den Hoek op 9
april gaat door, de dames maken dan een
Zeeuwse knop met hanger.
Dan gaan we op 6 mei op reis naar het
Vlas-en Suikermuseum in Klundert. We
krijgen in twee groepen een rondleiding,
er staat ons een voortreffelijke lunch te
wachten. Daarna rijden we door de mooie
natuur, richting Non Plus Ultra waar weer
een heerlijk diner op ons wacht.
Vergeet ook de inloopsoos niet elke 1e en
3e woensdag van de maand vanaf 14.00
uur. U bent van harte welkom. Wilt u ook
deelnemen aan alle gezellige en interessante excursies enz. neem dan contact op
met Denise Bouman tel.312665 of Ardi
Zweedijk tel. 228099. Graag tot ziens!

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

Dien Janssen
Pater Wilfried Kouijzer

Uitvaartverzorging

‛DE BEVELANDEN’
Johan Hoekman
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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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.

de toekomst van al deze kinderen en droeg
alle doopschelpen, die bij de eigen doopviering gebruikt werd.
De bijeenkomst werd afgesloten met een
kopje koffie en thee, waarbij er ruimte was
voor een informeel samenzijn. In 2017
hopen we wederom deze viering te mogen
organiseren.
Werkgroep Speciale Vieringen

OLIEBOLLENACTIE

ACTIE KERKBALANS 2015

Overleden:
6 maart: Joannes (Jan) Oosthoek, Molendijk 78, 75 jaar oud; uitvaartdienst was op
dinsdag 10 maart, waarna begrafenis op ons
kerkhof.
Cornelia Theresia de Jonge- de Baar, 87 jaar,
echtgenote van Johannes de Jonge, woonachtig Burgemeester Van Horsighstraat 46;
de uitvaartdienst was op maandag 23 maart,
waarna graflegging op ons kerkhof.

Vorig jaar startten leden van de Liturgische
werkgroep spontaan een actie om geld in
te zamelen voor het onderhoud van de kerk;
specifiek doel: vervanging van de verlichting.
De actie was zo’n succes dat een vervolg in
gedachten werd gehouden.
Bewust werd gekozen voor maart, omdat in
december carnavalsstichting ‘de Koenkelpot’
deze hartige hap ook serveert.
Veel bezoekers van de koffiehoek namen met
zichtbaar plezier een hap van de vers gebakken oliebollen. Ook dorpsgenoten konden
via bestelbonnen hun portie thuisbezorgd
krijgen.
De voorlopige netto-opbrengst bedroeg
€ 250.- Bakkers en klanten bedankt voor jullie inzet voor het goede doel!

TERUGKOMVIERING DOPELINGEN

KAARTENACTIE

LIEF EN LEED

De dames van de Kerksnuffel laten zich niet
onbetuigd en vragen tijdens de koffiehoek
van april ( Pasen) aandacht voor hun nieuwe
voorraad wenskaarten. Ook deze opbrengst
gaat volledig naar het onderhoud van ons
kerkgebouw.
Parochiekerncommissie

VASTENACTIE DON BOSCO

Op zondagmorgen 8 maart kwamen ouders
met dopelingen uit 2013 en 2014 samen om
nog eens terug te blikken op dit sacrament.
Dopen is niet meer zo vanzelfsprekend als
vroeger; heel bewust kiezen ouders ervoor en
dat merk je in de voorbereiding en het toedienen van het doopsel.
Pastor Jeanine Heezemans leidde deze viering nieuwe stijl en er was aandacht voor elke
dopeling. De levensboom stond symbool voor
14

kinderen in alle groepen te vertellen over het
werk in Cambodja. Er werden verschillende
acties op school gevoerd. Woensdag 11
maart werden er violen verkocht door kinderen van groep 3 tot en met groep 6; groep 1
en 2 zamelden lege statieflessen in en groep
7 en 8 mochten zelf een actie bedenken in
het kader van ‘ondernemend leren’.
De actie loopt de gehele vastentijd nog door
en dus is er nog geen eindbedrag bekend.
Eén ding was wel bekend: ons dorp gaat een
fleurige Pasen tegemoet; de violenactie was
een groot succes!

Elk jaar steunen leerkrachten, leerlingen
en ouders tijdens de vastenperiode de
bisschoppelijke vastenactie. Dit jaar werd er
echter gekozen voor de Stichting Sawasdee.
Deze stichting ondersteunt projecten in Cambodja en maakt zich met name sterk voor
onderwijs aan kansarme kinderen .
In de vastentijd zijn er twee vrijwilligers van
deze stichting op school geweest om de

Een maand eerder dan u van ons gewend
bent, starten we de parochiebijdrage-actie
voor 2015 op. De reden ligt grotendeels in
het voorwerk dat we moeten verrichten om
alle betrokken parochianen tijdig en juist te
informeren. De afgelopen periode hebben
al verschillende parochianen hun bijdrage
voor dit jaar al overgemaakt en daar zijn we
bijzonder blij mee!
Natuurlijk hopen we dat iedere parochiaan
en zij die ons kerkgebouw een warm hart
toedragen, hun steentje willen bijdragen.
Hetzij maandelijks ( automatische incasso
van bijvoorbeeld tien euro op jaarbasis) of
een bedrag ineens. De minimumbijdrage is
namelijk 115 euro en dat is voor velen toch
een fiks bedrag ineens.
In de bijlagen die u per enveloppe bij dit
Parochienieuws ontvangt staan alle bijzonderheden van schenkingen en donaties uitgebreid vermeld, zodat u overtuigd bent dat
uw geld nuttig besteed wordt.
Mocht u – om welke reden dan ook- een
ander bedrag willen overmaken, of een
andere visie op parochiebijdragen of lidmaatschap hebben, laat dat dan ( bij voorkeur schriftelijk) weten, zodat wij u passend
kunnen antwoorden.
Parochiekerncommissie

PAROCHIENIEUWS EN
KERKBLAD DIGITAAL
In het vorige nummer kon u al lezen dat
de parochiekerncommissie een besluit
heeft genomen inzake bijdrage aan ons
parochieblad. De kosten per nummer
nopen ons een grens te trekken tussen
belangstellende lezers en hen die het blad
gevraagd of ongevraagd ontvangen.
De hoogte van uw parochiebijdrage wordt
vanaf 1 mei gekoppeld aan de bezorging
van het Parochienieuws: betaalt u op jaarbasis € 75.- of meer dan blijft het blad
gratis en wordt thuisbezorgd. Is uw bijdrage
minder of niets dan rekenen wij € 10.- voor
een jaarabonnement 2015/2016.
Natuurlijk hopen wij dat u onze kerk laat
leven en ons blad blijft lezen, maar dat
beslist u zelf! U wordt uiteraard niet afgesloten van beide: de kerkdeur staat elke
zondag open en het blad wordt ook digitaal
aangeboden via www.paterdamiaanparochie.nl
Mocht u uw status als parochiaan/nietactieve parochiaan willen bijstellen, dan
kan dat. Het liefst schriftelijk via mail of
papieren verzoek. Alle verzoeken worden
met respect en vertrouwelijk behandeld en
verwerkt in onze ledenadministratie.
Wist u dat ons lokale kerkblad ‘Rond de
kerk’ ook digitaal verspreid wordt? Wilt u
wekelijks op de hoogte gehouden worden,
dan is een simpel berichtje naar info@
rksheerenhoek.nl voldoende. Een eenvoudig papieren verzoek via brievenbus Deken
Holtkampstraat 9 komt ook aan!

alle ervaringen, die Tiny en Kees hebben
opgedaan, in totaliteit zonder strubbelingen over te nemen. Gelukkig hebben beiden aangegeven met raad en daad klaar
te staan, als dat nodig is. De parochiekerncommissie beraadt zich nog op welke
wijze en wanneer zij beiden een passend
afscheidscadeau kan aanbieden, maar bij
deze willen wij hen nu al bedanken voor
alle energie, accuratesse en tijd die ze in
dit takenpakket gestoken hebben.
De contacten met de kerkhofwerkers lopen
voortaan ook via Wim Hoogesteger, maar
ook hier hebben Tiny en Kees aangegeven fasegewijs hun medewerking te willen
afbouwen. Rest ons alleen Wim en Henk
succes te wensen met hun nieuwe taak en
uw begrip te vragen als vragen niet direct
volledig beantwoord worden.
Zie ook Kernzaken op de achterkaft

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.

parochiekerncommissie

EERSTE COMMUNIEVOORBEREIDING

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

Richard Gielens,
redactie Parochienieuws en Rond de Kerk

AFSCHEID WERKGROEPSLEDEN
BEHEER EN ADMINISTRATIE KERKHOF
Eind vorig jaar gaven Tiny Polderdijk- van ’t
Westende en Kees Rentmeester aan te willen stoppen met hun werkzaamheden als
werkgroep beheer en administratie kerkhof.
Tiny vond het na meer dan 40 jaar kerkelijke activiteiten (waaronder kerkbestuur,
schoolbestuur en kerkhofbeheer) tijd om
te stoppen en ook Kees wilde na tientallen jaren functioneren als lid kerkbestuur,
koster en diverse werkgroepen zijn bakens
verzetten.
Begin maart werd een imposante rij dossiermappen overgedragen aan de parochiekerncommissie en de interim-werkgroep onder leiding van Wim Hoogesteger
en Henk Postema.
Vanaf 10 maart is Wim Hoogesteger de
contactpersoon inzake kerkhofbeheer en
zal Henk de kerkhofadministratie gaan
verzorgen.
Zeker in het begin zal het moeilijk zijn om

Daniëlsweg 1, 4451 HP Heinkenszand

Op zondag 12 april zullen vier kinderen uit
onze parochiekern zich voorstellen tijdens
de zondagviering van 9 uur.
De afgelopen weken hebben ze een begin
gemaakt met het project ‘Blijf dit doen’
dat wordt geleid door Jeanine Witkam en
Jozien Borgmeijer. Ook via de school wordt
er ingespeeld op bouwstenen uit het werkboek en hebben alle kinderen van groep 4
een rondleiding gehad in de kerk.
Op Hemelvaartsdag 14 mei is de grote
dag: hun eerste Heilige Communie, in het
bijzijn van ouders, familieleden en parochianen om 11 uur in onze kerk.
Werkgroep EHC 2015

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
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

Op 9 maart is overleden Stien van de
Swaluw op de leeftijd van 91 jaar. Stien
is geboren in Heinkenszand in een groot
gezin. Ze heeft altijd in Heinkenszand
gewoond, eerst in het ouderlijk huis en
daarna nadat vader was overleden in de
Dorpsstraat met haar moeder en broer. Ze
wandelde veel en was een bekend gezicht
in Heinkenszand. Ze vond zichzelf heel
gewoon in alles en dar is bijzonder. Ze is
thuis rustig ingeslapen en op 13 maart
heeft de begrafenis plaatsgevonden.
Gedoopt:
Op 1 maart zijn in onze kerk gedoopt:
Juliëtte Bousché, geboren op 16 mei
2014, dochter van Ben Bousché en Suzan
Kanters.
Evi van Driessche, geboren op 3 april
2014, dochter van Bas van Driessche en
Nadia van Driessche-Govaers.

LIEF EN LEED

Bijzondere vieringen.

Overleden:
Op 13 december is overleden Anneke
Franken, echtgenote van Ko Hoondert, op
de leeftijd van 84 jaar. Geboren in een
tuindersgezin met vijf kinderen werkte
Anneke graag, al jong, met haar vader op
het land. Ze was er trots op de opleiding
tot coupeuse te hebben gevolgd. Tijdens
het dansen leerde ze Ko kennen met wie
ze in 1958 trouwde. Samen kregen ze drie
kinderen waarvoor ze een lieve, zorgzame
moeder was; toegeeflijk en verdraagzaam.
Haar deur stond altijd voor iedereen open
en ze praatte makkelijk. Ze is diverse keren
naar Lourdes geweest en in moeilijke
dagen was Maria een belangrijke toevlucht
voor haar. Wij moeten haar nu laten gaan,
maar we zullen troost en steun vinden in
de gedachte dat het boek van haar leven
is voltooid.

3 april
Op Goede Vrijdag is er in onze kerk een
kruiswegviering met medewerking van het
dameskoor.

Op 28 februari is overleden Leo de Koster,
echtgenoot van Catrien Faes, op de leeftijd
van 85 jaar. Hun huwelijk werd gezegend
met vijf kinderen. De eerste jaren woonden
zij in Heinkenszand, daarna bijna 50 jaar
in Goes waarna zij toch weer terugkeerden
naar hun geboorteplaats. Het grootste deel
van zijn leven was Leo hovenier en werkmeester bij de Betho. Hij genoot van het
leven, van zijn gezin en kleinkinderen, waarbij familie-uitjes en feesten hoogtepunten
waren voor hem. Zijn gezondheid liet hem
steeds meer in de steek en vanaf december
werd het steeds ernstiger. Hij had moeite
afscheid te nemen van het leven maar is uiteindelijk vredig ingeslapen in huislijke kring.
16

18 april
Feestelijk viering ter gelegenheid van het
40 jarig bestaan van het dameskoor.
25 april
Kennismakingsviering van de communicanten met medewerking van Young Spirit.
18 april 40 jarig bestaan van het dameskoor Sint Blasius
Op 18 april 1975 werd het dameskoor
Sint Blasius officieel opgericht. We willen
dit vieren met een mooie viering en daarna koffie met iets lekkers en een hapje en
een drankje. U bent allen van harte uitgenodigd om dit met ons te vieren.

KBO afdeling Heinkenszand.
Met het schrijven van deze bijdrage van
de KBO voor het eerstvolgende Parochienieuws heb ik gewacht tot de avond van
12 maart. Die middag hadden wij namelijk
onze jaarvergadering waar we met oplopende spanning naar hebben uitgekeken.
Wat een teleurstelling als na alle werk van
de voorbereiding de teller van de aanwezige leden dan op 14 blijft staan + 4
bestuursleden. Wat is hier aan de hand?
Is een jaarvergadering met veel informatie
over cijfers niet interessant genoeg? Moeten wij dat gedeelte van cijfers en getallen
korter maken omdat er toch een duidelijk
kasverslag ligt met de goedkeuring van de
kascontrolecommissie die dat ter plaatse
ook tot uitdrukking bracht in de persoon
van Jan Geijs. Spannend voor ons was
uiteraard punt 5 van het programma:
bestuursverkiezing. Martien v.d. Mortel,
had aangegeven niet meer herkiesbaar
te willen zijn en Mina van 't Westeindev.d. Dries wilde dat voorbeeld niet volgen
omdat ze dan met 2 bestuursleden achterblijven. Tot een half uur voor de vergadering zit je dan als voorzitter bij de telefoon
te wachten tot er misschien een persoon is
die zich wil aanmelden voor een bestuursfunctie. Nee dus! De herverkiezing van
Mevr. van 't Westeinde wordt door 100%
van de aanwezige leden goedgekeurd en
met een applaus aanvaard. Toch geeft dat
niet direct een voldaan gevoel. 100% van
de aanwezige leden is maar 10% van het
totale ledental.. Hoe krijgen we die andere
90% betrokken bij het gebeuren binnen
de KBO. 100% is nou ook weer niet nodig,
maar 50% zou toch haalbaar moeten zijn.
Dan betrap ik mij er zelf op, dat ik steeds
weer met getallen bezig ben. Toch te saai?
Help ons dat dan te doorbreken. In elk
geval hebben we na de pauze nog tijd
gehad om 3 rondjes bingo te spelen. (dat
zijn ook cijfertjes) En Martien v.d. Mortel
die voor de laatste keer als bestuurslid
aanwezig is, hij blijft nog wel lid, had aan
't eind van de middag met Joke afgerekend
voor de consumpties van de aanwezigen.
Voor de bingo had hij 3 cadeaubonnen
van € 10,00 beschikbaar gesteld voor de
deelname aan een reisje met de Borselse
Sprinter.
Secr.: Mina van 't Westeinde - v.d. Dries.

Opbrengst van de collectes.
21 en 22 februari
Vastenaktie
28 februari en 1 maart
diaconie in eigen parochie

€ 142.90
€ 90.80

Parochiekern
Kwadendamme
H. Bonifaciuskerk
-	Secretariaat is gevestigd in het parochiehuis:
J. Frisostraat 5, 4434 AC Kwadendamme.
-	Op dinsdag- en vrijdagmorgen is er iemand van
of namens de parochiekerncommissie aanwezig
tussen 9.00 – 12.00 uur.
- Telefonisch bereikbaar: 0113-649219 of 649605.
- Website: www.kerk-kwadendame.nl
- E-mail: h.bonifacius@hetnet.nl
Bankzaken:
-	ING: NL42INGB0000394345
Parochiekern Kwadendamme
-	Rabo: NL10 RABO 0346034183
Pater Damiaanparochie kern Kwadendamme
Vieringen:
- Iedere vrijdagmorgen 09.00 uur
- Iedere 1e vrijdagmorgen na de viering 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.

17.00 uur in de kantine achter de kerk.
We eten vastensoep met bruine boterhammen, en vragen daarvoor een bijdrage van
€ 5,-. De opbrengst komt ten goede aan
de Vastenactie. Jong en oud zijn van harte
welkom; voor kinderen geldt een gereduceerd tarief van € 2,50. U kunt zich hiervoor
opgeven tot en met zondag 29 maart via het
Parochiehuis.

GOEDE VRIJDAG
Op Goede Vrijdag op 3 april is om 15.00
uur onze Kruiswegviering. Lopend langs de
staties gedenken we, in alle eenvoud, het
lijden en sterven van Jezus Christus.

Gedoopt
Op 1 maart, tijdens de presentatieviering
van onze communicanten, werd het sacrament van de doop toegekend aan Jaimie.
Jaimie is de zoon van Theunis A. Zandee en
Nicole de Broekert. Ook vanaf deze plaats
van harte proficiat.

WITTE DONDERDAG

ZEEUWS BYZANTIJNS KOOR

Op Witte Donderdag op 2 april om 11.00
uur is er een viering met de kinderen van de
Mgr. Heijligersschool. Ook andere belangstellenden zijn van harte welkom. Pastor
Jeanine Heezemans is voorganger.
Later die dag organiseren we een gezamenlijke maaltijd. We willen graag met mensen
samen een sobere maaltijd te gebruiken,
een zogenaamde vastenmaaltijd. Het is
immers gezellig om samen te eten, en we
dienen er ook nog een goed doel mee. Het
wordt geen avondvullend programma, na de
maaltijd kan eenieder zijn taak weer opnemen. De dames van de Vastenactie gaan
naar het parochiehuis voor het inleveren van
de vastenzakjes, maar u kunt bijvoorbeeld
ook naar de Witte Donderdagviering in
Ovezande gaan, of iets anders doen wat op
uw programma staat. U bent welkom vanaf

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

Schoorkenszandweg 8b, 4431 NC ‘s-Gravenpolder

T: 0113 311517 / M: 06 55140274

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

Uw vertrouwen waard voor een
persoonlijke begeleiding

EERSTE PAASDAG
Heel veel eieren worden er verstopt op
Eerste Paasdag, zondag 5 april. En het is
natuurlijk de bedoeling dat we die allemaal
gaan vinden, in de kindernevendienst. Daarom nodigen we alle jongens en meisjes van
harte uit ons daarbij te komen helpen, want
we weten allemaal dat vele handen licht
werk maken. Kom, en zoek mee. Daarna
gaan we ook nog aan de slag voor de kinderen in Sri Lanka, want we kunnen en mogen
niet alleen aan onszelf denken. Andere jongens en meisjes die heel ver van ons vandaan wonen, hebben onze hulp hard nodig.
Aan het eind van de viering op Eerste Paasdag is er ook dit jaar weer de traditionele
actie ‘Een plantje voor een armer landje,’
dit keer ter verbetering van de leefomstandigheden van de kinderen in Sri Lanka.
Zoals altijd zal het Kaske van Kopmels zorgen voor een frisse voorraad eenjarigen en
kamerplantjes. De tijd van het jaar leent zich
hier prima voor: voorjaar, groei, bloei, nieuw
leven. We kunnen van deze plantjes in onze
tuinen en bloembakken nog ruim een half
jaar genieten. Ze kosten € 2,- per stuk.

LIEF EN LEED

Van der Hooft
Uitvaartzorg

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.

Op 12 april wordt de viering muzikaal opgeluisterd door het Zeeuws Byzantijns Koor.
Dit staat bekend als één van de beste koren
van Zeeland. In het voorjaar van 2014 heeft

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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het koor een cd opgenomen in onze kerk.
De keuze viel op ons gebouw vanwege de,
volgens kenners, hele goede akoestiek. Na
twee dagen intensieve arbeid - zie hiervoor
ook de foto, want er kwam nog heel wat
organisatie aan te pas eer er daadwerkelijk
gezongen kon worden, en daarna volgden
uiteraard de nodige montages - is er een
prachtig muzikaal product op de markt
gebracht.
Op genoemde zondag zijn we in de bevoorrechte omstandigheid naar deze goddelijke muziek te mogen luisteren tijdens een
eucharistieviering die wordt geleid door pastor Leo Peeters. Het koor staat onder professionele leiding van Emilia Tabachnik-Li.
Gezongen wordt de liturgie van St. Johannes
Chrysostomos van Tsjesnokov.
Parochiekernbestuur

FEEST VAN DE EERSTE
HEILIGE COMMUNIE
Na een voorbereidingsperiode van zes
lessen vindt
op zondag 19
april de feestelijke viering van de Eerste Heilige Communie
plaats. Zes weken lang gingen we ‘Door de
Poort’ met onze communicanten: Jet de Vos,
Madelief Boonman, Wessel Boonman, Aimy
Boonman, Pieter Huige, Sam Claessens, Tim
Zuidhof, Jaimie Zandee, Milan Vermeulen en
Demi Beulens.
De kinderen leerden stap voor stap hoe
het land van God eruit ziet (of zou moeten
zien). Ze leerden ook dat het land van God
bedoeld is voor iedereen, wie je ook bent,
en waar je ook vandaan komt. We spraken
over alles wat mensen zomaar krijgen, als
het ware van God gegeven, en symboliseerden dit door een bijzondere boom in de kerk
te plaatsen die van week tot week mooier
werd aangekleed.
Iedere keer opnieuw sloten we de bijeenkomst af met een ‘stukje kerk’. Van toren tot
priesterkoor, van grote kluis tot kruiswegstaties. We hebben het allemaal beleefd, bekeken en besproken. Iedere keer opnieuw
waren we onder de indruk van het enthousiasme van de kinderen. Dat enthousiasme
moeten we blijven koesteren. We hebben de
kinderen immers nodig voor de kerk van de
toekomst.
Let wel: de aanvangstijd van de viering is
afwijkend: 11.30 uur.
Marga van de Plasse

ACTIE KERKBALANS
Met de kerkbalans van 2015 doen we weer
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een beroep op uw vrijwillige bijdrage om de
kerk en de geloofsgemeenschap van Kwadendamme te ondersteunen en zo aan uw
lidmaatschap te voldoen. We kunnen niet
zonder u; we krijgen geen enkele vorm van
subsidie, en zijn voor de instandhouding volledig afhankelijk van uw bijdrage. Dit laatste
willen we maar al te graag. De vrijwilligers
doen er een tandje bij. Doet u financieel
mee? Met uw bijdrage zijn we in staat om de
reeds ontwikkelde activiteiten voort te zetten
en nieuwe te ontplooien. Samen kunnen we
dit tot stand brengen.
U treft ingesloten bij dit nummer van Parochienieuws een financiële verantwoording
over 2014 aan met daarbij de acceptgiro
voor het jaar 2015. Vul de acceptgiro per
ommegaande in, of maak een bedrag over
per bank, maar dan wel graag met vermelding van naam en adres. De door u betaalde parochiebijdrage komt ten goede aan de
kerk te Kwadendamme. We rekenen op uw
financiële steun en danken u bij voorbaat
voor de te nemen moeite.
Emile Boonman

AVONDSCHOOL VAN NABASNOOGO
De volgende dankbrief werd geschreven
door Adeline Ouedraogo, vertegenwoordigster van de leerlingen.
Met deze brief komen wij u onze erkentelijkheid betuigen, en u heel hartelijk danken
voor uw veelvoudige financiële ondersteuning. Uw hulp zal ons in staat stellen om
drie jaar lang de noodzakelijke kennis op
te doen waardoor wij tot volle ontplooiing
kunnen komen in onze gezinnen en in de
maatschappij. Zonder uw ondersteuning zou
de avondschool moeten stoppen. Want de
herhaalde subsidieaanvragen bij FONAENF
zijn vruchteloos gebleven. Wij zijn werkelijk heel dankbaar voor uw welwillendheid.
Merci infiniment.
Pierre Sawadogo, Burkina Faso

Parochiekern
Lewedorp
H. Eligiuskerk
Correspondentieadres:
Burgemeester Lewestraat 11
4456 AG Lewedorp (parochiezaal en secretariaat)
e-mail: eligiuslwd@zeelandnet.nl
telefoon: 0113-613164 / 0113-581577
Financiële gegevens:
RABO: NL63 RABO 0128502096		
Pater Damiaanparochie kern Lewedorp
Spreekuur secretariaat:
Iedere eerste maandag van de maand van 19.00 uur
tot 19.30 uur telefonisch spreekuur door
mevr. C. Vreeke, tel. 0113-612694
Doopcontactpersoon:
Marleen van Stee tel. 06-51119128
e-mail: marleen.vanstee@gmail.com
Kopijadres:
e-mail: bvklooster@zeelandnet.nl
Tilly van Klooster, Roompotstraat 44,
4456 BE Lewedorp, tel. 0113-613331
Ledenadministratie
en parochiebladbezorging/adressering:
Bianca Kloosterman
e-mail: klooster@zeelandnet.nl
tel. 0113-613904

Eerste Heilige Communie in
Lewedorp
Fijn dat er dit
jaar 4 kinderen zijn die hun
Eerste Heilige
Communie gaan
doen.
Wij zijn 12
maart gestart
met de voorbereiding. We
werken dit jaar
met een nieuw communieproject, het heet
‘Blijf dit doen’.
De titel roept de woorden van Jezus op tijdens het laatste avondmaal: ‘Blijf dit doen
om Mij te gedenken’. Deze opdracht is ook
voor ons bedoeld; Wat betekent dat? Wat
houdt dit in?
In het project zullen de kinderen dit stap
voor stap ontdekken.
Pastor Jeanine Heezemans heeft het project
geopend, waarbij de werkboeken aan de
kinderen zijn uitgedeeld.
De kinderen zullen zich in de viering van 29
maart aan u voorstellen.
Werkgroep Eerste Communie,
Ellie van den Dries en Irene de Jonge

Kindernevendienst
Op 1 maart stond er tijdens de kindernevendienst een verrassing te wachten in
het teken van de vastenperiode. Maar was
die verrassing voor sommige kinderen wel
zo leuk? De kinderen mochten niet gelijk
de parochiezaal in, maar moesten eerst

Vormselvoorbereiding
De voorbereidingen voor het vormsel zijn bij
het verschijnen van dit parochieblad gestart.
De eerste druk bezochte ouderbijeenkomst
op 11 maart in ‘s-Heerenhoek was een
goede start. Uit onze parochiekern doen
twee kinderen hun vormsel: het zijn Aniek
Adriaenssens en Mick de Kooning. Zij zullen
zich in de viering van half 11 op zondag 24
mei aan u voorstellen. De regionale vormselviering zal plaats vinden op zaterdag 6
juni om 19.00 uur in onze kerk. Wij wensen
alle kinderen een goede voorbereiding toe.

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

Uw specialist in rouwbloemen

Tilly van Klooster contactpersoon vormsel

een kaartje trekken. Er waren twee kleuren
kaartjes; rood en blauw. Toen iedereen een
kaartje had, mochten de kinderen naar binnen en aan de tafel gaan zitten waar de
kleur van hun kaartje op lag. De ene helft
van de kinderen was blij. De andere helft
minder... Wat was het geval: Op de blauwe
tafel stonden allerlei lekkere koeken en
siroop. De tafel was feestelijk gedekt met
leuke bekertjes. Op de andere tafel stonden
gewone bekertjes en een kan water en er lag
een bruin brood. De kinderen aan deze tafel
keken niet zo blij en vonden het niet eerlijk.
De kinderen van de andere tafel wilden wel
met hen delen en zo werden de tafels bij
elkaar geschoven. We hebben er toen een
gezellige kindernevendienst van gemaakt en
onder het eten en drinken naar een verhaal
geluisterd.
De volgende viering is op 5 april: Eerste
Paasdag. Wij nodigen alle kinderen uit om
samen met papa, mama, opa en/of oma
naar de gezinsviering te komen. Neem iedereen die je kent en mee wil gewoon mee;)
Iedereen is welkom: van groot tot klein, van
jong tot oud. We beloven er weer een leuke
gezinsviering van te maken.
Dus komt allen naar de gezinsviering op
Eerste Paasdag om 10.30 uur.
Het kinderpastoraat

NOTEER VAST IN UW AGENDA!!
MAANDAG 11 MEI GROTE
KERKSCHOONMAAK

Voor een zorgzame begeleiding

Dag en nacht bereikbaar op:

(0111) 45 07 17
www.uitvaartsd.nl

Collecteopbrengst Caritas
De volgende bedragen werden in het 2e
halfjaar van 2104 voor de Caritas collecte
opgehaald.
Artsen zonder grenzen
€ 27,30
Foundationdart
€ 57,05
Wereldmissiedag voor de kinderen € 55,75
Collecte lokale samenleving
€ 42,90
Kerk in Nood
€ 33,55
Focus 2
€ 53,80
Zondag v.d. oecumene
€ 95,10
Bisschoppelijke adventsactie
€ 50,15
Zieken en bejaarden
€ 71,65
Wij willen alle gevers, ook de bewoners van
“De Kraayert” hiervoor hartelijk bedanken.
De Caritas

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

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN
In de parochiezaal tenzij anders vermeld.
7 april voorbereidingsavond vormsel
19.00 uur – 20.30 uur.
23 april parochie-adviesvergadering 19.30 uur

info@uitvaartdevlieger.nl

www.uitvaartdevlieger.nl
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De motor van de kerken
Vrijwilligers zijn de motor van de kerken en
zoals bij een auto, moet je ook deze motor
goed onderhouden. En dat was de reden om
op zaterdag 21 maart de vrijwilligers een
gezellige middag aan te bieden. Aangezien
in Lewedorp de twee kerkgemeenschappen
altijd al lang samen optrekken, was het dus
logisch om voor de vrijwilligers van beide
kerken samen deze middag te organiseren.
Het enthousiaste comité vond wel dat er
gestart moest worden met wat hoort bij de
kerk: samen je geloof beleven. Dat gebeurde
met een korte overweging van pastoor Fons
van Hees die benadrukte dat geloof zijn binding ook vindt in die vrijwilligers, een onmisbare factor. En het mooie was dat de start
gemaakt werd in de PKN-kerk, tegenover
verenigingsgebouw De Zandlôôper, waar de
koffie met bolusklaar stond voor de bijna
honderd aangemelde vrijwilligers. Het werd
al gauw een prettig ontmoeten van Lewedorpers die elkaar vaak dagelijks tegenkomen, maar op deze middag het samenzijn
duidelijk beleefden vanuit hun kerkelijke
betrokkenheid. In zo’n gemeenschap maakt
dan niet uit om welke kerkgemeenschap het
gaat, maar gaat het om gemeenschap.
Met een optreden van Pier & Co werd nog
eens onderstreept dat het Zeeuwse element
ook belangrijk werd gevonden. De ‘Zoetelandse’ liedjes stroomden over de aanwezigen heen, waarmee de toon was gezet
voor deze middag. Het rad van avontuur dat
gebruikt mocht worden van onze Ovezandse
collega-kerk, zorgde voor een leuk stukje
spanning, want wie ging er vandoor met de
leuke prijzen die de ondernemers van en om
Lewedorp beschikbaar hadden gesteld.
Veel dank was er voor de organisatoren
die ervoor zorgden dat Lewedorpers graag
samen dingen willen doen. Dat gebeurde
ná dat iedereen was voorzien van soep en
broodjes, want met een lege maag de vrijwilligers naar huis laten gaan, kon absoluut
niet.
Een zeer geslaagde middag die vertrouwen
geeft dat veel mensen zich nog steeds willen
blijven inzetten voor hun geloofsgemeenschap. Niet alleen die van henzelf, maar
vooral ook om waar dat maar mogelijk is,
elkaar op te zoeken om samen geloofsgemeenschap te willen zijn.

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 8 maart 2015 is Adrie Broeckaert, weduwe van Jos Theenaart, op 88-jarige leeftijd
te Goes overleden. We hebben op 13 maart
2015 tijdens de uitvaartdienst in de parochiekerk te Hansweert afscheid van haar
genomen, waarna ze in het bijzijn van haar
kinderen en kleinkinderen te Hansweert is
begraven.

HANSWEERT

viering hun steentje bijdragen?
- het “oude” kerkhof” er nog altijd
netjes uitziet, dankzij een paar ijverige
vrijwilligers?
- we een actieve bloemengroep hebben,
die er voor zorgt dat er altijd verse bloemen
staan tijdens de vieringen en bij hoogtijdagen onze kerk steeds weer prachtig
opsiert?
- we ons gemengd koor, elke zondag
zingt tijdens de vieringen en ook de zang
verzorgt bij alle rouw- en trouwdiensten?
Dat hetzelfde koor, er ook graag nog wat
nieuwe leden bij zou willen hebben?
- de Caritas het geld van de collectes op
een heel zorgvuldige manier verdeelt onder
diverse noodlijdende objecten?
- iedere eerste woensdag van de maand
de kerk keurig schoongemaakt wordt
door een groep vrijwilligers, die er tevens
voor zorgen, dat ook het koper er netjes
gepoetst uitziet?
- we een zieken -en bezoekersgroep
hebben, die de zieke parochianen een
bezoekje brengen in het ziekenhuis en de
parochianen van 75 jaar en ouder een
bezoekje brengen rondom hun verjaardag
met een kleine attentie?
- we een actieve kindernevendienstgroep
hebben die vaak met verrassende onderwerpen voor de dag komen?
- er achter de schermen door diverse
mensen nog zoveel kleine dingen gedaan
worden, waar je eigenlijk weinig van ziet,
maar die toch gedaan worden?

Vrijwilligers Hansweert
- u door de vieringen zoveel mogelijk bij
te wonen, deze mensen kunt stimuleren
door te gaan en u zo, samen met hen er
voor kunt zorgen, samen meer kerk te zijn?
Een vrijwilligster.

Bloemenpot
De bloemenpot heeft in de maand februari
€ 40,15 opgebracht. Namens de bloemengroep hartelijk dank.

RILLAND

DIENSTEN IN DE KRAAYERT
Iedere vrijdag om 13.30 uur. Zie “kerkdiensten in de regio ”voor in dit blad.
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- er in onze parochie een grote groep
vrijwilligers actief is, die er voor zorgen, dat
de parochie naar behoren functioneert?
Bijvoorbeeld het bestuur, de contactpersonen en de mensen van de administratie?
De kosters en de misdienaars, die bij ieder
viering aanwezig zijn? De lectoren, die elke

Godsdienst in de kleutergroepen
In de kleutergroepen wordt iedere dag aandacht besteed aan catechese. We gebruiken
daarvoor de methode ‘Trefwoord’, net als de
andere groepen op De Horizon. We starten
de dag altijd met een liedje

Wat komt er vandaag,
Wat geeft deze dag?
Een traan op je wang, of een lieve lach?
De zon in de hemel,
of regen dat het giet?
En wat is het plaatje dat je strakjes ziet?
Je weet het niet,
Je weet het nog niet.
Roets, rats, rits,
Weet jij welke dag het is?
Na het openingsliedje lezen we een bijbelverhaal, versje, verhaal of zingen we
een liedje uit het dagelijks leven voor. De
verhalen uit het dagelijks leven komen
terug in de belevingswereld van het kind.
Is het leuk als je mee mag doen met
andere kinderen? Hoe kun je ervoor zorgen dat andere kinderen zich fijn voelen?
We bespreken de inhoud van de vertelling
en proberen een koppeling te maken naar
de manier waarop wij in het leven staan.
Er komen verschillende thema’s aan bod,
zoals bijvoorbeeld wel of niet meedoen met
andere kinderen. Kinderen ervaren dat je
o.a. gelukkig wordt van elkaar helpen. We
kunnen de hele dag door terugpakken naar
de thema’s. Wij zien Trefwoord ook als een
waardevol instrument om kinderen waarden en normen bij te brengen.
Groetjes van groep 1/2a en groep 1/2b
Kerkbalans

U heeft uw acceptgirokaart voor uw kerkbijdrage inmiddels (of krijgt deze op korte
termijn) in de brievenbus gekregen. Laten
we ook daadwerkelijk tonen wat de kerk u
waard is en maak uw bijdrage zo spoedig
mogelijk over. Hartelijk dank namens het
kerkbestuur.
Schoolviering
Op donderdag 2 april is de Paasviering van
de ICBS De Horizon in De Levensbron. Aanvang 10.30 uur.
Zang R.K. Dameskoor
Op zondag 5 april (1e Paasdag) zal het
R.K. Dameskoor de dienst met gezang
opluisteren.
Gezamenlijke dienst Damiaanen Mariaparochie
Op zaterdag 11 april is er in ’s-Heerenhoek
een liturgiedag die om 17.00 uur wordt
afgesloten met een liturgieviering. Er is dan
in onze kerk geen dienst.

Parochiekern
Ovezande
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

schilders- en
afwerkingsbedrijf

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

NIEUWE ACOLIETEN
Blij zijn we te kunnen melden dat we twee
nieuwe acolieten hebben gevonden die
bereid zijn om de mis te helpen dienen bij
uitvaarten. Na het vertrek van Ko de Meij
eind vorig jaar, waren er nog maar twee acolieten voor deze taak over. Dit is erg weinig,
want het komt dan altijd op de zelfde personen neer. Bij vakantie of verhindering is er
geen vervanging. Maar na wat rondvragen
in de parochie hebben Lau Remijn en Jan
Hoondert aangegeven deze taak wel op zich
te willen nemen. Hier zijn we erg blij mee.
Welkom Lau en Jan! Samen met de vertrouwde acolieten Jan Goense en Jos Lansu, komt
deze taak weer helemaal in orde.

PAASTRIDUÜM
Dit jaar is de kerk van Ovezande aan de beurt
om regionale vieringen tijdens de Goede
Week te houden. De leiding is in handen van
pastoor Van Hees en pastoraal werker Van
Lamoen. De muzikale omlijsting is toevertrouwd aan diverse koren uit de omgeving,
samen met onze eigen Aol In en Pius X. Voor
de precieze aanvangstijden van de diensten
op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille
Zaterdag kunt u de vieringenlijst voorin deze
aflevering van ‘Parochienieuws’ raadplegen.
Vanzelfsprekend is er ook een viering op Eerste Paasdag. Laten we ons best doen om bij
die gelegenheden als parochiekern goed voor
de dag te komen.

uitbreiding!
pastorale zorg inzake
sacrament der zieken
en Overlijden

06- 53637130

VORMELINGEN
Negen kinderen uit onze parochiekern zijn
samen met de kinderen uit Lewedorp en
’s-Heerenhoek gestart met het vormsel
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project “In vuur en vlam”. Met dit leuke en
eigentijdse project en natuurlijk met hulp van
de Heilige Geest, bereiden ze zich in zes lessen voor op hun Heilig vormsel. Dit zal zijn
op zaterdag 6 juni om 19.00 uur in de kerk
van Lewedorp. Benieuwd wie deze negen kinderen zijn? Zij zullen zich in mei in onze eigen
kerk aan de u voorstellen.
Vormsel contactpersoon
Charlotte den Toonder

EERSTE HEILIGE COMMUNIE
In de bijzondere Palmpasenviering hebben
Karlijn Kint, Janine Thissen, Mathijs Thissen
en Alana Jongsma, de vier communicanten,
zich aan de parochiekern voorgesteld. De
komende weken bereiden ze zich nog verder voor met het project ”Door de poort”.
Ze horen verhalen over Jezus, knutselen en
zingen samen. Zo krijgen steeds meer zin
in de echte feestdag van hun eerste heilige
communie op zondag 26 april om 10.30 uur.
We hopen dat u als parochie met hen mee
komt vieren!
Werkgroep eerste communie:
Saskia, Annemieke en Charlotte

TENTOONSTELLING KERSTSTALLEN

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

Marlies Schenk: tel. 655997
Els Boonman: tel. 655391
Jeannette van Beek, tel. 655773
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Op zondag 19 april is er om 16.00 uur weer
een Vesperviering in de Willibrorduskerk.

BIJZONDERE VIERINGEN
Beste mensen,
Afgelopen maand waren er twee bijzondere
vieringen. Op zondag 2 maart stond pastor
Verdaasdonk tijdens een feestelijke viering
stil bij het heugelijke feit dat mevrouw Van
de Waart 100 jaar is geworden. Hij koppelde
de lezing en het evangelie met het leven
van onze 100-jarige op een sublieme wijze.
Hij feliciteerde haar en de familie met dit
uitzonderlijke feest. Na de viering konden
de parochianen mevrouw Van de Waart

LIEF EN LEED
Ziekenzalving
Op 7 maart is de ziekenzalving toegediend
aan Adri Verseput uit Renesse.
Overleden
Op 4 maart is overleden Anke RemijnSamuels uit Zierikzee, 49 jaar.
Op 8 maart is overleden Adri Verseput uit
Renesse, 83 jaar.

PALMPAASMARKT

Graag herinneren we u nog een keer aan
onze jaarlijkse tentoonstelling in de maand
mei, die dit keer over kerststallen zal gaan.
Het gaat daarbij om de verschillende soorten
beeldjes die daarbij te bedenken zijn. Traditionele gekleurde figuren kunnen naast effen
beeldjes uit de derde wereld komen te staan.
Denk bijvoorbeeld ook aan strakke of bijna
abstracte figuren uit de twintigste eeuw, kerststallen uit de wereldwinkel of exotische beeldjes uit missielanden. Misschien heeft iemand
wel een papieren uitklapkerststal? We hopen
een verrassende variëteit aan voorstellingen
aan te kunnen bieden. Vanaf Pasen kunt u uw
beeldjes bij de onderstaande contactpersonen inleveren. Zij zien nauwlettend toe op een
zorgvuldige behandeling en registratie van uw
bezit. De opening vindt op de 3e mei plaats,
maar daarover leest u meer in het volgende
‘Parochienieuws’. Alvast hartelijk dank!

VESPER

Op zaterdag 28 maart is de Palmpaasmarkt
in en bij de Onze Lieve Vrouwe op Zee kerk
in Haamstede. Voor meer informatie zie het
vorige Parochienieuws.

GELOOFSVORMING MET
VOLWASSENEN
Stiltewandeling 7 april
Hoe vaak zijn wij echt stil, luisteren we
echt naar de ander en horen we wat in
ons binnenste gaande is. Niet zweverig,
maar rustig, stil en aandachtig door Zierikzee wandelen op een lenteavond. Door
stille straten, langs water en door het ons
omringend groen. Niet al te ver maar ver
genoeg en als het weer het toelaat pauzeren we op een bankje.
Op dinsdag 7 april verzamelen we in het
Parochiecentrum aan de Mosselstraat Zierikzee. We wandelen van 20.00 tot 21.00
uur en daarna napraten in het parochiecentrum.Terugblik vastenmaaltijd
De collecte bij de vastenmaaltijd tijdens de geloofsavond op 3 maart heeft
€ 70,00 opgebracht. De opbrengst
gaat rechtstreeks naar de Voedselbank
Schouwen-Duiveland.

feliciteren met haar verjaardag en konden
zij genieten van een hapje en een drankje.
Op zondag 9 maart heeft pastoor Van Hees,
tijdens de gewone viering, de kinderen die
in Zierikzee de communie willen gaan doen,
voorgesteld aan de parochianen. Hij deed
dit op een heel ontspannen en fijne manier.
Juffrouw Ine Peeters en mevrouw Petra van
Zundert begeleiden de kinderen tijdens hun
voorbereiding. In oktober 2014 leek het er
op dat we maar twee communicanten zouden hebben. Nu doen al 13 kinderen mee
aan de voorbereiding, te weten; Manon,
Lars, Maud, Inke, Olivia, Aurelie, Lilian,
Emilia, Elza, Tess, Marit, Karel en Gabriël.
Ze hadden allemaal een mooie collage
gemaakt voor deze viering
Erik Steegmans

HEILIGE COMMUNIE
Op zondag 19 april is om 9.15 uur de Eerste
Heilige Communieviering in de Willibrorduskerk in Zierikzee.

ZIEKENZALVING IN CORNELIA
Op dinsdag 3 maart kwamen in de kerkzaal
van verpleeghuis Cornelia zo'n 40-tal mensen bijeen om de ziekenzalving bij te wonen.
Voorgangers tijdens deze bijzondere viering
waren Pastoor van Hees en Ds. Lingen.
Twee cantors zorgden ervoor dat de liederen muzikaal tot hun recht kwamen. Tijdens
het toedienen van de ziekenzalving legde
dominee Lingen de handen op en zalfde
pastoor van Hees hoofd en handen van de
deelnemende personen en sprak het daarbij behorende gebed uit. Diverse emoties

heilige communie, op zondag 19 april

Verfhandel

Franse

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

tekenden zich af op de gezichten van de
gezalfden zoals vertrouwen, devotie, ontroering en intensiteit. “Het was indrukwekkend
om dit te mogen meemaken", aldus een van
de deelnemers.
27 personen ontvingen op deze wijze de
ziekenzalving: 4 personen uit de Cornelia,
2 personen uit Goes en verder parochianen
uit onze Willibrordusparochie. Aan het eind
van de viering feliciteerde pastoor van Hees
een ieder met deze mooie gebeurtenis in
hun leven. In de gesprekken na de dienst
werd duidelijk dat iedereen het op zijn/haar
eigen manier beleefd had. Na met zijn allen
een kopje koffie/thee gedronken te hebben
keerde iedereen naar huis of plek terug.

KINDERNEVENDIENST
Afgelopen kindernevendienst waren er geen
kinderen. Alleen één trouwe klant Elroy was er.
We vinden dat heel jammer want wij zijn er
voor jullie. Wij komen ook vroeg uit ons bed
om het mooie verhaal te vertellen en jullie
weer wat mee te geven. Maar zonder kinderen kunnen we niet veel.
Weten jullie het nog van vorig jaar met Palmpasen, dat we zo'n leuke groep hadden die
allemaal een mooie Palmpasenstok kwamen maken? Wij willen dit met de kindernevengroep weer met een grote groep maken.
En we hopen ook dat dat dit jaar weer gaat
lukken. We willen er ook een mooie foto
van maken zodat we in het volgende parochieblad kunnen laten zien: zie je wel, de
kinderen zijn er wel. Hopelijk zien we jullie
op Palmpasen!
Kindernevengroep

KBO
Koffieochtenden
Op dinsdag 7 april ziet de koffieochtend in
het Parochiecentrum er gekleurd uit. Ankie
en Cees van Egmond gaan, voor wie dat
wil, helpen om een kleurig en fleurig lentebloemstukje te maken. Iedereen is van harte
welkom vanaf half 10. Wie hieraan mee wil
doen kan zich opgeven bij Anneke Wijsman,
tel. 414517 en Henny Verkaart tel. 414106

tot uiterlijk dinsdag 31 maart. De kosten zijn
€ 7,50, graag zelf een schaaltje/bakje, mesje
en snoeischaartje meebrengen, voor het overige materiaal wordt gezorgd. Met de lente
voor de deur krijgt iedereen daar toch zin in!
Koffieochtend Brouwershaven
Op woensdagochtend 8 april is iedereen weer
van harte welkom tijdens de koffieochtend
in het Tonnenmagazijn in Brouwershaven.
Vanaf half 10 staan de deuren weer wagenwijd open voor een kletspraatje en/of een
spelletje.
Klaverjasavond
Dat de klaverjasavonden van de KBO populair
zijn, mag zachtjesaan bekend zijn. De laatste
keer waren maar liefst 28 enthousiastelingen
aan het klaverjassen. Gezelligheid is dan
ook altijd troef en daarom staat de volgende
avond dan ook alweer gepland en wel op
vrijdag 17 april.
De avond begint om 19.30 uur en u kunt zich
opgeven bij Henny Verkaart, tel. 414106. De
kosten zoals gebruikelijk slechts € 2,50 en
dan krijgt u daar ook nog een koje koffie/
thee gratis bij. Voor een hapje en drankje
wordt gezorgd en natuurlijk willen we bijtijds
weten of u weer van de partij bent. Mocht u
toch onverhoopt niet kunnen dan graag tijdig
afmelden zodat we het aantal spelers weer
sluitend kunnen maken.
Computerlessen
Op woensdag 15 april en woensdag 13 mei
staan er weer computerlessen op het programma. Voor uw vragen kunt u terecht in de
Willibrordusschool vanaf 13.30 uur. Spelenderwijs wordt u vertrouwd gemaakt met alle
ins en outs van het computeren. Mocht u
hiervoor interesse hebben laat dit dan even
weten aan Els Steegmans, tel. 413931, of
permail naar steegmans@zeelandnet.nl Het
aantal deelnemers moet beperkt blijven
zodat iedereen voldoende aandacht krijgt
voor zijn of haar vragen.

VOOR UW AGENDA
Op 19 april is er om 17.00 uur een kleurrijke viering in de Thomaskerk met als thema
“Wat kun je doen”.

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

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. 06-1328 1235
avanhees@zeelandnet.nl
- Jeanine Heezemans, pastoraal werker
tel. 06-44024841
jmaheezemans@xs4all.nl
- Bernard van Lamoen, pastoraal werker
b.v.lamoen@rkwalcheren.nl
tel. 06-29277011
- Paul de Maat, pastoor
tel. 0118-467076
pdemaat@planet.nl
- Ria Mangnus, pastoraal werker
r.mangnus@rkwalcheren.nl
TEAMWACHT
Tel. 06-53637130
bij overlijden van een dierbare of verzoek om
toedienen sacrament der zieken kunt u dit
nummer bellen: 24 uur bereikbaar.
vicariaat middelburg
Paul Verbeek, vicaris
Tel: 06-83215322
pverbeek@bisdombreda.nl
emeriti pastores
buijssen@zeelandnet.nl
tbrooymans@zeelandnet.nl
A. Verdaasdonk, 0111-420785
REDACTIE
- Goes
Riet Hopmans
- ’s-Heerenhoek Plonie Paree
- Heinkenszand Addie Nelen
- Kwadendamme Hans de Vos
- Lewedorp
Tilly van Klooster
- O-Z-Beveland Jeannet Kievit
- Ovezande
Marinus Bierens
- Sch-Duiveland Marijke Clarijs
- Pastoresteam Wiel Hacking
- Hoofdredactie Richard Gielens
vragen/opmerkingen: mail ze naar
parochienieuws@zeelandnet.nl
WEBSITE
www.paterdamiaanparochie.nl
OPLAGE
6100 exemplaren
VORMGEVING EN DRUK
- Drukkerij Driedijk
Noordland 3, 4451 RP Heinkenszand
tel. 0113-561942
info@drukkerijdriedijk.nl
www.drukkerijdriedijk.nl

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

Tiny Polderdijk en Kees Rentmeester zijn een begrip
in ’s-Heerenhoek als het gaat om ‘het kerkhof’.
Natuurlijk is dat niet zo vreemd als je weet dat
beiden bijna twintig jaar samen deze taak hebben
opgenomen: het beheer en de administratie van het
kerkhof in ’s-Heerenhoek.
Tiny begon, als secretaresse van het toenmalige
kerkbestuur, allengs steeds meer administratieve
parochietaken van de toenmalige pastoor Kroon
over te nemen. In april 1996 kwam daar specifiek
de taak van de kerkhofadministratie bij. Met de
hulp van haar man Rinus en de computer werden
bestanden digitaal ingeboekt.
Kees zat ook in het bestuur, was koster en had uit
hoofde van die functie toch al veel contact met
begrafenisondernemers en zaken daaromheen.
Een logische koppeling was snel gemaakt om
alles rondom grafrechten, monumenten, beheer en
administratie bij hen samen onder te brengen in de
vorm van een werkgroep. Vanaf het begin was de
samenwerking hecht; er werd regelmatig vergaderd,
mailverkeer over en weer, archivering van alle gegevens en zelfs in vakantie ging de administratie mee
om zo – bij overlijden – direct te kunnen inspelen op
wensen en mogelijkheden inzake graflegging.
In die tijd werden meldingen direct doorgegeven
aan de eigen parochieverantwoordelijke; lokaal
werden de meeste zaken zelf geregeld via een zelf
samengesteld draaiboek, dat altijd kon worden bijgesteld. Nu gaat dat over veel meer schijven.
Persoonlijk contact met de nabestaanden was niet
alleen direct noodzakelijk, maar werd ook bijzonder
gewaardeerd, omdat er zoveel zaken meteen speelden, waar je hoofd niet naar stond. Ook later, na de
uitvaart bleef het contact bestaan, omdat er een
grafsteen geplaatst moet worden, onderhoud aandacht vroeg of er vragen kwamen over verlenging
van grafrechten. Alles kan op maat aangeleverd en
uitgevoerd worden: oog en oor voor de nabestaanden houden.
De wet op de lijkbezorging is maatgevend in alle
gevallen; aangevuld met het kerkhofreglement
en alle bepalingen die specifiek bij ons kerkhof
horen. Kennis van zaken, maar ook van familiaire
banden is dan een voorwaarde om alles doelmatig
en financieel verantwoord af te stemmen. Kees en
Tiny vulden elkaar prima aan, waarbij de vereniging

Landelijke Organisatie voor Begraafplaatsen telkens
nieuwe wetenswaardigheden hen aanreikte, die
altijd welkom waren.
Archivering is zo belangrijk, omdat bijvoorbeeld bij
grafrechtenverlenging of grafruiming de schakel
met nabestaanden essentieel is. Zonder toestemming mag je geen verdere acties ondernemen en
eenmaal genomen maatregelen en uitvoering van
werkzaamheden kunnen onherstelbare materiële,
maar vooral emotionele schade aanrichten. Precisie luistert hier nauw, maar dat kenmerk is beiden
toevertrouwd!
Persoonlijke wensen vormen een belangrijk deel
van uitvaarten, begrafenis of crematie. De tijd van
‘recht toe recht aan zonder poespas’ is definitief
voorbij! De eigen pastoor van vroeger is vervangen
door de pastor van dienst, die zich helemaal moet
inleven in de overledene en zijn levensloop, wil hij of
zij een passende afscheidsdienst houden.
Vroeger was de koster/ grafdelver/kerkhofbeheerder ‘manus van alles’; een volledige werkweek in
loondienst van de kerk, om (met moeite) in zijn
onderhoud te kunnen voorzien. Toen die gecombineerde functie stopte, ontstond spontaan een
groep van kerkhofwerkers, die trouw alle grafdelvingen, paden en groen op het kerkhof verzorgden. Die
samenwerking tussen de mannen was en is uniek:
ze kennen elkaar door en door en weten precies wat
ze van elkaar mogen verwachten. Ze vullen vacatures zelf in, zodat de sfeer open en werkbaar blijft.
De vrijwilligheid is niet beperkt tot een ochtendje
in de week, want reparaties van gereedschap,
onkruidbestrijding rondom de kerk, onderhoud en
vervanging/verwijdering van grafmonumenten zijn
taken die niet in één dag te vangen zijn.
Regelgeving kun je misschien parochiebreed regelen, maar elke kern heeft zijn specifieke kenmerken
die het dorp zo uniek maken. Het zou ‘zonde’ zijn
om alles zo uniform te regelen dat eigen identiteit
niet meer mogelijk is.
Sterke punten blijven: grote betrokkenheid van vrijwilligers, de ligging in de dorpskern, het open karakter van het kerkhof, verzorging en onderhoud, meerkeuzemogelijkheid op delen van het kerkhof, extra
voorzieningen ( water, elektra, vazen, gereedschap).
Zorg uitten beiden ook: nonchalance inzake netheid, opruimen van afval, vervreemden van spullen,
voorkomen van vernielingen. Vandaar dat ze op
gezette tijden een speciale onderhouds- en contactdag houden op het kerkhof. Mensen ontmoeten elkaar en wisselen ervaringen uit; zo creëer je
betrokkenheid en die is onmisbaar om dit alles in
stand te houden.
Blik op de toekomst, waarin anderen hun taak
overnemen: je moet taken en verantwoordelijkheden loslaten en overdragen. Er komt meer gemeenschappelijk beleid, maar toon oprechte belangstelling voor de vrijwilligers om de persoonlijke band
te versterken. Kerkhoven blijven bestaan en vullen
de behoefte aan permanent contact tussen overledenen en nabestaanden zinvol in. Tiny en Kees
hebben hun steentje (beter: basaltstenen) hieraan
bijgedragen en bij deze danken we hen voor hun
tomeloze inzet.
Parochiekerncommissie ‘s-Heerenhoek

