Jaargang 16 - nummer

8

december 2015 / januari 2016

inleidend woord
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Afbeelding: kerststal Kwadendamme.

Verbeelding
We leven in een wereld waarin plaatjes belangrijker zijn dan praatjes.
De jongste generatie draait al na een paar minuten weg, als ze hun
ogen niet kunnen richten op visueel aantrekkelijke afbeeldingen.
Enkel een spreker die meeslepend, - liefst met spectaculaire hulpmiddelen- zijn jonge toehoorders kan boeien, kan verzekerd zijn dat
er niet na vijf minuten een geroezemoes ontstaat, of –nog pijnlijkerpogingen worden ondernomen om uit het zicht en gehoor van deze
verkondiger te komen.
Ons katholieke geloof heeft altijd al goed weten in te spelen op dat
‘plaatjeseffect’ getuige de vele voorwerpen die in onze rijk versierde
godshuizen aanwezig zijn: glas-in-lood-ramen, heiligenbeelden, staties, walmende wierooksvaten, oogverblindende kaarsenstandaards,
kazuifels en niet te vergeten: de kerststal.
Als kind moest ik
uiteraard met mijn
ouders mee naar
de kerk; elke zondag en zo mogelijk
ook elke schoolse
we r k d a g , m a a r
dan wel zonder
ouders!. Ik kan
me niet herinneren
dat ik me echt verveeld heb, al ontging me veel wat er door priester en koor gebeden en
gezongen werd in het Latijn of Gregoriaans. Echt rondkijken mocht
ik niet; niet voor de kerkdienst, niet na de kerkdienst en zeker niet
tijdens de mis! Probeerde ik dat toch, dan stond me op zijn minst
een tik op mijn schouders te wachten. Voor de duidelijkheid: die tik
was enkel corrigerend bedoeld!
Natuurlijk had ik-zoals menig kind van een jaar of zes tot negen- een
misboekje: mijn eigen kerkboekje, waarin werd uitgelegd wat de pastoor zoal deed en voorlas tijdens de eucharistie. Als communicant
kreeg je steevast van een grootouder of ouder zo’n kindermissaaltje
aangeboden als geschenk. Naarmate de leeftijd vorderde werden de
teksten moeilijker qua begrip en verdwenen de illustraties.
Ik heb alle cadeau-missaaltjes nog in mijn bezit en al bladerend
verbaas ik me dat ik al die uitleg voldoende vond. Vragen stellen
onder de viering kon echt niet en na de mis zat het boekje weer snel
in mijn jaszak.
Zou het kunnen zijn dat de jeugd van tegenwoordig vooral het gemis
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aan kennis ervaart en daardoor minder belangstellend tot ongeinteresseerd de ogen afwendt? Ouders van nu weten zich ook van geen
raad en houden het letterlijk na een paar kerkbezoeken voor ‘gezien’,
al was het maar vanwege dat gedraai van hun kroost.
Kindernevendiensten hebben een bepaalde periode ( eind jaren
negentig tot begin deze eeuw) een bloeiende periode gekend, bijvoorbeeld in onze toenmalige parochie ‘s-Heerenhoek. De laatste
jaren doen de begeleiders daar alle moeite om kinderen naar de
kerk en dus naar de kindernevendienst te ‘trekken’, maar helaas
vaak tevergeefs. Mag je stellen dat deze jonge gelovigen ( vaak niet
ouder dan 8-9 jaar) afhaken, omdat niet voldoende wordt ingespeeld op hun snel wisselende concentratie?
Ik hoor sommigen al zeggen: ‘ Wat verbeelden die kinderen zich wel
niet?’ Ze zijn veel te verwend met internet, games en televisiebeelden, die om de haverklap van kleur, toon en genre wisselen en daardoor ‘klanten’ aan het beeld gekluisterd weten te houden'.
Eerlijkheidshalve moet ik u gedeeltelijk gelijk geven. Wat men niet
kent, mist men niet: wij hadden geen weet van social-media; zij hebben geen weet (meer) wat er binnen een kerkgebouw plaats vindt….
Misschien kunnen we de komende kerstperiode inspelen op die
behoefte via onze lokale kerststallen, die te kust en te keur in alle
kerken van onze parochie het aanschouwen waard zijn.
De bijdragen van Ovezande inzake kerststallententoonstelling en
kerststallentocht, de levende kerststal van Heinkenszand, maar ook
de heiligenbeelden-tentoonstelling in de kerk van Kwadendamme
zijn tekenen aan de wand. U leest er meer over, verder in dit blad.

Kerststallententoonstelling Ovezande

Symbolen:

De stal van Bethlehem
De stal van Bethlehem (als kerstgroep) is een idee van Franciscus
van Assisi (naamdag 4 oktober). In 1223 mocht hij van de toenmalige paus Honorius III de geboorte van Jezus met levende personen
uitbeelden. Franciscus bouwde de stal na in het bos bij Greccio
(Italië) plaatste er een kribbe in met mensen erom heen die Maria,
Jozef en de herders moesten voorstellen, zette er een os en een ezel
bij en was zelf als diaken aanwezig bij het opdragen van de heilige
mis. Hij geloofde dat door deze handelingen het Jezuskind zich zou
manifesteren in het brood en de wijn. En plotseling, als door een
wonder, lag er een stralend kindje in zijn armen! De kerststal werd in
meer kerken opgebouwd en tenslotte namen katholieke huisgezinnen die traditie over.
De reden dat men niet eerder met afbeeldingen ging werken, had
te maken met het verbod om afbeeldingen van Jezus te gebruiken.
Zelfs het geboortefeest van Jezus mocht pas in 313 gevierd worden,
dankzij de welwillendheid van keizer Constantijn Hij besloot ook dat
de geboorte van Christus gevierd zou worden op 25 december en dat
afbeeldingen van Christus mochten worden getoond. De beelden die
toen gemaakt werden vonden hun inspiratie in de verhalen van de
evangelisten Lucas en Mattheus.
De huidige kerststal lijkt niet meer op die van Assisi. In het OostRomeinse rijk werd de geboorte van Jezus namelijk op één manier
uitgebeeld en dat was met Maria. Zij lag op een rood kleed, de
bakermat. Maria had namelijk een prominente plaats en was veel
groter dan alle andere figuren in de kerststal. ook leek Maria zich niet
veel van haar net geboren zoon aan te trekken. Dit beeld bleef lang
bestaan tot de voorstellingen in de Middeleeuwen veranderden. De
figuren in de kerststal kregen steeds meer een menselijk uiterlijk en
de verhouding tussen Maria en Jezus werden heel anders. Dit werd
een echte moeder-kind relatie met alle warmte die daar bij hoort.
Maria lag niet langer meer alleen op haar bakermat, maar zat of
stond naast de wieg van haar kind en keek met liefde naar Jezus.
Jozef, die voorheen altijd als een oude man was afgebeeld, werd een
jongeman zonder baard.
De drie wijzen die ook vaak in de kerststal
staan, hadden in het begin ook een heel
andere betekenis. Mattheus betitelde hen
als magiërs, maar in de 9e eeuw kregen
ze namen:
Casper, Melchior en Balthasar. Zij droegen
in de voorstellingen eerst nog een tulband als alle mensen uit het
oosten, maar dat werden later westerse kronen. Daarmee werd hun
status ook anders, want dit betekende dat zij koningen waren.
Pas in het begin van de 15e eeuw kreeg Balthasar een andere huidskleur en werd hij donkergekleurd. Overigens staan de drie wijzen
ook voor andere zaken: de drie ontdekte werelddelen, die men toen
kende: Afrika, Europa en Azië.

De rode kleur die we met kerst gebruiken in versieringen en cadeaupapier en die zo mooi contrasteert met de complementaire kleur
groen van de boom en de takken zou te maken hebben met de
zonaanbidding van vroeger tijden. De geboorte van Jezus , de wedergeboorte van de zon, voldoende reden tot vreugde en dankbaarheid
bij gelovigen en ongelovigen!
Het kerstbrood, de kerststol zou de vorm hebben van een in doeken
gewikkeld kind. Zowel de krans van dennengroen of hulst , als die van
banket zouden verwijzen naar het wiel dat de Germanen de heuvels
afrolden om het rondgaan van de zon te ondersteunen en haar op
te wekken weer te gaan schijnen.

de kerstboom:
de kerstboom, een den of spar, vertegenwoordigde voor de Germanen de geheimzinnige kracht van de natuur. De naaldboom
blijft immers altijd groen, evenals hulst dat ook als kerstversiering
gebruikt wordt.
Ook andere oude volken vereerden de naaldbomen; zo is er een
afbeelding die uit 1400 na Christus moet stammen, waarop de
Egyptische godin Noet onder zo’n boom goede gaven uitdeelt aan
de armen. De Kerk zag in de den of spar de paradijsboom waar Eva
haar appel plukte die Adam en Eva en hun nazaten zoveel ongeluk
bracht – van daar ook de traditionele versiering: de kerstboomballen.
Met de geboorte van Jezus- Kerstmis- werd de mens weer zicht op
verlossing van de paradijsvloek geboden. De piek zou staan voor de
ster die aan de herders en de drie Wijzen de weg wees naar de stal
in Bethlehem, waar Jezus geboren werd.
De kerstboom ontstond in de Elzas en Duitsland in het begin van de
16e eeuw en Maarten Luther verklaarde de kerstboom tot symbool
van de geboorte van Jezus, van het licht, voor de protestanten. Eerst
stond de boom alleen in kerken, tegen het eind van de 19e eeuw
werd het ook gebruikelijk om hem in de kamer te zetten. Ook de
traditie om elkaar met kerst cadeautjes te geven, zou zijn ingegeven
door Maarten Luther. Hij wilde van het roomse Sint Nicolaasfeest af
en verplaatste het ‘weldoen’ naar Kerstmis.
Behalve het dennengroen en hulst wordt ook
groenblijvende mistletoe (maretak, vogellijm) als kerstversiering gebruikt. Onder de
mistletoekrans mag je elkaar kussen met
een knipoog naar de vogels die in de lente
nesteldrang vertonen.
Uit: Van Allerheiligen tot Sint juttemis, Inez
van Eijk, 1998.
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Kerkdiensten in de regio
datum+tijd

plaats

voorganger

soort

koor en bijzonderheden

WEEKENDVIERINGEN EN GROTE FEESTDAGEN			
Z aterdag 12 december					

19.00 uur Goes
Liturgie Groep
Viering van W en C
Herenkoor
19.00 uur Heinkenszand
F. van Hees
Eucharistieviering
Free Spirit
					

Zondag 13 december			

K

3e Zondag vd Advent		

09.00 uur ´s-Heerenhoek
H. Buijssen
09.00 uur Heinkenszand
Liturgie Groep
09.15 uur Zierikzee
Liturgie Groep
09.30 uur Ovezande
F. van Hees
10.30 uur Lewedorp
ds. H.W. Kakes
			
10.45 uur Kwadendamme
F. van Hees
11.00 uur Goes
T. Brooijmans
11.00 uur Haamstede
A. Verdaasdonk
11.00 uur Hansweert
H. Buijssen
12.30 uur Goes
F. van Hees
			

Eucharistieviering
Herenkoor
Viering van W en C
Dameskoor
Viering van W en C
Willibrorduskoor
K
Eucharistieviering
Pius X
K/C
Oecumenische
Koor "Sheborim"
K
Adventsviering		
Eucharistieviering
Singing Voices
K
Eucharistieviering
Herenkoor
Eucharistieviering
Koor "Loubistok"
Eucharistieviering
Gemengd koor
Viering van W en G
Doopviering		

Maandag 14 december					

14.00 uur Ovezande
J. Heezemans
Adventsviering
NieuwSande
					

Dinsdag 15 december

14.00 uur 's-HHendrikskinderen J. Heezemans
Kerstviering
KBO Goes, Heer Hendrikhuis
19.00 uur Goes
H. Buijssen
Boeteviering
Herenkoor
					

Woensdag 16 december					

14.00 uur Lewedorp
T. Brooijmans
Eucharistieviering
De Kraayert
14.30 uur 's-Heer-Arendskerke Liturgie Groep
Viering van W en C
Poelwijck
16.30 uur Zierikzee
F. van Hees /
Adventsviering
Senioren, RK-kerk
		
A. Verdaasdonk			
					

Donderdag 17 december					

14.30 uur Lewedorp
T. Brooijmans
Kerstviering
KBO, De Zandloper
16.30 uur Heinkenszand
W. Hacking
Schoolviering
RK-kerk, kerstmusical
17.30 uur Goes
J. Heezemans
Adventsviering
Vrouwegilde, Magdalenazaal
18.30 uur 's-Heerenhoek
W. Hacking
Schoolviering
RK-kerk, kerstviering
19.00 uur Zierikzee
F. van Hees
Boeteviering
Willibrorduskoor
					

Vrijdag 18 december					

09.00 uur Kwadendamme
Liturgie Groep
Viering van W en C
Dagkapel
					

Z aterdag 19 december					

11.00 uur Kwadendamme
H. Buijssen
Kerstviering
Senioren, De Burcht
16.30 uur Ovezande
Werkgroep
Kerststallentocht
Uitgebreide informatie katern Ovezande
19.00 uur Heinkenszand
W. Hacking
Viering van W en C
Dameskoor
19.00 uur Goes
J. Heezemans
Viering van W en C
L'Esprit
					

Zondag 20 december			

4e Zondag vd Advent		

09.00 uur 's-Heerenhoek
J. Heezemans
Viering van W en C
Samenzang
09.00 uur Heinkenszand
F. van Hees
Eucharistieviering
Herenkoor
09.15 uur Zierikzee
W. Hacking
Viering van W en C
Willibrorduskoor
K
09.30 uur Ovezande
H. Buijssen
Eucharistieviering
Pius X
10.30 uur Lewedorp
J. Heezemans
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
W. Hacking
Viering van W en C
Samenzang
11.00 uur Hansweert
F. van Hees
Eucharistieviering
Gemengd koor
K
16.00 uur Zierikzee
F. van Hees
Vesper		
19.00 uur Hansweert
W. Hacking
Kerstsamenzang
RK-kerk, Cantorij / RK Gemengd zangkoor /
				
Muziekvereniging Scheldegalm

Dinsdag 22 december 					

09.30 uur Goes
F. van Hees
Eucharistieviering
Dagkapel
13.00 uur 's-Heerenhoek
H. Buijssen
Adventsviering
KBO, RK-kerk, Dameskoor
					

Woensdag 23 december 					
10.30 uur
14.00 uur
19.00 uur
20.00 uur
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's-Heerenhoek
Lewedorp
Zierikzee
Heinkenszand

E. Bornhijm
F. van Hees
F. van Hees
W. Hacking

Kerstviering
Eucharistieviering
Herderstocht
Christmas Carols

Theresiahof
De Kraayert
Vertrek Mosselboomgaard
Musica Cordis, RK-kerk

DEC/JAN

Kerkdiensten in de regio
datum+tijd

plaats

voorganger

soort

koor en bijzonderheden

WEEKENDVIERINGEN EN GROTE FEESTDAGEN			
					

Donderdag 24 december			

Kerstnacht		

Vrijdag 25 december			

1e Kerstdag		

14.30 uur 's-Heer-Arendskerke Liturgie Groep
Oecumenische
Poelwijck
			
kerstviering		
15.30 uur Goes
J. Meeusen /
Oecumenische viering
Ter Weel / St. Maarten in de Groe
		
ds. H. Catsburg			
17.30 uur Goes
J. Heezemans
Viering van W en C
Gezinsviering, Missicanto en Esperanto
18.00 uur Zierikzee
F. van Hees
Eucharistieviering
Gezinsviering, samenzang kinderen met CD
19.00 uur Heinkenszand
W. Hacking
Viering van W en C
Kerstmusical, Young Spirit
20.00 uur 's-Heerenhoek
J. Heezemans
Viering van W en C
Missicanto en Esperanto
20.00 uur Kwadendamme
L. Peeters
Eucharistieviering
Singing Voices
20.00 uur Lewedorp
H. Buijssen
Eucharistieviering
Bellringers, Eligius en Con Dios
20.30 uur Goes
E. Bornhijm
Viering van W en C
L'Esprit
20.30 uur Haamstede
A. Verdaasdonk
Eucharistieviering
Westhoekzangers olv E. Vos
20.30 uur Zierikzee
F. van Hees
Eucharistieviering
Willibrorduskoor
21.00 uur Ovezande
W. Hacking
Viering van W en C
Pius X
21.30 uur Heinkenszand
H. Buijssen
Eucharistieviering
Free Spirit en Herenkoor
23.00 uur Goes
F. van Hees
Eucharistieviering
Bellringers en Herenkoor
					
09.00 uur 's-Heerenhoek
F. van Hees
Eucharistieviering
Dames- en Herenkoor
09.00 uur Heinkenszand
W. Hacking
Viering van W en C
Dameskoor
09.15 uur Zierikzee
A. Verdaasdonk
Eucharistieviering
Willibrorduskoor
09.30 uur Ovezande
L. Peeters
Eucharistieviering
Oal In
10.00 uur Goes
M. van Roekel
Viering van W en G
Admiraal De Ruyterziekenhuis
10.30 uur Lewedorp
E. Bornhijm
Viering van W en C
Gezinsviering, Con Dios
10.45 uur Kwadendamme
J. Heezemans
Viering van W en C
St. Caecilia
11.00 uur Goes
H. Buijssen
Eucharistieviering
Herenkoor
11.00 uur Hansweert
F. van Hees
Eucharistieviering
Gemengd koor
					

C

Z aterdag 26 december			Heilige Familie		

10.00 uur Goes
H. Buijssen
Eucharistieviering
Con Amore
11.00 uur Heinkenszand
Liturgie Groep
Levende kerststal
Free Spirit
19.00 uur Goes
eigen priester
Eucharistieviering
Vietnamese viering, dagkapel
					

Zondag 27 december					

09.00 uur 's-Heerenhoek
Liturgie Groep
Viering van W en C
Dameskoor
09.00 uur Heinkenszand
H. Buijssen
Eucharistieviering
Samenzang
09.15 uur Zierikzee
A. Verdaasdonk
Eucharistieviering
Willibrorduskoor
09.30 uur Ovezande
F. van Hees
Eucharistieviering
Pius X
10.30 uur Lewedorp
Liturgie Groep
Viering van W en C
Eligius
10.45 uur Kwadendamme
H. Buijssen
Eucharistieviering
St. Caecilia
11.00 uur Goes
F. van Hees
Eucharistieviering
Con Amore
11.00 uur Haamstede
A. Verdaasdonk
Eucharistieviering
Samenzang
11.00 uur Hansweert
Liturgie Groep
Viering van W en C
Gemengd koor
					

Dinsdag 29 december					

09.30 uur Goes
F. van Hees
Eucharistieviering
Dagkapel
					

Woensdag 30 december					

14.00 uur Lewedorp
H. Buijssen
Eucharistieviering
De Kraayert
					

Donderdag 31 december			Oudjaar		

19.00 uur Ovezande
T. Brooijmans
Eucharistieviering
Oal In, jongerenviering
19.00 uur Zierikzee
F. van Hees
Eucharistieviering
Willibrorduskoor
19.00 uur 's-Heerenhoek
E. Bornhijm
Viering van W en C
Samenzang en Blaaskapel
19.00 uur Kwadendamme
W. Hacking
Viering van W en C
St. Caecilia
					

Vrijdag 1 januari 			Nieuwjaar		

09.00 uur Heinkenszand
H. Buijssen
Eucharistieviering
Dameskoor
11.00 uur Goes
H. Buijssen
Eucharistieviering
Herenkoor
					

Z aterdag 2 januari 					

19.00 uur Heinkenszand
F. van Hees
Eucharistieviering
Herenkoor
19.00 uur Goes
W. Hacking
Viering van W en C
Herenkoor
					

Zondag 3 januari 			Openbaring des Heren		
09.00 uur 's-Heerenhoek

F. van Hees

Eucharistieviering

Dameskoor
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Kerkdiensten in de regio
datum+tijd

plaats

voorganger

soort

koor en bijzonderheden

WEEKENDVIERINGEN EN GROTE FEESTDAGEN			
09.00 uur Heinkenszand
Liturgie Groep
Eucharistieviering
Herenkoor
09.15 uur Zierikzee
A. Verdaasdonk
Eucharistieviering
Willibrorduskoor, koffie drinken
09.30 uur Ovezande
H. Buijssen
Eucharistieviering
Pius X
10.00 uur Goes
E. Bornhijm
Viering van W en G
Admiraal De Ruyterziekenhuis
10.30 uur Lewedorp
T. Brooijmans
Eucharistieviering
Nieuwjaarsreceptie, Con Dios
10.45 uur Kwadendamme
H. Buijssen
Eucharistieviering
Nieuwjaarsreceptie, Singing Voices
11.00 uur Goes
F. van Hees
Eucharistieviering
Herenkoor
11.00 uur Haamstede
geen viering			
11.00 uur Hansweert
E. Bornhijm
Viering van W en C
Gemengd koor
18.00 uur Goes
S. Klim
Eucharistieviering
Poolse viering
					

K/C

Dinsdag 5 januari					

09.30 uur Goes
F. van Hees
Eucharistieviering
Dagkapel
					

Woensdag 6 januari					

14.00 uur Lewedorp
T. Brooijmans
Eucharistieviering
De Kraayert
					

Donderdag 7 januari					

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

Vrijdag 8 januari 					

09.00 uur Kwadendamme
Liturgie Groep
Viering van W en C
Dagkapel
					

Z aterdag 9 januari					

19.00 uur Goes
J. Heezemans
Viering van W en C
L'Esprit
19.00 uur Heinkenszand
H. Buijssen
Eucharistieviering
Free Spirit
					

Zondag 10 januari 			Doop van de Heer		

09.00 uur
09.00 uur
09.15 uur
09.30 uur
10.00 uur
10.45 uur
11.00 uur
11.00 uur
11.00 uur

's-Heerenhoek
Heinkenszand
Zierikzee
Ovezande
Lewedorp
Kwadendamme
Goes
Haamstede
Hansweert

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

Eucharistieviering
Viering van W en C
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Viering van W en C
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering

Herenkoor
Dameskoor
Willibrorduskoor
Pius X
Eligius
St. Caecilia
L'Esprit
Samenzang
Gemengd koor

K

K/C

Schema van uitgifte PN
Vanaf maart 2016 zal dit blad nog ‘slechts’ acht keer per jaargang verschijnen en zal er dus een ander schema van uitgifte en
aanleveren kopij gemaakt moeten worden. Voor het algeheel overzicht geven we hieronder in schemavorm de eerst geplande data
weer:
Jaargang 16: Nummer 9: aanleveren kopij tot en met zondag 3 januari 2016.
Het blad omvat medio januari tot en met 29 februari 2016.
Bijzondere data: Bidweek voor de Eenheid, Carnaval.
Bezorgdatum: vanaf donderdag 14 januari 2016
Jaargang 17: nummer 1: inleverdatum: uiterlijk zondag 14 februari 2016.
Periode dinsdag 1 maart tot en met zondag 17 april.
Bijzondere data: Lijdensweek, Pasen.
Bezorgdatum: vanaf donderdag 25 februari.
Nummer 2: inleverdatum: uiterlijk zondag 3 april.
Periode: maandag 18 april tot en met zondag 29 mei
Bijzondere data: Koningsdag, Hemelvaart, Pinksteren
Bezorgdatum: vanaf donderdag 14 april.
inleveren kopij na deze uiterlijke datum is niet mogelijk vanwege het vaste schema van redactieoverleg en de drukker van het blad.
Nieuwjaarstoespraken kunnen desgewenst -in samengevatte vorm- worden aangeleverd via ons mailadres:
parochienieuws@zeelandnet.nl maar uiterlijk tot 3 januari 20.00 uur!
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Advenstacties / collectes Caritas-kernen
Zoals ieder jaar worden
er weer diverse projecten ondersteund tijdens
de adventscollecte(s).
We kunnen kiezen voor
de projecten die door
Bisschoppen worden
ondersteunt via de
Advenstactie, of voor
een eigen project. Iedere kern is hier vrij in.
Hieronder de keuzes
binnen onze kernen,
de kern zal in zijn
eigen parochiekerk de
acties toelichten en u
informeren. Naast deze
ondersteuning worden
de behoeftigen, zieken
en ouderen in de kernen niet vergeten.
Caritas Kern Goes heeft gekozen voor project Peru Hoop op een
goede toekomst voor jongeren.
Wanneer je een gezin moet onderhouden zonder schoon water, elektriciteit en voldoende te eten, dan kan onderwijs voor je kinderen
zowel een extra zorg als dé oplossing zijn. Dat geldt zeker voor de
zwoegende ouders in extreem arme gebieden zoals in het Andesgebergte in Peru. Daarom zijn de zusters 'Dienaressen van de Heer
en de Maagd van Matará' ('De Blauwe Zusters') in Peru een school
gestart.
De Caritas kern commissies van Lewedorp, Heinkenszand hebben besloten om te collecteren voor het project Woonboerderij geeft
kinderen een toekomst (Brazilië). (Meer informatie vindt u onder het
kerndeel van Heinkenszand)
Adventsactie van caritaskern Schouwen-Duiveland in 2015
Voor de adventsactie 2015 worden 7 projecten aangereikt vanuit het Bisdom, waaruit een project gekozen kan worden door de

caritas. Dit jaar heeft de caritaskerngroep van Schouwen-Duiveland
er echter voor gekozen het Palabana kinderdorp voor aidskinderen
in Zambia te steunen, omdat daar het geld heel hard nodig is. Er zijn
problemen geweest met de watertank, waarvoor onverwachts een
nieuwe tank aangeschaft moest worden. Ook worden de kinderen
ouder en gaan nu meer kinderen naar de middelbare school, waarvoor meer geld nodig is dan voor de lagere school. We willen deze
kinderen ook een kans geven naar school te gaan en daardoor later
een veel betere kans op studie of een baan te geven. We hopen dat
U dit project zal steunen en tot een succes zal maken.
We zullen Anne Martens vragen om meer over dit mooie project te
vertellen in de diensten in Zierikzee en Haamstede voor de adventscollecte van 6 Dec. voor dit doel. Laten we het samen een mooie
Sinterklaas maken voor de aidskinderen van Palabana en ze een
goede toekomst geven.
Kwadendamme, Biancaproject van de Association Nabasnoogo,
Burkina Faso. Een project waar onder andere Jan Beekman bij is
betrokken.
’s-Heerenhoek steunt het regio project van Foundation D.A.R.T.
Een project waarbij Doracella Vermue (Kwadendamme), meisjes op
pad helpt en onderwijst in Tanzania.
Ovezande, heeft dit jaar gekozen voor het onderwijsproject in
Burkina Faso. School biedt hoop aan jonge mijnwerkers.
In het droge, woestijnachtige land Burkina Faso groeit zo weinig in
de bodem dat door de bewoners dieper gezocht wordt. Volwassenen
en tienduizenden kinderen wagen hun leven op zoek naar edelmetalen, zoals goud. Dit gebeurt op primitieve manieren, die ondanks
alle risico’s en het zwoegen nauwelijks genoeg opbrengen om van
te leven. De enige weg uit dit dorre bestaan zonder vruchtbare toekomst, is onderwijs.
Oost-Zuid- Beveland, heeft zijn keuze nog niet bekend gemaakt.
Via het internet kunt u meer informatie vinden over de acties.
(zie o.a. advenstactie.nl) Namens alle mensen van de Caritas kernen, wens ik u fijne feestdagen en een goed en gezond 2016.
William Harthoorn, voorzitter Caritas Pater Damiaan.

Tweede Voettocht door de Zak
Op zondagmiddag 13 december, de derde zondag van Advent, zal
de tweede Voettocht door de Zak van Zuid Beveland plaatsvinden.
Vertrek is dan vanuit het kerkje van Ellewoutsdijk (Hellewoudstraat
1) waar die middag ook een ‘oecumenische bieeênkomst’ in het
Zeeuws zal plaatsvinden. Het thema van de viering, die om 14.30 uur
begint, is “Staps-gewies deur d’n advent”. Aansluitend aan de viering
is er koffie en thee, ook voor de wandelaars die op dat moment arriveren om mee te lopen.
De Voettocht zelf begint rond 16.00 uur vanaf het Kerkje van Ellesdiek en zal via het Fort Ellewoutsdijk, waar een kleine stop gemaakt
wordt, naar Oudelande voeren. Tijdens de tocht zal aandacht zijn voor
de landschapselementen in relatie tot de betekenis van Advent: “in
de leegte verwachtingsvol uitzien naar wat komen gaat”. Het laatste
stukje van de wandeling zal met lichtjes en muziek afgelegd worden

tot de kerk van Oudelande waar de ontvangst is. In de kerk is er iets
te eten en drinken en we sluiten af met een korte Vesper.
De voettocht voert over verharde wegen en heeft naar schatting een
lengte van 6 km. Ook kinderen zijn van harte welkom om met hun
ouders mee te gaan. Een mogelijk alternatief is dat gezinnen met
kinderen de laatste kilometer aansluiten (om ca. 17.15 uur) vanaf
de vuurkorf die halverwege de Vijfzoodijk zal staan. Vanaf dat punt zal
met lichtjes en muziek het laatste stuk in Oudelande worden gelopen. De lopers worden gevraagd om zelf een lantaarntje of jampot
mee te nemen (evt. fakkel maar denk zelf aan veiligheid). De organisatie zorgt voor waxinelichtjes. Er wordt indien gewenst gezorgd voor
retourvervoer voor de chauffeurs van de auto’s naar Ellewoutsdijk.
Voor nadere informatie en opgave (tot donderdag 10 december):
voettochten@zeelandnet.nl
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Kerstmis: Geboorte van barmhartigheid …
Elk jaar weer komen we samen rond de kribbe. We mijmeren bij het
tafereel dat we zien: een gezin waarvoor geen plaats was in de herberg. Josef, Maria en hun kind Jezus. Als we zo de tijd nemen om stil te
staan bij de geboorte van Christus, dan staat ook de tijd stil.
We krijgen een glimp te zien van hoe het zou moeten zijn: vrede op
aarde, vrede met elkaar, vrede met mijzelf, vrede met God. Een diep
verlangen dat leeft in ieder van ons. Een verlangen vervuld door de
liefde van God zelf. Hij wil ons niet alleen laten, maar komt met ons
mee leven in Jezus, het kind van de vrede.
Maar de tijd en wij die even stil staan, gaan even later weer verder.
En alles waar we even bij stil stonden wordt weer aangevochten. Dan
is het goed te bedenken dat we een heel jaar – intenser wellicht dan
anders – bij deze vredes-les worden gehouden. Paus Franciscus opent
op 8 december – het Hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van de
Heilige Maagd Maria – het heilig jaar van de barmhartigheid.
Wat is barmhartigheid?
Enkele jaren geleden was ik in gesprek met een paar dat zich voorbereidde op hun huwelijk. Ze hadden nauwelijks kerkelijke betrokkenheid
maar wilden hun huwelijk laten inzegenen om de kracht te ontvangen
te leven naar christelijke ‘waarden en normen’. Zo viel daar ook het
begrip ‘barmhartigheid’. ‘Wat is dat?’, vroeg de jonge vrouw. Ik heb
haar proberen uit te leggen dat je voor andere mensen leeft vanuit je
hart. ‘Hart’ vormt het midden van het woord barm-hart-igheid. In het
evangelie is sprake van wat we noemen de ‘werken van barmhartigheid’ (Matteüs, 25, 31-46). Zowel hij als zij waren hoog opgeleid en
werkten bij een Amerikaans bedrijf in de Randstad. De omgang tussen collega’s en leidinggevenden was hard en zakelijk: prestatie en
productie, daar draaide het alleen om. Het ging ten koste van goede
menselijke verhoudingen. Nadat we nog wat verder hadden gepraat
over ‘barmhartigheid’, zei de bruid: ‘Ik ga dat woord barmhartigheid
toevoegen aan mijn woordgebruik en er ook naar proberen te leven,
zeker ook op mijn werk.

Heilig Jaar van de Barmhartigheid

Paus Franciscus heeft, bij gelegenheid van
de vijftigste verjaardag van de afsluiting van
het Tweede Vaticaans Concilie, het Heilig Jaar
van de Barmhartigheid uitgeroepen. Het jaar
wordt geopend op dinsdag 8 december 2015
met het openstellen van de de Heilige Deur
in de Sint Pietersbasiliek te Rome. Hij spreekt
dan de woorden 'Aperite mihi portas iustitiae'
('Open voor mij de poorten der gerechtigheid'
uit psalm 117). Daarna verbreekt hij met een
speciale hamer het zegel, waarna de Heilige Deur wordt geopend.
Aan het eind van het Heilig Jaar (20 november 2016) verzegelt de
paus de deur weer waarna deze wordt dichtgemetseld.
Met dit Heilig Jaar wil paus Franciscus ertoe bijdragen, dat
wij al katholieke gelovigen ons bezinnen op de vraag, hoe wij de
barmhartigheid in ons eigen leven kunnen waar maken en tegelijk
ook hoe wij onszelf kunnen openstellen voor de barmhartigheid van
God en van de mensen om ons heen. Dat betekent concreet, dat
wij ons willen afvragen hoe wij de werken van barmhartigheid (o.a.
de hongerigen voeden, de dorstigen laven, de zieken en gevangenen bezoeken; zie Matteüs 25) in praktijk kunnen brengen. Maar
het betekent ook, dat wij ons bezinnen op de betekenis en de
praktijk van het sacrament van de vergeving.
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pastoor Fons van Hees

Jezus, kind van de Barmhartigheid
Het kind Jezus in de kribbe ‘is het gelaat van de barmhartigheid van de
Vader’, zegt Paus Franciscus. Jezus laat die barmhartigheid al voelen
door de herders die in al hun schamelheid hem komen begroeten. En
in de aanbidding door de wijzen uit het oosten toont hij zijn barmhartigheid aan alle mensen van de wereld, van alle tijden. Als hij is opgegroeid en zijn verkondiging begint, dan geeft Jezus de barmhartigheid
van God, zijn Vader aan ieder die hij ontmoet: de tollenaar, de overspelige vrouw, de verloren zoon aan ieder … ook aan ons, hier en nu.
Wij leven uit barmhartigheid: Zalig Kerstfeest …
Na de glimp van vrede die we ontvangen bij het zien van de kribbe kan
die vrede weer geweld worden aangedaan. In zijn volgen van Jezus, het
kind van barmhartigheid, spoort Paus Franciscus ons aan om mensen
van barmhartigheid te worden, opdat de vrede er niet alleen met Kerstmis zal zijn maar ook meer en meer duurzaam wordt. In deze geest,
mede namens collega-pastores aan ieder een Zalig Kerstfeest!
Z.H. Paus Franciscus opent op 8 december as. het Heilig Jaar van
Barmhartigheid. Hij doet dit door het openen van de Heilige Deur in
de Sint Pietersbasiliek te Rome met de woorden: ‘Open voor mij de
poorten van gerechtigheid’ uit psalm 117. Zoals overal ter wereld
wordt ook in ons bisdom Breda het Heilig Jaar geopend. Voor Zeeland gebeurt dit op zondag 13 december tijdens om 15.00 uur in
de Sint Willibrordusbasiliek te Hulst. Hoofdcelebrant is vicaris Paul
Verbeek. De parochiekernen Goes en Zierikzee hebben op verzoek
van het organiserend comité in Hulst een bijdrage geleverd aan
een expositiewand in de basiliek die de Werken van Barmhartigheid verbeelden. Van harte worden wij door onze bisschop Johannes Liesen aangespoord aan deze opening deel te nemen, waar hij
schrijft: ‘Van harte hoop ik dat het Jaar van Barmhartigheid jong en
oud helpt zelf Gods barmhartigheid (opnieuw) te aanvaarden en
een nieuwe beweging van barmhartigheid op gang helpt.’

In ons Bisdom Breda wordt de opening van het Heilig Jaar
gemarkeerd door vieringen in de kathedraal in Breda (8 december
om 12.00 uur) en in de drie basilieken van Oosterhout (8 december om 19.00 uur), Oudenbosch (13 december om 11.00 uur) en
Hulst (13 december om 15.00 uur).
De Nederlandse bisschoppen hebben een website opengesteld, waarop zeer uitvoerige informatie te vinden is over materialen, impulsen, een agenda en suggesties voor vieringen. Ook allerlei
interessante nieuwsitems zijn op deze site terug te vinden:
http://heiligjaarvandebarmhartigheid.eu.
In de Pater Damiaanparochie wordt de barmhartigheid al op
verschillende manieren tot uitdrukking. De bezoekgroepen brengen de aandacht voor zieke en eenzame mensen in de praktijk.
De Caritas richt zich op de noden van mensen veraf en dichtbij,
onder meer door te focussen op projecten van de Foundation
Dart (http://foundationdart.com/nl/) en de Stichting Exodus
(http://www.exodus.nl/). Maar de oproep van de paus betekent
natuurlijk niet, dat we op basis van deze activiteiten achterover
moeten leunen. Juist een nadere bezinning op de betekenis en de
praktijk van de barmhartigheid is noodzakelijk.
Wiel Hacking, pastoraal werker

Tarievenlijst bisdom
Kosten diensten
Volgens de richtlijnen van het bisdom Breda zullen voor 2015 / 2016
de volgende eigen bijdragen/stipendia in rekening worden gebracht voor
kerkelijke diensten.
dienst
Huwelijksdienst
Uitvaartdienst (incl. avondwake)
Dienst in crematorium/begraafplaats zonder voorafgaande kerkelijke dienst
Jubileumdienst
Doop
Eerste Communie
Vormsel
Misintentie

Bovenstaande tarieven worden, afhankelijk van de hoogte van de jaarlijks
betaalde parochiebijdrage, niet of slechts gedeeltelijk in rekening gebracht.

De tarieven voor 2016 zijn met 0,8% verhoogd t.o.v. 2015.
De jaarlijkse parochiële bijdrage is gebaseerd op een opgave van het
bisdom. Er wordt daarbij voor 2015 (2016) uitgegaan van € 115,(€ 116,-) per jaar. Het geeft fiscaal voordeel als men de bijdrage

tarief 2015
€ 575,€ 575,€ 383,€ 289,€ 115,€ 115,€ 115,€ 10,50

tarief 2016
€ 580,€ 580,€ 386,€ 291,€ 116,€ 116,€ 116,€ 10,50

schenkt via een 'overeenkomst voor periodieke gift in geld' (= een
formulier opgesteld door de belastingdienst) of eventueel via een
notariële acte.
Omdat onze kerk een ANBI (algemeen nut beogende instantie) is,
wordt uw schenking voor de belasting volledig aftrekbaar als u deze
door u en de parochie laat vastleggen, ervan uitgaande dat u gedurende minstens 5 jaar een vast bedrag wilt schenken.

Opmaak kerstnummer en de toekomst van Parochienieuws
Het parochiebestuur van de Pater Damiaanparochie heeft in haar
bestuursvergadering van november zich uitgesproken over de voortgang en kostenbeheersing van het parochieblad ‘Parochienieuws’.
Zoals u wellicht weet worden de kosten per uitgave berekend naar
het aantal nummers dat elke kern per maand afneemt. In de meeste
parochiekernen worden de bladen gratis aangeboden, of wordt via
een aparte brief een (vrijwillige) bijdrage gevraagd. Voor sommige
kernen zijn de kosten dermate hoog, omdat niet alle lezers in de
directe nabijheid van de parochiekern-kerk wonen en dus per post
het blad ontvangen. De betreffende kern kan deze portokosten
doorberekenen aan de betrokken lezer/afnemer. In gevallen waarbij de parochiekern gebruikt maakt van wijkbezorging, kan men
een verzoek tot vrijwillige bijdrage of een keuzebedrag in notavorm
ontvangen. Vaak worden deze brieven of verzoeken aan het begin
van het nieuwe kalenderjaar (januari) of jaargang Parochienieuws
(maart) verstuurd.
Het blad zou idealiter via advertentie-inkomsten betaald moeten
kunnen worden, maar dalende aantallen adverteerders belemmeren
dat. Om te voorkomen dat de kosten voor elke parochiekern dermate
hoog worden en kernen zouden willen afhaken is in overleg het volgende besloten:
Vanaf maart 2016 komt het parochieblad 8 keer per jaar uit en niet
langer 10 maal per jaar.
Het blad blijft in zijn huidige tweekleurendrukvorm gehandhaafd; het
verzoek van de redactie om in full colour te mogen verschijnen kan
niet worden gerealiseerd om bovenstaande redenen van kostenbeheersing. Bovendien wil men niet de indruk wekken dat kleurendruk
gelijk zou staan aan luxe; iets wat binnen het kader van bezuinigingen binnen de parochie niet past.

De omvang van het blad blijft maximaal 28 pagina’s en is dus niet
langer variabel in paginaomvang. Deze afspraak levert naast kostenbeheersing ook beperkingen op; we moeten dus kritisch kijken naar
hetgeen wordt aangeboden. In sommige gevallen kan het raadzamer
zijn een inlegvel met specifieke informatie voor een parochiekern te
overwegen!
De reden dat u dit nummer wel in fullcolour ontvangt is gelegen in
het feit dat drukkerij Driedijk als blijk van waardering eenmalig al zijn
lezers en afnemers een kerstcadeautje wil geven; ze betalen namelijk
zelf de extra drukkosten van dit blad. Het parochiebestuur heeft wel
besloten het contract met drukkerij Driedijk vanaf maart 2016 met
drie jaar te verlengen.
Bovendien heeft het bestuur ingestemd met een nieuwe opmaak van
de website van de pater Damiaanparochie. Vanaf uiterlijk 1 maart is
deze website dan in de lucht. We zullen u daarover in het volgende
nummer meer informeren.
Richard Gielens, hoofdredactie
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Inspirerende lezing voor vrijwilligers Ouderenpastoraat
Op 20 oktober jl. werd voor de vierde keer het Ouderenpastoraat Boven de Schelde een lezing
georganiseerd in de Jeugdhoeve in 's-Heerenhoek.
Tekst en foto: Jeannette Vrancken
Vrijwilligers die werkzaam zijn in het ouderenpastoraat in de Bevelanden, Schouwen-Duiveland en Walcheren en andere belangstellenden
konden weer een lezing bijwonen met als thema: Leven in een verpleeghuis, zingeving in een (zo) andere leefomgeving. Spreker deze
middag was Kees van Geloof pastoraal werker, in 1997 tot Diaken
gewijd door de bisschop van Breda. Van Geloof is werkzaam voor
de Stichting Curamus in de Blaauwe Hoeve in Hulst op gebied van
Geestelijke zorg.
Geestelijke zorg (gaat over vragen wat betreft zingeving en levensvragen) is breder, dan alleen pastorale zorg (vanuit kerkelijke traditie).
De ouder wordende mens moet voortdurend afscheid nemen, bijvoorbeeld door een minder goede gezondheid, een lichaam dat niet
meer zo goed wil, maar ook afscheid nemen van dierbaren en dingen
in zijn of haar omgeving. Dit roept vele vragen op.
"Prachtig werk om te doen’’
Bij kerkelijk betrokkenen kunnen dat vragen zijn over wat betekent
God voor mij? Voor niet gelovige mensen roepen de omstandigheden
van inlevering wat betreft gezondheid enzovoorts vragen op zoals
waarom moet mij dit overkomen of wat voor een zin heeft dit? De
belangrijkste elementen van pastorale en geestelijk zorg bestaat uit
heel goed luisteren en respect hebben voor je gesprekspartner. Je
hoeft niet altijd een oplossing aan te dragen, dat kan ook niet altijd,
de gesprekspartner verwacht dit ook niet, maar zij zijn blij dat er
oprecht naar hen geluisterd wordt en zij ‘gezien’ worden en dat men
zo een stukje met hen op weg gaat. Het is prachtig werk om te doen
aldus van Geloof.

Na de pauze vertelde Kees verder over het volgende thema: Leven in
een verpleeghuis is wel leuk! Hoe wordt het leven in een verpleeghuis beleefd? Voor ieder is dat anders. Voor sommigen geeft het rust
en veiligheid en zijn alle aangeboden activiteiten een verademing.
Anderen die voor revalidatie komen biedt het perspectief, maar voor
personen in een hospice is er al vaak een lang traject aan vooraf
gegaan dat er voor hen geen perspectief meer is. Liefde en goede
zorg is dan het belangrijkste.
Een mooie bijkomstigheid in het Verpleeghuis de Blaauwe Hoeve is
de prachtig grote kapel, waar iedere zondag een viering is en waar de
bewoners na de viering nog heerlijk een kopje koffie kunnen drinken.
Een klein gezelschap vrijwilligers en beroepskrachten van zowel
katholieken huize als protestanten heeft deze middag kunnen genieten van een levendige boeiende lezing met tal van mooie voorbeelden uit de praktijk.

Kom eens naar de Boeteviering:

een viering van verzoening en vergeving … en biecht

Boeteviering is eigenlijk geen geschikt woord. Het gaat immers om
verzoening en vergeving. Het is een viering die ons doet zien naar de
kwaliteit van ons leven. Je kunt het ook preciezer zeggen. We nemen
de dingen serieus die juist afbreuk doen aan die kwaliteit. Het zijn
de tekorten die onze verhouding met onszelf en met anderen schaden. Daarmee ondermijnen we tegelijk onze persoonlijke relatie met
God. We spreken dan van zonde. Het kan ons zó belasten dat we
ons onvrij gaan voelen. We voelen of weten ons schuldig en verlangen naar verzoening en vergeving. De geboorte van Jezus Christus
met Kerstmis is Gods grootse blijk van barmhartigheid en vergeving,
én van zijn verlangen om ons opnieuw te laten leven in zijn vrijheid.
Door zijn barmhartigheid geeft Hij telkens weer nieuwe kansen om
ons leven, daar waar het geschonden is, te herstellen tot vrijheid.
Zo komen we in een viering van verzoening en vergeving samen in
lezing, gebed en zang om ook in het gebaar van de handoplegging,
Gods barmhartigheid nog dieper te beseffen. Deze viering van verzoening en vergeving houden we op:

Dinsdag 15 december om 19.00 uur in de kerk van Goes.
Voorganger: pastor H. Buijssen
Donderdag 17 december om 19.00 uur in de kerk van Zierikzee.
Voorganger: pastoor Fons van Hees
Dinsdag 22 december om 19.00 uur in de kerken van Middelburg
en Vlissingen. Voorgangers: pastoor Paul de Maat en pastor Ria
Mangnus.
In dit Heilig Jaar van Barmhartigheid nodigt Paus Franciscus ons uit
om opnieuw de bevrijding van de individuele vergeving te ontvangen
en te beleven in het sacrament van de verzoening (de biecht).
Uiteraard zijn de priester-pastores: T. Brooijmans (t. 0113-612336),
H. Buijssen (t. 0113-221406), F. van Hees (m. 06- 13281235),
T. Verdaasdonk (0111-420785) te allen tijde beschikbaar voor hen
die verlangen naar de persoonlijke sacramentele biecht. Pastoor
Paul de Maat biedt een vaste tijd aan: woensdag 23 december van
10.00 tot 11.00 uur in de O.L.V.-kerk te Vlissingen en van 17.00 uur
tot 18.00 uur in de Petrus en Pauluskerk te Middelburg
F. van Hees, pastoor H. Pater Damiaanparochie.
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Publicatieverslag vergadering parochiebestuur
20 oktober 2015
Het pastoraal team gaf in november een vervolg aan de liturgische
dag van 11 april. Per parochiekern werden de vrijwilligers die betrokken zijn bij de liturgische activiteiten daarvoor uitgenodigd. Vooral
het vieren van de Eucharistie en de andere vieringen stond centraal
in dit gesprek. Daarnaast was het team zijdelings betrokken bij de
vluchtelingenopvang in het werkgebied.
In juni 2016 zal de bisschop de Pater Damiaanparochie bezoeken.
Het Paastriduüm in 2016 zal plaatsvinden in Heinkenszand (ook
voor Lewedorp, Oost-Zuid-Beveland, Ovezande en Kwadendamme),
Goes (ook voor ’s-Heerenhoek) en Zierikzee. De Damiaanviering in
Zierikzee heeft aangetoond dat de inspanning om tot meer gezamenlijke vieringen voor heel de parochie te komen, nog veel tijd en
energie zal kosten. In 2016 vindt de viering plaats in ’s-Heerenhoek.
Het bestuur is volop bezig met de begroting 2016. Duidelijk is dat er
de nodige inspanning wordt gevraagd van de parochiekernen om die
sluitend te krijgen. Voor diverse onderdelen wordt scherper gekeken of
gezamenlijke afspraken tot meer rendement kunnen leiden (kopieerkosten, inkoop liturgische zaken, energie). Hiervoor is een beleidsbegroting opgesteld waarin een aantal voorstellen zijn opgenomen om
zo snel mogelijk tot een sluitend financieel beleid te komen.

Het parochieblad is afgelopen jaar grondig geëvalueerd en besloten
is het aantal edities vanaf 2016 terug te brengen naar acht. De
inhoud blijft ongewijzigd omdat die goed aansluit bij wat de lezers
interessant vinden. Ook de website van de Damiaanparochie zal een
nieuw uiterlijk krijgen.
Aan het pastoraal team is door de bisschop verzocht om met een
visie te komen hoe op een evenwichtige manier invulling gegeven
kan worden aan het vieringenaanbod waarbij de Eucharistie centraal staat. Daaraan moet ook een visie worden verbonden welke rol
de kerkgebouwen in de acht parochiekernen daarbij krijgen.
Er is een traject gestart om de gebouwen technisch op hetzelfde
niveau te inventariseren zodat bij de visie van het pastoraal team er
sprake is van een objectief beeld van alle gebouwen, waarbij keuzes
onvermijdelijk zullen zijn.
Het besluit om het kerkcomplex in Rilland te verkopen, heeft via een
openbare inschrijving, op 7 november geleid tot verkoop. De verkoop
voldeed aan de vooraf vastgestelde criteria en zal, na goedkeuring
door het bisdom, voor 1 januari 2016 definitief worden afgerond.

AFBEELDINGEN VAN HEILIGEN

In de voormalige doopkapel van de H. Bonifaciuskerk te Kwadendamme is momenteel een bijzondere dubbeltentoonstelling
ingericht onder de naam ‘Afbeeldingen van
heiligen door de eeuwen heen’. Welgeteld
door zeven eeuwen heen, vanaf de late Middeleeuwen tot aan de moderne tijd, vanaf
ongeveer 1300 tot heden. Terwijl één van
de vitrines is ingericht met beelden uit onze
tijd en die van onze ouders en grootouders,
is de andere gevuld met werkelijk zeer bijzondere religieuze afbeeldingen van vóór de
Reformatie, of van latere datum uit de nabije
landstreken waar men katholiek bleef. Het
betreft afbeeldingen op allerhande kunst- en
gebruiksvoorwerpen, zoals beelden, bestek,

drinkglazen, insignes en tondo’s. Religieuze
voorstellingen waren in vroeger tijden alom
aanwezig.
Omdat het een dubbeltentoonstelling is, zijn
de verschillen tussen vroeger en later goed
te zien. Vroeger beeldde men niet alleen de
heiligen anders af, men beeldde - zeker in
onze contreien, met hun eigen bedevaartsplaatsen - ook andere heiligen af. Zo ging
men in de late middeleeuwen vaak op
bedevaart naar Sint Adrianus in Geraardsbergen, Cornelius in Ninove (zie foto 1), of
de Heilige man Job in Aalst of Wezemaal. Wat
ook opvalt, is de belangrijke rol van Maria
Magdalena in vroeger tijden; deze rol blijkt
later meer en meer toebedeeld te worden
aan Sint Petrus. Overigens schroomde men
vroeger niet om ook hemelingen af te beelden, zoals de aartsengel Michael in gevecht
met de duivel (zie foto 2), of God de Vader
zelf, gezeten op Zijn hemeltroon.
Tot het einde der 19e eeuw werden heiligenbeelden vooral vervaardigd uit hout, en
waren zij dus duur en voor de gewone man
onbetaalbaar. Dit veranderde toen werd
overgegaan op gipsen beelden, die geschikt
waren voor massaproductie. Deze beelden
kennen we uit onze tijd, of uit grootmoeders
tijd. Men nam in deze tijd
vaak een beeld in huis
van een schutspatroon
of beschermheilige, of
een beeld dat juist in de
mode was. Voorbeelden
uit de eerste categorie

zijn afbeeldingen van Sint Cecilia, patrones
van de muziek, en Antonius van Padua,
beschermer tegen verlies van voorwerpen.
Modieuze beelden waren meestal beelden
van recente heiligen, zoals Theresia van
Lisieux (1873-1897, zie foto 3), of paus
Johannes Paulus de Tweede (1920-2005).
Voor alle tijden geldt dat afbeeldingen van
heiligen zijn gemaakt ter ere van leven en
werken van de afgebeelde personen. Ter verering dus, niet ter aanbidding (Ex. 20, 4-5).
De tentoonstelling is te bezoeken vóór en na
de reguliere vieringen in december en januari, zie het schema voor in dit blad.
Hans de Vos, Kwadendamme
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Eerste H. Communie 2016 H. Pater Damiaanparochie
Plaats
Zierikzee
OZB – Hansweert
Heinkenszand
Goes
Ovezande
Kwadendamme
's-Heerenhoek
Lewedorp

Presentatieviering		
28 februari pastoor van Hees
28 februari pastor Hacking
13 februari pastor Hacking
20 maart
pastor Heezemans
(Gezinsviering Palmpasen)
20 maart
pastoor van Hees
20 maart
pastoor van Hees
16 april
pastor Heezemans
3 april
pastor Heezemans

Viering Eerste H. Communie
03 april 09.30 uur
03 april 11.30 uur
10 april 11.00 uur
17 april 11.00 uur
22 mei 09.30 uur
22 mei 10.45 uur
29 mei 10.00 uur
29 mei 11.30 uur

VORMSEL 2016
Op zaterdag 11 juni vindt om 19.00 uur de Vormselviering plaats in de
H. Bonifaciuskerk te Kwadendamme. Al een aantal jaren worden kinderen uit verschillende kernen van de pater Damiaan parochie in een Vormselviering gevormd. Ieder jaar
wordt de vormselviering in een andere kerk van onze parochie gehouden, zodat iedere
kern dit feest met jonge mensen, die voor het vormsel kiezen, kan meemaken.
Kinderen uit Goes, Heinkenszand, Kwadendamme en Zierikzee zullen dit jaar het sacrament van het Vormsel ontvangen.
Op de website van de parochie kunt u het aanmeldingsformulier vinden
www.paterdamiaanparochie.nl
Ouders die hun kind willen opgeven, sturen het aanmeldingsformulier naar de contactpersoon van de kern waar zij bij horen.
Voor de kern Heinkenszand geldt dat de kinderen zich via de school (Addie Nelen) opgeven. De contactpersonen zijn:
Goes
Judith de Sonnaville
vormselregiogoes@hotmail.nl
Heinkenszand
Addie Nelen
addienelen@zeelandnet.nl
Kwadendamme
Marga van de Plasse
h.bonifacius@hetnet.nl
Zierikzee
Diana Huijbregtse
ledijema@xs4all.nl
We gaan weer werken met het project ‘In Vuur en Vlam’ en hopen op fijne en inspirerende
weken met elkaar.
Pastor Jeanine Heezemans

OECUMENISCHE BIEEÊNKOMST

Op zondag 13 december 2015 is er weer een ‘oecumenische bieeênkomst’ in ‘t Kerkje
van Ellesdiek (Ellewoutsdijk). Op deze tweede zondag van de maand december wordt
in ’t Kerkje een bijeenkomst gehouden in een Zeeuwse streektaal. Ook de liederen voor
deze middag worden in het Zeeuws vertaald en gezongen.
Marinus Bierens en Corrie de Baar zullen inhaken op de adventstijd. Het thema is ‘Stapsgewieze deur d’ Advent.” Muzikale medewerking wordt verleend door koor Pius X uit Ovezande. De bijeenkomst begint om 14.30 uur. De toegang is gratis; er wordt gecollecteerd
voor Netherlands Sri Lanka en voor de onkosten van ’t Kerkje. Later is deze bijeenkomst
te beluisteren op www.kerkje-ellesdiek.nl onder het kopje ‘Oecumene’.
Jan Minnaard, Oecumenische Werkgroep Ellesdiek

CANTATEDIENST ZIERIKZEE

Op 27 december vindt een Cantatedienst plaats in de St. Willibrorduskerk te Zierikzee
met een uitvoering van Cantate 122 ‘Das neugeborne Kindelein’ van J.S. Bach, en de
motetten ‘Gloria in excelsis Deo’ van Th. Weelkes en ‘Herr nun lässest du deiner Diener in
Frieden fahren’ van F. Mendelssohn. Uitvoerenden: Luscinia en solisten o.l.v. Wim Boer,
dirigent en Sander van den Houten, organist. Voorganger: Pastoor Fons van Hees. Aanvang 16:30 uur. Collecte aan de uitgang ter bestrijding van de kosten.
Vriendelijke groet, Wim Boer
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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
Overleden:
Maria Adriana van Zunderen, geboren op 7
oktober 1935, overleden op 22 oktober. De
crematie vond plaats op 28 oktober.
Franciscus Johannes Thomas van Kempen,
geboren op 30 juni 1950, overleden op
29 oktober. De begrafenis op de algemene
begraafplaats te Goes vond plaats op 3
november.

KERSTMIS
De kaarsen branden
als een heilig vuur.
Dit uur
is als een oud verhaal.
De stilte vormt
een eigen taal.
Het is alsof de nacht
de aarde draagt.
En niemand die
een antwoord vraagt.
Er is een weten
van wat komen gaat.
Het licht is niet
alleen maar schone schijn.
Het wil in ons
geboren zijn.
Riet Boone

K.V.G.Nieuws
Zoals altijd vind ik het decembernummer
het moeilijkst om te verwoorden. Er worden
voorbereidingen getroffen om het zo gezellig
mogelijk te maken, ook bij het vrouwengilde.
Daarom maken we deze keer onder leiding
van Dimphy een kerststukje op 16 december. Iedereen brengt groen enz. mee uit
eigen (of iemand anders ) haar tuin. Op 17
december houden we in de Magdalenazaal
weer de kerstviering met aansluitend een
kerstdiner bij restaurant “De Landbouw”. We
ontvangen u deze avond om 18.00 uur met
koffie of thee. Daarna de kerstviering die we
samen beleven in samenwerking met pastor
Jeanine Heezemans en waar Els de boekjes
weer voor verzorgd. Altijd een heel sfeervol
begin van de avond, dat zeer gewaardeerd
wordt.
Kerstmis het feest van de geboorte van Christus. Wat betekent Kerstmis voor u? Samen
kerst beleven zoals het bedoeld is, en met
een gezellig samen zijn? Of is de betekenis van kerst voor velen verloren gegaan in
een feest met eten, drinken en uitgaan? Ik
hoop dat ook voor deze mensen het eens
echt kerst mag zijn zoals het bedoeld is. We
vergeten zeker onze leden niet die ziek zijn,
we wensen hen indien mogelijk, van harte
beterschap. Ook de leden die een dierbare
hebben verloren wensen we Gods nabijheid,
dat het voor hen toch een goede Kerst mag
zijn. Laten we samen ook eens stil staan bij
de vele mensen die door oorlog op de vlucht
zijn. Dat ze ooit weer in vrede verder kunnen
bouwen aan een toekomst.

Dan zijn we weer toe aan het nieuwe jaar,
wat we op 6 januari beginnen met de jaarlijkse Nieuwjaarsbijeenkomst om 14.00 uur
in de Magdalenazaal. Onder het genot van
een hapje en drankje wensen we elkaar
alle goeds voor het komend jaar. Op 21
januari verwachten we Willy Janse. Ze is o.a.
kleurconsulente en gaat ons daar meer over
vertellen.
Rest mij nog u allen, ook namens alle
bestuursleden, gezegende kerstdagen en
een gezond 2016 te wensen. Zou u meer
over ons willen weten, kom dan eens naar
de inloopmiddag op de eerste en derde
woensdag van de maand vanaf 14.00 uur in
de Magdalenazaal of bezoek onze website
www.vrouwengildegoes.nl Bellen mag ook
met Ardi Zweedijk tel. 228099 of Denise
Bouman tel. 312665. Graag tot ziens!!
Dien Janssen

Kinderhoek Goes
In de Magdalenakerk is sinds kort een kinderhoek aanwezig.
Voorafgaand aan de St. Maartensviering
hebben we deze kinderhoek in gebruik
genomen. Drie kinderen hebben de mandjes
met boekjes, de kleurplaten en kleurpotloden naar de kinderhoek gebracht.
Vóór de viering kunnen de kinderen de
boekjes, kleurplaten en kleurpotloden uitkiezen en meenemen naar hun plaats.
Na de viering kunnen ze nog verder kleuren
of lezen in de kinderhoek.
Na gebruik is het de bedoeling dat de boekjes en kleurpotloden weer teruggelegd worden in de mandjes.
De kleurplaat kan mee naar huis worden
genomen of op het magneetbord bevestigd
worden. We hopen dat er veel gebruik wordt
gemaakt van de kinderhoek.

	
  

Gratis
advies nodig?
Als u een probleem hebt
met b.v. uw computer,
internet, tablet, TV, camera,
administratie, archief, bouw
en bouwkunde, Duits, Engels,
bankzaken, testament,
beleggen, gemeentezaken en
nog vele andere zaken, staan
meer dan 70 adviseurs op
allerlei gebied voor u klaar
met hun kennis en kunde.

’t Gilde
de Bevelanden
helpt U graag!
Bel 06-14 53 06 01
of mail naar

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

Parochienieuws houdt
parochiekernen op de kaart…

Angella, Susanne en Marja.

pastorale zorg inzake
sacrament der zieken
en Overlijden

06- 53637130
13

Lampionnen knutselen
voor Sint Maarten

Op woensdagmiddag 4 november jl. hebben de kinderen lampionnen voor de St.
Maartensviering gemaakt in de Maria Magdalenazaal. Het was een gezellige middag
en de lampionnen zijn heel mooi geworden.
Zaterdagavond 7 november kwamen er
veel kinderen naar de Sint Maartensviering.
Gelukkig werd het tegen achten droog en
konden we met Sint Maarten, de kinderen
met de verlichte lampionnen, de pastor,
de muzikant, de ouders, medewerkers en
belangstellenden een tocht maken door de
binnenstad van Goes naar het Sint Maartensbruggetje. Het was heel sfeervol. Na
afloop was er voor iedereen iets lekkers te
drinken en konden we snoepen van lekkere
brokken speculaas.
Volgend jaar gaan we weer lampionnen
knutselen. We hopen dat jullie dan allemaal
weer bij de knutselmiddag en de viering
aanwezig kunnen zijn.
Ursula, Susanne en Marja.

Kerstzangavond van de Raad
van Kerken Goes e.o.
De kerstzangavond krijgt het thema:
CADEAU en zal plaatsvinden in de Grote
Kerk te Goes.
Datum 18 december a.s., aanvang 19.30.
Kerk open vanaf 19.00 uur.
Het thema is ontleend aan het verhaal van
de drie koningen die het kind geschenken
brachten.
Muzikale medewerking wordt verleend door
Fanfare Euphonia (Goes), Arno van Wijk
(orgel) en koor Hallelujah (VEG). De overdenking wordt verzorgd door ds. Staudt uit
’s-Heer Hendrikskinderen. Kom luisteren
en meezingen over Gods geschenk aan de
wereld! Jong en oud samen, ouders en kinderen met elkaar.
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Elisabeth Diaconie, Activiteiten
in de maand DECEMBER
De werkgroep Elisabeth diaconie is druk
bezig met de voorbereidingen van de
‘decemberactiviteiten’, die zij al vele jaren
enthousiast en attent verzorgd. Ieder jaar
ontvangen bewoners in Ter Valcke en Ter
Weel een fruitkistje. De firma Hoogstraten uit Kloetinge biedt daarbij geweldige
ondersteuning door de kistjes feestelijk in
te pakken en in dozen klaar te zetten in de
verpleeghuizen. De leden van de werkgroep
kunnen zodoende alle tijd en aandacht
besteden aan het rondbrengen van de kistjes bij de bewoners.
Ook stuurt de Elisabeth Diaconie in december kerstkaarten naar oudere parochianen.
We horen van verschillende kanten dat mensen daar blij mee zijn. In deze tijd worden
steeds meer mensen gezond ouder. Dat is
natuurlijk een mooie ontwikkeling. Als we
zouden vasthouden aan het versturen van
een kerstwens naar alle mensen vanaf 70
jaar, zoals dat tot nu toe gebruikelijk was,
zou dat om enorm veel mensen gaan. Voor
de werkgroep reden om er voor te kiezen
voortaan aan alle mensen die tachtig jaar
zijn en ouder een kerstwens te sturen.
Noteer alvast de datum van het eerstvolgend Omgekeerd Huisbezoek dat is op op
donderdag 21 april om 14.00 uur in de
Magdalenazaal.
Namens de werkgroep, Jeanine Heezemans

AANDACHT GEVRAAGD!
Dit jaar vindt er geen Kerstconcert plaats op
Tweede Kerstdag te Goes.
Noteert u ook alvast: Zondag 17 januari:
Oecumenische dienst tijdens de Week van
Gebed voor de Eenheid,Geerteskerk Kloetinge. Aanvang 16.00 uur.

Communie Goes 2016
Beste ouders/ verzorgers van de toekomstige Communicanten. Kinderen die in groep
4 van de basisschool zitten of de juiste
leeftijd hebben kunnen zich opgeven om
mee te doen aan de voorbereiding voor de
1e Heilige Communie. De communieviering
in Goes vindt plaats op 17 april om 11.00
uur. We starten in de eerste week van februari met de voorbereiding. Jullie kunnen de
opgave sturen naar Ria van de Pas,
cpas@zeelandnet.nl of tel. 0113 223463.
Informatie kun je ook verkrijgen bij Jeanine
Heezemans, pastoraal werker van de parochie, jmaheezemans@xs4all.nl. Data van
informatieavonden en oefenmiddagen volgen z.s.m.
Communiewerkgroep Goes,
Ria , Marja, Susanne.

Week van Gebed 2015

Ook aan het begin van 2016 hopen we in
Goes mee te doen aan de Week van Gebed.
Deze week is bij uitstek de gelegenheid om
als christenen van allerlei kerken en groepen elkaar te ontmoeten en om samen te
bidden. Dit jaar wordt het thema van de
gebedsweek uitgewerkt door christenen uit
Letland. Mooi dat de kerken uit dit voormalig communistische land ons (in Nederland
en alle landen waar christenen meebidden)
oproepen om Gods grote daden te verkondigen! We zijn met hen verbonden door onze
identiteit in Christus die we ontvingen dankzij Zijn reddingswerk.
Het thema voor 2016 is “Het woord is aan
jou”, wat teruggrijpt op de Bijbelverzen 1
Petrus 2 vers 9 en 10. Lees het eens na,
laat je er door inspireren en kom naar (een)
gebedsbijeenkomst(en). Bidden u en jij
mee?
Dagelijks vinden er gebedsuren plaats in
deze Week van Gebed.
Deze zijn van 19 tot 20 uur met aansluitend
koffie/thee.
Maandag 18 januari
Locatie: Pelgrim Tweedehands, Wijngaardstraat 10 te Goes
Dinsdag 19 januari
Locatie: Rafaël Goes in De Vliet, Zuidvlietstraat 37 te Goes
Woensdag 20 januari
Locatie: Vredeskerk, Ds. W.H. van der Vegtplein 2 te Goes
Donderdag 21 januari
Locatie: VEG Bethelkerk, Tulpstraat 2
(ingang Violenstraat) te Goes
Vrijdag 22 januari
Locatie: Familytime Ministries in GospelHouse, Sint Jacobstraat 7 te Goes
Zaterdag 23 januari
Locatie: Herv. Gem. De Levensbron, Mansholtlaan 1 te Goes
Voor meer informatie over de gebedsuren:
kerkingoes@gmail.com
Meer info over Week van Gebed:
www.missienederland.nl/wvgthema
Wiel Hacking

K
B
GOES – Nieuws
Op dinsdag 15 december a.s. houden
we weer onze traditionele kerstmiddag.
Deze wordt gehouden in het Heer Hendrikhuis aan de Te Werfstraat 18 te 's-Heer

Hendrikskinderen,
(tel. 0113-230493).
De deelnemers worden vanaf 13.30 uur
in de zaal verwacht.
We b e g i n n e n o m
14.00 uur en ontvangen u met koffie
en kerstgebak, waarna aansluitend een
Advent / Kerstviering volgt waarin pastoraal
werkster Jeanine Heezemans zal voorgaan.
Het koor “Con Amore” zorgt voor de zang
tijdens de viering. Na de viering verzorgt
mevr. Nicolette Meulenbroek voor ons een
presentatie met het thema: “Kerst”. Tussen
het optreden door wordt een drankje geserveerd. De middag sluiten we af met een
gezamenlijke Kerstkoffietafel. Uiterlijk 18.30
uur is deze middag afgelopen.
Op maandag 4 januari 2016 hebben we
vanaf 14.00 uur in de Magdalenazaal onze
Nieuwjaarsbijeenkomst. Daar kan onder
het genot van een kop koffie of thee en
een drankje en een hapje met elkaar de
beste wensen voor het jaar 2016 worden
uitgewisseld.
Ook in het nieuwe jaar willen wij als KBO er
zijn voor onze leden. Zeker in deze moeilijke
tijden op het gebied van zorg en sociale
wetgeving raken steeds meer ouderen ervan
overtuigd dat een sterke KBO hun belangen
beter kan behartigen dan dat zij dat alleen
moeten doen. Belangenbehartiging is dus
een belangrijke taak, maar ook het tot stand
brengen van een maatschappelijk contact
tussen de leden is een voorname taak.
U bent van harte uitgenodigd eens een
kijkje te komen nemen. Wellicht dat het voor
u aanleiding is om lid van de KBO in Goes
te worden.
Ook willen wij u attenderen op onze website
www.kbogoes.nl waarop vermeld staan de
rubrieken: Nieuws, Belangenbehartiging,
Activiteiten, Hersenspinsel / Column, Bij de
Tijd, Bezoekgroep, etc.
Wilt u nader kennismaken met de KBO?
Vraag een informatiepakket aan bij A. Huige,
tel. 221848 en u ontvangt het per omgaande, of kijk op onze website www.kbogoes.nl

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.

LIEF EN LEED
Overleden:
14 oktober: Jo (Adriana Lucia) van de PasRemijn, weduwe van Pieter van de Pas,
Driedijk 5; uitvaart en graflegging waren op
maandag 19 oktober.

Willibrordzondag leeft, getuige de aanwezigheid van alle –vier- de koren en een respectabel aantal kerkgangers.
Op het eind van deze feestelijke eucharistieviering, met als voorgangers pastoor Fons
van Hees en eerstverantwoordelijke pastor
Jeanine Heezemans, werden twee echtparen
letterlijk en figuurlijk in het zonnetje en in de
bloemen gezet:

Louis en Maria van Aert-de Vos zijn als echtpaar erg betrokken geweest binnen het sociale leven van ons dorp. Volledig onverwacht
werden beiden naar voren/naar boven
gehaald en kregen ze de Willibrordplaquette
uitgereikt.
Als tweede echtpaar kregen Frans en Sjaan
Rijk-de Koster alle lof toegezwaaid. Hun
niet aflatende betrokkenheid, ondanks hun
hoge leeftijd, werd zichtbaar en hoorbaar
geroemd.

WILLIBRORDZONDAG
Toegegeven: er worden meer feesten buiten
het kerkgebouw gevierd dan binnen, maar
willen we als geloofsgemeenschap uiting
geven aan ons vertrouwen in geloof, de vitaliteit van ons kerkzijn en de bijbehorende
zelfdragendheid dan zullen we dat openlijk
moeten kunnen vieren. Zondag 8 november
was zo’n dag, waarbij je zou willen dat de
ganse parochiekern aanwezig zou kunnen
zijn. We waren echter blij vast te stellen dat

Willibrord zag het (als beeltenis) allemaal
aan en genoot, zoals het past, als heilige,
in stilte. We hopen de komende jaren op
gepaste wijze, misschien iets minder uitbundig dan nu, deze bijzondere feestdag te
kunnen blijven vieren!

Namens de KBO afd. Goes
wensen wij u allen een Zalig Kerstfeest
en een Gelukkig en Voorspoedig 2016
Johan van Moorten
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SINT MAARTEN

KERSTACTIE CARITAS

Voor het eerst werd ook in ’s-Heerenhoek
aandacht besteed aan de naamdag van
Sint Maarten (Martinus) 11 november.
Vanwege organisatorische oorzaken werd
de bijbehorende lampionnenoptocht op
donderdag 12 november gehouden en het
aantal belangstellenden en lampiondragers
was bijzonder hoog!
Op vier plaatsen, startend vanaf het schoolplein, werden delen uit het leven van Sint
Maarten voorgelezen, onder meer door onze
dorpsgenoot Engel Reinhoudt. Helaas was
de geluidsdrager niet altijd van voldoende
kwaliteit en sterkte om alle oortjes te bereiken. Het plezier om in het donker aan de
veilige hand van je ouders te lopen, onder
muzikale tonen, was er niet minder om.
Volgend jaar zeker weer voor herhaling vatbaar, gezien de belangstelling!
Een meeloper

KERKHOFZAKEN

Tijdens de recente storm zijn een tweetal
grafmonumenten omgewaaid en beschadigd. Wij maken u er op attent dat schade
aan de omgewaaide monumenten niet door
de verzekering wordt gedekt.
Alleen als deze stenen schade aanbrengen aan andere monumenten wordt dit
gedekt. De verzekering gaat er vanuit dat de
monumenten zodanig vast staan dat deze
bestand zijn tegen storm. Controle van de
zijde van uzelf is dus erg zinnig om onnodige schade te voorkomen. Kerkhofwerkers
mogen zelf op eigen initiatief niets aan graven veranderen of weghalen….
Verder zijn door dezelfde storm veel
geplaatste bloemen en andere voorwerpen
die rond 2 november op de graven zijn
geplaatst weggewaaid en liggen verspreid
over de begraafplaats. U wordt verzocht dit
te controleren en eventueel op te ruimen.
Nog een slotvraag aan u. Wanneer iemand
op ons kerkhof wordt begraven wordt in
afwachting van een definitief monument een
tijdelijk bordje op het graf geplaatst. Wij verzoeken u om dit bordje na plaatsing van het
monument mee naar huis te nemen, omdat
dit bordje dikwijls een zwervend bestaan
gaat volgen wat zeker niet de bedoeling is.
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KERSTMIS: FEEST VAN LICHT
Kerstmis is niet alleen een bijzonder hoogfeest. Met name tijdens de dagen rond kerst
is het bijzonder druk in en rond ons kerkgebouw. Bloemengroep, kosters en schoonmaakploegen willen dat de kerk er op zijn
‘kerstbest’ uitziet.
We mogen dit jaar gebruik maken van een
bijzondere kerststal: de voormalige kerstgroep uit Rilland. Met trots zullen we deze
tentoonstellen en iedereen wordt van harte
uitgenodigd om op kraamvisite te komen bij
het ‘nieuwe’ kerstkind.

Op het eind van het jaar is het een goede
gewoonte van de caritas om parochianen
van 85 jaar en ouder te bezoeken in de
kerstperiode met een attentie. Dit zijn ongeveer 70 personen in onze parochie. Omdat
we die onmogelijk allemaal zelf kunnen
bezoeken, wordt hiervoor de samenwerking
gezocht. Het is mooi dat oud en jong elkaar
op deze manier dan kunnen ontmoeten. Er
ontstaan mooie gesprekken en men leert
van elkaar. Wij willen dan ook de ouders

van de kinderen bedanken die elk jaar weer
de moeite nemen om dit te stimuleren bij
hun kinderen. Op vrijwillige basis iets voor
elkaar kunnen betekenen, dat is fijn.
Tevens bezoekt de ziekenwerkgroep partners van overleden mensen van het afgelopen jaar in onze parochie. Ook worden
ouders bezocht die hun thuiswonende kind
hebben verloren. Zij krijgen een attentie
aangeboden in de vorm van een kaars.
Mocht u nog vragen hebben of opmerkingen: wij zijn bereikbaar via Caritas, Deken
Holtkampstraat 9 ’s-Heerenhoek, mailadres: caritassheerenhoek@gmail.com.
namens de Caritas ‘s-Heerenhoek
Ilona Vermue-van ‘t Westeinde

Na goed overleg met leden van de parochiekerncommissie zijn een aantal kleine
aanpassingen verricht inzake het gebruik
van kaarsen tijdens gewone en bijzondere
vieringen. Met Kerstmis mag iedereen getuige zijn van licht! Als alles meezit kunnen we
ook het geschenk van een onzer parochianen tonen: een bijzondere kroonluchter, die
past bij de overige (in 2014) geschonken
exemplaren.

KAARSENHOEK
In goed overleg met pastores hebben we het
Heilig Hartbeeld op een andere plaats in de
kerk gezet, mede om wat meer rustpunten
bij de altaartafel te kunnen vasthouden. Ook
de kaarsenhoek heeft een kleine aanpassing ondergaan, zodat bij de Mariakapel ook
minder losse attributen hoeven te worden
opgesteld. Het doet ons deugd dat velen
gebruik maken van de kaarsenstandaards
om Maria te eren.

OUDJAARSVIERING EN NIEUWJAAR
Hoewel Oudjaar en Nieuwjaar geen liturgische feestdagen zijn, is het een goede
gewoonte om op Oudjaarsavond bijeen te
komen in de kerk om God te danken voor
het afgelopen jaar.
In tegenstelling tot voorgaande jaren

hebben we geen vast koor die avond, maar
is de opzet van samenzang gekozen. Samen
met fanfare Sint Caecila zingen en blazen
we die avond om 19 uur het jaar uit….
Nieuwjaarsdag is er geen viering; op zondag
3 januari heten we iedereen weer welkom
vanaf 9.00 uur tijdens de eerste dienst in
2016. Na afloop hopen we velen de hand
te mogen drukken, vergezeld van gemeende
wensen.

OECUMENISCHE VIERING
Tijdens de Bidweek voor de Eenheid van de
Christenen willen we onze solidariteit tonen
door wisselend samen te kerken in de PKN
kerk te Borssele en onze parochiekernkerk. Dit jaar is Borssele weer de gastheer
en zullen dominee Wisse en diaken Bornhijm samen voorgaan. Aanvang 10.00 uur,
voorafgegaan door een ontmoeting in de
consistoriekamer, waar koffie en thee wordt
geschonken vanaf 9.30 uur. In onze eigen
kerk is die zondag geen viering!
parochiekerncommissie

KIELTJESMIS
Hoewel 7 februari (carnavalsoptocht) nog
ver weg lijkt, is ’s-Heerenhoek al vanaf 13
november in de ban van het 55-jarig jubileum van de carnavalsvereniging ‘de Koenkelpot’. Traditiegetrouw willen ze twee weken
voor de aanvang van de dolle dagen ook
kerkelijk samenkomen via de ‘kieltjesmis’
op zaterdagavond 23 januari om 19.00 uur.
Misschien moeten we het motto van 2016
(‘ Me pakke flienk ûût’) erg letterlijk nemen
en komen we dit jaar in feestpak naar deze
viering.
Werkgroep speciale vieringen

Bijzondere vieringen
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

LIEF EN LEED
Overleden:
Op 1 oktober 2015 is overleden Mientje
Meulblok, echtgenote van Wim Noteboom,
op de leeftijd van 69 jaar. Ze werd op 7
oktober in Middelburg gecremeerd.
Overleden 1 november 2014 tot 1 november 2015
31-10-2014 Adriana Johanna Hoondert-Rijk
75 jaar
09-11-2014 Hendrikus Borghstijn 65 jaar
12-12-2014 Adriaan Pieter Steenbakker		
84 jaar
13-12-2014 Anneke Hoondert-Franken		
84 jaar
16-01-2015 Hendrik Cornelis Traas, 83 jr.
28-02-2015 Leonardus Marinus de Koster
85 jaar
09-03-2015	Christina Cornelia Maria van
de Swaluw, 91 jaar
01-04-2015	Cornelia Maria TraasPolderdijk, 79 jaar
03-04-2015	Jacomina van den DriesVermue, 95 jaar
08-04-2015 Lisette de Maat, 62 jaar
11-05-2015	Catharina de Hond-van der
Wiel, 70 jaar
05-06-2015 Daniël Janse Boonman, 81 jr.
23-06-2015 Catharina Pompernolle, 92 jr.
05-07-2015	Neeltje van den Dries-de Winter, 90 jaar
08-07-2015 Jozina van ’t Westeinde-Stokx
88 jaar
12-07-2015 Pieternella Grim, 84 jaar
31-07-2015 Maria Johanna Uitterhoevede Winter, 89 jaar
01-10-2015	Mientje Noteboom-Meulblok		
69 jaar

23 December
Christmas Carols door Musica Cordis.
Tijdstip: 20.00 uur: Plaats: RK H. Blasiuskerk te Heinkenszand
24 december
Op kerstavond is er weer een viering speciaal voor de kinderen. Het kerstverhaal wordt
uitgebeeld door de kinderen van groep 7
en daarna volgt er een korte viering. Young
Spirit o.l.v. juf Eliane zorgt voor de begeleiding. We hopen dat het weer een fijne
viering wordt.
26 december
Voor de 27e keer wordt het kerstverhaal uitgebeeld door diverse vrijwilligers. Er zijn weer
echte schapen, herders, engeltjes, koningen,
Maria, Jozef en een kindje en natuurlijk de
os en de ezel. Na afloop van het verhaal
mag iedereen naar de kerststal komen om
de mensen en dieren te bekijken. En bij het
uitgaan van de kerk krijgen de kinderen nog
een kleine attentie mee naar huis.

WOONBOERDERIJ GEEFT
KINDEREN EEN TOEKOMST

Adventsactie vraagt in het kader van Moeder & Kind om steun voor Braziliaanse
kinderen die het zonder moeder moeten
stellen. Deze kinderen worden veelal door
de Braziliaanse kinderrechter toevertrouwd aan de zorg op Woonboerderij Sitio
Shalom. De kinderen liefde, bescherming,
psychologische bijstand en nieuwe hoop
bieden is het doel. Ondanks hun verschrikkelijke geschiedenis en hun ontwikkelingsachterstand, verlaten de jongeren de
woonboerderij met een diploma. Krachtig
op eigen benen kunnen ze deel gaan uitmaken van een maatschappij die ze als
bikkelhard hebben ervaren.
Hulp van Caritas
Caritas of diaconie betekent kortweg:
hulp bieden aan mensen die hulp nodig
hebben.
Caritas Parochiekern Heinkenszand is
onderdeel van de parochie van de Heilige Blasius in Heinkenszand en geeft
aandacht en hulp aan mensen die door
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uiteenlopende oorzaken in problemen zijn
geraakt of dreigen te raken.
Armoede komt namelijk ook in onze eigen
omgeving voor. Dat is zeker met de crisis
nog eens duidelijk geworden. Deze treft
vooral mensen die zonder betaald werk zijn
komen te zitten.
Zorgelijk blijft dat de financiële positie van
vooral alleenstaande ouders met kinderen
en mensen met psychische problemen
slecht is, aangezien zij deel uitmaken van
de groepen die nog steeds het meest een
beroep moeten doen op diaconale financiële hulp. Allerlei problemen kunnen een rol
spelen: schuldenproblematiek, langdurig
een laag inkomen, incidentele financiële
tegenslag, onbekendheid met regelgeving
en ingewikkelde formulieren, vastlopen in
loketten van meerdere instanties en tenslotte angst & schaamte.
Caritas wil hier een rol spelen:
Het kan gaan om materiële hulp, maar ook
om medeleven en bemiddeling bij het vinden van de juiste hulp of instantie. Zeker
bij problemen waar de tijdelijke hulp van
Caritas ontoereikend is.
Personen uit de eigen parochiegemeenschap kunnen voor zichzelf of voor anderen
een beroep doen op Caritas. Ook wordt
Caritas door een aantal contactpersonen geattendeerd op situaties waar hulp
gewenst is.
Zo kunnen we een uitje of deelname aan
het schoolkamp faciliteren voor wie dat
zelf niet kan, maar we hebben eerder ook
met materiële steun mensen kunnen helpen. Wij merken echter dat gezinnen ons
niet weten te vinden of niet bij ons durven
aan te kloppen.
Mogen we hiervoor uw hulp inroepen?
Kent u iemand in uw omgeving die (bijna)
klem zit, dan kunt u de signalen opvangen
en doorgeven. Voor vragen of hulp kunt
u contact opnemen met een van onze
vertrouwenspersonen:
• Wendy Spruit – Van de Waart:
0113-568134 of wspruit@xs4all.nl
• Margot Geijs: 0113-567911 of
margot.geijs@gmail.com
Samen kunnen we mensen helpen.
Met vriendelijke groet,
Caritas Parochiekern Heinkenszand

200 jaar parochie en
150 jaar kerk
Dat moest natuurlijk herdacht worden.
Er werd eind 2014 een groep gevormd
van vijf mensen die het op zich nam om
een boek samen te stellen over het reilen
en zeilen van onze parochie van 1815 tot
18

2015. Via het parochienieuws werd begin
dit jaar aan de mensen gevraagd of ze nog
foto’s of verhalen hadden over hoe het
vroeger was. We kregen veel foto’s en anekdotes van parochianen, maar ook van nietparochianen. Daar konden we wel wat mee.
We gingen natuurlijk ook zelf op zoek naar
gegevens via de computer, het gemeente
archief en de bibliotheek.
Na enkele maanden schrijven en herschrijven kwam er een boek tot stand met 10
hoofdstukken over o.a. de geschiedenis,
de gebouwen, de pastoors, paters en zusters, de gebruiken de financiering en de
werkgroepen. Er werden foto’s bij gezocht,
veel foto’s, er werden foto’s gemaakt van
de kerkschatten en de werkgroepen. Na
vele maanden zwoegen was het zover het
concept was klaar. De eerste versie werd
gelezen en de fouten werden er uitgehaald.
Vlak voor de zomervakantie moest het
boek door iedereen nog een laatste keer
doorgenomen worden en door mensen
buiten de groep van samenstellers gelezen
worden.
Voor begin augustus moesten de wijzigingen door gegeven worden. Bij sommige
mensen ging het dus als verplicht leesvoer

mee op vakantie en werd het op een zonnig
terrasje gelezen en verbeterd.
Het boek kon naar de drukker en op 16
oktober werden de eerste boeken door
pastoor Van Hees uitgereikt aan pastor
Buijssen en pastor Brooijmans. Het boek
kon vanaf die avond ook gekocht worden.
De reacties waren heel lovend en we hebben al heel wat boeken verkocht.
Na afloop van de presentatie van het boek
was er nog een gezellig samen zijn in de
kerk.
Het boek is nu nog te koop bij de Bruna en
de Novy en Heinkenszand, bij de Koperen
Tuin in Goes, bij de Drukkerij in Middelburg
en natuurlijk bij de kerk.
Zo’n herdenking doe je natuurlijk niet
alleen met een boek maar ook met een
feestelijke viering. De viering werd gehouden op 18 oktober om 11 uur. In februari had men bij het pastoraal centrum
gevraagd om de aanvangstijd van de viering twee uur later te mogen zetten, daar
werd van harte mee ingestemd.
De viering werd in maart in concept voorbereid en de 4 koren werd gevraagd hier
liederen bij te zoeken. Het werden vele
gezamenlijke liederen en voor ieder koor

een lied uit het eigen repertoire. In september kwamen we bij elkaar om o.l.v. pastoor
Van Hees de viering door te nemen. Er werd
nog wat veranderd de liederen werden
verdeeld, er werden afspraken gemaakt
over wie wat zou doen en we konden aan
de slag.
Op 18 oktober hadden we een mooie en
sfeervolle viering en na afloop was er nog
een gezellig samen zijn achter in de kerk
onder het genot van een kopje koffie en
wat lekkers.
We kregen vele complimentjes over de
viering.
Wij danken iedereen die heeft bij gedragen
aan het verloop van 2 feestelijke dagen.
Feest in de kerk dus ook feest bij de
kindernevendienst.

Nadat we met de kinderen gepraat hebben
over: "Waarom is er vandaag feest?"
hebben de kinderen geluisterd naar het
verhaal van Jezus en de kinderen.
Daarna hebben we allemaal een vlag
versierd waarmee we zingend de kerk
in kwamen. Op deze manier wilden wij
samen met de kinderen de kerk/parochie
feliciteren.
Ook het kinderkoor kwam nog even naar
boven om met ons mee te doen. Het was
erg gezellig met zoveel kinderen bij elkaar.
Leiding van de kindernevendienst

KBO Heinkenszand
Hier is mijn laatste inbreng vanuit de KBO
voor het PAROCHIENIEUWS in 2015. Dit
voelt voor mij wel als een verplichting om
op deze manier de KBO zo breed mogelijk
in de picture te krijgen. Wat zou het mij
goed doen als er in 2016 eens een lid
voor 1x in de 12 maanden een artikeltje
te schrijven, of dat eens op toerbeurt te
doen. Het kan niet waar zijn dat alleen ik
tot schrijven in staat ben. In 2015 kwam
het Parochienieuws 10 keer uit. Dat wordt
in 2016 teruggebracht naar 8 keer per
jaar. Jammer, dat wij jullie op deze manier
slechts 8 keer per jaar kunnen bereiken.
Maar noodzakelijk om zo ook in de kerkelijke, parochiële kosten te kunnen bezuinigen. Over de kerk zou ik deze kolom zeker
ook vol krijgen. Variatie genoeg , maar laat
ik het maar bij de KBO houden.
Ook daar zou wat ondersteuning bijzonder
welkom zijn.
Met drie mensen de KBO besturen is een
zware dobber. En met een nieuw jaar voor
de boeg zijn onze gedachten toch al bij de
jaarvergadering 2016, ergens in februari.
Wat zou het mooi zijn als de leden van de
KBO eens in conclaaf gingen met parochianen die zich t.z.t. als lid willen aanmelden.
Drie of vier mensen, dames en heren van
50+, kunnen met een gerust hart hun plannen hiertoe aan ons voorleggen.
We hebben nu in ieder geval genoten van
Dhr. van Koeveringe met zijn voorlichting
voor slechthorenden op donderdag 5 nov.
Met ondersteuning van de Nederlandse
Vereniging van Slechthorenden (NVvS)
bracht hij met behulp van beeldmateriaal een gloedvol verhaal voor mensen
met een gehoorbeperking. Een audicien,
dhr. van Baalen uit Terneuzen en 2 heren
die zelf een hoorapparaat nodig hadden,
ondersteunden hem daarbij. Een aardige

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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dame projecteerde zijn verhaal direct op
het scherm. Zo konden zelfs doven onder
ons meeleven.
Heb ik net nog een paar regels plaats om
jullie te herinneren aan donderdag 17
dec. '15. Dan krijgen wij in Maranatha.
Dhr. Lambermont op bezoek die ons een
actueel onderwerp brengt, namelijk. Veilig
thuis en Veilig buiten. Aanvang 13.30 uur.
Vragen? Bel gerust 568004. Secretaris:
Mina van 't Westeinde - van den Dries

Opbrengst collectes
26 en 27 september
vluchtelingen		
€ 332.00
31 oktober en 1 november
diaconie			€ 112.00
14 en 15 november
voedselbank		
€ 102.35
21 en 22 november
tuingereedschap 		
€ 166.98

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.
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GEEF DE PEN DOOR (5)
De pen is aan
mij doorgegeven
door Emile Boonman. Hij was
directeur van de
Mgr. Heyligersschool in Kwadendamme toen ik daar in
1985 aangesteld werd als leerkracht. Na
dertig jaar heb ik het er nog steeds naar
mijn zin als juf. Mijn eerste kennismaking
met vrijwilligerswerk voor de parochie was
toen ik in de jaren tachtig gevraagd werd
mee te helpen bij het jongerenpastoraat.
Er werden diverse activiteiten aangeboden
gericht op de levensbeschouwelijke vorming
van jongeren tussen twaalf en vijftien jaar.
Je inzetten voor de kerk heb ik meegekregen
van mijn ouders. Zij waren actief betrokken
bij de H. Kruiskerk in Breda o.a. als lector,
organiste bij het koor en in het kerkbestuur.
Thans maak ik deel uit van de werkgroep
Gezinsvieringen en ben ik één van de lectoren. Ik zing met veel plezier bij zangkoor
Singing Voices en zit in het bestuur van
het koor. Het is fijn om samen te zingen en
op deze manier bij te kunnen dragen aan
mooie vieringen. Ook vind ik het heel bijzonder om in Zeeuwse dracht deel te nemen
aan de processie. Iemand die nauw betrokken is bij de processie is Leo Grim; aan hem
geef ik de pen door.
Marleen Zuidhof

MISDIENAARS
Helaas moeten we afscheid nemen van drie
grote misdienaars: Gijs en Simon Steijn en
Annemiek Timmerman. Het gaat ons aan
het hart zulke doorgewinterde krachten te
moeten missen, maar we hebben uiteraard
begrip voor hun keuze en zijn hen vooral erg
dankbaar voor alle jaren dat ze zo trouw hun
steentje bijdroegen aan de goede verzorging
van de vieringen. Ter herinnering ontvangen
ze alle drie het misdienaarskruisje dat ze
tijdens de vieringen droegen.

PRESENTJE VAN DE CARITAS
Vanaf begin december kunt u mensen van
de Caritas of Bezoekersgroep aan uw deur
verwachten, tenminste als u de respectabele leeftijd van zeventig jaar hebt bereikt én
parochiebijdrage hebt betaald. De dames

komen u verblijden met een passende
attentie, zoals ieder jaar een origineel en
in relatie met onze geloofsgemeenschap
staand presentje. Houdt u dit ook zelf even
in de gaten? Het kan natuurlijk zijn dat
onze computer een adresje heeft ingeslikt,
of dat er op andere wijze iets mis ging. Doe
gewoon een telefoontje naar het parochiehuis, en wij zorgen dat het goed komt. Vóór
23 december hoeft u niet te bellen, want tot
die tijd kunnen de dames nog onderweg zijn.
Parochiekerncommissie

ADVENTSPROJECT
Jaarlijks vragen we tijdens de Advent uw
aandacht voor mensen in nood in een
derde-wereldland. Nu bereikte ons recentelijk een noodkreet van pater Jan Beekman in Burkina Faso. We kennen inmiddels
allemaal het project Bianca Couture van
Denise Ouedrago; ze verzorgt een driejarige
opleiding voor jonge meisjes en kindmoeders tot naaister, zodat zij na het afronden
van hun opleiding een zelfstandig bestaan
kunnen opbouwen in de hoofdstad Ouagadougou. Helaas is gebleken dat HIV/AIDS
ook bij deze meisjes een groot probleem
is: ondanks alle voorlichtingscampagnes
zijn er onder hen een aantal seropositief. In
samenwerking met de AAS, een organisatie
voor HIV-voorlichting, worden ze regelmatig
gescreend op het virus. Naast een driejarige
opleiding krijgen de meisjes dagelijks een
gezonde, voedzame maaltijd en diegenen
die dit nodig hebben anti-virale medicatie
zodat de ziekte AIDS zich niet openbaart.
Voor dit alles is er naar verhouding veel
geld nodig, geld dat momenteel niet of in
onvoldoende mate beschikbaar is, wil men
het schooljaar 2015-2016 verantwoord
kunnen besturen. Jan Beekman heeft een
beroep op ons gedaan of wij de middelen
hebben hen daarin te ondersteunen. Vanuit
de Caritas juichen wij dit initiatief van harte
toe; het gaat immers om de toekomst van
de meisjes en de jonge kindmoeders. In
het overzicht hieronder staat een verantwoording van de komende uitgaven voor
het lopende schooljaar. Voor Nederlandse
begrippen gaat het om een relatief klein
bedrag, maar voor de Burkinabee om een
enorm groot bedrag. Graag doen wij een

Per maand		
cfa
euro

Per jaar
cfa

9 maanden medicijnen en
bijdrage schoolkantine
190 000
289,64
1 710 000
3 maanden medicijnen
120 000
182,93
360 000
				
Totaal			
2 070 000

euro
2.606,70
548,78
3.155,48
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H. Eligiuskerk

beroep op u om hen, in de komende tijd
ter voorbereiding op het hoogfeest van
Kerstmis, te ondersteunen. We sluiten deze
Advent af met een collecte in de Kerstnacht
en op Eerste Kerstdag. Hopelijk mogen we
rekenen op uw gulle bijdrage. Het bestuur
van de Caritas heeft besloten om aan dit
project een vervolg te geven middels de
Vastenactie 2016. Het zou geweldig zijn
wanneer wij als parochiekern het project
Bianca Couture HIV, voor een heel jaar zouden kunnen adopteren.		
Theo Audenaerd, Caritas-kerncommissie

KERSTKOFFIECONCERT
Op zondag 13 december bent u na de
viering van harte welkom bij het kerstkoffieconcert van onze plaatselijke brassband
Con Affezzione in dorpshuis De Burcht. De
muzikanten brengen vele bekende kerstliederen ten gehore. Zo kunnen we in een
goede sfeer op weg naar Kerstmis gaan.

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

Lief en leed
Overleden
Op 26 oktober is mevrouw Adriana Cornelia
Vermue-Werri overleden. De uitvaartdienst
was op 30 oktober waarna zij is begraven
op ons kerkhof.

Kerkhof werk

KERSTMIS EN KINDERNEVENDIENST
Met de kinderen van de kindernevendienst
slaan we op 13 en 25 december aan het
knutselen. Op Eerste Kerstdag genieten we
van de oude verhalen, van mooie lichtjes,
en natuurlijk ontbreken ook de geboortemuisjes niet. We hopen van harte dat veel
jongens en meisjes enthousiast aansluiten.
Met velen kunnen we echt mooi Kerstmis
vieren.

NIEUWJAARSRECEPTIE
Na de viering op 3 januari bent u van harte
welkom op de Nieuwjaarsreceptie in het
parochiehuis.
Parochiekerncommissie

In natuursteen 1e soort materialen,
alles op maat gemaakt. Vraag vrijblijvend advies of prijsopgave. Een
bezoek aan onze showroom waard.
Zaagmolenstraat 32B, 4461 BL Goes
(aan het Molenplein).
Tel. 0113-227919 • Fax 0113-251075
Welkom van maandag t/m vrijdag van
08.00-17.00 uur en op zaterdag van
10.00-12.00 uur of op afspraak
Toonzaal geopend te Oosterland
J.P. Boogert, v. d. Abeelstraat 1,
tel: 0111-642682, Dagelijks geopend

KBO-MIDDAG
De KBO organiseert op zaterdag 19
december haar jaarlijkse kerstbijeenkomst
in dorpshuis De Burcht. Zoals gebruikelijk wordt begonnen met een kerstviering,
waarbij deze keer pastor Harry Buijssen
voorganger is. Daarna volgt een maaltijd, en
de middaguurtjes worden gevuld met een
stukje entertainment. De viering begint om
11.00 uur.

Al 85 jaar familie bedrijf
specialisten in
• grafgedenkstenen
• aanrechtbladen
• vensterbladen

Zaterdag 17 oktober verzamelden zich 10
mannen en 1 vrouw zich op het kerkhof. Er
diende een inhaalslag gemaakt te worden
in het reguliere onderhoud daar de vaste
groep kerkhofwerkers steeds kleiner aan
het worden is en ze niet meer in staat
zijn om op de vaste woensdagmorgen alle
nodige werkzaamheden te verrichten, zeker
niet als af en toe de weersomstandigheden
het niet toelaten om het werk uit te voeren.
Jammer was dat de groep bestond uit de
vaste vrijwilligers aangevuld met slechts
enkele enthousiastelingen. Zouden er nu
niet meer parochianen in staat zijn om een
paar keer per jaar zich enkele uren als vrijwilliger in te zetten om wat noodzakelijke
werkzaamheden te verrichten?
Het mocht echter de pret niet drukken,
er werd flink aangepakt, tussendoor werd
er koffie gedronken met een heerlijk stuk
appeltaart wat weer extra energie gaf. Op
het eind van de morgen zag het kerkhof er
weer keurig uit en ging ieder tevreden huiswaarts. Een ieder die zich hiervoor ingezet

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

Lia Heijboer
Praktijk “Onderweg” voor persoonlijke
ontwikkeling en bewustwording.
Voor psychosociale begeleiding, reiki en
hypnotherapie.
Kijk voor meer informatie op de website, mail of
bel mij! infopraktijk@zeelandnet.nl
telnr 0646367997
website: communities.zeelandnet.nl/praktijk
Oud-ovezandseweg 3, 4441TG Ovezande
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heeft hartelijk dank en grote waardering en
dank voor de vaste groep kerkhofwerkers.
Het moet hun goed doen dat er met de
Allerheiligen/Allerzielenviering vele complimenten klonken over het onderhoud.

Allerheiligen/Allerzielenviering

Zondag 1 november werd er voor de eerste
keer in onze kerk een gecombineerde Allerheiligen/Allerzielen viering gehouden.
Vooraf hadden we alle contactadressen
van overledenen, welke begraven zijn of
waarvan een urn is bijgezet op ons kerkhof,
een schrijven gestuurd over deze viering.
Ook waren de families uitgenodigd van de
overledenen van het afgelopen jaar en werden de gedachtenis-kruisjes en prentjes
tijdens de kerkdienst uitgereikt. Gelukkig
begon de zondag met goed weer, een milde
temperatuur en een lekker zonnetje. Of dit
mede er voor zorgde dat veel mensen de
weg naar deze dienst vonden weten we
niet maar met de 137 aanwezigen waren
we zeer tevreden. Gelukkig was pastor Tom
Brooijmans in staat en in de gelegenheid
om voor te gaan in deze dienst, hij deed
dit weer op zijn geheel eigen wijze en met
volle overgave wat bij alle aanwezigen een
goed en warm gevoel gaf. De kerk was op
gepaste wijze door de bloemengroep van
bloemen voorzien. Con Dios verzorgde
de zang en had hun keuze van liederen
op een fantastische wijze aangepast aan
deze dienst. Ook het lied wat later op het
kerkhof werd gezongen paste geheel bij
de sfeer van Allerzielen. Na afloop van de
kerkdienst gingen de meeste aanwezigen
mee naar het kerkhof waar nog een gebed
uitgesproken werd en de zegen gegeven
werd door Pastor Tom Brooijmans. Daarna
bezochten velen het graf van hun dierbaren, er werd een graflicht aangestoken
en een bloemetje neergezet en een ieder
herdacht op zijn eigen wijze. Dat velen in
saamhorigheid herdachten gaf allen een
goed gevoel. Zeker de komende jaren voor
herhaling vatbaar.
parochiekerncommissie

vieringen
Adventsviering 13 december half 11
13 december is er een Oeucumenische
Adventviering in onze kerk.
Deze dienst die wordt voorgegaan door Ds.
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Kakes begint om half 11. Deze dienst, in het
teken van de Advent zal worden opgeluisterd
door het koor “Sheborim” uit Middelburg.
Zij zullen voor aanvang van de dienst al
enkele liederen zingen. Voor hen die dat willen is er vooraf gelegenheid om een kopje
koffie of thee te drinken. Tijdens de viering
is er kindernevendienst.
Op 24 januari 2016
vieren we de “Bidweek van de eenheid” met een dienst
in de PC kerk welke
begint om half 11.
In deze dienst zullen
Ds. Marjo Wisse en pastor Tom Brooijmans
samen voorgaan. In de RK is er op deze
zondag geen viering!
Eerste Kerstdag
Op Eerste Kerstdag is er evenals voorgaande
jaren weer een gezinsviering. Wij hopen dat
de kerk ook dit jaar lekker vol zit. Daar hebben we jullie hulp natuurlijk wel voor nodig!
Neem dus heel je familie mee en kom met
zijn allen naar de kerk. Iedereen is welkom!
De viering begint om half 11. Diaken Egbert
Bornheim gaat voor. Con Dios zingt weer
mooie kerstliedjes. We gaan er met zijn allen
een mooie viering van maken.
Het kinderpastoraat

Een nachtmis met allure
In Lewedorp hebben we al jaren de mooie
traditie om de nachtmis muzikaal te ondersteunen met twee koren. Het Eligiuskoor
(ons dames- en herenkoor) en Con Dios.
De nachtmis is bijzonder en daarom werken
we er naar toe om deze ieder jaar weer op
bijzondere wijze in te vullen. Dit jaar wordt
de nachtmis in Lewedorp absoluut een
nachtmis ‘met allure’.
Onze twee koren zullen muzikale versterking

krijgen door ‘de Bellringers’ uit Goes.
De Bellringers is een groep die met 10 jongens een stuk of 30 hand-bells bespelen.
Door met de hand-bells in een bepaalde
volgorde te spelen kan je verschillende liederen grootst opvoeren, dit brengt een mooi
geluid met zich mee. De Bellringers zullen
liederen van de koren op unieke wijze begeleiden en ook zal er ‘solo’ gespeeld worden.
Iedereen is van harte uitgenodigd om deze
sfeervolle kerstnacht mee te maken. Zorg
dat u op tijd bent. Om 20.00 uur begint de
mis maar het muzikale gedeelte begint al
van tevoren.
Tot 24 december in de Eligiuskerk te
Lewedorp.

Mie z’n oallen git ‘t beter
Dit jaar uiteraard ook het thema van de
onvervalste carnavalsmis; zoals gebruikelijk
op carnavals vrijdag in de H. Eligiuskerk in
het Kraaienist.
Vorig jaar was de mis weer druk bezocht en
dat resulteerde in het fantastische bedrag
van 500 euro voor de stichting Tinkerbel uit
Bergen op Zoom, welke de wensen probeert
te vervullen van ernstig zieke kinderen uit
West Brabant en Zeeland.
Dit jaar is er ook weer een collecte voor een
goed doel en de keuze is gevallen op Hospice Het Clarahofje uit Goes; alwaar talloze
vrijwilligers actief zijn om terminale hulp
te bieden aan mensen in hun allerlaatste
levensfase. Wederom een supergoed doel;
waarvoor kerk en carnavals vereniging zich
samen sterk maken.
Pastoor Van Hees zal de mis weer op zijn
eigen karakteristieke wijze voorgaan en hij
kan hiervoor putten uit zijn eigen ervaringen als geboren Maastrichtenaar en jarenlange pastoor zijn van Tullepetoanenstad
Roosendaal.
Onze muzikale vrienden van Fanfare ‘de
Koenkelpot’ uit Paerehat zullen weer zorgen
voor de benodigde carnavalsklanken en het

Parochiekern 		
Oost-Zuid-Beveland

onvolprezen koor Con Dios komt ook ieder
jaar weer met een verrassing op de proppen om de mis extra feestelijk af te sluiten.
Vorig jaar werd het koor zelfs bij een paar
nummers begeleid door de fanfare, wat het
gevoel van onderlinge saamhorigheid in de
kerk nog extra ten goede kwam.
Dit carnaval zal Prins Sef de 11 jaar gaan
volmaken om daarna plaats te maken voor
een opvolger; hij zal in zijn toespraak daar
ongetwijfeld op inhaken. Prins Sef is nu al
bezig om zich fysiek en mentaal voor te
bereiden. Het slotwoord is door voorzitter
Wim de Kok, die de actuele gebeurtenissen
in het dorp en binnen de vereniging onder
de loep zal nemen.
Wij willen bij deze iedereen uit de gehele
regio van harte uitnodigen om deze bijzondere mis bij te wonen; het zal de collecte
voor Het Clara Hofje alleen maar ten goede
komen en u zult zelf kunnen ervaren, dat
een Eucharistieviering prima kan samengaan met momenten van vrolijkheid en
vermaak.
Mie z’n oallen git’t beter; een perfect motto,
wat ons inziens ook van toepassing moet
zijn in ons dagelijks leven en onze hedendaagse maatschappij. De mis zal beginnen
om 19.30 uur op vrijdag 5 februari; dus
hopelijk tot dan!
C.V. de Kraaiepikkers.

VERGADERINGEN EN

BIJEENKOMSTEN
In de parochiezaal tenzij anders vermeld.
3 december Parochie Advies Vergadering
19.30 uur.
16 december Damiaanbestuur 20.00 uur

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

Adres kerkgebouw
Correspondentieadres:
Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen-kerk
Kerklaan 9, 4417 BD Hansweert
Telefoon 0113 381363
Financiële gegevens:
ING: NL56 INGB 0000103481,
Parochiekern Oost - Zuid Beveland
RABO: NL57 RABO 0334051606
Pater Damiaanparochie kern O-Zuid Beveland
Contactpersonen:
Hansweert: J.C. Jansen, Mastgat 12,
4417 CL Hansweert, Telefoon 0113-383070,
E-mail: jcjansen@zeelandnet.nl
Rilland: J. Heijnen, Gentsestraat 12,
4411 DK Rilland, Telefoon 0113-551719.
Mob 06-14701692
De Ark Rilland, Beheerster, Els Geelhoed tel.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

Historisch moment
kindernevendienst Hansweert
In het parochienieuws van oktober/november 2015 hebben we al een klein tipje van
de sluier opgelicht. Het laatste stukje tekst
was toen:
'De uitdaging ligt nu voor ons in de groter wordende kinderen, maar daar komt
hopelijk een volgend stukje van in het
parochienieuws'.
Inmiddels zijn we nu zover dat we hier
gestalte aan kunnen geven. We zijn de uitdaging aangegaan en dit heeft veel moois
opgeleverd…… maar helaas ook een treurig bericht. En dat is dat in december 2015
de laatste kindernevendienst zal plaatsvinden in de katholieke kerk te Hansweert. Er
zijn helaas geen nieuwe jonge kindjes meer
die STRUCTUREEL naar de kindernevendienst komen. Dat is voor ons het teken dat
het niet zinvol is om dit voort te zetten. Het
stoppen doen we dan ook met pijn in ons
hart, want we hebben het altijd met heel
veel plezier gedaan.
We willen dan ook niet stoppen om het
geloof naar kinderen uit te dragen.
Daarom zijn we gaan brainstormen wat we
zouden kunnen en willen doen. Ons zicht
blijft toch op de jongeren die we hebben/
hadden, maar te oud worden voor de kindernevendienst. Die willen we wat nieuws
kunnen bieden. We hebben gesprekken
gehad met pastoraal werkers en onze
ideeën kenbaar gemaakt. Naar aanleiding
hiervan zijn er weer gesprekken geweest
en daaruit kunnen we u het volgende

meedelen:
We gaan oecumenisch verder en wel in
Kruiningen! We gaan een samenwerking
aan met de PKN Johanneskerk te Kruiningen. Hier is al jaren een jongerennevendienst die gedraaid wordt door enthousiaste mensen. Daar willen wij met ons
enthousiasme bij aansluiten. De meeste
jongeren van 'onze' kindernevendienst
komen ook uit Kruiningen en alle anderen
die ook willen komen van omliggende dorpen zijn MEER DAN WELKOM!!
Wil je deelnemen: meld je dan aan bij
angelak@scarlet.nl
De bijeenkomsten zijn ongeveer 10x per
jaar en duren veel langer dan wij gewend
zijn, omdat we het thuis doen bij iemand
en dus niet aan een kerkdienst gebonden zijn. Uiteraard wordt elke bijeenkomst
geopend met een Bijbelverhaal. De bijeenkomsten zijn voor jongeren tussen de 12
-18 jaar oud, waarbij diverse werkvormen
gebruikt worden. Dit kunnen workshops
zijn, film kijken, en erna een gesprek voeren, spel, debatteren over onderwerpen die
actueel zijn en noem maar op. Kortom,
wat is jouw visie op bepaalde dingen? Het
belangrijkste is: iedereen mag zijn zoals
hij is en zeggen wat hij denkt met respect
voor de ander. Dat blijkt ook wel, want ik
denk dat we een mooi voorbeeld zijn voor
de rest van de wereld: verschillende geloven kunnen samenwerken! We bidden tot
eenzelfde God en hoe we dat doen: daar
ben je vrij in. Dat hoeft niet aan opgelegde
en strakke regels te voldoen. Met bidden
moet je je vrij kunnen voelen. Met je geloof
bezig zijn mag inspirerend zijn, waardoor
je hongerig wordt naar meer. Als je een
blij-gelovig persoon mag zijn straal je Gods
liefde uit, zonder dat je je daar bewust van
bent. Zo is Jezus ons voorgegaan.
We hopen dat de jongeren de jongerennevendienst met plezier zullen bezoeken. We
kunnen geen terugkoppeling meer geven
in de kerk, maar we zullen u zeker op de
hoogte houden via het parochienieuws.
Lenie, Mary en Angela

Uitnodiging afsluitingsmiddag
van kindernevendienst
Via deze weg willen wij heel graag de
kinderen uitnodigen die regelmatig de kindernevendienst bezoeken voor de laatste
afsluitingsmiddag. Daarnaast zijn ook de
bezoekers uit het verleden van harte welkom. We gaan er een fantastische middag
van maken. Deze zal zijn op zaterdagmiddag 19 december van 14.00 -18.00 uur.
Na dit weekend stopt de kindernevendienst
in Hansweert!
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Graag aanmelden voor 15 december als je
aanwezig zult zijn.
Het vindt plaats:
Burgemeester Vogelaarstraat 8 Kruiningen.
Voor meer info: angelak@scarlet.nl

UITNODIGING

JE WERELD DELEN

Kerstviering voor Senioren in Rilland
Vrijwilligers van 'De Levensbron'
organiseren een Kerstviering
met maaltijd

Werkgroep kindernevendienst

Aan alle bezoekers van
de katholieke kerk Hansweert
Via deze weg willen wij u graag uitnodigen
voor de mis op zondag 20 december om
11.00 uur te Hansweert. Hier zal de laatste
kindernevendienst plaats gaan hebben.
Aan alle bezoekers, groot en klein, zal
gedacht worden. Voelt u allen dus welkom.

Werkgroep Kindernevendienst

Hebzucht
We zijn in groep 5 bezig met het thema
‘hebzucht’. We luisteren naar verhalen over
Achab en Izebel. Door hun hebzucht loopt
er een heleboel uit de hand en gebeuren
er erge dingen. Samen denken we na over
deze verhalen en bespreken we hoe we hier
op een positieve manier mee om kunnen
gaan. Als je iets echt graag wilt hebben,
dan moet je er iets voor doen. Je levert een
prestatie en dat geeft voldoening. En dan
krijgt iets echt betekenis en waarde.
Samen bidden we een gebed dat goed bij
dit thema past: God van alle mensen,
Wat hebben we toch veel moois van u
gekregen. De zon, maan en sterren. Bergen
en rivieren. Bomen en bloemen. Een wereld
vol kleur die we kunnen delen. Genoeg voor
iedereen.
Maar wat is dat toch soms, met ons mensen, God? Dat we soms aan genoeg niet
genoeg hebben. Dat hebzucht aan de
macht komt en tegen ons zegt: ‘Wil je niet
méér?’ Pak maar. Neem maar. Grijp maar.
En soms, voordat we het weten, graaien we
naar dingen waar van we denken dat die
ons gelukkig maken.
God, help ons om te gaan met alles wat er
is. Help ons keuzes te maken: dit wel en dit
niet. Geef ons de kracht om nee te zeggen
als genoeg genoeg is en de wijsheid en
liefde om te delen als kan.
Dank u wel voor uw gulheid en dat u alles
met ons wilt delen: uw hemel en aarde en
uw liefde en zorg.
Groeten van groep 5
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Vrijdag 18 december 2015
Van 15.30 uur tot 18.30u in:
'De Levensbron', Valckenisseweg 12 te
Rilland
Elkaar ontmoeten, samen zingen, samen
luisteren samen eten, samen op weg naar
KERSTMIS
Om te weten hoeveel gasten wij mogen verwelkomen, vragen wij U om U op te geven.
Dit kan t/m zondag 13 december 2015 bij:
Lia Wiskerke, tel.nr. 551902,
email liapiet@zeelandnet.nl
Sabine de Koster, tel.nr. 551650,
email sadekoster@zeelandnet.nl
Als u zelf geen vervoer kunt regelen, dan
horen wij dat graag, dan zorgen wij daarvoor.
Voor deze middag hopen wij op een vrijwillige bijdrage naar draagkracht. Alle vrijwilligers verwelkomen U graag als gast.

ARM EN RIJK
Vo o r d e
kinderen is
het thema
‘arm en rijk’
belangrijk,
omdat het
een bepalende factor is in de
samenleving; het heeft direct invloed op hun leven.
Ze zien wat armoede concreet kan betekenen: niet meedoen aan leuke dingen,
zoals sport of clubjes, of uitjes, je schamen, honger hebben, naar de voedselbank
moeten, enz.) Het is belangrijk, dat ze zich
bewust worden van vooroordelen en hun
eigen denkbeeld rondom ‘arm zijn’, zodat ze
voorzichtiger worden in wat ze hierover zeggen. De kinderen wordt niet gevraagd, het
armoedevraagstuk op te lossen. Wel is het
belangrijk, dat ze een wereldbeeld ontwikkelen, waarin armoede veranderbaar is:
- d oor als samenleving onrecht aan te
klagen
- door armen te helpen
- door op je eigen niveau eerlijk leert delen
- door mee te doen aan een goede actie,
zoals Actie Schoenmaatjes: we vullen een
mooi versierde schoenendoos met schoolspullen en cadeautjes voor leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden, voor deze
kinderen een onvergetelijk cadeau!

Hé, hé, jij bent niet alleen,
We zijn hier met zo velen.
Hé, hé, kijk maar om je heen:
Je kunt de wereld delen.
Het is een klein gebaar;
Je kunt de wereld delen met elkaar.
We spelen in dezelfde zon
Met een blos op ons gezicht.
De stralen en de warmte
Komen van datzelfde licht.
We ademen de zelfde lucht,
Zien ook sterren in de nacht,
Die schijnen hier en flonk’ren daar,
Wat is dat mooi bedacht!
Maar toch gaat het niet eerlijk toe:
Jij hebt weinig, ik heb veel.
Dus kijk ik wat ik heb voor jou,
Zodat ik daarvan deel.
Ik geef je zo een beetje zon:
Warme stralen, licht van mij.
Misschien maakt jou dat –ver van hierEen heel klein beetje blij.

Lichtjestocht
Op donderdag 17 december organiseert
basissschool “de Schuttevaer” een lichtjestocht. Vertrek vanaf het schoolplein tussen
18.30 en 19.00 uur.
Kerst, niet zomaar een feest. Met Kerst is
Jezus geboren en naar Hem zijn wij op weg.
Een rij van waxinelichtjes leidt naar het
Grote Licht. Beleef het verhaal van Kerst
door mee te lopen.
Op de route wordt het verhaal uit de Bijbel
verteld, met muziek en taferelen. Sta even
stil bij mooie klanken of een herder in het
veld.
Iedereen kan meedoen, jong en oud. De
tocht is niet te lang en kent onderweg interessante en mooie belevenissen.
Iedereen is dus van harte welkom!

Kerstsamenzang
Op zondagavond 20 december 2015 vindt
om 19.00 uur in samenwerking met de
Hervormde gemeente Hansweert/Schore,
de cantorij, het R.K. Gemengd zangkoor en
muziekvereniging “Scheldegalm” weer de
jaarlijkse Kerstsamenzang plaats in onze
parochiekerk te Hansweert.
Voorgangers zijn Wiel Hacking en
Hans Meijer.

Verkoop St. Jozefkerk Rilland.
Op zaterdag 7 november 2015 is de St.
Jozefkerk en het gemeenschapshuis “de
Ark” te Rilland bij inschrijving verkocht.
De panden zullen waarschijnlijk worden
gesloopt voor woningbouw. Meer daarover
in het volgende parochienieuws.
Ook zijn tijdens een openbare verkoping de
restantspullen uit de kerk verkocht.
Het orgel blijft ook behouden en wordt
verplaatst naar de Parochie H. Cornelius
te Achtmaal.

Diaconale ondersteuning
vluchtelingen
Onze parochie heeft medewerking verleend
aan de diaconale ondersteuning van vluchtelingen die tijdens de crisisopvang van
20-23 november 2015 verbleven in de
sporthal te Kruiningen.
De opgevangen vluchtelingen bleken
behoefte te hebben aan ondergoed, sokken en schoenen; primaire levensbehoeften waar de bed-bad-brood voorziening
niet in voorziet. De schoenen werden
geschonken door een bedrijf en het ondergoed is aangeschaft bij lokale winkels in de
omgeving. Hierdoor zijn allen die het nodig
hadden voorzien van passend ondergoed
en schoenen.
Naast deze diaconale ondersteuning is
er namens alle kerken in Reimerswaal
op zondagmiddag een interkerkelijke
dienst gehouden in de Johanneskerk te
Kruiningen.
Als gezamenlijke kerken hebben we in
deze noodsituatie geprobeerd een getuigende en een zorgzame kerk te zijn voor
de vreemdeling binnen onze poorten en
voor elkaar. We hebben gedeeld van wat
ons is gegeven; ons geloof, ons gebed,
onze tijd, onze handen, onze vaardigheden,
ons geld…
Ook voor de opvang van vluchtelingen in de
sporthal in Kapelle hebben we diaconale
ondersteuning verleend.

Aandacht voor parochianen
in Rilland
Nu de vieringen in Sint Jozefkerk ten einde
zijn gekomen, willen we vanuit het pastorale team de katholieke bewoners van Rilland niet zomaar verweesd achter laten. We
proberen ook in de toekomst aandacht te
hebben voor hen, speciaal voor de mensen
die ziek zijn of dreigen te vereenzamen. We
zoeken naar manieren om, ook als parochianen onderling, zorg te hebben voor elkaar
en om te zien naar wie behoefte heeft aan
een gesprekje, een beetje oprechte aandacht of steun in tijden van ziekte.
Enkele mensen hebben zich
bereid verklaard om hierover mee te

denken. Zij willen ook heel concreet zich
inzetten om werk te maken van bezoek
aan wie daar verlegen om zit. Wij doen dat
in een werkgroepje, dat wij de Pastoraatsgroep Rilland noemen. Daarvan maken
deel uit: Maria van Mechelen, Birgit van der
Swaluw en Hoa Van Pham.
Natuurlijk kunnen wij als pastoraal team en als Pastoraatsgroep niet
altijd op de hoogte zijn van de noden en
behoeften die leven onder de katholieke
bewoners van Rilland. Daarom kunt u ook
zelf initiatief nemen en een seintje geven
aan contactpersoon Jan Heijnen
(0113-551719 of jheijnen@zeelandnet.nl)
of aan pastor Wiel Hacking (06-17 598
152 of wielhacking@gmail.com).
Tenslotte nog dit: nu er geen vieringen meer zijn, hebben sommige mensen
aangegeven ook geen parochiebijdrage
meer te willen storten. Dat betekent, dat u
ook niet meer in aanmerking komt voor het
ontvangen van Parochienieuws. Daarmee
vervalt ook het laatste communicatielijntje
met de katholieke kerk. Wilt u echter toch
het Parochienieuws blijven ontvangen, dan
vragen wij daarvoor het luttele bedrag van
€ 10,00 per jaar. U kunt dit bedrag storten op rekeningnummer NL56 INGB 0000
1034 81T.N.V. Parochiekern Oost-Zuid
Beveland of NL57 RABO 0334 0516 06
t.n.v. Pater Damiaanparochie kern O-Zuid
Beveland. Overigens kunt u ook uw informatie betrekken van de website www.paterdamiaanparochie.nl of via de Facebookpagina van de parochie www.facebook.com/
paterdamiaanparochie.

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

Schoorkenszandweg 8b, 4431 NC ‘s-Gravenpolder

T: 0113 311517 / M: 06 55140274

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

Uw vertrouwen waard voor een
persoonlijke begeleiding

Wij zijn er voo
Voor, tijdens e
na de uitvaart
Monuta Richard Ensing
Kantooradres (op afspraak)
Fluitekruidstraat 8, 4461 MH Goes
T: 0113-783 993 E: rensing@monuta.nl
I: www.monutarichardensing.nl

zijnu.er voor u.
Wij zijn erWij
voor
Richar
Voor,
Voor, tijdens
entijdens en
na de uitvaart.
na de uitvaart.
Wij zijn er voo
Oecumenische Gesprekskring
Voor,
tijdens
e
Richard
Ensing
Hansweert/Schore
Richard Ensing
na de uitvaart
Klinkende namen van spirituele auteurs,
Monuta Richard Ensing
Monuta Richard Ensing
Kantooradres (op afspraak)
Kantooradres (op afspraak)
Fluitekruidstraat 8, 4461 MH Goes
Fluitekruidstraat 8, 4461T:MH
Goes 993 E: rensing@monuta.nl
0113-783
T: 0113-783 993 E: rensing@monuta.nl
I: www.monutarichardensing.nl
I: www.monutarichardensing.nl

maar ook onbekende en tegelijk verrassende schrijvers, hebben ons in de afgelopen
jaren begeleid in onze zoektocht. Anselm
Grün, Carel ter Linden, Henri Nouwen, bisschop Tiny Muskens, Klaas Hendrikse en
de journalist Leo Brabander zijn enkele van

Monuta Richard Ensing
Kantooradres (op afspraak)
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I: www.monutarichardensing.nl
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deze mensen, die ons bij de hand namen
op zoek naar inspiratie en geloofsvernieuwing. Zo komt onze Gesprekskring zes
keer per jaar bijeen om als protestantse
en katholieke christenen met elkaar van
gedachten te wisselen. Dat gebeurt in een
ontspannen sfeer, waarin we elkaar beter
leren kennen en respecteren waarin we
elkaar kunnen inspireren en bemoedigen.
Naast deze zes bijeenkomsten
(drie in het na- en drie in het voorjaar)
gaan we jaarlijks anderhalve dag naar
een klooster. De laatste jaren verblijven
we veelal in de Paulusabdij in Oosterhout,
waar de oecumenische gemeenschap van
Chemin Neuf haar thuis heeft. We genieten
van de sobere, maar hartelijke gastvrijheid, voegen ons naar de gebedstijden van
de kloosterlingen en hebben – opnieuw
– boeiende gesprekken met elkaar. Die
gesprekken komen doorgaans op gang
naar aanleiding van twee of drie films die
we gezamenlijk bekijken. Deze kloosterdagen vormen in zeker opzicht ook wel het
hoogtepunt van ons samenkomen in de
Oecumenische Gesprekskring.
Wie nieuwsgierig of geïnteresseerd is
geraakt door wat hierboven is gezegd, mag
zich van harte uitgenodigd weten om te
komen kennismaken met de Gesprekskring. De eerstvolgende bijeenkomst zal
zijn op donderdag 14 januari 2016. Wij
komen bijeen van 19.30 tot 21.30 uur
in de vergaderruimte van de protestantse
kerk, Dijkstraat 12 in Hansweert. Nadere
informatie bij ondergetekende.
Wiel Hacking
06-17 598 152
wielhacking@gmail.com

Bloemenpot
De bloemenpot heeft in de maand oktober
€ 21,85 opgebracht.
Namens de bloemengroep weer hartelijk
dank.

Wensen
De parochiekerncommissie wenst alle pastores en parochianen prettige en gezegende
kerstdagen toe, een fijne jaarwisseling en
een goed begin van 2016.

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

Corrie de Baar

KERSTSTALLENTOCHT

In het algemene gedeelte van deze aflevering van ‘Parochienieuws’ kunt u meer lezen
over de projecten die de bisschoppen in
diverse delen van de wereld ondersteunen.
De caritas van de parochiekern Ovezande
heeft gekozen voor het onderwijsproject
in Burkina Faso. Tijdens de vieringen in
december zal er voor dit doel gecollecteerd
worden.
In het droge, woestijnachtige land Burkina
Faso groeit zo weinig in de bodem dat door
de bewoners dieper gezocht wordt. Volwassenen en tienduizenden kinderen wagen
hun leven op zoek naar edelmetalen, zoals
goud. Dit gebeurt op primitieve manieren,
die ondanks alle risico’s en het zwoegen
nauwelijks genoeg opbrengen om van te
leven. De enige weg uit dit dorre bestaan
zonder vruchtbare toekomst, is onderwijs.
School biedt hoop aan jonge mijnwerkers!
William Harthoorn

BERICHTEN OVER KOOR PIUS X
Ons koor zingt bijna iedere zondag bij de
viering. Natuurlijk gaat het de ene zondag
beter dan de andere, maar één ding is
zeker: we doen altijd ons best. Wij hebben
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heel trouwe leden in ons koor en sommigen
zijn bijna vijfentwintig jaar lid, maar een
aantal al ruim veertig jaar. Dat wil toch heel
wat zeggen. Helaas zijn ook al enkele leden
ons ontvallen door overlijden. De gemiddelde leeftijd gaat wel omhoog natuurlijk.
Maar weet u dat wij ook altijd twee keer
per jaar met een groepje gaan zingen bij
een kerkdienst in de kapel van Emergis?
Deze kerkdiensten zijn altijd heel bijzonder,
vooral door de inbreng van de bezoekers.
Zij mogen reageren op de preek en vragen stellen of opmerkingen maken. Dat is
altijd heel serieus. Ook mogen zij intenties
opnoemen en daarbij een kaarsje aansteken. Wij mogen dat zelf trouwens ook. Het
is steeds indrukwekkend en aandoenlijk
door de eerlijkheid. Zondag 13 december
gaan we weer.
Bovendien gaan wij ook op 13 december
zingen in het kerkje van Ellesdiek bij een
oecumenische bijeenkomst in het Zeeuwse
dialect. Op deze dag houdt Marinus Bierens een bezinning over de advent. Wij
zingen dan daarbij toepasselijke liederen.
Ook is er veel samenzang.
Zo ziet u dat Pius X toch een actief koor is.
Nieuwe leden zijn altijd welkom!

Op zaterdag 19 december gaat om 16.30
uur de kerststallentocht van start. De tocht
begint bij de levende kerststal naast de
kerk. U kunt in de kerk voor 1 euro een
plattegrond kopen waarop alle adressen staan aangegeven. U bent van harte
uitgenodigd om daar een kijkje te komen
nemen. Om bijvoorbeeld naar mooie
kerstliederen te luisteren, kerststallen of
kerstversiering te bewonderen, om rond de
vuurkorf even op te warmen en elkaar te
ontmoeten en nog veel meer!
Ook de hal van basisschool ‘De Zandplaat’

zal open zijn. Buitenom zal een bijzondere
tentoonstelling te bewonderen zijn. Mensen uit heel de parochie Ovezande hebben daar aan mee geholpen. Binnen vindt
u de kerststal die de kerk ter ere van het
100 jaar katholiek onderwijs aan de basisschool geschonken heeft, en die gemaakt
is door Dick van Beek. Alle kinderen kunnen op veel adresjes steeds een stukje van
een kerstraamhanger bij elkaar sparen,
die ze na de tocht mee naar huis mogen
nemen. Er zullen soep en broodjes te koop
zijn, want de inwendige mens wordt niet
vergeten.
Om 19.30 uur verzamelen we allen op het
plein bij de kerk om samen zingend met
de koren Pius X en Oal In, deze tocht om
20.00 uur af te sluiten. Versiert u ook uw
huis of tuin met lichtjes? Dan is het nog
gezelliger in de straten. We hopen er samen
met u allen een bijzondere en sfeervolle
tocht van te maken!

mooie activiteiten in en rond de kerk en in
de grote parochie. Goed om daar samen
nog even bij stil te staan. Natuurlijk blikken
we ook vooruit. Wat gaat 2016 voor onze
parochiekern brengen?
Wat blijft, is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen
van onze parochiekern, ook op financieel
terrein. Binnen de Pater Damiaanparochie
hebben we als parochiekern bestaansrecht zolang we vitaal en zelfdragend zijn.
Dan hebben we het over activiteiten en
inzet van vrijwilligers. Maar ook financieel
moeten we zelf ‘onze broek’ ophouden.
Uw inzet en steun blijven hard nodig om
als geloofsgemeenschap O.L.V. Hemelvaart
ons bestaansrecht veilig te stellen.
Gaat ons dat ook in 2016 lukken? Blijft
onze parochiekern vitaal en zelfdragend?
Mogen we van het bisdom Breda ook
voor de langere termijn blijven gaan voor
deze visie van de parochie? Of krijgt ook
onze regio te maken met vele gedwongen
kerksluitingen?
Gesprekstof genoeg voor de nieuwjaarstoespraak. De parochiekerncommissie
hoopt op uw aanwezigheid in de viering
van zondag 3 januari en bij het informele
samenzijn na de viering in de pastorie.
Daar staat voor u koffie of thee klaar. Ook
kinderen zijn zeer welkom. Graag willen
we daarna met u toosten op 2016 en op
een goede toekomst voor onze bloeiende
parochiekern.
Ad Schenk

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

Uw specialist in rouwbloemen

Voor een zorgzame begeleiding

Dag en nacht bereikbaar op:

(0111) 45 07 17
www.uitvaartsd.nl

Anne-Marie Boone, Jeannette van Beek en
Charlotte den Toonder

OUDJAAR
Op oudejaarsavond, donderdag 31 december om 19.00 uur, zal zoals ieder jaar de
viering worden verzorgd door koor’Oal In’.
De opbrengst van de collecte gaat ook dit
jaar weer naar de kas van het koor, zodat
zij een keer iets leuks kunnen doen met de
leden of iets nieuws kunnen aanschaffen.
Voorganger is pastor Tom Brooijmans.

NIEUWJAARSTOESPRAAK
en -RECEPTIE
Zondag 3 januari 2016 mag ik, tijdens
de viering van 9.30 uur, als voorzitter
van de parochiekern Onze Lieve Vrouwe
Hemelvaart Ovezande, de jaarlijkse nieuwjaarstoespraak houden. Dit keer zullen we
samen terug kijken op het derde jaar als
parochiekern van de Pater Damiaanparochie. Er waren in 2015 weer een heleboel

ZONDAG VAN DE EENHEID
Zoals het inmiddels een traditie is geworden, vindt ook nu weer de Zondag van de
Eenheid plaats in samenwerking met de
DEO-gemeente: Driewegen, Ellewoutsdijk,
Ovezande. De viering zal gehouden worden
op zondag 17 januari. Deze keer is onze
kerk aan de beurt om de organisatie te
verzorgen. Het wordt dus weer een oecumenische viering. Meestal zingen dan leden
van de beide kerken samen, hetgeen altijd
zeer prettig werkt.
Het mooie van deze speciale zondag is
dat het in vele landen wordt gevierd. Heel
belangrijk in deze hectische tijden. We
hopen op een volle kerk en zoals altijd is
er na afloop koffie en thee om nog wat na
te praten in een gemoedelijke sfeer.

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

info@uitvaartdevlieger.nl

www.uitvaartdevlieger.nl
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Parochiekern
SchouwenDuiveland
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:
Erika van Oosten, email scerora@xs-4all.nl
Kopijadres Parochienieuws:
Marijke Clarijs, Kokmeeuwstraat 11
4301 WP Zierikzee e-mail clarijs@zeelandnet.nl

zang en hun prachtige spel een nu en dan
adembenemend gezang ten gehore brengen. U hoort bijzondere instrumenten als
kobza en bandoura (een knieharp), maar
ook fluit en viool, gebracht door dames in
de kleurige klederdracht van de Karpaten.

Mendelssohn. Uitvoerenden: Luscinia en
solisten o.l.v. Wim Boer, dirigent en Sander van den Houten, organist. Voorganger:
Pastoor Fons van Hees. Aanvang 16:30 uur.
Collecte aan de uitgang ter bestrijding van
de kosten.

ADVENTSVIERING SENIOREN

NIEUWJAARSRECEPTIE

Op woensdag 16 december vindt de jaarlijkse adventsviering voor senioren plaats
in de Willibrorduskerk, aanvang van de
Heilige Mis is om 16.30 uur, voorgangers
zijn pastoor van Hees en pastor Verdaasdonk. Na de viering worden de genodigden
verwacht in het parochiecentrum voor een
gezellige koffiemaaltijd. Alle 67-jarigen en
oudere parochianen hebben inmiddels een
uitnodiging ontvangen. Als dit parochieblad
uitkomt is de aanmelddatum verstreken en
vanwege de ruimte moeten we een beetje
streng zijn.
Parochiële Caritas
Schouwen-Duiveland

Op zondag 3 januari is er na de viering van
9.15 uur de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie
in het parochiecentrum met een drankje en
een hapje. Er is deze zondag geen viering
in Haamstede.

LIEF EN LEED

KINDERNEVENDIENST

Ziekenzalving
Het sacrament van de ziekenzalving is toegediend aan Elisabeth Notenboom-Damsma uit Haamstede. Mag de Heer haar zijn
troost en sterkte geven en haar brengen tot
aanvaarding en vrede.

We zijn druk bezig met de voorbereidingen
van de kerstgezinsviering op 24 december
en dat vergt weer veel werk. Het thema
is dit jaar "Het is tijd voor" en op eerste
Advent (29 november) maken we een aftelkalender tot de kerst. Alle adventszondagen
is er kindernevendienst: op 29 november
en op 6, 13 en 20 december.

Voor de adventsactie 2015 worden 7 projecten aangereikt vanuit het Bisdom, waaruit een project gekozen kan worden door
de caritas. Dit jaar heeft de caritaskerngroep van Schouwen-Duiveland er echter
voor gekozen het Palabana-kinderdorp
voor aidskinderen in Zambia te steunen,
omdat daar het geld heel hard nodig is. Er
zijn problemen geweest met de watertank,
waardoor onverwachts een nieuwe tank
aangeschaft moest worden. Ook worden de
kinderen ouder en gaan nu meer kinderen
naar de middelbare school, waarvoor meer
geld nodig is dan voor de lagere school. We
willen deze kinderen ook een kans geven
naar school te gaan en daardoor later
een betere kans op studie of een baan
te geven. We hopen dat U dit project zal
steunen en tot een succes zal maken. Anne
Martens vertelt meer over dit mooie project
in de diensten in Zierikzee en Haamstede
op 6 december als er gecollecteerd wordt
voor dit doel. Laten we samen een mooi
Sinterklaasgebaar maken voor de kinderen
van Palabana en ze een goede toekomst
geven. Voor de mensen die de collecte missen en toch willen bijdragen: NL92 INGB
0007 295771 ten name van Aidsweeskind
te Burgh Haamstede.

KERSTMARKT 12 DECEMBER
We hopen u allemaal
te ontmoeten op onze
gezellige kerstmarkt
in en rond de kerk en
het parochiecentrum
op zaterdag 12 december van 10.00 tot
16.00 uur.
Er zal weer van alles te kopen en te eten
zijn en niet te vergeten vooral de ontmoeting met elkaar en de leuke gesprekjes.
Meer informatie hierover kunt u teruglezen
in het vorige Parochienieuws.

BIJZONDERE VIERING
Op zondag 13 december zingt het koor
“Loubistok” tijdens de zondagviering om
11.00 uur in de Onze Lieve Vrouwe op
Zee kerk in Haamstede enkele toepasselijke gezangen. “Loubistok” bestaat uit vijf
dames uit Lviv die met hun veelstemmige

VESPERVIERINGEN
Op zondag 20 december is er een vesperviering in de Willibrorduskerk om 16.00 uur
met na afloop koffie/thee. U bent hiervoor
van harte uitgenodigd.

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

CANTATEDIENST
Op 27 december vindt een Cantatedienst
plaats in de St. Willibrorduskerk te Zierikzee met een uitvoering van Cantate
122 ‘Das neugeborne Kindelein’ van J.S.
Bach, en de motetten ‘Gloria in excelsis
Deo’ van Th. Weelkes en ‘Herr nun lässest
du deiner Diener in Frieden fahren’ van F.
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WIJZIGING VIERINGEN
Op zaterdag 16 januari is er om 19.00 uur
een eucharistieviering in Zierikzee.
Op zondag 17 januari is er géén viering
in Zierikzee in verband met de viering van
Eenheidszondag in de Nieuwe Kerk om
10.00 uur.

ADVENTSACTIE CARITAS
SCHOUWEN-DUIVELAND

Namens Caritaskern Schouwen-Duiveland
Carine Neijzen, voorzitter

CECILIA - EN CHRISTUS
KONING-VIERING
Met een bijna voltallig koor werd deze feestelijke viering van 22 november voorgegaan
door pastor Verdaasdonk en pastoor van
Hees waarbij we de “Missa in Honorem”

was ik er langs gelopen en het viel mij toen
op hoe mooi ons kerkhof er bij ligt. Het was
deze zondag een maand geleden dat we de
Damiaanviering hebben gehad en dan nu
de Willibrordviering. Twee heiligen die niet
alleen aan zichzelf dachten maar op zoek
gingen naar mensen die ze konden helpen.
De een ver weg in Hawaï en de ander wat
dichter bij huis, net over de Noordzee.
In onze gemeenschap hebben we ook
iemand die zich de noden van anderen erg
aantrekt. En dat is Anne Martens. Zij is de
van Griesbacher zongen. Na de overweging
vond de kranslegging plaats bij het Christus
Koningbeeld. Tijdens de communie zongen
we het “Nunc Dimittes” van C. Wood met de
krachtige solostem van Peter Verkaart en het
gevoelige en mooie “Lead Me Lord” van S.S.
Wesley, waarna de vijf jubilarissen op het
altaar kwamen, te weten Joop Kouijzer 60
jaar, Gerda Verkaart 45 jaar, Johan van de
Waart 40 jaar, Ineke van de Waart 35 jaar
en Leny Kouijzer 15 jaar koorlid zijn. Pastoor
van Hees prees hen voor hun inzet en fijne
samenwerking en overhandigt daarbij een
kaars van het kerkbestuur.
Wie denkt dat het hiermee klaar is heeft
het mis: Peter Verkaart wordt gevraagd
samen met Paula naar voren te komen,
waarna alle activiteiten door de pastoor
worden genoemd die Peter in al die jaren
heeft gedaan en nog steeds doet voor het
koor, maar zeker ook voor de gehele parochie. Een duidelijk geëmotioneerde Peter
krijgt de laureaat “Pro Ecclesia et Pontifice“
door Paula opgespeld en zijn hele familie
is hier getuige van! Een spontaan “lang zal
hij leven” wordt hun toegezongen, waarna
allen werden gefeliciteerd door alle kerkgangers. In het parochiecentrum werd het
dubbele feest voortgezet met de familie van
de jubilarissen en toegesproken door onze
voorzitter die de bijbehorende versierselen
opspeldde, vergezeld van oorkondes en
bloemen. Na de koffie en het borrelen, was
er een Chinees buffet wat sfeerverhogend
was. Het was een lange maar gezellige dag
met een gouden randje.
Leny Kouijzer-Welleman
Vice-voorzitter Willibrorduskor

WILLIBRORDVIERING
Op zondag 8 november hebben we onze Willibrordviering gehouden. Het was een mooie
viering waarin pastor Verdaasdonk voorging.
Het koor zong goed en ook met de zangstem
van de pastor was niets mis.
Na de viering werd er in ons parochiecentrum koffie gedronken en na de koffie kwam
er nog drankje en een hapje. Maar vóór dat
drankje heb ik de mensen die onze begraafplaats bijhouden bedankt. Die week ervoor

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

drijvende kracht achter de Afrika vieringen
maar ook is zij ambassadeur van de Pola
van de Donck stichting. Zij zet zich daar
al vele jaren in voor de aidsweeskinderen.
Deze stichting heeft vorig jaar een eervolle
vermelding gekregen voor de Antoniusprijs
en het bisdom heeft dit ook gehonoreerd.
Anne was ook één van de “10 van MAX”
als meest inspirerende ouderen van Nederland. Ook al was ze niet nummer 1, ze
hoorde wel bij de eerste 10. Naast dit alles
is zij lector in de Onze Lieve Vrouwe op Zee
kerk in Haamstede, maakt ze deel uit van
de werkgroep en is daar manusje van alles
zoals assisteren bij de koffieochtenden
en het schoonmaken van de kerk. Kortom
iemand die het verdient om de Willibrordmedaille omgehangen te krijgen. Pastor Verdaasdonk wilde dit met alle plezier doen.
Erik Steegmans

GELOOFSVORMING
MET VOLWASSENEN
Op dinsdag 5 januari om 20.00 uur in
het parochiecentrum: Feest van de Heilige
Driekoningen. Wat is de betekenis van de
Heilige Driekoningen, hoe wordt dit feest
nog steeds gevierd in onze tijd, hebben wij
herinneringen aan dit feest? Heel veel vragen en antwoorden zullen op deze avond
aan de orde komen onder de enthousiaste
leiding van pastoor Fons van Hees.
Op dinsdag 9 februari om 20.00 uur in het
parochiecentrum: Poëzie in de Bijbel. De
bijbel is naast een geloofsboek en wegwijzer ook een zeer poëtisch boek. Dominee
Michiel de Zeeuw weet ons te boeien met
teksten en gedachten.

uitbreiding!
pastorale zorg inzake
sacrament der zieken
en Overlijden

06- 53637130
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AFSCHEID FAMILIE VAN BEURDEN
Tijdens het
koffiedrinken
na de viering
op Willibrordzondag waren
Annemiek en
Rien van Beurden hierbij voor
het laatst als
parochianen
van onze parochiekern aanwezig en hebben we helaas
afscheid van
hen genomen. Enkele dagen daarna zou de
verhuiswagen komen en vertrekken zij naar
Tilburg wat ze al langer van plan waren.
Jammer voor de parochie om alweer een
paar trouwe vrijwilligers te moeten missen.
Rien is jarenlang voorzitter van het kerkbestuur geweest, regelde de aktie Kerkbalans en verrichtte nog allerlei hand- en
spandiensten. Annemiek was jarenlang
voorzitter van de Caritas, het uittypen van
de parochiële mededelingen was onder
andere haar werk en nog enkele activiteiten. Onze welgemeende dank voor al jullie
inzet in het parochiewerk en tevens voor
de fijne samenwerking is hier dan zeker op
zijn plaats.
Gelukkig is Marijke Clarijs bereid gevonden
om de parochiële mededelingen voor haar
rekening nemen.

CARITAS
De caritas heeft afscheid genomen van
Annemiek van Beurden die is verhuisd naar
Tilburg. Wij bedanken haar voor de inzet
van vele jaren voor de caritas.

DE LEDENADMINISTRATIE
Uit de aantekeningen van pastor
Verdaasdonk:
Sinds de Wet Persoonsregistratie (WPR,
die op 1 januari 1989 in werking trad) en
de Wet Gemeentelijke Basisadministratie
Persoonsgegevens (GBA, die op 1 oktober 1994 van kracht werd), vermelden de
gemeenten niet langer de ‘kerkelijke aantekening’ in hun administratie en zij gaven dit
dan ook niet meer door aan de parochies.
Om de kerkledenadministratie toch op orde
te houden, werden de parochianen met
folders en stukjes in de parochiebladen
opgeroepen om mutaties zoals geboortes,
overlijden, huwelijken, verhuizingen etc. zelf
door te geven aan de parochie of gebruik
te maken van het PTT verhuisbericht. Op
die kaart kon het vak ‘RK parochie’ aangekruist worden. Via het KASKI (Katholiek
Sociaal Kerkelijk Instituut) stelde de PTT de
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parochie dan op de hoogte van de mutatie. Het Kerkgenootschap in Nederland
vertrouwde dus op het eigen initiatief van
de kerkleden. De R.K. kerk in Nederland
maakte toen geen gebruik van de SILA
(Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie) omdat het nogal kostbaar was.
Eind 1990 en begin 1991 worden de (on)
mogelijkheden onderzocht van de automatisering van de kerkledenadministratie
van onze parochie. Op 6 maart 1991
besloot het kerkbestuur over te gaan tot
automatisering en gebruik te maken van
het computerprogramma Churchaid. Dit is
een databaseprogramma dat speciaal is
ontworpen voor de parochie-administratie
van de R.K. kerken in Nederland. Jan
Versaevel is vanaf toen de kaartenbak
met gegevens over gaan zetten naar het
computerprogramma.
Op 27 april 1995 deelt het kerkbestuur
mee dat de automatisering van het kerkledenbestand is voltooid. Toen ook de
laatste onzekerheden waren opgelost en
nagekomen correcties en aanvullingen
waren verwerkt, kon Henny van der Hark
haar werk als parochie-administrateur
beëindigen in maart 1996. Ze was hiermee begonnen in 1986. Jan Versaevel
heeft de taak van parochie-administrateur
van haar overgenomen.
In 2010 is het programma Churchaid
(Kerkhulp) vervangen door Navision. Begin
2015 heeft de parochie besloten om over
te stappen van Navision naar K.L.A. omdat
Navision voor een aantal administrateurs
van de diverse parochiekernen te moeilijk
bleek. Jan Versaevel is inmiddels ruim 24
jaar ledenadministrateur. Voor hem een
goed moment om de ledenadministratie
over te dragen. De boekhouding en de
administratie van het parochiefonds blijft
hij wel voor zijn rekening nemen.
Vanaf 1 november heeft Erika van Oosten de ledenadministratie overgenomen. U kunt haar voor de ledenadministratie bereiken via telefoonnummer
06 21942012 of e-mail scerora@xs-4all.nl

GERARDUSKALENDER 2016
Elke dag een beetje spirit! De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem,
is een scheurkalender met elke dag een
spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken.
Voor meer informatie: mevrouw Luijbenden Boer, Rijksweg 16 in Oosterland, tel.
643390.

EXPO “KERST IN BEELD”
Creatieve bijdragen van de kunstenaars
van het Crea-atelier van Brugzicht, het
Gors, hebben een 25-tal schilderijen
opgeleverd die de verschillende kerken,

deelnemend aan het Platform voor de
Kerken in Zierikzee, in de advent- en kerstperiode graag onder de aandacht willen
brengen. Het doel was en is: positieve
aandacht voor de veelzijdige boodschap
van het kerstfeest en aandacht voor de
creatieve bijdrage van de kunstenaars
op het atelier, en daarmee oog voor de
dagbesteding van deze kleurrijke mensen.
Door de verkoop van de schilderijen zijn er
voor hun weer mogelijkheden om nieuwe
materialen te kunnen kopen. Dus bent u op
zoek naar een mooie betaalbare kerstaankoop, bekijk dan de folder in de kerk en de
kleine tentoonstelling. U wordt er vast en
zeker blij van, en de makers ook! Voor meer
informatie Tiny Kieboom tel. 415238, of
ds. Michiel de Zeeuw tel. 412230.

KBO
Koffieochtend in Zierikzee op dinsdag
5 januari vanaf 9.30 uur. Deze ochtend
gaan we elkaar een voorspoedig en gezond
nieuwjaar toewensen. Met veel gezelligheid binnen (en natuurlijk ook buiten) de
KBO doen we dat onder het genot van een
drankje en een hapje.
Computer. Op woensdag 6 januari vanaf
13.30 uur kunnen onze leden die vragen
en/of een probleempje hebben met smartphone, tablet of computer terecht op de
Willibrordusschool waar een klein team u
met raad en daad probeert bij te staan.
Goud voor Oud. Op donderdag 28 januari

is het weer feest. In sportcentrum Westerschouwen worden alle ouderen van Schouwen-Duiveland die een toegangskaartje
hebben weer getrakteerd op een muzikaal
spektakel. Voor u treden op: Imca Marina,
Karin Bloemen, Lenny Kuhr, Marjon van
Iwaarden, Koos Alberts, Peter Beens, De
And're Zusjes en Liever ier as tuus. Van
15.00-17.00 uur wordt u verwend met
muziek, een drankje en een maaltijd en
dat allemaal gratis. Eén en ander wordt u
aangeboden door de familie van Herpen
van de Molenberg. Er zijn bij de KBO nog
een 10-tal kaarten beschikbaar en omdat
we een beperkt aantal kaarten kregen toegewezen, hebben onze leden voorrang.
Klaverjasavond op vrijdag 29 januari voor
alle kaartliefhebbers. Vanaf 19.15 uur
bent u welkom in het parochiecentrum,
waarna we om half acht beginnen met klaverjassen. Inleg zoals gebruikelijk  2,50 ,
koffie/thee is gratis en voor een hapje en
drankje wordt uiteraard weer gezorgd.

VOOR UW AGENDA
Op zondag 13 december om 16.00 uur
zingt het 5-koppige dameskoor “Loubistok”
uit Lviv in de Corneliuskerk in Noordwelle.
Zij zijn gekleed in de kleurige klederdracht
van de Karpaten en u hoort bijzondere
instrumenten als kobza en bandoura (een
knieharp), maar ook fluit en viool.
Kerstavond 24 december om 19.30 uur:
Volkskerstzang in de Nieuwe Kerk te Zierikzee met medewerking van Kunst en Eer,
solo-zangeres Marlotte van ’t Hof en voorganger Mw. Annelies Breugem. Het thema is
“Tussen welbehagen en onbehagen”.
Zondag 17 januari om 10.00 uur: viering
van Eenheidszondag in de Nieuwe Kerk.
Het thema is “Het Woord is aan jou” naar 1
Petrus 2: 9-10, voorbereid door een groep
uit Letland, met medewerking van het Thomaskoor onder leiding van Mar van der Veer.
Voorgangers komen uit de diverse aangesloten kerken van het Platform voor de Kerken.
Er is tevens kindernevendienst en creche en
na afloop ontmoeting met koffie/thee.

“KERKSTOEL”

Verfhandel

Franse

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

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

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

“Perspectief vanuit de hemel."
"Ga even zitten, kom op adem. Deze stoel
van de kerken in Zierikzee leent zich daar
goed voor. Kerken bieden ruimte om op
adem te komen, nieuwe bezieling te vinden.
Kijk eens met een ander perspectief…”
Dit stond/staat op de “Kerkstoel” die deze
zomer opgesteld stond aan de zijkant van
de Nieuwe Kerk bij Plein Goed. Het is een
bijzondere stoel, met wat uitleg over wat kerken willen bieden aan inwoners en tevens
blikvanger voor de vele toeristen die onze
stad bezoeken. Een mooi panorama van Zierikzee verrijkte de stoel, dit was een initiatief
van de gezamenlijke kerken in Zierikzee.
Na het zomerseizoen moest alles opgeruimd
worden. Er stonden nog enkele stoelen
met onder andere foto’s van onderwaterfotografie. Misschien heeft u de “kerkstoel”
intussen zien staan bij de zij-ingang van de
Willibrorduskerk, bekijk die eens even en
lees rustig de tekst om te laten bezinken,
om nieuwe bezieling te vinden…

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

SAMEN VIEREN in de Westhoek
Op zondag 17 januari zal in de Onze Lieve
Vrouwe op Zee kerk in Haamstede een
gezamenlijke oecumenische Viering van de
Eenheid worden gehouden. Deze viering
valt onder de vlag van “Samen vieren in
de Westhoek” met als thema: "Het woord
is aan jou".
Voorgangers zijn pastoor van Hees en
Mevrouw M. van Reenen. Aanvang 10.00
uur. Na de viering is er koffie en thee in de
kerk. U bent van harte uitgenodigd.

het andere telecombedrijf

2016
Wij wensen al onze lezers, vrijwilligers en
parochianen goede kerstdagen en alle
goeds voor 2016 toe!

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.

KernZaken
Op deze prominente plaats van onze parochieblad laten we graag zien hoe elke parochiekern werkt aan vitaliteit en zelfdragendheid. Kernachtig weergeven hoe kerngezond men is
of wil worden is het motto…

KERSTSTALLEN TE OVEZANDE

Wat een traktatie om nu juist in dit fullcolour
nummer van ‘Parochienieuws’ de kleurrijke
verscheidenheid van kerststallen te kunnen
tonen. Vele belangstellenden uit de omgeving, maar ook passanten van ver daarbuiten, bezoeken de laatste jaren in mei de kerk
van Ovezande waar dan een bijzondere religieuze tentoonstelling te zien is. Afgelopen
voorjaar was het thema ‘kerststallen’. Deze
foto’s zijn daar een weerslag van.

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

Destijds riep het wel wat verwondering op
om juist in mei dit onderwerp te kiezen.
December zou toch meer voor de hand liggen? Maar dan zijn de kerststallen net niet
beschikbaar. Iedereen zet ze zelf neer. Ovezande heeft sinds kort iets met kerststallen,
want dit jaar wordt voor de tweede keer op
de laatste zondagavond voor kerstdag een
kerststallentocht gehouden. Overal in het
dorp kunt u dan bij mensen thuis gaan kijken. Daarover leest u meer bij het gedeelte
over Ovezande in deze aflevering.
Kunstenaars, amateurs en hobbyisten leven
zich al eeuwen uit in het verbeelden van
de gebeurtenissen rond de geboorte van
de Zaligmaker. Van piepkleine beeldjes ter
grootte van een luciferdoos tot levende
mensen, dieren en natuurlijk een echt kind.
Deze traditie schijnt veel te danken te hebben aan de 13e-eeuwse heilige Franciscus
van Assisi, wiens feestdag begin oktober ook
op Ovezande speciaal gevierd wordt. Italië is
het hoogtepunt van de kerststallenwereld.
Je hebt er levende kerststallen van hectares

groot met allerlei tableaux vivants, maar
ook de Napolitaanse kerststallen zijn de
beroemdste ter wereld. Ontelbare beeldjes
die eigenlijk niets meer met het kerstgebeuren te maken hebben, staan in een onafzienbaar miniatuurlandschap. Het hele jaar door
zijn speciale winkels in Napels geopend om
je eigen verzameling uit te breiden.
Ovezande hield het dichter bij huis. Dank zij
een particuliere verzamelaar en de bijdragen
van parochianen, kon er een grote verscheidenheid getoond worden. Dit allemaal dank
zij de inzet van drie dames, wier vrijwilligerswerk aan de veelzijdigheid van activiteiten
binnen de parochiekern Ovezande grotelijks
bijdraagt.

