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Heel Nederland heeft in november en
december een ware stortvloed aan informatie over zich gekregen inzake zorg.
Niet alleen had elke volwassene de
mogelijkheid om over te stappen naar
een andere ziektekostenverzekering,
maar ook maakten spotjes duidelijk dat
Nederland verandert
Je hoeft geen kouwe kikker, slechthorend, of bijziend te zijn, om dat (letterlijk) aan den lijve te ervaren. Uitkleden
schijnt in zorgcentra een tijdrovende
bezigheid te zijn, maar verzekeringen
zijn bijzonder goed in je uitkleden….al
laten de filmpjes je iets anders geloven.
Zorgen horen bij een mens, maar af en
toe wens ik even dat ik het leven van
mijn trouwe huisgenoot Teun ( een elfjarige hond) zou kunnen overnemen: bed,
brokken en uitgaan zijn geregeld, Het
enige wat hij moet doen is: klaar zitten

Het volgende nummer van de
16e jaargang
nummer 1 - maart,
verschijnt op 26 februari 2015
U kunt kopij voor dit nummer
inleveren tot donderdag 12
februari 2015 bij uw lokale
redactie. De namen staan
vermeld bij elke parochiekern.

voor de voerbak, in zijn mand liggen en
pootjes optillen. Er wordt dus goed voor
hem gezorgd; hij hoeft zich hierover verder geen zorgen te maken, tot de dood
ons ooit scheidt.
Gelukkig voor mij heeft een hondenleven
ook kanten die ik als minder verheffend
ervaar: hele dagen in je mand liggen en
rondjes lopen onder toezicht zijn zaken
die minder bij mijn karakter passen;
althans nu nog!
In de nieuwjaarstoespraken die parochiekernen mij toezonden klinken ook
zorgwekkende tonen: de kerkgang stokt
– de inkomsten worden dientengevolge
minder, maar de kosten van onderhoud
dientengevolge niet! Oude gebouwen
vergen veel en zorgvuldig onderhoud,
wat dat betreft gaat de vergelijking met
mensen direct op!
In geen enkele rede vind ik echter sporen van: we stoppen ermee! We doen
het licht definitief uit en laten mensen
letterlijk en figuurlijk in de kou zitten.
Elke parochiekern zorgt voor haar gebouwen en vrijwilligers, al is het verschijnsel ‘in de watten leggen’ onmogelijk
geworden. Elk kerkgebouw wordt met
liefde onderhouden, alsof het een 80
plusser is. Sterker nog: elk kerkgebouw
is ondertussen hoogbejaard, al wil ik
in deze vergelijking even niet van een
monumentale status spreken.
Zorgen moet je delen. Alleenstaanden
zoeken we zoveel mogelijk op, of laten

we met kerst bijeen komen, zoals in
Goes of Heinkenszand.
Zou dat voor kerken ook gelden? Het
bezoek loopt terug en evident aan een
viering is dat de tijd beperkt is: wie wil
er langer dan anderhalf uur in een kerkbank zitten?
In 2013 en 2014 was de slogan van
de actie Kerkbalans: Wat is de kerk u
waard? In 2015 is die leuze veranderd in:
Kerk in balans: een heel sterke opvolger,
want de balans moet meer in evenwicht
komen.
Een van mijn goede voornemens voor
2015 is: overgewicht is een gewichtige
zaak; de weegschaal moet in balans
blijven; ik gun elke parochiekern een
afslanking, maar er mag wel een randje
vet op de (denkbeeldige) botten blijven!
In dat opzicht ben ik geen fan van houtmagere mannequins op de catwalk. Vier
het leven en daar hoort de kerk bij!

NIEUWE JAARGANG

Parochienieuws bestaat vijftien jaar, maar gaat gewoon door met het verspreiden van
parochieel nieuws vanuit de kernen en in algemene zin. We hopen dat onze lezers ook
in 2015 dit blad blijven lezen en waarderen.
Uw bijdrage voor het eerste nummer van de 16e jaargang moet voor donderdag 12
februari aanwezig zijn bij de lokale redactie. Op 26 februari of enkele dagen later, valt
het blad bij u in de bus.

OECUMENISCHE BIEEÊNKOMST

Op zondag 15 februari 2015 is er een ‘oecumenische bieeênkomst’ in ’t Kerkje van
Ellesdiek (Ellewoutsdijk). Op deze derde zondag van de maand februari wordt in ’t
Kerkje een bijeenkomst gehouden in een Zeeuwse streektaal. Ook de liederen voor
deze middag worden in het Zeeuws vertaald en gezongen.
De overdenking wordt dit keer verzorgd door Leuny de Kam uit Oostkapelle. Het
thema is ‘Het Evangelie ni Van Gogh’. Deze middag zal Anja Kopmels een aantal
liederen zingen. De bijeenkomst begint om 14.30 uur. De toegang is gratis. Er wordt
gecollecteerd voor Focus 2 en voor de onkosten van ’t Kerkje.
Later is deze bijeenkomst te beluisteren op
www.kerkje-ellesdiek.nl onder het kopje Oecumene.
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krasse kerkgebouwen

Wie naar de leeftijd van onze kerkgebouwen kijkt, staat wellicht versteld hoe
kras ‘die oudjes’ er nog uitzien.
In een tijd waarin facelift en botox nog
niet bestonden werden de meeste kerken gebouwd.Vrijheid van godsdienst in
de Nederlanden (1848) gaf vele godsdiensten een enorme kick om zichzelf
eens goed op de (land-)kaart te zetten.
Het katholieke geloof dat eeuwenlang
(denk aan de 80-jarige Oorlog) onderdrukt was, liet met enorme torenspitsen
zien dat ze weer mee konden doen! Veel
kerken werden in ras tempo gebouwd en
het lijkt er een beetje op dat in datzelfde
tempo op termijn ook weer kerken worden gesloten of zelfs gesloopt. Gelukkig
heeft die mokerslag in onze regio nog
niet toegeslagen.
Als we 2014 als startpunt nemen ziet de
top 10 van krasse kerken er als volgt uit:

1.	
Heilige Willibrorduskerk Zierikzee;
gebouwd in 1768, maar wel deels
aangepast in 1937.
2.	
Onze Lieve Vrouw Hemelvaart
Ovezande; gebouwd in 1859, maar
aanpassingen volgden in 1912.
3.	
Onze Lieve Vrouw Onbevlekt
Ontvangen te Hansweert, gebouwd
in 1871.
4.	Heilige Blasiuskerk te Heinkenszand;
gebouwd in 1866.
5.	Heilige Willibrordus ’s-Heerenhoek,
gebouwd in 1874.
6.	Heilige Bonifacius te Kwadendamme,
gebouwd in 1902
7.	Maria Magdalena/katholieke kerk te
Goes, gebouwd in 1908.
8.	
Heilige Eligius te Lewedorp,

gebouwd in 1928.
9.	Onze Lieve Vrouwe op Zee, gebouwd
in 1959.
10.	Heilige Joseph te Rilland, gebouwd
in 1904, maar herbouwd of vervangen in de jaren vijftig.
Ouderdom komt met gebreken en dan is
het jammer te moeten vaststellen dat de
Heilige Josephkerk te Rilland gedoemd
is te verdwijnen. Parochiebestuur en
parochiekerncommissie hebben – zij het
met pijn in het hart, maar met reëel
besef van waarden- dit besluit moeten
nemen. Na overleg met het bisdom zal
op termijn in 2015 een definitief standpunt worden ingenomen.

Heilige Joseph te Rilland, die per 1 december als kerkgebouw gesloten is.

Ontraadselen van digitale geheimen...

Op 4 december, met een vervolg op 6 januari, hebben de leden
van het pastorale team en de teamassistente zich verdiept in
de geheimen van de digitale wereld. Bernard van Lamoen en
Wiel Hacking namen de rol van instructeur op zich, terwijl Fons
van Hees, Ria Mangnus, Jeanine Heezemans en – in mindere
mate, want zij wist al veel – Plonie Paree zich lieten bijpraten
over de mogelijkheden van Dropbox en het gebruik van de
digitale agenda. Ook allerlei praktische vragen kwamen langs.
Alles heel leerzaam en ook goed voor de teamspirit.
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februari

Kerkdiensten in de regio
datum+tijd

plaats

voorganger

soort

koor en bijzonderheden

WEEKENDVIERINGEN EN GROTE FEESTDAGEN			
Z aterdag 31 januari					

19.00 uur Ovezande
W. Hacking
Viering van W en C
Oal In, jongerenviering
19.00 uur Goes
B. van Lamoen
Viering van W en C
Herenkoor St. Cecilia
19.00 uur Goes
eigen priester
Eucharistieviering
Dagkapel, Vietnamese viering
19.00 uur Heinkenszand
Liturgie Groep
Viering van W en C
Dameskoor
19.00 uur 's-Heerenhoek
F. van Hees
Eucharistieviering
Carnavalsviering, Missicanto,
				
Esperanto en Blaaskapel "De Koenkelpot"
19.00 uur Rilland
H. Buijssen
Eucharistieviering
Samenzang
					

Zondag 1 februari			

4e Zondag dh Jaar	Blasiuszegen/Maria Lichtmis

09.00 uur Heinkenszand
F. van Hees
Eucharistieviering
Herenkoor
09.00 uur 's-Heerenhoek
W. Hacking
Viering van W en C
Dameskoor
09.15 uur Zierikzee
A. Verdaasdonk
Eucharistieviering
Willibrorduskoor
10.30 uur Lewedorp
F. van Hees
Eucharistieviering
Con Dios
10.45 uur Kwadendamme H. Buijssen
Eucharistieviering
St. Caecilia
11.00 uur Goes
C. Voordeckers
Eucharistieviering
Herenkoor St. Cecilia
11.00 uur Haamstede
A. Verdaasdonk
Eucharistieviering
Samenzang
11.00 uur Hansweert
W. Hacking
Viering van W en C
Gemengd koor
12.30 uur Heinkenszand
W. Hacking
Viering van W en G
Doopviering
18.00 uur Goes
S. Klim
Eucharistieviering
Poolse viering
					

K/C

Dinsdag 3 februari					

09.30 uur Goes
F. van Hees
Eucharistieviering
Dagkapel
					

Donderdag 5 februari					

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

Vrijdag 6 februari					

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

Z aterdag 7 februari					

19.00 uur Goes
J. Heezemans
Viering van W en C
Con Amore
19.00 uur Heinkenszand
F. van Hees
Eucharistieviering
Dameskoor
					

Zondag 8 februari			

5e Zondag dh Jaar		

09.00 uur 's-Heerenhoek
H. Buijssen
Eucharistieviering
Herenkoor
09.00 uur Heinkenszand
Liturgie Groep
Viering van W en C
Samenzang
09.15 uur Zierikzee
A. Verdaasdonk
Eucharistieviering
Willibrorduskoor
09.30 uur Ovezande
C. Voordeckers
Eucharistieviering
Pius X
09.30 uur Rilland
F. van Hees
Eucharistieviering
Samenzang
10.30 uur Lewedorp
Liturgie Groep
Viering van W en C
Eligiuskoor
11voor11 Kwadendamme B. van Lamoen
Viering van W en C
Carnavalsviering, Singing Voices
				
en blaaskapel "De Pikpotters"
11.00 uur Goes
H. Buijssen
Eucharistieviering
Con Amore
11.00 uur Haamstede
A. Verdaasdonk
Eucharistieviering
Samenzang
11.00 uur Hansweert
F. van Hees
Eucharistieviering
Gemengd koor, Rhetorica gildemis
					

K/C

Dinsdag 10 februari					

09.30 uur Goes
F. van Hees
Eucharistieviering
Dagkapel
					

Vrijdag 13 februari					

09.00 uur Kwadendamme Liturgie Groep
Viering van W en C
13.30 uur Lewedorp
H. Buijssen
Eucharistieviering
19.30 uur Lewedorp
F. van Hees
Eucharistieviering
				

Dagkapel
De Kraayert
Carnavalsviering, Con Dios en
Blaaskapel "De Koenkelpot"

Z aterdag 14 februari					

19.00 uur Goes
F. van Hees
Eucharistieviering
Herenkoor St. Cecilia
19.00 uur Rilland
H. Buijssen
Eucharistieviering
RK Dameskoor, koffie drinken
19.00 uur Heinkenszand
W. Hacking
Eucharistieviering
Free Spirit
					

Zondag 15 februari			

09.00 uur ´s-Heerenhoek
09.00 uur Heinkenszand
09.15 uur Zierikzee
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6e Zondag dh Jaar		

C. Voordeckers
H. Buijssen
F. van Hees

Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering

Samenzang
Herenkoor
Willibrorduskoor

K

K

febR/MRT

Kerkdiensten in de regio
datum+tijd

plaats

voorganger

soort

koor en bijzonderheden

WEEKENDVIERINGEN EN GROTE FEESTDAGEN			
09.30 uur Ovezande
W. Hacking
Viering van W en C
Pius X
10.30 uur Lewedorp
H. Buijssen
Eucharistieviering
Eligiuskoor
10.45 uur Kwadendamme W. Hacking
Eucharistieviering
St. Caecilia
11.00 uur Goes
C. Voordeckers
Eucharistieviering
Herenkoor St. Cecilia
11.00 uur Haamstede
F. van Hees
Eucharistieviering
Samenzang
11.00 uur Hansweert
Liturgie Groep
Viering van W en C
Gemengd koor
16.00 uur Zierikzee
F. van Hees
Vesper		
					

K

Dinsdag 17 februari					

09.30 uur Goes
F. van Hees
Eucharistieviering
Dagkapel
					

Woensdag 18 februari			

Aswoensdag			

10.30 uur Heinkenszand
H. Buijssen
Eucharistieviering
Samenzang
19.00 uur Kwadendamme F. van Hees
Eucharistieviering
Singing Voices
19.00 uur 's-Heerenhoek
diaken E. Bornhijm
Viering van W en C
Dameskoor
19.00 uur Goes
H. Buijssen
Eucharistieviering
Herenkoor St. Cecilia
19.00 uur Zierikzee
A. Verdaasdonk
Eucharistieviering
Willibrorduskoor
					

Vrijdag 20 februari					

09.00 uur Kwadendamme Liturgie Groep
Viering van W en C
Dagkapel
13.30 uur Lewedorp
J. Heezemans
Viering van W en C
De Kraayert
					

Z aterdag 21 februari					

19.00 uur Goes
J. Heezemans
Viering van W en C
L'Esprit
19.00 uur Heinkenszand
Liturgie Groep
Viering van W en C
Dameskoor
19.00 uur 's-Heerenhoek
F. van Hees
Eucharistieviering
Missicanto
					

Zondag 22 februari			

K

1e Zondag veertigdagen		

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

Dinsdag 24 februari					

09.30 uur Goes
F. van Hees
Eucharistieviering
Dagkapel
					

Woensdag 25 februari					

14.30 uur 's-Heer-Arendskerke Liturgie Groep
Viering van W en C
Poelwijck
					

Vrijdag 27 februari					

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

Z aterdag 28 februari					

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

Zondag 1 maart			

2e Zondag veertigdagen		

09.00 uur ´s-Heerenhoek
F. van Hees
Eucharistieviering
09.00 uur Heinkenszand
B. van Lamoen
Viering van W en C
09.15 uur Zierikzee
A. Verdaasdonk
Eucharistieviering
10.00 uur Goes
M. van Roekel
Viering van W en G
10.30 uur Lewedorp
F. van Hees
Eucharistieviering
10.45 uur Kwadendamme B. van Lamoen
Viering van W en C
				
11.00 uur Goes
H. Buijssen
Eucharistieviering
11.00 uur Haamstede
A. Verdaasdonk
Eucharistieviering
11.00 uur Hansweert
C. Voordeckers
Eucharistieviering

Dameskoor
Herenkoor
Willibrorduskoor
Admiraal De Ruyter Ziekenhuis
Eligiuskoor
Presentatieviering communicanten,
Singing Voices
Herenkoor
Samenzang
Gemengd koor
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Aan de schaamte voorbij

Een werkconferentie over 'Kind in armoede', gehouden op 17
november jongstleden in Goes, lijkt al niet meer tot de actualiteit te behoren. De trieste realiteit is, dat de harde cijfers het
tegendeel laten zien. Het rapport Armoede in Nederland uit
oktober 2013 geeft aan, dat in 2011 één op de tien kinderen
jonger dan 18 jaar als arm gekenschetst kan worden. Zij leven
op of onder de 'lage inkomensgrens'; dat is grosso modo het
bedrag dat een alleenstaande bijstandsgerechtigde ontvangt.
De problemen waarmee deze kinderen geconfronteerd worden
zijn velerlei. Er is geen geld om het huis voldoende te verwarmen. Er zijn niet elke dag drie maaltijden, zelfs niet elke dag
een warme maaltijd. Deze kinderen moeten het geld van hun
bijbaantje vaak afdragen om het huishoudbudget enigszins op
peil te houden. Er is sprake van stress en sociaal-emotionele
achterstand. Zij kunnen niet of onvoldoende meedoen in sportclubs of met andere gangbare sociale bezigheden. Het gevoel
van eigenwaarde is heel laag of ontbreekt geheel. En er is vaak
geen uitzicht op verbetering van de situatie. 'Kinderen hebben,'
aldus Armoede in Nederland, 'een bovengemiddeld armoederisico; anderhalf keer zoveel als het risico in de totale bevolking
(9,7% tegenover 6,5%).'
Daarom is het goed, dat op de werkconferentie van 17 november een serieuze poging is gedaan om de handen ineen te
slaan. Op initiatief van Splinter, platform voor bestrijding van
armoede en sociale uitsluiting in Zeeland, worden allerlei
actiepunten, die tijdens de conferentie zijn voorgesteld, verder
uitgewerkt. Het is de bedoeling om over een jaar met concrete
plannen te komen, die de bestrijding van armoede, met name
waar het kinderen betreft, naar een ander niveau te tillen.

Rond armoede heerst veel schaamte. Niet alleen bij de mensen die zelf in armoede moeten leven. Zij proberen op alle
mogelijke en vaak creatieve manieren met hun situatie om te
gaan, zodat naar buiten toe de schijn kan worden gewekt, 'dat
het allemaal wel meevalt.' Maar ook in onze samenleving als
geheel is er veel schaamte over dit onderwerp. Vaak worden
de harde cijfers in twijfel getrokken, mede omdat men in de
eigen omgeving armoede simpelweg niet signaleert. Ook in
de kerken, zo moet ik uit mijn dagelijkse praktijk als pastor
vaststellen, is het heel moeilijk om helder zicht te krijgen op
deze problematiek. Laat staan, dat we gemakkelijk – of zelfs
überhaupt maar – in contact komen met mensen in armoedesituaties. Een zekere schaamte is mij op basis van deze constatering niet vreemd.
Het zou goed zijn, als we in onze samenleving een trendbreuk
kunnen veroorzaken, waardoor we met elkaar aan de schaamte
voorbij kunnen komen. Dat kan alleen dan gebeuren, als primair de realiteit van armoede volmondig wordt onderkend. En
ook dient het taboe doorbroken te worden, dat het leven in
armoede gevolg is van onwil en onvermogen. Vooral kinderen
bevinden zich vaak in situaties van afhankelijkheid. Daardoor
kunnen zij niet zonder meer in staat geacht worden om hun
onvermogen te overwinnen of een taboe te trotseren.
En het is precies daarom, dat nieuwe initiatieven ten behoeve
van armoedebestrijding bij kinderen erbij gebaat zijn dat zij
zelf concreet betrokken worden bij het zoeken naar oplossingen en mogelijke perspectieven. Plannen maken dus door te
spreken met kinderen en niet slechts over hen. Door kinderen
op dit punt serieus te nemen, zullen beleidsmakers (zullen ook
de kerken) zichzelf serieus leren nemen. Dan kan het hopelijk
lukken om aan de schaamte voorbij te komen. Omwille van
onze kinderen. Omwille van onze toekomst. Omwille van ons
samen leven.
Wiel Hacking, pastoraal werker

Deze bijdrage verscheen eerder op het Weblog Monnikenwerk
(http://monnikenwerk.pzc.wegenerwordpress.nl/)

Ziekenzalving

Om de twee jaar wordt in verpleeghuis Cornelia een gezamenlijke ziekenzalving/
zegening gehouden voor wie dat graag zou willen. Ook als u de ziekenzalving
al eens eerder ontving kunt u hieraan deelnemen. U hoeft niet ziek te zijn om
het Sacrament van de zieken te ontvangen. Er is gekozen voor verpleeghuis
Cornelia omdat zij over een goede accommodatie beschikken en voor iedereen
gemakkelijk te bereiken is. Maar zeker voor de bewoners van de Cornelia. U
kunt zich hiervoor aanmelden bij pastoor van Hees, pastor Verdaasdonk of bij het
secretariaat. Ook personen buiten onze parochie kunnen aan deze ziekenzalving
deelnemen, indien zij dat wensen.
Datum: dinsdag 3 maart om 10.30 uur in verpleeghuis Cornelia.
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Sfeervolle maaltijd op 1e Kerstdag voor mensen die gezelschap zoeken

In Heinkenszand waren 33 en in Goes
40 gasten aanwezig op de kerstmaaltijden, aangeboden door de katholieke
kerk (Goes) en de protestantse en katholieke kerk gezamenlijk (Heinkenszand).
Niet alleen hebben de gasten genoten van een smakelijk diner, maar ook
van elkaars gezelschap. Dat was ook
de opzet: zodat de gasten niet hun 1e

Kerstdag thuis moesten doorbrengen
zonder enige aanspraak. De maaltijd
werd voor de vierde keer op rij aangeboden, teken dat dit initiatief in een
duidelijke behoefte voorziet.
Dank aan alle vrijwilligers, die dit mooie
aanbod hebben mogelijk gemaakt,
aan de Caritaskernen van Goes en
Heinkenszand, die de financiering heb-

Heinkenzand

ben geregeld, en aan Kees Schrijver
Culinair, die in Goes het hoofdgerecht
heeft gesponsord.
Ik ben er trots op, dat op deze wijze het
sociale gezicht van de kerk zichtbaar
wordt gemaakt.
Wiel Hacking, pastoraal werker

Goes

EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK

Nu ik dit schrijf is er net een nieuw jaar begonnen.
We nemen ons van alles voor
en zijn benieuwd wat dit jaar brengen zal.
Iedereen die ik weer, na vorige week,
‘voor het eerst‘ tegenkom in de parochie
begroet mij vrolijk en schud me de hand.
We wensen elkaar hartelijk het beste!
Grappig die sfeer van het nieuwe.
Nu dit gedrukt bij u op de deurmat ligt,
is het jaar al een tijdje bezig.
Voornemens al vergeten?
Nog benieuwd naar wat er komen gaat?
Of is de euforie van ‘het nieuwe begin’ er al lang weer af?

Eigenlijk is iedere dag een nieuw begin
en om het in paaswoorden te zeggen:
je moet iedere nieuwe dag weer opstaan om te leven.
Een tijdje terug schreef ik voor mezelf een kleine tekst
om de moed erin te houden en kracht te verzamelen.
Het is iets voor elke nieuwe dag.

Zit effe stil…
… en luister naar het geluid om je heen.
Volg je ademhaling zonder die te veranderen
en voel je hartslag…
Dit ben jij
en zo is er maar een.

EEN GOED BEGIN

IS HET HALVE WERK

God weet wat jij nu nodig hebt.
Neem het maar aan.
Ook wel eens moeite met starten?
Zie je op tegen het vele dat deze dag moet gebeuren?
Ik wens ieder op z’n tijd: een goed begin!
Bernard van Lamoen, pastoraal werker
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Een parochiejaar in beeld
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januari:
in de Bidweek van de EENHEID worden in veel kernen
oecumenische bijeenkomsten georganiseerd.. Zo ook in
Burgh-Haamstede via de Samen-Vieren-kerken; een hartelijke ontvangst voor alle kerkgangers viel hen ten deel.

februari:
KBO Zeeland viert zijn 20-jarig jubileum; pastor Tom
Brooijmans gaat voor; later dat jaar speelt de gezondheid
deze pastor parten en moet hij noodgedwongen het rustig
aan doen!

maart
het pastoraal team Boven de Schelde heeft alle taken in
kaart gebracht en verdeeld onder haar teamleden. Elke
parochiekern heeft een eigen eerst-aanspreekbare pastor. (foto G. Gaal)

april:
op 21 april vierde Ovezande het 100 jarig bestaan van
katholiek onderwijs. Heel de gemeenschap werd erbij
betrokken en veel oud-leerlingen bezochten de reünie.

mei:
Ook Rilland kent 100 jaar
katholiek onderwijs en dat
wordt passend gevierd; in
elk nummer van PN schrijven ze een eigen bijdrage.

juni
Lewedorp kent een lange traditie van samen-vieren via
oecumene; de openluchtdienst op 6 juli is een goed voorbeeld van zoeken naar wegen om telkens bijeen te komen.

Pater
Damiaanparochie
viert de eerste gezamenlijke patroondag in Goes op
10 mei.

juli:
scholen sluiten hun schooljaar ook via een kerkviering af.
In Kwadendamme brachten vormeling een Goed Nieuws
krant uit en verkochten pannenkoeken voor een goed doel

augustus:
In opvallend veel kernen organiseren teams, koorleden
of vrijwilligers een manier om samen te fietsen voor het
goede doel: de strijd tegen kanker via the Ride for the
roses. Con Dios straalt hier enorm fietsplezier uit!

september:
Gregoriaans mannenkoor uit Heinkenszand brengt zijn
eerste cd uit. Een overvolle kerk getuigt van voldoende
fans om de verkoop succesvol te starten.

oktober:
Hansweert kan opgelucht ademhalen als de klok en de
kerktoren weer in volle glorie zijn hersteld.

november:
’s-Heerenhoek viert 140 jaar kerkgebouw en hoopt over
10 jaar nogmaals zo uitbundig eucharistie te mogen
vieren.

december
in heel onze regio is een scala van advents- en kerstvieringen Iedere kern probeert zo origineel mogelijk voor de
dag te komen. De Bellringers horen overduidelijk bij Goes.
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ieuws van

de parochies
Parochiekern Goes
H. Maria
Magdalenakerk

pastorale zorg inzake
sacrament der zieken
en Overlijden

06- 53637130

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

LIEF EN LEED
Gedoopt
7 december: Dani Joani Marien, geboren op 5 augustus 2014, zoon van: Jordi
en Cindy Schaier.
Overleden
Maria Arnolda Peeters, weduwe van
J.C.Baarends, geboren op 24 december
1926, overleden op 15 december 2014.
Cornelis Franse, weduwnaar van Maatje
Koens, geboren op 1 april 1913, overleden op 31 december 2014.
Eliza Maria Germaine van Damme,
echtgenote van Bernardus Uitterhoeve,
geboren op 29 augustus 1949, overleden
op 4 januari 2015.
OPBRENGST CARITAS COLLECTES
29 – 30 november
€ 176,48
Bisschoppelijke Adventsactie
6 – 7 december
€ 163,04
Sint Nicolaas/Kerstactie
Hartelijk dank voor uw gulle gaven.
Caritascommissie Goes
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KERSTDINER 2014
Op eerste Kerstdag werd er voor de vierde
keer een kerstdiner verzorgd. Dit werd
mensen aangeboden die graag de eerste Kerstdag samen met anderen wilden
vieren.
Om 16.00 uur werden we in de sfeervolle
Magdalenazaal welkom geheten door
onze gastheer Willy Martens en gastvrouw Ellen Kramer. Onder het genot van
een drankje en hapjes werd er met elkaar
gesproken, kerstliederen gezongen onder
begeleiding van de piano, en las Willy een
Kerstverhaal voor.
Het diner bestond uit 4 gangen die
gemaakt waren door hobbykoks en het
hoofdgerecht door Kees Schrijver Culinair.
Het smaakte allemaal voortreffelijk.
Het “Kerstdiner” deed de naam eer aan,
er werd lekker gegeten en genoten van de
gezelligheid onder elkaar. Met een volle
maag en een tevreden gevoel gingen we
om 19.30 uur weer huiswaarts
Achter de schermen werkte een team van
vrijwilligers aan de voorbereiding, het serveren en de afwas. Dank aan Willy, Ellen
en al die andere vrijwilligers, die deze
middag mogelijk gemaakt hebben.
Francine en Mariska Govers

KERSTDINER 2014
Het organiserend comité kijkt met veel
voldoening terug op het afgelopen kerstdiner. De sfeer was ontspannen en aangenaam, de gerechten prima. We konden
ook genieten van enkele voordrachten.
Dit jaar hebben ook weer meer mensen
de weg naar het diner gevonden. We
hopen op deze weg verder te gaan. We
willen ieder danken die op een of andere
manier heeft meegewerkt. In het bijzonder gaat onze dank uit naar Caritas en
sponsor Kees Schrijver Culinair.
Ellen Kramer en Willy Martens

DANK JE WEL!
De Bloemengroep bedankt alle lieve
mensen voor de gulle gaven in de mandjes na afloop van het vieringen in de
kerstperiode. Ook zijn wij dankbaar voor
alle complimenten over het bloemwerk
in de kerk. Verheugd kunnen wij melden dat er twee nieuwe hulpkrachten
bij ons zijn aangesloten. Graag willen
wij Marianne Bos uit ’s-Heerenhoek verwelkomen, wij zijn zeer tevreden over
de schikkingen die ze voor ons heeft
gemaakt. Ook Tinie Driedijk is een aanwinst in de bloemengroep en zo staat
de teller nu op vier. We mochten uit het

KERSTDINER 2014

winkeltje cherubijntjes lenen om ook de
Magdalenazaal in kerstsfeer te brengen,
zodat ook daar de tafels versierd waren
in het thema van dit jaar, nl rood en
goud. Wij wensen u een goed, gezond
en vredig 2015. We kunnen er door uw
gift weer tegen aan en werken verder
aan een bloemrijk liturgisch verbeelden
in het nieuwe jaar. Bedankt lieve mensen, voor alle hulp in welke vorm dan
ook.
De Bloemengroep Goes.

KERSTAVOND
De gezinsviering om 17.30 uur, waarin
pastor Heezemans voorging, werd druk
bezocht door jonge gezinnen met kinderen, vaak ook vergezeld door de grootouders. De prachtige kerstzang werd
verzorgd door 2 koren uit ’s-Heerenhoek,
Missicanto en Esperanto. Zij waren
hiervoor speciaal naar Goes gekomen !
Hartelijk dank voor jullie medewerking
aan deze mooie viering! Daarna was
weer een mooie viering om 20.30 uur.
In een stampvolle kerk zorgde pastor
Heezemans en ons eigen koor L’Esprit
voor sfeervolle kerstviering.
Kerstvieringen 2014 met medewerking van Schouws Kamerkoor, herenkoor St. Caecilia, de Bellringers en
het Zeeuws Jongenskoor.
Het parochieel herenkoor St. Caecilia
mocht zich ook dit jaar weer verheugen in een goede samenwerking met
de dames en heren van het Schouws
Kamerkoor. Op kerstavond verzorgde
het totale koor de tweede Nachtmis
om 23.00 uur onder de inspirerende leiding van dirigent Wim Boer.
Gezongen werd de mooie mis van
Lloyd Webber : the Prince of Peace.
Daarnaast werden vele sfeervolle
kerstliederen-/motetten gezongen. De
bellringers onder leiding van Luuk van

Kleef brachten voorafgaande aan de
viering de bezoekers al in kerststemming. Op Eerste Kerstdag werd de
Hoogmis opgeluisterd door de gezangen van het herenkoor St. Caecilia ook
weer voorafgegaan door de klanken
van de klokken van de Bellringers.
Tenslotte was daar het sluitstuk van
het Kerstfeest op Tweede Kerstdag in
de vorm van het gebruikelijke kerstconcert van het herenkoor St. Caecilia
ook weer in samenwerking met het
Schouws Kamerkoor. De stukken die
ten gehore werden gebracht waren
zeer divers maar erg sfeervol. Tevens
konden de bezoekers genieten van de
prille en zuivere klanken van een viertal
jongens van het Zeeuws Jongenskoor.
Zij zijn in het afgelopen jaar opgeleid
door Wim Boer, uitlopend in het totale
proces dat op termijn moet leiden tot
een Zeeuws Jongenskoor nieuwe stijl.
Duidelijk is, dat er veel talent is ! Het
gaat er nu om dat er voldoende aanwas komt van nieuwe jongens. Laat
dit een signaal zijn richting ouders
die overwegen hun kinderen muzikaal
te laten vormen. Al met al kunnen
we in muzikaal opzicht en anderszins
terugzien op geslaagde kerstvieringen.
Hierbij treft u een sfeerimpressie aan.

R. Nuytinck,
(representatie herenkoor St. Caecilia)

NIEUWJAARSTOESPRAAK
Het jaar 2014 was een bewogen jaar
voor onze samenleving. Met een vlieg-

ramp en oorlogen op verschillende
plaatsen waren en zijn onze gebeden
hard nodig. Voor onze kern en parochie
was het een redelijk normaal jaar.
De Pater Damiaanparochie heeft meer
gestalte gekregen en wij hebben dit
gezamenlijk gevierd op zaterdag 10
mei in onze kerk. Het gehele pastoresteam ging voor in deze viering en het
koor was samengesteld uit koorleden
van de diverse koren uit de regio.
Ook acolieten uit andere kernen waren
hierbij aanwezig. Dit jaar zal de jaarviering in Zierikzee plaatsvinden op 11
oktober, de dag van de heiligverklaring
van Pater Damiaan.
Onze kerkinkomsten zijn weer gedaald,
dus financieel is het onze kern niet
gelukt om het afgelopen jaar rond te
komen. Wij sluiten 2014 met verlies
af. Gelukkig laat ons eigen vermogen
dat nog toe. Binnenkort zal de Aktie
Kerkbalans weer op iedereen een
beroep doen. Wellicht kunt u uw bijdrage iets verhogen. Voor de belasting
is uw gift aftrekbaar! Onze reguliere
inkomsten zijn niet groot genoeg om
al onze lasten, die zo´n mooi maar
duur kerkgebouw met zich meebrengt,
te dragen, maar gelukkig zijn er parochianen die onze kerk gedenken in hun
testament en daar zijn we hen zeer
dankbaar voor.
Het is gelukt om enkele concerten
in onze kerk te organiseren waardoor extra inkomsten ontstaan, maar
er kwam teveel voorbereidend werk
bij de kosters terecht, die aangaven
dit niet erbij te kunnen doen. Graag
zouden we ook dit jaar weer enkele
concerten naar ons toe willen trekken,
zodat ons jaarlijks verlies kleiner kan
worden, maar dan zijn wel enkele vrijwilligers nodig om alles er omheen te
regelen. Hierbij doe ik dus een oproep
aan u allen!
Elke zaterdagmorgen zijn er vrijwilligers bezig in de kerk; de afgelopen
weken zijn er extra mensen gekomen
om de kerststal op te zetten, hartelijk dank. Ook is het weer gelukt op
Kerstdag zelf een kerstdiner te organiseren, dit alles met behulp van vrijwilligers. Er waren weer meer aanmeldingen en het was een groot succes.
De bloemengroep, de zilverpoetsgroep
en alle vrijwilligers die ook maar iets
schoonmaken of repareren, hebben er
toe bijgedragen dat ons kerkgebouw
er zo uit ziet als nu het geval is!
Op 16 mei heeft L’Esprit een jubileumconcert gegeven, wat een daverend succes was. Zij gaan proberen
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dit jaarlijks te herhalen. De koren
hebben in goed overleg een nieuwe
maandindeling gemaakt en ook op 24
december werden de vieringen anders
ingevuld. Eind januari wordt een en
ander geëvalueerd.
Ondanks aller inzet is het aantal kerkbezoekers het afgelopen jaar weer
gedaald. Bijzondere vieringen zoals
lof en kruisweg worden erg slecht
bezocht. Je kunt je afvragen of deze
vieringen op deze wijze nog wel door
kunnen gaan.
De kerkwacht heeft er ook dit jaar
voor gezorgd dat veel mensen onze
kerk konden bezoeken. In de maanden
januari en februari is er in verband
met de wintertemperatuur geen kerkwacht, maar vanaf maart weer elke
dinsdag- en zaterdagmiddag tot de
zomer. Vanaf dan staat - behalve op
maandag- de kerk ieder dag open voor
bezoekers.
Door al onze vrijwilligers, uw trouw
kerkbezoek en uw bijdrage blijft het
mogelijk een hechte kerkgemeenschap te zijn. Daarom kan ik U namens
Pastores en kernbestuur een Zalig
Nieuwjaar wensen.
Els Heijers,
voorzitter parochiekerncommissie.

HET STILTECENTRUM VRAAGT
VRIJWILLIGERS
Al heel wat jaren is het mogelijk om
op dinsdag bij het Stiltecentrum (dagkapel/Singelstraat naar binnen te
lopen en de drukte buiten te laten.
Het Stiltecentrum is, als de deur openstaat, voor iedereen toegankelijk.
Vanaf 9 januari gaat het Stiltecentrum
ook op vrijdag van 12.00-13.00 uur
open.
Omdat het aantal leden van de werkgroep is teruggelopen zoeken wij
enthousiaste vrijwilligers om in het
Stiltecentrum aanwezig te zijn tijdens
de openingstijden.
Informatie is te verkrijgen bij mevrouw
Matty Schoonakker 0113-211465 of
per email m.schoonakker@zeelandnet.nl
K.V.G. NIEUWS
Na alle drukke feestdagen en een
gezellige
nieuwjaarsbijeenkomst
gaan we verder in het nieuwe jaar. Ik
wil graag beginnen met u allen, ook
namens het bestuur van het Vrouwen
Gilde, een gezond en gelukkig 2015
te wensen. Onze zieke leden wensen
we van harte beterschap en voor de
ernstig zieke leden heel veel kracht
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en sterkte. We hopen u allen terug te
mogen begroeten. Dan gaan we verder
met de inloopmiddagen op woensdag
21 januari en 4 februari om 14.00 uur
in de Magdalenazaal. Deze middagen
worden door steeds meer leden en
niet-leden bezocht, zelfs heren weten
de weg. Iedereen kan doen wat hij
wil, niets moet, alles mag. Op 10
februari gaan we naar restaurant De
Paradijsvogel in ’s-Gravenpolder, waar
we gaan genieten van een heerlijk
chinees buffet. Op 18 februari is er
weer een inloopmiddag om 14.00 uur.
Op 24 februari komt mevrouw Suus
Hofman met een presentatie over de
Zeeuwse klederdracht. Ze kan hier
heel veel over vertellen. Dan is er
op 4 maart weer een inloopmiddag
om 14.00 uur. Houd 10 maart vrij
in uw agenda (!), dan hebben we
onze jaarlijkse ledendag, ook nu weer
in het Heer Hendrikhuis, in ‘s-Heer
Hendrikskinderen. De heer Polman,
commissaris van de Koning, zal na het
officiële gedeelte een lezing houden.
Na de lunch is er een optreden van
Con Animo ( bij u allen wel bekend).
Komt u allen en laat u horen op de
vergadering. Doen hoor !! Iedereen
die een keer wil komen kijken of meer
wil weten, kan contact opnemen met
Ardi Zweedijk tel. 228099 of Denise
Bouman tel. 312665. Graag tot ziens!
Dien Janssen

K
B
GOES – Nieuws
Onze scheidend voorzitter Guust de
Kok heeft op 25 november tijdens de
Algemene Ledenvergadering de zilve-

ren KBO speld gekregen uit handen
van bestuurslid KBO Zeeland/Unie
KBO Piet Boonman.
Hij memoreerde dat Guust ruim negentien jaar voorzitter van KBO Goes is
geweest en vele functies binnen KBO
Zeeland heeft vervuld. Hij heeft KBO
Goes opgebouwd tot wat het nu is:
een sterke en grote KBO afdeling die
is uitgegroeid naar een organisatie
waarin belangenbehartiging, voorlichting en ontspanning voor ouderen
centraal staan. De nieuwe voorzitter
Theo Snel feliciteerde Guust met zijn
zilveren KBO speld en hoopt dat ook
onder zijn leiding KBO Goes in ledental
mag blijven groeien.
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.
Woensdag 25 februari is er in de
Magdalenazaal om 14.00 uur een
lezing over rechtspraak door dhr.
Meulenbroek. Woensdag 11 maart is
onze Algemene Ledenvergadering om
14.00 uur in de Magdalenazaal.
Als u dit alles zou willen meemaken en
u bent nog geen lid van de KBO, dan
kunt u zich nu nog opgeven en direct
al meedoen aan bovengenoemde activiteiten.
Ook willen wij u attenderen op onze
website www.kbogoes.nl waarop

vermeld staan de rubrieken: Nieuws,
Belangenbehartiging,
Activiteiten,
Hersenspinsel / Column, Bij de Tijd,
Bezoekgroep, etc.
Wilt u nader kennismaken met de
KBO? Vraag een informatiepakket aan
bij A. Huige, tel. 221848 of e-maladres:
ahuige@zeelandnet.nl en u ontvangt
het per omgaande.
Johan van Moorten

OPROEP
De Raad van
Kerken Goes e.o.
is op zoek naar
een secretaris en
een penningmeester voor haar bestuur.
Draagt u de oecumene een warm hart
toe? Wilt u meehelpen het werk van
de Raad voort te zetten? Wij vragen
iemand met administratief talent en
financieel inzicht die ook accuraat kan
notuleren. Meer informatie bij Flip
Homburg 0113 – 212121.
OECUMENISCHE VIERING
De Raad van Kerken Goes e.o.
organiseert een oecumenische viering
als start voor de week van Gebed voor
de Eenheid.
Zondag 18 januari 2015.
Grote Kerk te Goes. Aanvang 16.00 uur.
M.m.v. A. Jobse, W. Hacking, Bavo
Cantorij o.l.v. M. Evers en A. Van Wijk.
Met crèche en kindernevendienst.
Thema: Dorst.
Water is een eerste levensbehoefte.
Onze dorst heeft ook een spirituele
betekenis; de dorst naar een zinvol
leven. Van harte welkom!
Aansluitend vinden er dagelijkse
gebedsuren rond hetzelfde thema
plaats in deze Week van Gebed. Deze
vinden plaats van 19 tot 20 uur met
aansluitend koffie/thee.
Maandag 19 januari
Locatie: Pelgrim Tweedehands
Leiding gebedsuur: ds. Rob Kamermans
Dinsdag 20 januari
Locatie: Christelijk Gereformeerde
Kerk “Maranatha”
Leiding gebedsuur: Els van den Hoek
Woensdag 21 januari
Locatie: De Levensbron (Hervormde
Gemeente)
Leiding gebedsuur: Teo van Middelkoop
Donderdag 22 januari
Locatie: De Vliet (Rafaël Goes)
Leiding gebedsuur: Krijn Verhage
Vrijdag 23 januari
Locatie: nog nader te bepalen
Voor meer informatie over de gebedsuren: kerkingoes@gmail.com

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:
01 januari: Elsa Maria UitterhoeveRoels, 100 jaar, weduwe van
Mattheus Uitterhoeve, wonende
Willibrordusstraat 15. De uitvaartdienst was op woensdag 7 januari ,
waarna graflegging op ons kerkhof.
02 januari: Margot Baaijens, 28
jaar, partner van Raoul Poortvliet,
Willibrordusstraat 13; haar uitvaart
was op donderdag 8 januari, waarna
zij te ruste werd gelegd op ons kerkhof.
03 januari: Adriaan Johannes
Engelbert, 93 jaar, weduwnaar van
Cornelia Theresia Westdorp, de laatste
periode woonde hij in Ter Weel Goes.
Uitvaartdienst was vrijdag 9 januari;
waarna de crematie te Middelburg.
WEL EN WEE IN 2014
In het afgelopen jaar werden er 18
kinderen geboren, die tot onze parochiekern willen behoren.
6 kinderen werden gedoopt, maar niet
alle kinderen zijn in 2014 geboren.
16 kinderen deden hun Eerste
Communie.
Er vonden geen kerkelijke huwelijken
plaats.
26 overledenen werden via pastorale
zorg begeleid naar hun laatste rustplaats. 5 parochianen kozen voor een

andere, eigen vorm van afscheid zonder tussenkomst van kerk of pastor.
De gemiddelde kerkgang (zonder bijzondere vieringen) lag rond de 113
bezoekers; in vergelijking met vorig
jaar is dat een afname van globaal 10
personen per viering/dienst.
Tussen kerstavond en Oudjaarsavond
bezochten 701 mensen een of meer
kerkdiensten. In de week voor Kerstmis
mochten we bijna 1000 bezoekers
begroeten in schoolviering, kerstconcert, of voorbereidingen op het naderende kerstfeest.
Op Tweede Kerstdag bezochten 24
personen de kerststal; een bescheiden
aantal, maar we zien genoeg redenen
om deze traditie ook in 2015 voort te
zetten. De betreffende bezoekers en
gastvrouwen kunnen dit alleen maar
waarderen.
NIEUWJAARSTOESPRAAK
‘Anders’ was het sleutelwoord in deze
beschouwing op 2014 door voorzitter
Ton Oosthoek.
*
Driekoningen wordt niet meer
op 6 januari gevierd maar als de
Openbaring des Heren herdacht op
de eerste zondag na 1 januari.
*parochianen zien de rol van de kerk
(als instituut) anders dan voorheen;
de kerk (gebouw) mag dan centraal
in het dorp staan, maar men kan er
langs vele kanten ook voorbij lopen.
*Vluchtgedrag of vluchtig gedrag zorgen ervoor dat mensen minder snel
betrokken raken of willen worden.
We onderscheiden drie soorten parochianen, die overeenkomsten vertonen
met de drie wijzen uit het Oosten:
- Gouden vrijwilligers en parochianen
die bijna alles over hebben voor hun
kerk en kern.
- Wierook-waarnemers: zij die naast
het spirituele ook de schaduwkanten
willen zien en hierover hun mening
geven. Wierook heeft naast de symbolische waarde (opstijgend naar
God) ook een bedwelmende, adembenemende tot verstikkende kant.
Beide visies worden als waarheid
ervaren en worden daarom met respect aangehoord en passend beantwoord.
- Mirre: zij die vooral de bittere kant
ervaren en min of meer teleurgesteld
de kerk hebben verlaten.
De vergelijking tussen Hoek (ZeeuwsVlaanderen) en ’s-Heerenhoek omvat
meer dan het verschil in lettergrepen.
Hoek is zijn monumentale kerkgebouw
kwijt; wij hebben het nog! Het gemis
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ons dorp leven beide overtuigingen
meestal vreedzaam naast en onder
elkaar, maar op zaterdag 31 januari
kan daar wel eens een mix uit voortkomen: carnavalsvierders en aanhangers van de eucharistieviering treffen
elkaar op dezelfde plaats: 19.00 uur
in de Willibrorduskerk. Voorganger is
pastoor Fons van Hees, van origine
afkomstig uit Maastricht en waar carnaval zeker geen vreemd verschijnsel
is. In een passende, respectvolle vorm
geven koren, blaaskapel en stichting
‘de Koenkelpot’ uiting aan hun geloof.
Na afloop is er een traditionele koffiehoek, maar dan in de Jeugdhoeve;
iedereen is – liefst in kiel of carnavalstenue- uitgenodigd.

wordt pas voelbaar als iets definitief
als verloren moet worden beschouwd.
De parochiekerncommissie ziet het als
een van zijn kerntaken mensen actief
bij de parochiekern te willen betrekken. Via directe benadering hopen we
menskracht en financiële steun te krijgen, omdat anders het goud verbleekt:
door vergrijzing, ziekte en dood verliezen we kader.
Openbaarmaking geeft naast schaduwzijden (tekorten, terugloop vrijwilligers en kerkgang) ook lichtpuntjes.
De parochiebijdragen vertonen een
stabiel beeld: minder mensen dragen steeds meer bij! Speciale acties
(o.a. actie kroonluchters bij het 140
jarig bestaan van de kerk) zorgen voor
extraatjes. Toch zullen soberheid en
eenvoud voelbaar worden tijdens kerkdiensten en in voorzieningen om vieringen heen
Vol vertrouwen en hoopvol gaan we
2015 in; samenkomst met koffie en af
en toe een glaasje kunnen die onderlinge band als geloofs- en leefgemeenschap enkel maar versterken.
PAROCHIEKERNGIDS 2015
In een kalenderjaar kan veel veranderen. In dit eenvoudige naslagwerkje
kan snel op alfabetische volgorde worden nagelezen wie –waarvoor verantwoordelijk is en benaderd kan worden.
De komende periode ligt dit boekje
kosteloos achterin de kerk. Wie het
thuis bezorgd wil hebben, moet dat
even (telefonisch of via mail/briefje) aangeven. Kijk voor adressen en
telefoonnummers naar het infokopje
bovenaan.
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BEZORGING PAROCHIENIEUWS
EN ROND DE KERK
Per 1 maart 2015 hopen we de ledenadministratie zodanig omgevormd te
hebben, dat we vrij snel en makkelijk
kunnen traceren wie nog prijs stelt op
dit blad. De bezorging aan degenen die
geen of zeer beperkt deelnemen aan
de parochiebijdrage stopt dan, maar
uiteraard doen we dat niet zonder een
extra verzoek tot medewerking.
De bezorging door meer dan 20 vrijwilligers (elke wijk heeft haar eigen
contactpersoon) verloopt niet automatisch. De bezorgers willen niemand iets opdringen, wat niet langer
gewaardeerd of gelezen wordt.
We doen een beroep op minstens één
nieuwe vrijwilliger die bereid is maandelijks een dagdeel te besteden aan
de bezorging van Parochienieuws voor
een specifieke wijk binnen onze parochiekern. Wilt u meer weten, neem
dan contact op met Saar of Rinus de
Jonge, tel. 3561393 en zij helpen u
verder.
‘Rond de Kerk’ wordt niet langer automatisch elke week ververst. We starten zo mogelijk met een tweewekelijkse editie om de drukkosten laag
te houden. Luisteraars van Kerkradio
krijgen voortaan twee weken vieringboekjes in een bezorging aangeleverd.
KIELTJESMIS
Sommige mensen zijn
‘gek’ op de kerk en
komen er vrij regelmatig. Anderen verklaren mensen voor
‘gek’ als ze zo vaak
die kerk bezoeken. In

CARITAS
Meer dan ooit heeft de Caritas in 2014
een bijdrage geleverd aan hulpbehoevenden in onze parochie. In diverse
vormen en in alle discretie is aan
parochianen ondersteuning geboden.
Bijvoorbeeld door een boodschappenpakket beschikbaar te stellen of een
(renteloze) lening te verstrekken.
Daarnaast schenkt de Caritas ook aandacht aan ouderen of zieke parochianen; door een bezoekje en een praatje
van de ziekenwerkgroep. Ook de jaarlijkse kerstactie waarbij 85-plussers
worden bezocht door onze schoolkinderen hoort hier bij.
In 2015 wil ook de Caritas nadrukkelijk
een andere weg inslaan en (voor zover
mogelijk) nog meer op de voorgrond
treden en u bij haar werk betrekken.
“Samenwerking” is hierin een sleutelwoord. U zult hier later nader door
hen over worden geïnformeerd. Wilt u
nu reeds meer weten over de Caritas,
hoe u hun werk kunt ondersteunen of
een gift kunt
doen, dan kunt u contact opnemen
met Debby Elstgeest, Margreet
Rentmeester, Ilona Vermue of Wilfried
Boonman.

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 13 december is overleden Anneke
Franken, echtgenote van Ko Hoondert,
op de leeftijd van 84 jaar. Geboren in
een tuindersgezin met vijf kinderen
werkte Anneke graag, al jong, met
haar vader op het land. Ze was er
trots op de opleiding tot coupeuse
te hebben gevolgd. Tijdens het dansen leerde ze Ko kennen met wie ze
in 1958 trouwde. Samen kregen ze
drie kinderen waarvoor ze een lieve,
zorgzame moeder was; toegeeflijk en
verdraagzaam. Haar deur stond altijd
voor iedereen open en ze praatte makkelijk. Ze is diverse keren naar Lourdes
geweest en in moeilijke dagen was
Maria een belangrijke toevlucht voor
haar. Wij moeten haar nu laten gaan,
maar we zullen troost en steun vinden
in de gedachte dat het boek van haar
leven is voltooid.
Wisseling bij de lectoren.
Na een inzet van ongeveer 11 jaar
heeft Nicole Hoondert besloten
tegen het eind van 2014 te stoppen
met het lectorschap. Ook Wojciech
Laszkiewics, onze jongste lector, heeft
na ruim twee jaar moeten besluiten
te stoppen. Hij kon dit werk niet meer
langer combineren met zijn taken in
de parochiekern Goes. Wij zijn blij dat
zij hun steentje hebben bijgedragen
aan de vieringen in onze Blasiuskerk.

Wij willen hen vanaf deze plaats nog
eens dank zeggen voor de fijne samenwerking de afgelopen jaren. Maar dit
betekent natuurlijk wel een flinke
aderlating voor de lectorengroep.
U zult het misschien al gemerkt hebben. We hebben gelukkig weer een
nieuwe lector kunnen vinden in de
persoon van Theo van Driessche. Hij
is in december begonnen en wij hopen
dat hij vele jaren van onze groep deel
zal kunnen uitmaken. Wij zoeken nog
aanvulling van onze groep. Lijkt het
wel iets voor u, neem dan contact op
met Bas van den Dries (0113-562267).
De lectorengroep.

Werkgroep Meeleven
De werkgroep Meeleven bezoekt parochianen die 75 jaar zijn of ouder op
hun verjaardag.
De bevolking van Nederland wordt
ouder en is langer vitaal. Dit geldt ook
voor de parochianen van onze parochiekern Heinkenszand. Regelmatig
krijgen wij de opmerking dat mensen
zich veel te jong voelen voor bezoek
vanuit de parochie. In overleg met het
parochiebestuur hebben wij besloten
om de leeftijd van het eerste bezoek
bij de verjaardag te verhogen naar 80
jaar.
Dat betekent niet dat we niet eerder
op bezoek kunnen komen. De werkgroep is altijd bereid om bij medeparochianen op bezoek te komen die
ziek zijn of behoefte hebben aan een
gesprek. Het ontbreekt ons vaak aan
informatie dat iemand ziek is of graag
bezoek krijgt. Daarom vragen wij uw
medewerking om hierin verandering te
brengen. Als u het kenbaar aan maakt
aan één van onze leden of aan ondergetekende, dan komen wij op bezoek.
Wij kunnen elkaar in moeilijke tijden
ondersteunen en bemoedigen. Ieder
mens maakt perioden in zijn leven
mee dat hij/zij kwetsbaar is. Een goed
gesprek, een arm om de schouder kan
dan een grote steun zijn. Wij kunnen
op deze wijze een beetje voor elkaar
zorgen.
Onze werkgroep heeft altijd behoefte
aan nieuwe leden. Graag verwelkomen wij nieuwe mensen, zowel mannen als vrouwen om aan dit mooie
werk in de parochie deel te nemen.
Anny van der Meer-Stevering 0113
568155
Nieuwjaarstoespraak
Beste medeparochianen,

Het afgelopen jaar 2014 zullen we niet
snel vergeten.
Het was een jaar waarin veel trieste
gebeurtenissen in het nieuws waren.
Grote ongelukken en slepende oorlogen met zeer veel onschuldige slachtoffers waren aan de orde van de dag.
Spijtig dat we op 1 januari niet met
een schone lei kunnen beginnen.
Veel gebeurtenissen trekken zich
immers niets aan van een jaarwisseling.
Wat we wel kunnen doen is hoop
koesteren dat het allemaal wat rustiger wordt en de zoektocht naar een
vredige oplossing van problemen uiteindelijk uitkomst biedt.
De inspiratie daartoe kan soms uit
onverwachte hoek komen.
Zo stond rond de kerstdagen in een
van de dagbladen een artikel waarin
wereldleiders werd opgeroepen voor
hun leiderschap een voorbeeld te
nemen het leiderschap van Jezus zo’n
2000 jaar geleden.
Dus niet uit zijn op eigen gewin en
macht, maar meer een inspiratiebron
en voorbeeld zijn waarin anderen tot
hun recht komen.
Verbazend genoeg volgde de week
daarop een min of meer zelfde oproep
van Paus Franciscus aan de kerkleiders.
Ik zou hen allen kunnen oproepen een
voorbeeld te nemen aan onze parochiekern, waarin vrijwilligers zich
zonder benoemde leiders belangeloos
inzetten voor onze parochiekern.
Onder meer daardoor zien de gebouwen en tuin en begraafplaats en vieringen er altijd verzorgd uit.
Een huis zonder bewoners is echter
snel aan verval onderhevig, ook al is
het nog zo goed onderhouden. Dat
geldt ook voor een Godshuis.
Een terug lopend aantal parochianen
en kerkbezoek enerzijds en hoge kosten voor de gezamenlijke parochiekernen anderzijds maken het moeilijk een
evenwicht te bewaren tussen inkomsten en uitgaven.
Dat baart zorgen binnen de Damiaan
parochie.
Beste mede parochianen.
Onze Blasiusparochiekern viert in 2015
haar 200 jarig bestaan.
We proberen er natuurlijk een mooi
jubileumjaar van te maken, maar
geslaagd is het pas als velen er aan
deel nemen en er blijvend bij betrokken
blijven. Ieder op haar of zijn manier.
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De jubileumkalender 2015 vormde een
aanzet.
We prijzen ons gelukkig dat we ook
kunnen rekenen op onze basisschool
en deze zich nog praktisch inzet voor
behoud van de katholieke identiteit.
Zeer waardevol en onmisbaar wil onze
parochiekern toekomst hebben.
We zullen dan ook in 2015 extra aandacht geven aan de contacten met
onze basisschool en hebben ook het
pastorteam gevraagd zich daar voor in
te zetten.
Met inzet van velen hoopt het bestuur
van uw parochiekern daarin te slagen.
Lukt het, samen met u ook anderen
te bereiken en te inspireren, dan hebben we elkaar met recht de afgelopen dagen en vandaag een Zalig
Nieuwjaar gewenst.
Bestuur parochiekern Heinkenszand

25 jaar Levende Kerststal
Na 25 jaar werd ook de 26e levende
kerststal weer druk bezocht. Er waren
weer engelen, herders, koningen,
schapen en natuurlijk Jozef, Maria en
Jezus. We hadden dit jaar een erg
levendig en nieuwsgierig kindje Jezus.
Hij keek regelmatig boven de kribbe
uit om te zien wat er zoal gebeurde.
Gelukkig leverde hij nog geen commentaar en was alleen maar aan het
kijken en aan het genieten. De mensen
in de kerk vonden het wel leuk nu
zagen ze het kindje tenminste regelmatig.
Wij hebben er van genoten en hopen
dat u het ook mooi vond.

Op naar de volgende 25 jaar.
Tot ziens op 26-12-2015 bij de volgende levende kerststal.

De werkgroep bijzondere vieringen.

KBO afdeling Heinkenszand
Tussen de drukte van de feestdagen
door even tijd vinden voor de inbreng
aan het eerstvolgende Parochienieuws
is echt geen eenvoudige opgave.
Vorige keer heb ik al de sluier opgelicht voor ons programma in 2015.
Dat behoeft zeker nog enige aanvulling. Op de bestuursvergadering was
al een en ander naar voren gekomen.
Zo ook de bijeenkomst van 15 januari.
De eerste bijeenkomst in het nieuwe
jaar moest met een Nieuwjaarsborrel
zijn. Dan maar aanvullen met een
Bingo? Weg van de minste weerstand!
't Zat me niet zo lekker en toen ik
Engel Reinhoudt moest bellen i.v.m.
een actie van 't kerkje van Ellesdiek
voor Mevr. Gijsen van het Zeeuwse
Woordenboek had ik meteen een andere vraag voor hem: Ëngel , zei ik, treed
je nog wel eens op voor een groep"?
Zijn antwoord was: "Jazeker" Meteen
vroeg ik of hij bereid was om op 15
januari 2015 onze Nieuwjaarsborrel

op te vrolijken met zijn eigen inbreng.
Akkoord! De leden van de KBO kregen
met de Nestor van 9 dec. '14 hiervoor
een uitnodiging in de bus. Om niet
leden te laten meegenieten van Dhr.
Reinhoudt zijn ook zij met eventueel
buren, vrienden of familie welkom op
deze middag. Daarbij moet wel vermeld worden, dat de drankjes op deze
middag voor eigen rekening zijn. De
toegang is echter gratis.
Een tweede reeds bekende datum is
12 februari 2015. Speciaal voor de
KBO, maar ook voor andere belangstellenden, komt Dhr. Staelens, ouderenadviseur, voor ons het project
"Veilig thuis" nader toelichten. Aan
de orde komen: preventieve maatregelen op het gebied van de babbeltruc,
woningovervallen, brand, inbraak,
internetcriminaliteit en vallen in en om
huis. Speciaal toegespitst op ouderen.
In de Nestor van 20 jan. '15 komt de
uitnodiging voor de leden.

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

Opbrengst collectes
8 en 9 november
diaconie in eigen parochie
22 en 23 november
stichting leergeld
29 en 30 november
advents actie
6 en 7 december
diaconie in eigen parochie
13 en 14 december
Egidius
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€ 106,07
€ 78,24
€ 179,97
€ 108,73
€ 141,30

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

LIEF EN LEED
Overleden
Op 20 december is mevrouw Donatilla
van ’t Westende-Geleijn overleden.
De crematie vond plaats op 24 december te Middelburg.
Lief en leed vanuit de pc gemeenschap:
Op 19 december overleed in de leeftijd
van 81 jaar Jan Gilles Quist, Postweg
37. Op 24 december is hij begraven
op de bijzondere begraafplaats bij
Nieuwdorp na een uitvaartdienst in de
protestantse kerk.
Op 1 januari is overleden Catharina
Koppenol-Smallegange uit De Kraayert.
Ze is in besloten kring gecremeerd.
Nieuwjaarstoespraak
Beste medeparochieanen.
Voor de derde keer mag ik met u het
nieuwe jaar inluiden. Voor de tweede
keer als parochiekern onderdeel van de
Heilige Pater Damiaan parochie.
Mooie getallen, maar gaat het niet om
veel meer dan getallen? Het gaat ons
toch om wat ons raakt, ons heilig is. Hoe
we ons laten raken hier in ons geliefd
kerkgebouw. En gaat het ons dan om een
bepaalde voorganger, of het en priester
is, een pastoraal werker of iemand van
de liturgiegroep ?
Ik kan me soms niet aan het idee onttrekken dat het daar wel eens om gaat.
U zult me horen denken mag dat dan niet
? Jazeker mag dat, maar het is wel iets
wat me zorgen baart.
Als parochiekern moeten we vitaal zijn,

dat wil o.a. ook zeggen dat er voldoende
parochianen moeten zijn welke aanwezig zijn tijdens de kerkdiensten en dat
loopt langzaam terug; niet schrikbarend,
maar ik wou het wel gezegd hebben. Zo
dat is eruit.
Zijn er nog meer dingen waar ik me
zorgen om maak, jazeker maar dat is
iets waar we niet direct iets aan kunnen
doen, en dat is het feit dat er minder
eucharistievieringen zijn. We zien het
nu heel duidelijk met het uitvallen van
pastor Tom Brooijmans die ik zeker vanaf
deze plaats heel veel sterkte wil wensen in zijn revalidatieproces en ik hoop
en ik bid dat hij weer zo ver herstellen
mag dat hij weer diensten kan en mag
leveren aan onze geloofsgemeenschap.
Dat zou voor ons en voor hem vreugdevol
zijn.
Wij mogen niet vergeten wat hij in
het verleden betekend heeft voor alle
parochiekernen binnen de Heilige Pater
Damiaan parochie. Gelukkig is er dan
nog een emeritus die maar door blijft
gaan alsof hij de 40 nog maar net gepasseerd is, laten we hopen dat hij dit nog
geruime tijd mag blijven doen, Pastor
Harry Buyssen veel dank daarvoor.
Zeker zijn we ook dankbaar voor het vele
werk wat alle andere pastores verrichten en in het bijzonder voor al hetgeen
pastoor Fons van Hees als eerst aanspreekbare voor onze kern doet, niets is
hem te veel, ook dank daarvoor.
Ook zijn we veel dank verschuldigd aan
al onze vrijwilligers, zij hebben zich
weer het hele jaar met volle overtuiging
ingezet om alle werkzaamheden te verrichten die ze gevraagd en ongevraagd
uitgevoerd hebben. Heel veel dank daarvoor.
Het komende jaar en wel op zaterdag
middag 21 maart willen we hun hiervoor
nog eens extra danken. We doen dit
weer gezamenlijk met de P.C. kerk. Een
uitnodiging kunt u binnenkort verwachten. We doen ons uiterste best om niemand te vergeten maar als u zou horen
dat dit toch het geval zou zijn, laat me
dat dan a.u.b. weten zodat we die fout
nog tijdig kunnen herstellen.
Iets waar we ons ook op verheugen
is dat we dit jaar weer enkele vormelingen zullen hebben, en het leuke
daarbij is dat het vormsel in onze parochiekerk zal worden toegediend. Verdere
informatie hierover kunt u lezen in het
Parochienieuws.
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Dan nog de gebruikelijke cijfertjes van
het afgelopen jaar.
Er werden 3 kinderen gedoopt.
Helaas hadden we geen communicanten, ook waren er geen huwelijksvoltrekkingen.
6 personen zijn er overleden waarvan
3 crematies en 3 begravingen hier op
het kerkhof.
Er waren 55 vieringen dat zijn er een
paar meer dan voorgaande jaren maar
dat kwam door het Paastriduüm wat in
onze parochiekerk gevierd is.
In deze 55 vieringen kwamen 4234
kerkbezoekers wat neerkomt op 77
gemiddeld.
De parochiebijdragen bleven nagenoeg
gelijk waarvoor onze dank maar tegelijkertijd doen we toch weer een dringend
beroep op u om dit zo te houden. Zo
mogelijk iets aan te passen.
Voor 2015 wil ik u graag toewensen dat
u de spirit mag hebben om het beste uit
uzelf en anderen te halen.
Ik zou u willen zeggen vraag eens niet
wat kan de kerk voor mij doen, maar
wat kan ik voor de kerk doen, zie dit als
een gevoel en uitdaging voor 2015
Namens het Parochiekernbestuur wil ik
u allen een Zalig Nieuwjaar toewensen
en we hopen u zo in het parochiezaaltje te ontmoeten om elkaar de hand
te drukken. Dat het u allen goed mag
gaan.
L. Rentmeester,
voorzitter parochiekerncommissie

WAT GAAT, WORDT VERVANGEN
DOOR WAT KOMT,…….
net zoals bloemen.
Soms is een genomen beslissing jammer maar kun je er wel begrip voor
opbrengen. Zo ook met deze. De werkgroep bloemversiering is een groep
welke al zeer vele jaren een constante
factor is. Met 7 personen werd jarenlang gezorgd dat de bloemversiering in
de kerk altijd keurig werd verzorgd en
met feestdagen en andere bijzondere
activiteiten veel extra’s werd en wordt
gedaan.
Dit wordt altijd verzorgd door vaste
koppels welke ieder een maand voor
hun rekening nemen.
Helaas heeft nu een van de koppels, na
23 jaar dit gedaan te hebben, besloten
om met pensioen te gaan. Alle begrip
en waardering hiervoor maar wel jam18

mer.
Corrie Rijk-Boonman en Kaatje van het
Westeinde-Vermuë vonden nu dat de
tijd gekomen was om het stokje aan
een ander over te geven. Corrie en
Kaatje, namens de parochiegemeenschap heel veel dank voor de vele uren
hieraan besteed en voor alle mooie
versieringen welke jullie samen en met
de hele groep gemaakt hebben. Dank
jullie wel.
Gelukkig zijn er dan altijd weer mensen
welke de noodzaak er van in zien om
dit over te nemen en niet onbelangrijk, bereid zijn om hun tijd hiervoor te
geven.
Trudie van Eenenaam en Mariëlle
Raas, welkom in deze werkgroep en
we hopen dat jullie en wij vele jaren
hiervan plezier zullen hebben.
’t GIT VAN EIGENS
Inmiddels
een
mooie traditie op
de vrijdagavond
van het grote carnavalsweekend:
de jaarlijkse carnavals mis van c.v. de Kraaiepikkers in
de H. Eligiuskerk.
Dit jaar valt dit dus op vrijdag 13 februari; om 19.30 uur.
Vorig jaar ging pastoor Fons van Hees
voor de eerste keer voor in de carnavals
mis in Lewedorp en hij deed dit meer
dan voortreffelijk.
Ook niet meer dan logisch; gezien zijn
geboorteplaats: Maastricht! Alleen
het Zuid-Bevelandse dialect ging nog
wat moeizaam, maar inmiddels zijn we
alweer een jaar verder. Ons eigen, vertrouwde koor Con Dios zal natuurlijk
van de partij zijn, want zij zijn onlosmakelijk met de carnavalsmis in het
Kraaienist verbonden. Hun verrassingsoptreden als nonnenkoor uit 'Sister Act'
was een groot succes.
Ook erg verheugd zijn wij weer met
de medewerking van onze Paerehatse
vrienden, Blaaskapel ‘de Koenkelpot’.
Als er één dweilband in de regio is, die

in staat is om het dak eraf te blazen,
dan zijn zij het wel. 'De Hoofdman'
behoort inmiddels tot hun standaardrepertoire en dit is , niet geheel toevallig,
het lijflied van onze Prins Sef!

Prins Sef werkt graag onder grote druk,
en daarom wordt zijn toespraak vaak op
het allerlaatste moment nog weer aan
de actualiteit aangepast.
Onze voorzitter, Wim de Kok, is, als zijnde kroegeigenaar op het dorp, als geen
ander op de hoogte van alle feiten en
roddels. Van nature erg discreet, maar
hij schuwt niet om voor een volle kerk,
bepaalde personen even 'op scherp' te
zetten.
Zoals te doen gebruikelijk wordt er
tijdens de carnavalsviering ook weer
gecollecteerd voor een goed doel en dit

jaar is de keus gevallen op de stichting
'Tinkerbel'. Stichting 'Tinkerbel' vervult
de wensen van ernstig zieke kinderen in
Zeeland en West-Brabant. Net als vorig
jaar Stichting Jayden, dus ook dit keer
weer een collecte voor een supergoed
doel!
Carnaval en oprechte zorg en aandacht
voor onze medemens horen bij elkaar
vinden wij!
Wij nodigen daarom alle inwoners van
Lewedorp, en van andere omringende
parochiekernen, zowel katholieken als
protestanten, van harte uit om de carnavalsmis in de H. Eligiuskerk bij te
wonen..
Uw aanwezigheid wordt bijzonder
gewaardeerd en komt de opbrengst voor
de stichting 'Tinkerbel' alleen maar ten
goede!
Pastoor Van Hees, Prins Sef en de zijnen, alsmede jongerenkoor Con Dios en
Blaaskapel de Koenkelpot hopen u allen
te mogen verwelkomen om 19.30 uur
op vrijdag 13 februari in onze kerk. (ook
de mensen die niet zoveel met carnaval
hebben; het is een enorm sfeervolle,
geïnspireerde mis!)
Hopelijk tot dan!
Carnavalsvereniging “de Kraaiepikkers”

KINDERNEVENDIENST
December was een drukke maand voor
het kinderpastoraat. 7 december was
het de 2e zondag van de advent. Als
voorbereiding voor de kerstgezinsviering hadden de aanwezige kinderen een mooi kerstlichtje gemaakt. 14
december was er een oecumenische
adventsviering. De kinderen die nog
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niet klaar waren met hun kerstlichtje,
mochten deze klaarmaken. Ook waren
er mooie kleurplaten die met kerst te
maken hadden. Eerste Kerstdag was
de gezinsviering. Deze viering was druk
bezocht. De kinderen die dat wilden
mochten met een kerstlichtje tijdens
het openingslied naar voren lopen. Wij
hopen dat ook u genoten heeft van deze
viering en u Eerste Kerstdag 2015 ook
allemaal weer terug te zien.

Het nieuwe jaar begon op 4 januari met
de eerste kindernevendienst van 2015.
Deze was helaas niet druk bezocht. We
begrijpen dat de kinderen van al die
drukke dagen nog een keertje uit wilden slapen voor de school weer begint.
Hopelijk zien wij jullie wel weer op 18
januari tijdens de oecumenische viering
of op 1 februari.
Het kinderpastoraat

VERGADERINGEN EN
BIJEENKOMSTEN

In de parochiezaal tenzij anders vermeld. 2 februari parochiekernbestuur
19.30 uur. 19 februari parochieadviesvergadering 19.30 uur
DIENSTEN IN DE KRAAYERT
Iedere vrijdag om 13.30 uur. Zie “kerkdiensten in de regio” voor in dit blad.
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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.

STATISTIEKEN 2014
Het afgelopen jaar zijn er in onze kerk
drie kinderen gedoopt, er vond één
huwelijksinzegening plaats, er zijn
veertien parochianen overleden (negen
werden begraven, vijf gecremeerd),
drie kinderen deden hun Eerste Heilige
Communie, en elf jongens en meisjes
mochten het sacrament van het Vormsel
ontvangen.
En dan de kerktellingen: wederom is er
een daling van het gemiddelde aantal

bezoekers te zien. Hoewel we het iedere
zondag ook in de kerk zien en beleven,
doet het toch pijn om de harde cijfers
onder ogen te moeten zien. Jammer,
jammer. ‘Wî bluve me toch voe tuus?’ om
het nieuwe carnavalsmotto maar eens te
gebruiken.
Marga van de Plasse

NIEUWJAARSTOESPRAAK
Namens het kerkbestuur wens ik u een
goed en gezond 2015. Wat het nieuwe
jaar ons zal brengen, is koffiedik kijken;
iedereen zal daar andere verwachtingen van hebben. Feit is dat we leven
in een dynamische tijd, met een flinke
economische terugval: mensen die hun
werk verliezen, inkomensverschillen die
steeds maar groter worden, mensen die
in de verdrukking raken, een maatschappij die verhardt, meer individualisme, te
weinig broederschap. Droevig is dat de
voedselbanken niet meer weg te denken
zijn, maar anderzijds bemoedigend dat
er mensen en organisaties zijn die oog
hebben voor de minder draagkrachtigen
in onze samenleving.
Mooi om te zien is dat paus Franciscus
zich niet laat remmen door zijn directe
omgeving, daar waar het gaat om zijn
oproep om meer aandacht voor groepen
en mensen in de samenleving die eerder
op afstand werden gezet. Bemoedigend
is ook dat hij de moed heeft om misstanden in het Vaticaan publiekelijk te
maken met de bedoeling om veranderingen door te voeren. Hopelijk houdt
hij het geloof en de kracht om vast te
houden aan de ingezette koers, en vindt
zijn oproep gehoor bij anderen die ons
leiden in het geloof.
Als parochiekernbestuur proberen wij op
aansprekende wijze in de plaatselijke

samenleving te staan, in het besef dat
de kerk meer is dan een plek van samenkomst om te bidden. Wij onderkennen
echter ook dat de positie van de kerk
voor velen niet meer is wat zij was.
Dat maakt het niet eenvoudig om als
kerk zichtbaar te blijven. Wij prijzen ons
niettemin gelukkig dat er heel wat mensen zijn die ons in raad en daad steunen. Ook bemoedigend is dat de kerk in
Kwadendamme en omgeving werkelijk
gedragen wordt, getuige het feit dat de
betrokkenheid en de samenwerking met
de andere maatschappelijke geledingen
zonder meer goed is.
Nu enkele concrete zaken. De tweede
fase van de restauratie van de kerk is
in voorbereiding, met de bedoeling er
reeds dit jaar uitvoering aan te geven.
Met name de toren zal veel aandacht
krijgen. Na afronding hiervan, zullen we
kunnen stellen dat er sprake is van een
goede onderhoudstoestand van al onze
gebouwen.
Voorbereid wordt een vernieuwing
van de berging op de begraafplaats.
De gelegenheid zal worden benut om
er een Mariakapel tegen aan te bouwen. Een sloop- en bouwvergunning is
reeds aangevraagd. Een gedeelte van
de begraafplaats dient in 2016 te worden geruimd om plaats te krijgen voor
nieuwe begravingen. De voorbereiding
vindt dit jaar plaats. Natuurlijk zal hier
tijdig over gecommuniceerd worden.
De processieorganisatie is gegoten in
de vorm van een stichting. We hebben
enthousiaste en bekwame mensen kunnen vinden om zitting te nemen in het
stichtingsbestuur. Besloten is om niet
elk jaar, doch eens per twee jaar een
processie te organiseren.
Zorgelijk is dat het ons niet meer lukt
om te werken met een sluitende begroting. Een schrale troost is dat nagenoeg
alle parochiekernen in ons samenwerkingsverband in dezelfde positie zitten.
Je hoeft geen geleerde te zijn om te
weten dat wanneer de kosten uitstijgen
boven de baten, het de verkeerde kant
op gaat. In de Pater Daminaanparochie
worden mede om deze reden initiatieven ontplooid om de begraaftarieven op
te schroeven naar het niveau zoals het
Bisdom ons die steeds heeft geadviseerd. Laat helder zijn dat wij op alle
mogelijke manieren proberen onze
financiële positie te verbeteren.
Om onze kerkgemeenschap in stand te
houden, is en blijft het van groot belang
dat iedereen daar zijn steentje aan bijdraagt. Als het om vrijwilligheid gaat,
mogen wij daar niet over mopperen. Toch

dreigen ook daar gaten te vallen, zoals in
het schoonhouden van de kerk en in de
zogenaamde bloemengroep. Ik roep u op
om het zo ver niet te laten komen en ons
de helpende hand te bieden, in het besef
dat de kerk in Kwadendamme van ons
allemaal is en niet van een kleine groep.
Sjaak Uitterhoeve

BLOEMVERSIERING
Vanaf deze plaats danken wij Helma de
Jonge en Gilda Buijze voor hun jarenlange inzet (ongeveer 15 jaar lang) en hun
medewerking aan de bloemversiering bij
de vieringen. We zijn hen veel dank verschuldigd voor de creatieve wijze waarop
zij zoveel jaren hun steentje hebben bijgedragen.
We vinden het erg jammer dat ze afscheid
nemen, maar uiteraard - dat kan ook niet
anders - is er begrip voor hun keuze. Want
het is zoals pastor Bernard van Lamoen
zei: ‘als je ooit als vrijwilliger begint, heb
je ook het recht om op enig moment te
stoppen’. Dit is goed om in de oren te
knopen. Daarom durven wij bij herhaling
de volgende oproep te plaatsen.
We zijn op zoek naar mensen die onze
bloemengroepen komen versterken. Bent
u graag met bloemen in de weer, bent
u creatief en wilt u ook uw steentje
bijdragen aan mooi verzorgde vieringen,
dan bent u bij de bloemengroepen aan
het goede adres. Soms ingetogen, soms
heel uitbundig, maar altijd gepast, wordt
door drie teams gezorgd voor een goede
schikking. De drie teams wisselen elkaar
af en zijn zodoende één keer per kwartaal
een maand lang aan de beurt. Bij de grote
feesten wordt er samengewerkt. We zouden het erg leuk vinden als nieuwe mensen zich melden. Nadere informatie is
verkrijgbaar in het Parochiehuis.
ORIGINELE KOEKTROMMEL
Eind december zijn alle parochianen van
zeventig jaar en ouder door de Caritas
verrast met een koektrommel. Een heel
bijzondere, omdat op de voorzijde een
afbeelding van de kerk staat die is
gemaakt door kunstenaar H. Lammers.
Na een oproep in de Bonifaciusbode voor
meer informatie over de maker wist Hans
de Vos het volgende te melden. ‘Aan de
stijl en de handtekening te zien, is dit
werk van Herman Lammers (Aalten 1901
– Heinkenszand 1989). Lammers was van
beroep huisschilder, maar in zijn vrije tijd
maakte hij schilderijen, tekeningen en
etsen, soms in opdracht. Deze tekening
is in ieder geval gemaakt na 1938, want
pas toen is de nieuwe spits op de toren
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geplaatst.’ Rob de Boo wist hieraan toe te
voegen dat de tekening de situatie weergeeft van vóór 1956, omdat de Mariagrot
aan de rechterkant van de kerk ontbreekt.
Een nadere datering van de tekening is
vooralsnog niet bekend.
Er is nog een aantal trommels beschikbaar; voor de prijs van € 9,- kunt u er
eigenaar van worden, we bevelen hen
van harte bij u aan. Zo heeft u een leuk
geschenk, en de parochie doneert van
iedere verkochte trommel een aantal
euro’s aan de Mariakapel op het kerkhof.

mie ’n koeksje d’r bie. Ik zou toch echt
dienke da je dî bie wil weze, oud en jonk,
groôt en kleine, rieke en erm. Dan mò je
wè ’n eêle goeie reden è om tuus te bluven. Enne, ka je slecht uut de voete: lit ‘t
even wete, me komme je gewoon op’aele
(en tuusbrienge). En natuurlik zie me je
nae de carnaval wee graag trug. Op 18
februari worre de askruusjes uut’edeêld.
Ok dî ka je nie voe tuus bluve.
SENIORECARNAVAL
Wist je trouwens da je op zitterdag 7
februari ok welkom bin op de biezondere
feêstmirreg van de Pikpot? Ze zegge dat
’t is voe senioren, mae da klienkt net of
a ’t voe ouwe mensen is, en da’s glad gin
waer! Vanof de fuuftig, negen en veertig
is ok goed, bî je dî meêr as welkom. Dat ei
de prins zelf ezeid. ’t Is aoltied stik gezellig: vee liedjes, grapjes, en sketsjes van
eigen bodem.
Marga van de Plasse

Parochiekern 		
Oost-Zuid-Beveland

Parochiekernbestuur

CARNAVALSONTBIJT
Voorafgaand aan de carnavalsmis eten
prins en pastor, met hun gevolg, samen
in de grote kamer van ons parochiehuis.
In goede samenwerking met bakker Sjors
gaan zo’n veertig mensen genieten van
een stevig ontbijt. Zie foto.
CARNAVALSMISSE 2015

‘Me bluve d’r nie voe tuus.’ Da’s ’t motto
van carnaval 2015 in de Pikpot.En da gî
me viere in de carnavalsmisse van zondag 8 februari. In de kerke: lekker werm,
’n moôi entoesjast koor, de blaeskapelle
van de Pikpot, passende versierige, gin
onderscheid nî wien a je bin, iederendeên
is meêr as welkom!
En dan ok nog ’n kommetje koffie naedien,
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Adres kerk Hansweert
Correspondentieadres:
Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen-kerk
Kerklaan 9, 4417 BD Hansweert
Telefoon 0113 381363
Adres kerk Rilland:
H. Josephkerk Rilland
Hontestraat 6, 4411 CL Rilland
Financiële gegevens:
ING: NL56 INGB 0000103481,
Parochiekern Oost - Zuid Beveland
RABO: NL57 RABO 0334051606
Pater Damiaanparochie kern O-Zuid Beveland
Contactpersonen:
Hansweert: J.C. Jansen, Mastgat 12,
4417 CL Hansweert, Telefoon 0113-383070,
E-mail: jcjansen@zeelandnet.nl
Rilland: J. Heijnen, Gentsestraat 12,
4411 DK Rilland, Telefoon 0113-551719.
Mob 06-14701692
De Ark Rilland, Beheerster, Els Geelhoed tel.0113551843 tel.06-40391968.
Yerseke: J. Rijk, Begonialaan 9,
4401 HN Yerseke, Telefoon 0113-573469.
Doopcontactpersoon
Parochiecentrum, tel. 0113-218610
Kopijadres Oost-Zuid-Beveland:
Jeannet Kievit, Marconistraat 34,4416 DE
Kruiningen, e-mail: aakievit@zeelandnet.nl

Lief en leed
Gedoopt
Op 21 december 2014 is gedoopt
Benjamin Bernaards. Van harte welkom
in onze gemeenschap en de ouders van
harte gefeliciteerd.
Overleden
Op 11 december 2014 is Mia de Graaff
– Aarts op 85-jarige leeftijd in Yerseke

overleden. We hebben op 17 december
2014 tijdens de uitvaartdienst in de parochiekerk te Hansweert afscheid van haar
genomen, waarna ze stilte is gecremeerd
te Middelburg.
Op 14 december 2014 is Jeanne
Rentmeester – Schrauwen op 72 jarige
leeftijd in Yerseke overleden. We hebben
op 18 december 2014 tijdens de uitvaartdienst in de parochiekerk te Hansweert
afscheid van haar genomen, waarna ze in
stilte is gecremeerd te Middelburg.
Ziekenbezoek
Contactpersoon ziekenbezoek
Krabbendijke is C. van Eijkeren,
cve@zeelandnet.nl.
Nieuwjaarstoespraak
Parochiekern Oost-ZuidBeveland 3 en 4 januari 2015.
Beste medeparochianen,
Het is al jaren de traditie dat aan het
begin van het kalenderjaar in de diverse
parochiekernen een nieuwjaarstoespraak gehouden wordt.
Meestal door de voorzitters van de parochiekerncommissies, die terugblikken op
het afgelopen jaar en vooruitzien naar
de toekomst.
Wanneer we de journaalbeelden van
het afgelopen jaar op ons netvlies aan
ons voorbij zien trekken, zijn dat vooral beelden van oorlog en geweld: de
opkomst van IS, bombardementen in
Syrië en Irak, de strijd in Oost-Oekraïne,
Mali en de steeds terugkerende onrust
in Israël en Palestina om maar enkele
items te noemen.
Maar ook veel menselijk leed.
Rampvlucht MH 17, de verschrikkelijke
ziekte ebola in Afrika, kinderarbeid en
de toenemende stroom vluchtelingen
die per boot, meestal tegen betaling,
Europa proberen te bereiken. Niet voor
niets heeft onze Paus Franciscus in zijn
nieuwjaarstoespraak de wereld opgeroepen om nog meer te strijden tegen
slavernij en mensenhandel.
“God heeft iedereen het recht gegeven
om vrij te zijn” zei hij na de mis in de
Sint Pieter in Rome.
Terug naar onze eigen geloofsgemeenschap. Er is het afgelopen jaar binnen
het pastoraal team niet veel veranderd.
Pastor Bernard van Lamoen is voor onze
parochiekerncommissie het vaste aanspreekpunt. Pastoor Ton Brooijmans is
wegens ziekte tijdelijk uit de roulatie.

Het is roeien met de riemen die we
hebben. En dat is soms niet eenvoudig. Maar het mooie is dat bijna altijd
alles keurig op zijn pootjes terecht komt.
Maar er zijn ook zorgen binnen onze
eigen geloofsgemeenschap. Ik herhaal
nu wat ik ook vorig jaar heb gezegd over
onze vrijwilligers.
We beschikken momenteel nog over een
groot aantal vrijwilligers.
We zijn als parochiekerncommissie ook
erg trots op deze mensen. Een woord
van dank is dan ook zeker op zijn plaats
voor deze vrijwilligers, die vaak onzichtbaar en belangeloos, veel werk verzetten.
Maar er is ook een keerzijde…. de
gemiddelde leeftijd van onze vrijwilligers komt steeds hoger te liggen en te
veel werk komt terecht op te weinig
schouders. We zijn ontzettend blij met
onze zangkoren, maar zien ook hier de
vergrijzing toeslaan.
Wel vertrek, maar weinig of geen
nieuwe aanwas, bij de diverse groepen
vrijwilligers. Maar ondanks die somberheid, slagen we er in Hansweert (en tot
voor kort ook in Rilland) steeds in om
onze kerkgebouwen er netjes verzorgd
en goed onderhouden te laten uitzien,
zodat we er wekelijks een viering kunnen houden.
De reparatie aan het torenkruis en de
vervanging van de galmborden in de
toren van onze Kerk in Hansweert en het
fatsoeneren van het plantsoen rondom
de kerk en de Ark in Rilland zijn zaken
die we het afgelopen jaar hebben aangepakt.
Daarnaast hebben we een beslissing
moeten nemen over de ernstig verzakte
vloer en de vervanging van de verwarming in Rilland. We hebben dat uitvoerig
besproken met allerlei deskundigen en
ook met (u) de parochianen.
We zijn uiteindelijk, onder meer om
veiligheidsredenen, tot de conclusie
gekomen dat het niet meer verantwoord was om vieringen te houden in
het kerkgebouw. Om die reden (maar
ook uit financieel oogpunt) heeft de
parochiekerncommissie aan de Pater
Damiaanparochie verzocht om de bisschop te verzoeken om het kerkgebouw
te Rilland aan de eredienst te onttrekken en de vieringen voorlopig te laten
plaatsvinden in de Ark.
Daarnaast is afgesproken om samen
(parochiekerncommissie, pastor Van
Lamoen en de parochianen) overleg
te voeren om te komen tot een goede
invulling van het pastoraat naar de

toekomst toe.
Er zal nog heel wat water door de
Schelde moeten stromen voordat alles
in kannen en kruiken is. Overleg met
de gemeente, overleg met het bisdom,
overleg met deskundigen over de vele
mogelijkheden (en onmogelijkheden)
die op ons pad komen. En natuurlijk
overleg met (u) de parochianen over de
voortgang en de wijze waarop we op
een waardige wijze, met een plechtige
viering, vertrekken uit de kerk te Rilland.
Tot slot: de parochiekerncommissie
wenst U allen een gezond en gezegend
2015 toe. Dat het geloof jullie kracht
en sterkte mag geven op momenten
dat het even wat moeilijker gaat door
ziekte, gebreken, verlies van een naaste
of andere problemen. Laten we samen
werken aan een tolerante, betrokken en
vredige gemeenschap waarin iedereen
meetelt.
Om met woorden van de paus af te sluiten: “We zijn allen kinderen van dezelfde
hemelse vader, we maken deel uit van
dezelfde menselijke familie en we delen
een gezamenlijk lot”, Een mooie zin om
over na te denken en mee te eindigen.

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

John Jansen

HANSWEERT
Bloemenpot
De bloemenpot heeft in de maand november € 36,40 opgebracht.
Namens de bloemengroep hartelijk dank.

uitbreiding!
pastorale zorg inzake
sacrament der zieken
en Overlijden
RILLAND

06- 53637130

December
In de groepen 7 en 8 was iets bijzonders
aan de hand. Er werden steeds leerlingen
uit de klassen gehaald door andere juffen
of meesters, er werd geknutseld en af en
toe moesten de leerlingen na schooltijd
langs bij een juf of meester om te oefenen… Waarvoor?
Voor de lichtjestocht op donderdagavond
18 december.
Op deze avond werd het kerstfeest op een
bijzondere manier gevierd. De gezinnen
van school en andere geïnteresseerden
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volgden een route met lichtjes. Onderweg
kwamen ze op 12 plaatsen kinderen en
leerkrachten tegen, die daar een deel van
het kerstverhaal lieten horen en zien. Bij
ieder punt stond de groep stil en keken en
luisterden zij naar datgene wat zich daar
afspeelde. Het was een mooie en bijzondere tocht, waarin vooral het gevoel van
‘samen’ goed naar voren kwam.
In de decemberperiode hebben we ook
gesproken over welke personen een voorbeeld voor je kunnen zijn en waarom.
Tijdens het oefenen voor de lichtjestocht
en het uitvoeren ervan werd het duidelijk dat de kinderen zichzelf konden
opstellen als een voorbeeld voor anderen.
Hieronder kunt u een lied lezen wat we
goed vinden passen bij wat we de afgelopen periode hebben gedaan.
Lichtend voorbeeld
God maakte jou,
hij raakte jou.
Zijn adem doet jou leven.
Jij lijkt op hem.
Jij bent zijn stem.
Een beeld van God gegeven.
Jij kunt een lichtend voorbeeld zijn
voor wie het leven pijn doet.
een warme zon in koude tijd.
Ben jij dat soms misschien?
Jij kunt een lichtend voorbeeld zijn
voor wie geen eigen plek heeft.
Een herberg in de wildernis.
Ben jij dat soms misschien?
Jij kunt een lichtend voorbeeld zijn
voor wie niet vrij kan spreken.
een stem die recht en trouw bevecht.
Ben jij dat soms misschien?
Laat jij soms even zien
dat God jou heeft gemaakt
naar zijn beeld?

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

EEN GEZELLIG AVONDJE
Op maandagavond 1 december waren alle
dragers en acolieten (bij uitvaarten), uitgenodigd in de pastorie, voor een bakje koffie
met wat lekkers, een hapje en een drankje.
Als parochiekerncommissie proberen we
ieder jaar een werkgroep uit te nodigen,
om eens bij te praten, de werkgroepsleden
in het zonnetje te zetten en te bedanken
voor hun inzet en betrokkenheid.
Het werd een gezellig avondje! Het was
goed om eens op een andere manier
samen te zijn. We hebben op deze avond
Ko de Meij speciaal bedankt met een mooi
bloemetje en een kaars van de kerk, want
na 17 jaar acoliet bij uitvaarten te zijn
geweest, stopt hij met deze taak. Voor
opvolging van Ko wordt gezorgd.
Namens de parochiekerncommissie
Charlotte den Toonder

NIEUWE KERSTSTAL OP SCHOOL

Groeten van groep 7 van ICBS De Horizon

Gebedsweek voor de Eenheid
Op zondag 25 januari is er de jaarlijkse
dienst met de PKN-gemeente Rilland in
het kader van de Gebedsweek voor de
Eenheid. De dienst wordt gehouden in de
Levensbron en aanvang is 10.00 uur.
Dameskoor
Op zaterdag 14 februari is er weer
dienst met medewerking van het R.K.
Dameskoor en na de dienst koffiedrinken.
Allen van harte welkom.
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de stal in de grote hal van de school
gestaan. Zo komt het verhaal van kerstmis dichter bij de leerlingen.
KERSTSTALLENTOCHT AFGELAST
Het is niemand ontgaan dat de kerststallentocht op 21 december niet doorgegaan
is. Het had de tweede editie moeten zijn
van wat het jaar daarvoor ondanks het
beroerde weer al een groot succes was.
Het tragische ongeval van een van onze
vrijwilligers tijdens het ophalen van de
kerstbomen voor de kerk heeft de geloofsgemeenschap in haar kern geraakt. Dat dit
je overkomt tijdens het vrijwilligerswerk
voor de kerk, is niet te bevatten. In overleg met de werkgroep Kerststallentocht
heeft de parochiekerncommissie unaniem
besloten om de kerststallentocht niet door
te laten gaan.
Ad Schenk

TERUGBLIK OP 2014
Terugkijkend op 2014 in onze parochiekern valt het volgende te melden:
• Er zijn 5 kinderen gedoopt, 7 kinderen
deden hun eerste Heilige Communie
• Er waren geen kerkelijke huwelijken
• 10 mensen zijn overleden, waarvan 6
met begrafenis en 4 met crematie
• Er zijn weer 3 nieuwe misdienaars:
Nicky, Lowie en Janna
Diverse activiteiten passeerden de revue:
• De klussendag met NL Doet op 22 maart
was een groot succes; er is zichtbaar
veel werk verzet
• Honderd jaar katholiek onderwijs Ovezande
is een week lang gevierd met een sponsorloop voor Sawasdee, de vossenjacht door
het dorp en de grootse reünie
• De kinderrijke en kleurige Palmpasenviering
• De tentoonstelling over Franciscus van
Assisi en paus Franciscus
• De regionale oecumenische viering op
Hemelvaartsdag
• De vrijwilligersavond  eind juni
• Half augustus de viering van onze patrones met een wandeling naar de kapel
• Vijfentwintig jaar kindernevendienst
• Het schoenenmaatjes project van
de caritas in samenwerking met De
Zandplaat
Uit de nieuwjaarstoespraak,
Ad Schenk

Ter gelegenheid van het honderdjarig
bestaan van de katholieke basisschool
op Ovezande, heeft het bestuur van de
parochiekern aan ‘De Zandplaat’ een
nieuwe kerststal aangeboden. Een vrijwilliger heeft deze in elkaar getimmerd.
Gedurende de weken voor Kerstmis heeft

EEN BLIK OP DE TOEKOMST
Het gestaag dalende ledenaantal van onze
geloofsgemeenschap te Ovezande is een
punt van zorg. Stonden in 2006 nog 745
katholieken bij ons ingeschreven, op dit
moment is dat onder de 600 gezakt tot
593. Toch een forse daling van meer dan

20% in 8 jaar tijd.
De verdeling over de leeftijden laat grote
getallen zien in de categorieën van 40
tot 50, van 50 tot 60 en van 60 tot 70. De
opbouw in de klassen van 0 tot 10, van 10
tot 20 en van 20 tot 30 is redelijk stabiel
met 45 mensen per klasse. Dat stelt dan
weer enigszins gerust. Als dit zo doorzet,
gaan we naar een parochiekern met een
kleine 400 leden. Daar zouden we dan in
40 jaar geleidelijk naar toe zakken, een
halvering ten opzichte van 2006. Is dat
rampzalig? Ik vermoed dat er in die veertig
jaar nog zoveel niet te voorziene zaken
zullen gebeuren dat het weinig zin heeft
om ons met dit vraagstuk bezig te houden.
Waar het om zal gaan, is hoe we met
steeds minder mensen toch onze dorpskerk levend en vitaal kunnen houden. In
2014 heeft de Pater Damiaanparochie in
de acht kernen metingen van vitaliteit en
zelfdragendheid gehouden. Onze parochiekern kwam daar zeker met een mooie
voldoende uit. Het is vooral een aansporing om moed te houden, om aan de slag
te blijven. Alle vrijwilligers dragen nu al
hun steentje bij om parochiekern Ovezande
draaiende te houden: van penningmeester
tot de bloemengroep, van de kerkschoonmakers tot de ledenadministratie, van de
caritas tot de gebouwenmensen. Alleen
op deze wijze lukt het om samen de parochiekern Onze Lieve Vrouw Hemelvaart
Ovezande vitaal en levendig te houden.
Daartoe zijn we allemaal geroepen. Daar
mogen we allemaal een rol in vervullen.
Ad Schenk

OECUMENISCHE DIENST
Op zondag 18 januari is er in onze kerk
geen viering, omdat we deelnemen aan
de oecumenische dienst op Driewegen.
Deze staat in het kader van de Week van
Gebed voor de Eenheid van de christenen, en begint om 10.00 uur. Leden van
onze parochiekern en van de protestantse
gemeente hebben de dienst voorbereid.
Voorgangers zijn ds. Arie van der Maas
en diaken Egbert Bornhijm. Het koor ‘Pius
X’, aangevuld met zangers uit de DEOgemeente, verleent zijn medewerking.
BIJ ELKAAR OP VERHAAL KOMEN
We genieten van de gastvrijheid in
NieuwSande op de donderdagen 29 januari, 5 februari en 12 februari van 10.00
uur tot 12.00 uur. We gaan met elkaar in
gesprek over thema's zoals omgaan met
tijd, verleden, heden en toekomst. Zorg
van anderen. Betekenis van je relaties.,
Iedereen van 55+ is van harte welkom
Gespreksleiding, door pastor Jeanine
Heezemans.

Parochiekern
Schouwen	Duiveland
Correspondentieadres:
Postbus 265, 4300 AG Zierikzee
Website: www.rkschouwenduiveland.nl
Parochiekernsecretariaat:
Mosselstraat 4 4301 JN Zierikzee;
tel. 0111-417505
Geopend op dinsdag en donderdag
van 9.30 – 11.30 uur.
Adres Heilige Willbrorduskerk
Hoge Molenstraat 86, Zierikzee
Adres Onze Lieve Vrouwe op Zee-kerk
Serooskerkseweg 2, Burgh-Haamstede.
Financiele gegevens:
Rabobank NL25RABO0375102485
t.n.v. Pater Damiaanparochie kern Zierikzee
Doopcontactpersoon:
Tiny Kieboom, tel 0111-415238
Leden-administratie:
Jan Versaevel e-mail janversaevel@zeelandnet.nl
Kopijadres Parochienieuws:
Marijke Clarijs, Kokmeeuwstraat 11
4301 WP Zierikzee e-mail clarijs@zeelandnet.nl

LIEF EN LEED
Op 30 november is door het Heilig
Doopsel in onze parochiegemeenschap
opgenomen: Daphne van Bergen uit
Bruinisse.
NIEUWJAARSWOORDJE 2015
In het begin van het jaar kijken we
terug naar het afgelopen jaar, maar
kijken we ook naar het nieuwe jaar.
Onze paus Franciscus heeft dit jaar
laten zien dat hij alle mensen, ongeacht huidskleur, afkomst, man of vrouw,
geaardheid of leeftijd, allemaal heel
belangrijk vindt. De kerk bestaat in
eerste instantie uit mensen en daarna
uit gebouwen. Mensen, daar draait het
allemaal om en daar doen we het voor.
Op Schouwen-Duiveland hebben we
gelukkig nog steeds voldoende vrijwilligers die ervoor zorgen dat we samen
één parochiekern vormen. Ook op
bestuurlijk vlak kunnen we nog steeds
rekenen op grote betrokkenheid. Zo
heeft Judith Remijn in oktober het kerkbestuur, namens Schouwen-Duiveland,
aangevuld. En Diana Huijbreghtse heeft
Hester Praet opgevolgd in de parochiekerncommissie. We denken als mensen
van onze parochiekern aan elkaar. Zo
is er een speciale bezoekgroep die op
verzoek langs komt bij mede-parochianen, we hebben het afgelopen jaar een
heel gezellig parochiefeest gehouden,
er is nauw contact met de KBO en de
Caritas, we organiseren een gezellige
Paasmarkt in Haamstede en een even
gezellige Kerstmarkt in Zierikzee.
Henny Verkaart is een van deze vrij-

willigers die ervoor zorgen dat alles
goed draait. Zij heeft er in december zelfs een lintje voor gekregen.
Wat ik ook bijzonder vind zijn onze
pastores. Pastoor Van Hees heeft zich
dit jaar als een echte herder laten zien
en is een echt mensen-mens. Hij liet
zijn gezicht overal zien en had interesse
in alle vrijwilligers. Pastor Verdaasdonk
heeft zich ontpopt als een echte
Sherlock Holmes. Er waren wat twijfels
en vragen over een zilveren standaard
en er kwam een verzoek vanuit Texel
over een hele oude preekstoel. Als een
echte speurneus duikt hij erin en weet
hij antwoorden op mijn vragen te geven.
We zijn één kerk door onze vrijwilligers,
onze koorleden, onze parochianen en
onze pastores. Laten we elkaar steunen
bij het kerk zijn.
Deze mensen komen samen in gebouwen. In het afgelopen jaar zijn hieraan
zowel in Haamstede als in Zierikzee veel
werkzaamheden verricht. In Haamstede
is er schilderwerk verricht en is de patio
weer veilig en opgeknapt en klaar voor
gebruik. In Zierikzee is ook schilderwerk
verricht en veel aanpassingen aangebracht in verband met de verzekering.
Ook aan de veiligheid is gedacht en zijn
er leuningen aangebracht voor de koorleden en bij het altaar. Aan gebouwen
heb je altijd onderhoud en dus is het
werk nooit klaar, maar er zijn grote en
goede stappen gezet.
Wat zal de toekomst ons brengen.
Ondanks het feit dat in het begin van
2014 het aantal kinderen bij de kindernevendienst behoorlijk terugliep stemt
het bezoek aan de kindernevendienst
in de decembermaand mij hoopvol.
Marion, Diana en Ton hadden voor een
hele mooie en sfeervolle gezinsviering
gezorgd. De kerk zat vol met jonge
mensen en daar komt mijn hoop vandaan. Van deze mensen en van de vele
vrijwilligers, moeten we het toch ook in
de toekomst hebben.
Erik Steegmans

VESPERS
Op zondag 18 januari is er om 16.00
uur een vesper met aanbidding. Zondag
15 februari is er een gewone vesperviering. Beide vieringen zijn in de
Willibrorduskerk en beginnen om 16.00
uur.
HET SACRAMENT VAN DE ZIEKEN
Om de twee jaar wordt in verpleeghuis
Cornelia een gezamenlijke ziekenzalving/zegening gehouden voor wie dat
graag zou willen. Ook als u de zieken25

zalving al eens eerder ontving kunt u
hieraan deelnemen. U hoeft niet ziek
te zijn om het Sacrament van de zieken te ontvangen. Er is gekozen voor
verpleeghuis Cornelia omdat zij over
een goede accommodatie beschikken
en voor iedereen gemakkelijk te bereiken is. Maar zeker voor de bewoners
van de Cornelia. U kunt zich hiervoor
aanmelden bij Pastoor van Hees, Pastor
Verdaasdonk of bij het secretariaat.
Ook personen buiten onze parochie
kunnen aan deze ziekenzalving deelnemen indien zij dat wensen.
Datum: dinsdag 3 maart om 10.30 uur
in verpleeghuis Cornelia.
TERUGBLIK CECILIAVIERING
Op Christus Koningzondag 23 november
was er een bijzondere Ceciliaviering,
die werd voorgegaan door Pastoor Fons
van Hees en Pastor A. Verdaasdonk. We
zongen de mooie mis “L hora passa”
van L. Viadana en tijdens de communie “Nunc dimittis” van C. Wood
waar Peter Verkaart de solopartij perfect zong.
Na de communie reikte de Pastoor de
twee jubilarissen Tonnie SchouwenaarVerkaart (40 jaar koorlid) en Peter
Verkaart (50 jaar koorlid) op het altaar
de bijbehorende oorkondes uit en prees
hen voor hun inzet. In de kerk was
er gelegenheid om hen te feliciteren.
Tijdens het gezellige feest in het parochiecentrum werden Tonnie en Peter
en hun families toegesproken door de
voorzitter van het koor Johan van de
Waart en kreeg Tonnie de gouden eremedaille en Peter het gouden 50 speldje
wat behoort bij de Gregoriusspeld, uitgegeven door de Gregoriusvereniging.
En daar horen natuurlijk bloemen bij,
waarna alle koorleden een toast uitbrachten. Tijdens het borreluurtje was
er een leuke verloting om de kosten te
dekken, waarna een kop soep en een
heerlijk belegd broodje prima smaakte.
Deze saamhorigheid is een stukje verbroedering die we zeker hoog houden,
want tenslotte is een eucharistieviering zonder koor als een eitje zonder
zout…
Leny Kouijzer-Welleman

TERUGBLIK KERSTMARKT
Het was weer supergezellig om elkaar
op de kerstmarkt te ontmoeten en
tevens wat kerstcadeautjes te vinden.
En natuurlijk ook even tijd voor koffie
met lekker gebak, een oliebol, soep
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en/of een glaasje gluhwein. Na het
opruimen was het tijd voor de loting
van de boodschappenmanden. Pastoor
Fons van Hees deed dat uitstekend en
kon de volgende mensen blij maken: de
dames J. Verkaart en A. Schaap en de
heer D. Verboom, allen uit Zierikzee,
waren de gelukkige winnaars. De netto
opbrengst van de kerstmarkt is ongeveer 1500 euro, dat hebben we toch
mooi weer met zijn allen voor elkaar
gekregen. nze hartelijke dank gaat uit
naar allen die hier een bijdrage aan
geleverd hebben, zowel met praktische
hulp, via sponsoring en uiteraard u als
bezoeker. De foto´s die gemaakt zijn
staan inmiddels op de website
www.rkschouwenduiveland.nl

KINDERNEVENDIENST
De adventszondagen hebben we met
12 kinderen, die trouw kwamen, iedere week gevierd. We hebben uit het
boek “Kind op zondag” gewerkt met als
thema “Verderkijkers”. Een heel leuk
thema om mee te werken. We hadden
onze eigen adventskrans waar iedere
zondag een kaarsje meer werd aangestoken. Het vuur werd meegenomen
vanuit de kerk. Daarna luisterden we
naar een mooi verhaal en praatten we
over wat er nu eigenlijk bedoeld werd.
Vervolgens werkten we ieder zondag
aan een lantaarn waarvan ieder vak een
betekenis heeft. Zo is het eerste vak het
huis van de meester, het tweede vak
Johannes de Doper (de verteller van
het bijzondere verhaal), het derde vak
de wolf en het lam (verdraagzaamheid)
en het vierde vak een engel (Gabriël
met de blijde boodschap). De laatste
zondag hebben we samen naar het ver-

haal van de zandtovenaar geluisterd en
we hebben gezongen. Wij kijken terug
op gezellige en fijne bijeenkomsten, het
was een mooie voorbereiding op het
kerstfeest.
Kindernevengroep
Diana en Marion

ADVENTSVIERING / KONINKLIJKE
ONDERSCHEIDING
Ruim 70 oudere parochianen hebben
op woensdag 17 december deelgenomen aan een sfeervolle adventsviering
waarin Pastoor Fons van Hees en Pastor
Verdaasdonk voorgingen. De aanwezigen waren verrast door een onaangekondigd bezoek van burgemeester
Rabelink. Samen met zijn echtgenote
en de kabinetschef heeft hij na de
viering geholpen met het uitserveren
van de drankjes en de maaltijd. Dit
bezoek werd zeer op prijs gesteld en
de sfeer was geweldig. Henny Verkaart
heeft het kerstverhaal weer voorgedragen en daaropvolgend had de burgemeester ineens zijn ambtsketen om.
Hij bedankte voor de prettige ontvangst
en gaf alle vrijwilligers een pluim. Eén
in het bijzonder. Henny werd gevraagd
om op te staan, haar familie werd er bij
geroepen en de burgemeester ging over
tot het uitreiken van een Koninklijke
Onderscheiding, de benoeming tot lid
in de Orde van Oranje-Nassau. Henny
kreeg deze onderscheiding vanwege
haar jarenlange en grote verdienste
voor de Rooms Katholieke samenleving
op Schouwen-Duiveland. Er zijn weinig
zaken in en rondom de kerk waar Henny
niet bij betrokken is, sterker nog, zij
vervult veelal een voortrekkersrol. Denk
aan 35 jaar Caritas en de in 2013 opgerichte bezoekgroep. Daarnaast was
Henny nauw betrokken bij de oprichting van de KBO afdeling SchouwenDuiveland, waar zij nog steeds in het
bestuur zit en bijzonder actief functioneert. Uiteraard feliciteren wij Henny
van harte met deze terecht toegekende
waardering. We kunnen terugzien op
een heel fijne adventsviering.
Henny, je mag het volgend jaar weer tot
en met het einde regelen!
Namens de Caritas,
Tinus Coolbergen

GELOOFSVORMING MET
VOLWASSENEN
3 februari Thema: Magnificat
Februari is een maand waarin het feest
van Maria Lichtmis wordt gevierd. Een
feest gewijd aan Maria, de moeder

van Jezus. Maar zij is meer dan dat,
zij is een sterke vrouw en dat laat zij
horen in haar lofzang het Magnificat.
Componisten uit alle tijden hebben zich
laten inspireren door haar lofzang en de
tekst op muziek gezet. Daarbij speelt de
tijdsgeest en het persoonlijk geloofsleven van de componist een belangrijke
rol. Dominee Maarten Diepenbroek uit
Burgh zal ons vanuit zijn kennis (passie) als kerkmusicus mee nemen en
luisterend laten genieten van Maria’s
lofzang.
Dinsdag 3 februari in de Willibrorduskerk
in Zierikzee. Aanvang 20.00 uur.
3 maart Thema: Vastenmaaltijd
Traditiegetrouw gaan wij ook dit jaar
weer samen de vastenmaaltijd nuttigen
en de opbrengst gaat zoals ieder jaar
naar de Voedselbank van Schouwen
Duiveland. Delen van onze overvloed
en danken voor de spijs die ons gegeven wordt. Leiding: de werkgroep
Geloofsvorming Met Volwassenen.
Dinsdag 3 maart in de Willibrorduskerk
in Zierikzee. Aanvang 19.00 uur.

KBO
Koffieochtend
Op dinsdag 3 februari is er weer de
maandelijkse koffieochtend van de
KBO. Vanaf 9.30 uur bent u van harte
welkom in het parochiecentrum voor
een gezellig praatje onder het genot
van een kopje koffie en/of thee.
Koffieochtend Brouwershaven
Op woensdag 11 februari is de koffieochtend in het Tonnenmagazijn in
Brouwershaven, ook hier is iedereen
van harte welkom. U kunt zich deze
ochtend uitleven met koersballen. Er
is in januari iemand van de ANBO
geweest om de spelregels uit te leggen, dus als u wilt kunt u het leren of
beoefenen.
Klaverjasavond
Op vrijdag 13 februari is de volgende
klaverjasavond gepland, aanvang 19.30
uur. De inleg is € 2,50 en voor een hapje
en drankje dragen wij zorg. U kunt zich
hiervoor opgeven bij Henny Verkaart,
tel. 414106 tot uiterlijk één week vantevoren.

SCHOONMAAK
Dit jaar willen we de grote schoonmaak houden op maandag 9 februari,
we beginnen om 9 uur met koffie en
de taken worden verdeeld. Halverwege
de ochtend drinken we nog wat en
rond 12.30 uur gebruiken we de lunch.
Daarna ronden we de werkzaamheden
af zodat we om ongeveer 14.00 uur
weer huiswaarts gaan. De parochianen
die al vaker mee hebben gewerkt ontvangen van ons een uitnodiging, maar
toch zouden we het fijn vinden dat
alle parochianen zich langs deze weg
uitgenodigd en welkom voelen om mee
te helpen. Helaas vergeten we soms
ook weleens iemand, menselijk toch?
Nieuwe gezichten binnen de groep zouden we heel fijn vinden. Voor meer
informatie en aanmelding (tot uiterlijk 5 februari) kunt u terecht bij Thea
Blommaert, tel. 06 53 74 28 61 of bij
Rian Duinhouwer, tel. 415244 of per
mail naar c.duinhouwer2@kpnplanet.nl
We kijken uit naar veel reacties!

VOOR UW AGENDA
Zondag 25 januari: Cantate 72 “Alles
nur nach Gottes Willen” door “Luscinia”
onder leiding van Wim Boer. In de
Betlehemkerk in Scharendijke. Aanvang
16.30 uur.
Woensdag 28 januari: ´Wat geloof jij
eigenlijk` door ds. Michiel de Zeeuw.
In de Thomaskerk. Aanvang 20.00 uur.
Donderdag 29 januari: lezing door ds.
Wim Jansen over zijn boek “Vlammend
paradijs”. In de Gasthuiskerk in
Zierikzee. Aanvang 20.00 uur, entree
5 euro.
Zondag 8 februari: “Zierikzingt “ in de
Nieuwe Kerk. Aanvang15.30 uur .

Thea en Rian

OECUMENE IN DE WESTHOEK
Taizéviering
Op zondag 8 februari zal in de
Hervormde kerk aan de Ring te
Noordwelle onder de vlag van "Samen
Vieren" een Taizéviering plaatsvinden.
Voorganger is Maarten Diepenbroek.
Aanvang 19.30 uur
Aswoensdagviering
In de Hervormde kerk te Burgh wordt
op Aswoensdag 18 februari om 19.30
uur een viering gehouden.
Vastenkalender 2015
Ook dit jaar wordt weer hard gewerkt
aan de 40-dagen kalender. Teksten zijn
verzameld en uitgetypt, het concept
is bijna klaar voor de drukker en de
kalender zal zeker op tijd in de kerken
liggen.

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

Kom langs en zie onze speciaalcollectie
relaxfauteuils met toebehoren en laat een
stoel aan uw eigen wensen aanpassen.
Of bel voor een brochure

Heerenstraat 9, ’s-Heerenhoek
0113-351311

het andere telecombedrijf
PROCES AUTOMATISERING
Advies - Installatie - Onderhoud
24 uurs service
Werrilaan 8 • ’s-Heerenhoek
Tel. 0113-352440
Fax 0113-352264
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colofon
PASTORAAL CENTRUM
Secretariaat/teamassistentie:
Plonie Paree
Ineke Priem
Zusterstraat 4, 4461 JA Goes
tel. 0113-218610
pastorteam@zeelandnet.nl
Openingstijden Pastoraal Centrum:
van di t/m vrij van 10.00 tot 12.00 uur
PASTORAAL TEAM
- Wiel Hacking, pastoraal werker
tel. 06-17598152
wielhacking@gmail.com
- F ons van Hees, pastoor
tel. 0111-720565
fons.van.hees1@gmail.com
- Jeanine Heezemans, pastoraal werker
tel. 06-44024841
jmaheezemans@xs4all.nl
- Bernard van Lamoen, pastoraal werker
b.v.lamoen@rkwalcheren.nl
- Paul de Maat, pastoor
tel. 0118-467076
pdemaat@planet.nl
- Ria Mangnus, pastoraal werker
r.mangnus@rkwalcheren.nl
TEAMWACHT
Tel. 06-53637130
bij overlijden van een dierbare of verzoek
om toedienen sacrament der zieken kunt u
dit nummer bellen: 24 uur bereikbaar.
vicariaat middelburg
Paul Verbeek, vicaris
Tel: 06-83215322
pverbeek@bisdombreda.nl
emeriti pastores
buijssen@zeelandnet.nl
tbrooymans@zeelandnet.nl
A. Verdaasdonk, 0111-420785
REDACTIE
- Goes
Riet Hopmans
- ’s-Heerenhoek Plonie Paree
- Heinkenszand Addie Nelen
- Kwadendamme Hans de Vos
- Lewedorp
Tilly van Klooster
- O-Z-Beveland Jeannet Kievit
- Ovezande
Marinus Bierens
- Sch-Duiveland Marijke Clarijs
- Pastoresteam Wiel Hacking
- Hoofdredactie Richard Gielens
vragen/opmerkingen: mail ze naar
parochienieuws@zeelandnet.nl
WEBSITE
www.paterdamiaanparochie.nl
OPLAGE
6100 exemplaren
VORMGEVING EN DRUK
- Drukkerij Driedijk
Noordland 3, 4451 RP Heinkenszand
tel. 0113-561942
info@drukkerijdriedijk.nl
www.drukkerijdriedijk.nl

KernZaken
activiteiten uit een van onze parochiekernen die vitaliteit uitstralen…

De feestdagen zijn alweer achter de rug, maar de herinneringen aan de drukke, maar
fijne decembermaand nog niet. Op Schouwen-Duiveland is de kerstmarkt een typische
kernactiviteit die niet vergeten mag worden. Vandaar wat impressies en een gemeende
nieuwjaarswens voor alle lezers.
Ik wens u een jaar
Als een alfabet
Met alle letters van A tot Z
Van arbeid, blijheid, creativiteit,
Tot zegen, zon en zaligheid.

