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"Afscheid nemen en een goed gevoel eraan over
houden, past dat wel bij elkaar?"

van de hoofdredacteur

Exodus

Juli en augustus zijn dé maanden van de uittocht: veel ingezetenen
van ons land (al of niet Nederlander) voelen de kriebels om de
kuierlatten of sleurhut te pakken en erop uit te trekken. Fileleed,
oververhitte kinderen op de achterbank, andersdenkende navigatiesystemen en defecte airco’s ten spijt. Deze vormen van vertrek
hebben iets plezierigs in zich.
In de weken daarvoor hebben honderdduizenden jongeren hun oude
school ‘gedag gezegd’ al of niet vergezeld met een afscheidsmusical
(basisschool), een stunt en een certificaat (examenklassen voortgezet onderwijs). Een beduidend kleiner aantal leerkrachten en docenten (verschil moet er zijn!) ziet dan de beste kans om het krijtje en
de rode pen aan de denkbeeldige wilgen te hangen en zegt ‘tabee’
tegen het onderwijs. Ook hier veel gelach en blijdschap, maar af en
toe een traan.
Afscheid nemen en een goed gevoel eraan over houden, past dat
wel bij elkaar?
Wie al die vluchtelingen op tv ziet, weet dat deze mensen echt rennen voor hun vrijheid; weg van oorlogsgeweld, dictatuur of natuurkrachten. Hun ogen verraden de angst, de pijn en de trauma’s die
zich al of niet reeds in hun hoofd aan het ontwikkelen zijn. In de tijd
van de uittocht uit Egypte waren er nog geen camera’s die konden
vastleggen hoe de Joden zich gevoeld moeten hebben, maar hedendaagse beelden vertellen eigenlijk niets nieuws: de geschiedenis
herhaalt zich; telkens weer opnieuw! Veertig jaar woestijn of veertig
dagen, weken of maanden ronddolen in een wereldvreemd land. Wat

is het verschil? Geen Mozes in de buurt, die op een rots kan slaan,
of ervoor kan zorgen dat manna of kwartels uit de lucht vallen. Nuchter als we tegenwoordig zijn, doen we een beroep op internationale
instanties die deze mensen moeten helpen.
Wie afscheid neemt van huis en haard, hetzij vrijwillig (studenten)
of noodgedwongen (vlucht), weet dat emoties hoogtij kunnen vieren.
De een zegt ‘tot ziens’ en weet dat deze woorden bewaarheid zullen worden. De ander kan deze woorden amper over de droge lippen krijgen, want komt er ooit nog een terugblik? Soms worden bij
een afscheid woorden gesproken, die beter hadden kunnen worden
doorgeslikt; al of niet met een kuch of oprisping.
Kinderen krijgen nog wel eens de opmerking dat ze ‘iets niet zo
mogen zeggen’, ook al zeggen ze de waarheid. Volwassenen leren
diplomatiek om te gaan met elkaar: niet altijd zeggen wat je denkt,
of iets anders zeggen dan je eigenlijk zeggen wil. Een leugentje om
bestwil?
Of u er nu op uittrekt, omdat dit nou eenmaal hoort; het vakantiegeld daarvoor toch bedoeld is; de buren vooral niet de indruk
moeten krijgen dat u zich dat niet kunt veroorloven; de kinderen na
de vakantie toch moeten kunnen vertellen waar ze allemaal geweest
zijn, of…
U gewoon doet wat u lekker vindt: thuis voor de buis; met een glas
op het gras; in een bootje met een broodje, in de luie stoel en lak
aan de hele boel!
Ik wens u fijne vakantieweken.

Parochienieuws nummer 6 verschijnt pas aan het eind van
de zomervakantie: donderdag 10 september en omvat al
het nieuws tot de periode half oktober. Kopij kunt u inleveren tot 27 augustus via de lokale redactie of algemeen
nieuws via de hoofdredactie:
parochienieuws@zeelandnet.nl

2

Exodus, toen, wat moet ik me daarbij voorstellen?
De Israëlieten woonden ongeveer vierhonderd jaar in Egypte, al was
dat niet hun eigen land. De familie van onderkoning Jozef was nog
steeds in Egypte, en werd steeds groter omdat er veel kinderen geboren werden. De nieuwe Farao maakte slaven van hen, ze moesten
zware dwangarbeid verrichten (de voorraadsteden Pitom en Raämses bouwen). Ze moesten steeds harder werken, en in hun grote
nood riepen ze tot God, die hen toen ging verlossen.
Mozes was door God uitgekozen om het volk Israël in te leiden; zijn
broer Aaron hielp hem. Toen Mozes nog een klein baby’tje was, had
zijn moeder hem in een mandje in de Nijl (de grootste rivier van
Egypte) verborgen. Zij hoopte dat hij niet gedood zou worden door de

De farao Ramses II, de koning van Egypte (circa 1279- 1212 voor
Christus) had de Israëlieten al een paar keer eerder toestemming
gegeven om uit Egypte weg te gaan, maar steeds bedacht hij zich.
Pas tijdens de regeerperiode van zijn opvolger/zoon Merenptah
(1212-1204 v. Chr.) vond de feitelijke uittocht plaats.
De Egyptenaren wilden zo graag dat de Israëlieten zouden vertrekken, dat ze hun zelfs gouden en zilveren juwelen en kleren meegaven! Dat kwam de arme Israëlieten goed van pas.
In de nacht dat alle eerstgeboren jongetjes en dieren in Egypte
werden gedood, moesten de Israëlieten een speciale maaltijd eten
met geroosterd lamsvlees, bittere kruiden en ongezuurd brood. God
gaf hun bevel om wat bloed aan de deurposten te strijken; als Hij
dat bloed zou zien, zou er bij hen niemand gedood worden. In die
bewuste nacht liet de farao het volk gaan. Vanaf die tijd vierden de
Israëlieten elk jaar het paasfeest (Pesach) om te gedenken dat God
hen uit Egypte had bevrijd.
Bijbelkenners vinden het aannemelijk dat het boek Exodus elementen uit verscheidene nomadische tradities
bevat in een verhaal dat oorspronkelijk over de tocht
gaat van slechts een van de groepen die de latere
staat Israël zouden vormen. De Bijbel suggereert dat
andere, verwante groepen even eens uit Egypte trokken en over het Sinai- schiereiland zwierven. Het
dolende volk uit Exodus zou dus representatief
zijn geweest voor het gehele Israëlitische volk
dat veertig jaar in de woestijn verbleef.

Egyptenaren. Mozes (wat ‘zoon’ betekent) werd door een Egyptische
prinses gevonden en groeide later op in het koninklijk paleis, nadat
een Hebreeuwse voedster (nota bene zijn biologische moeder) hem
grootbracht.

(bronvermelding: het geïllustreerde handboek van de Bijbel, J.R. Porter, 2007)

VREDE VERBINDT

Zaterdag 26 september om 19.00 u. in O.L.V.
Hemelvaart kerk in Ovezande.
Eind september is er een Vredesviering in Ovezande. Deze zal
worden opgeluisterd door de koren van het ROJK: Kwadendamme, Ovezande, s-Heerenhoek, Lewedorp en Heinkenszand.
Met deze viering sluiten wij de Vredesweek af.
Thema: Vrede Verbindt

Ontwikkelingen in zorgcentrum
'de kraayert'

Al geruime tijd zijn er ontwikkelingen aan de gang in zorgcentrum 'de Kraayert'. Een aantal bewoners zijn verhuisd naar
heinkenszand.
De woongelegenheden voor een aantal nieuwe bewoners die
meer zorg behoeven worden heringedeeld. Een gevolg daarvan is dat de kapel opgeofferd moet worden aan deze reorganisatie. Met het management van de kraayert is zorgvuldig
gesproken over de voortgang van de vieringen in de kraayert.
Dat is ook gebeurd met de vrijwilligers die sinds jaar en dag
de kapel. Bedienen en de bewoners met niet aflatende zorg
Naar de kapel brengen en weer terug naar hun kamer. Op
vrijdag 10 juli as om 13.30 Uur. Vindt de laatste eucharistieviering Plaats in de kapel van de kraayert. Ook de bewoners
die ondertussen zijn verhuisd worden voor deze viering uitgenodigd. Met ingang van woensdag 15 juli as. Om 14.30 Uur
worden de vieringen
Gehouden in het 'grand café' van de kraayert. Het management geeft alle medewerking om bij deze gelegenheden de
ruimte zo goed mogelijk aan te passen.
Vanaf die datum zullen de vieringen plaatsvinden elke woensdag om 14.30 Uur.
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juli/aug

Kerkdiensten in de regio
datum+tijd

plaats

voorganger

soort

koor en bijzonderheden

WEEKENDVIERINGEN EN GROTE FEESTDAGEN			
Dinsdag 7 juli					

09.30 uur Goes
F. van Hees
Eucharistieviering
Dagkapel
					
Vrijdag 10 juli					
09.00 uur Kwadendamme
Liturgie Groep
Viering van W en C
Dagkapel
13.30 uur Lewedorp
F. van Hees/J. Heezemans Eucharistieviering
Slotviering kapel De Kraayert
		
T. Brooijmans/H. Buijssen		
		
ds. M. Wisse/mw. M. 't Leven
			
Z aterdag 11 juli					
19.00 uur
Goes
F. van Hees
Eucharistieviering
Jongeren / kinderkoor muziekschool
19.00 uur
Heinkenszand
J. Heezemans
Viering van W en C
Dameskoor
					
					
Zondag 12 juli			
15e Zondag dh Jaar		
09.00 uur ´s-Heerenhoek
J. Heezemans
Viering van W en C
Herenkoor
09.00 uur Heinkenszand
H. Buijssen
Eucharistieviering
Free Spirit
09.15 uur
Zierikzee
F. van Hees
Eucharistieviering
Willibrorduskoor
09.30 uur Ovezande
E. Bornhijm
Viering van W en C
Pius X
10.00 uur
Goes
M. van Roekel
Viering van W en G
Admiraal De Ruyter Ziekenhuis
10.30 uur
Lewedorp
J. Heezemans /
Oecumenische
Camping Buitenhof, Dekkersweg 3
		
ds. B. de Graaf
openluchtviering
te Lewedorp mmv de Keysinger
				
RK-kerk geen viering
10.45 uur
Kwadendamme
E. Bornhijm
Viering van W en C
Einde schooljaarviering, Singing Voices
11.00 uur
Goes
H. Buijssen
Eucharistieviering
Herenkoor
11.00 uur
Haamstede
A. Verdaasdonk
Eucharistieviering
Afrikaans koor
11.00 uur
Hansweert
F. van Hees
Eucharistieviering
Gemengd koor
					
Dinsdag 14 juli					
09.30 uur Goes
F. van Hees
Eucharistieviering
Dagkapel
11.00 uur
Rilland
ds. W. Lolkema
Schoolviering
De Levensbron
11.00 uur
Heinkenszand
W. Hacking
Schoolviering
RK-kerk
					
Woensdag 15 juli					
14.30 uur
's-Heer-Arendskerke Liturgie Groep
Viering van W en C
Poelwijck
14.30 uur
Lewedorp
F. van Hees
Eucharistieviering
De Kraayert
					
Vrijdag 17 juli					
09.00 uur Kwadendamme
Liturgie Groep
Viering van W en C
Dagkapel
14.30 uur
Goes
J. Meeuwsen
Weeksluiting
Ter Weel / St. Maarten in de Groe
					
Z aterdag 18 juli					
19.00 uur
Goes
W. Hacking
Viering van W en C
L'Esprit
19.00 uur
Heinkenszand
F. van Hees
Eucharistieviering
Dameskoor
					
Zondag 19 juli			
16e Zondag dh Jaar		
09.00 uur 's-Heerenhoek
F. van Hees
Eucharistieviering
Samenzang
09.00 uur Heinkenszand
W. Hacking
Viering van W en C
Herenkoor
09.15 uur
Zierikzee
Liturgie Groep
Viering van W en C
Willibrorduskoor
09.30 uur Ovezande
H. Buijssen
Eucharistieviering
Pius X
10.30 uur
Lewedorp
Liturgie Groep
Viering van W en C
Eligius
10.45 uur
Kwadendamme
F. van Hees
Eucharistieviering
St. Caecilia
11.00 uur
Goes
H. Buijssen
Eucharistieviering
L'Esprit
11.00 uur
Haamstede
Liturgie Groep
Viering van W en C
Afrikaans koor
11.00 uur
Hansweert
W. Hacking
Viering van W en C
Gemengd koor
16.00 uur
Zierikzee
F. van Hees
Vesper
					
Dinsdag 21 juli					
09.30 uur Goes
F. van Hees
Eucharistieviering
Dagkapel
					
Woensdag 22 juli				
14.30 uur
Lewedorp
H. Buijssen
Eucharistieviering
De Kraayert

Vrijdag 24 juli					

09.00 uur Kwadendamme
Liturgie Groep
Viering van W en C
Dagkapel
					
Z aterdag 25 juli					
19.00 uur
Goes
Liturgie Groep
Viering van W en C
Herenkoor
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
Bavocantorij
					
Zondag 26 juli			
17e Zondag dh Jaar		
09.00 uur 's-Heerenhoek
H. Buijssen
Eucharistieviering
Dameskoor
09.00 uur Heinkenszand
Liturgie Groep
Viering van W en C
Samenzang
09.15 uur
Zierikzee
F. van Hees
Eucharistieviering
Willibrorduskoor
10.30 uur
Lewedorp
H. Buijssen
Eucharistieviering
Eligius, PC te gast in RK-kerk
10.45 uur
Kwadendamme
Liturgie Groep
Viering van W en C
St. Caecilia
11.00 uur
Goes
F. van Hees
Eucharistieviering
Herenkoor
11.00 uur
Haamstede
A. Verdaasdonk
Eucharistieviering
Samenzang
11.00 uur
Hansweert
Liturgie Groep
Viering van W en C
Gemengd koor
					
Dinsdag 28 juli					
09.30 uur Goes
W. Hacking
Viering van W en C
Dagkapel
					
Woensdag 29 juli				
14.30 uur
Lewedorp
H. Buijssen
Eucharistieviering
De Kraayert
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juli/aug

Kerkdiensten in de regio
datum+tijd

plaats

voorganger

soort

koor en bijzonderheden

WEEKENDVIERINGEN EN GROTE FEESTDAGEN			
Vrijdag 31 juli					

09.00 uur Kwadendamme
Liturgie Groep
Viering van W en C
Dagkapel
					
Z aterdag 1 augustus					
19.00 uur
Goes
H. Buijssen
Eucharistieviering
Con Amore
19.00 uur
Heinkenszand
W. Hacking
Viering van W en C
Dameskoor
					
Zondag 2 augustus			
18e Zondag dh Jaar		
09.00 uur 's-Heerenhoek
W. Hacking
Viering van W en C
Dameskoor
09.00 uur Heinkenszand
H. Buijssen
Eucharistieviering
Samenzang
09.15 uur
Zierikzee
E. Bornhijm
Viering van W en C
Willibrorduskoor
09.30 uur Ovezande
Liturgie Groep
Viering van W en C
Pius X
10.30 uur
Lewedorp
W. Hacking
Viering van W en C
Eligius
10.45 uur
Kwadendamme
H. Buijssen
Eucharistieviering
Singing Voices
11.00 uur
Goes
Liturgie Groep
Viering van W en C
Con Amore
11.00 uur
Haamstede
E. Bornhijm
Viering van W en C
Samenzang
11.00 uur
Hansweert
Liturgie Groep
Viering van W en C
Gemengd koor
12.15 uur
Goes
Portugese priester
Viering van W en G
Doopviering
18.00 uur Goes
S. Klim
Eucharistieviering
Poolse viering
					
Dinsdag 4 augustus					
09.30 uur Goes
W. Hacking
Viering van W en C
Dagkapel
					
Woensdag 5 augustus				
14.30 uur
Lewedorp
H. Buijssen
Eucharistieviering
De Kraayert

Donderdag 6 augustus					

10.00 uur
Goes
W. Hacking
Viering van W en C
Ter Valcke
					
Vrijdag 7 augustus					
09.00 uur Kwadendamme
Liturgie Groep
Viering van W en C
Dagkapel
16.45 uur
Goes
J. Heezemans
Weeksluiting
Gasthuis, Con Amore		
					
Z aterdag 8 augustus					
19.00 uur
Goes
J. Heezemans
Viering van W en C
Herenkoor
19.00 uur
Heinkenszand
E. Bornhijm
Viering van W en C
Samenzang
					
Zondag 9 augustus			
19e Zondag dh Jaar		
09.00 uur ´s-Heerenhoek
J. Heezemans
Viering van W en C
Herenkoor
09.00 uur Heinkenszand
H. Buijssen
Eucharistieviering
Herenkoor
09.15 uur
Zierikzee
A. Verdaasdonk
Eucharistieviering
Willibrorduskoor
09.30 uur Ovezande
E. Bornhijm
Viering van W en C
Pius X
10.00 uur
Lewedorp
ds. M. Wisse
Gastviering PC-kerk
RK-kerk geen viering
10.45 uur
Kwadendamme
E. Bornhijm
Viering van W en C
St. Caecilia
11.00 uur
Goes
H. Buijssen
Eucharistieviering
Herenkoor
11.00 uur
Haamstede
A. Verdaasdonk
Eucharistieviering
Samenzang
11.00 uur
Hansweert
J. Heezemans
Viering van W en C
Gemengd koor
					
Dinsdag 11 augustus					
09.30 uur Goes
H. Buijssen
Eucharistieviering
Dagkapel
					
Woensdag 12 augustus					
14.30 uur
's-Heer-Arendskerke Liturgie Groep
Viering van W en C
Poelwijck
14.30 uur
Lewedorp
H. Buijssen
Eucharistieviering
De Kraayert
					
Vrijdag 14 augustus					
09.00 uur Kwadendamme
Liturgie Groep
Viering van W en C
Dagkapel
					
Z aterdag 15 augustus			
Maria Ten Hemelopneming		
19.00 uur
Goes
W. Hacking
Viering van W en C
Herenkoor
19.00 uur
Heinkenszand
H. Buijssen
Eucharistieviering
Dameskoor
					
Zondag 16 augustus			
20e Zondag dh Jaar		
09.00 uur ´s-Heerenhoek
H. Buijssen
Eucharistieviering
Samenzang
09.00 uur Heinkenszand
Liturgie Groep
Viering van W en C
Samenzang
09.15 uur
Zierikzee
A. Verdaasdonk
Eucharistieviering
Willibrorduskoor
09.30 uur Ovezande
W. Hacking
Viering van W en C
Pius X, Maria Tenhemelopneming,
				
koffie drinken
10.30 uur
Lewedorp
Liturgie Groep
Viering van W en C
Eligiuskoor
10.45 uur
Kwadendamme
W. Hacking
Viering van W en C
St. Caecilia
11.00 uur
Goes
W. Kouijzer
Eucharistieviering
Con Amore
11.00 uur
Haamstede
A. Verdaasdonk
Eucharistieviering
Samenzang
10.00 uur
Hansweert
H. Buijssen
Eucharistieviering
Gemengd koor
K
					
Dinsdag 18 augustus 					
09.30 uur Goes
W. Hacking
Viering van W en C
Dagkapel

Woensdag 19 augustus				

14.30 uur
Lewedorp
F. van Hees
Eucharistieviering
De Kraayert
					
Vrijdag 21 augustus					
09.00 uur Kwadendamme
Liturgie Groep
Viering van W en C
Dagkapel
					
Z aterdag 22 augustus					
19.00 uur
Goes
J. Heezemans
Viering van W en C
Herenkoor
19.00 uur
Heinkenszand
F. van Hees
Eucharistieviering
Samenzang
					
Zondag 23 augustus			
21e Zondag dh Jaar		
09.00 uur ´s-Heerenhoek
E. Bornhijm
Viering van W en C
Dameskoor
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aug/sept

Kerkdiensten in de regio
datum+tijd

plaats

voorganger

soort

koor en bijzonderheden

WEEKENDVIERINGEN EN GROTE FEESTDAGEN			
09.00 uur Heinkenszand
Liturgie Groep
Viering van W en C
Herenkoor
09.15 uur
Zierikzee
F. van Hees
Eucharistieviering
Willibrorduskoor
09.30 uur Ovezande
J. Heezemans
Viering van W en C
Pius X
10.30 uur
Lewedorp
E. Bornhijm
Viering van W en C
Eligius
10.45 uur
Kwadendamme
H. Buijssen
Eucharistieviering
St. Caecilia
11.00 uur
Goes
F. van Hees
Eucharistieviering
Herenkoor
11.00 uur
Haamstede
Liturgie Groep
Viering van W en C
Samenzang
11.00 uur
Hansweert
J. Heezemans
Viering van W en C
Gemengd koor
					
Dinsdag 25 augustus 					
09.30 uur Goes
F. van Hees
Eucharistieviering
Dagkapel

K

Woensdag 26 augustus				

14.30 uur
Lewedorp
J. Heezemans
Viering van W en C
De Kraayert
					
Vrijdag 28 augustus					
09.00 uur Kwadendamme
Liturgie Groep
Viering van W en C
Dagkapel
14.30 uur
Goes
J. Meeusen
Weeksluiting
Ter Weel / St. Maarten in de Groe
					
Z aterdag 29 augustus					
19.00 uur
Goes
eigen priester
Vietnamese viering
Dagkapel
19.00 uur
Goes
E. Bornhijm
Viering van W en C
Con Amore
19.00 uur
Ovezande
F. van Hees
Eucharistieviering
Oal In, jongerenviering
19.00 uur
Heinkenszand
W. Hacking
Viering van W en C
Samenzang
					
Zondag 30 augustus			
22e Zondag dh Jaar		
09.00 uur ´s-Heerenhoek
F. van Hees
Eucharistieviering
Herenkoor
09.00 uur Heinkenszand
H. Buijssen
Eucharistieviering
Dameskoor
09.15 uur
Zierikzee
A. Verdaasdonk
Eucharistieviering
Willibrorduskoor
10.30 uur
Lewedorp
H. Buijssen
Eucharistieviering
Con Dios
10.30 uur
Hansweert
W. Hacking /
Oecumenische viering
Jeugdhonk Answest,
				
RK Zangkoor en de Cantorij
10.45 uur
Kwadendamme
Liturgie Groep
Viering van W en C
Singing Voices
11.00 uur
Goes
F. van Hees
Eucharistieviering
Con Amore
11.00 uur
Haamstede
A. Verdaasdonk
Eucharistieviering
Samenzang
					
Dinsdag 1 september					
09.30 uur Goes
F. van Hees
Eucharistieviering
Dagkapel
					
Woensdag 2 september				
14.30 uur
Lewedorp
F. van Hees
Eucharistieviering
De Kraayert

K

Donderdag 3 september 					

10.00 uur
Goes
W. Hacking
Viering van W en C
Ter Valcke
					
Vrijdag 4 september					
09.00 uur Kwadendamme
Liturgie Groep
Viering van W en C
Dagkapel
19.00 uur
Zierikzee
F. van Hees
Eucharistieviering		
					
Z aterdag 5 september					
19.00 uur
Goes
Liturgie Groep
Viering van W en C
Herenkoor
19.00 uur
Heinkenszand
F. van Hees
Eucharistieviering
Dameskoor
					
Zondag 6 september			
23e Zondag dh Jaar		
09.00 uur ´s-Heerenhoek
F. van Hees
Eucharistieviering
Dameskoor
09.00 uur Heinkenszand
J. Heezemans
Viering van W en C
Herenkoor
09.15 uur
Zierikzee
A. Verdaasdonk
Eucharistieviering
Willibrorduskoor
09.30 uur Ovezande
H. Buijssen
Eucharistieviering
Pius X
10.30 uur
Lewedorp
J. Heezemans
Viering van W en C
Con Dios
10.45 uur
Kwadendamme
F. van Hees
Plukviering
Gregoriaans, Herenkoor Heinkenszand
11.00 uur
Goes
H. Buijssen
Eucharistieviering
Herenkoor
11.00 uur
Haamstede
A. Verdaasdonk
Eucharistieviering
Samenzang
11.00 uur
Hansweert
Liturgie Groep
Viering van W en C
Gemengd koor
					
Dinsdag 8 september					
09.30 uur Goes
F. van Hees
Eucharistieviering
Dagkapel
					
Woensdag 9 september					
14.30 uur
's-Heer-Arendskerke Liturgie Groep
Viering van W en C
Poelwijck
14.30 uur
Lewedorp
H. Buijssen
Eucharistieviering
De Kraayert
					
Vrijdag 11 september					
09.00 uur Kwadendamme
Liturgie Groep
Viering van W en C
Dagkapel
14.30 uur
Goes
J. Meeusen
Weeksluiting
Ter Weel / St. Maarten in de Groe
					
Z aterdag 12 september					
19.00 uur
Goes
F. van Hees
Eucharistieviering
Con Amore
19.00 uur
Heinkenszand
W. Hacking
Viering van W en C
Free Spirit
					
Zondag 13 september			
24e Zondag dh Jaar		
09.00 uur ´s-Heerenhoek
H. Buijssen
Eucharistieviering
Herenkoor
09.00 uur Heinkenszand
F. van Hees
Eucharistieviering
Herenkoor
09.15 uur
Zierikzee
Liturgie Groep
Viering van W en C
Willibrorduskoor
09.30 uur Ovezande
W. Hacking
Viering van W en C
Pius X
10.30 uur
Lewedorp
F. van Hees
Eucharistieviering
Eligius
10.45 uur
Kwadendamme
W. Hacking
Buitenviering
Con Affezione, vrijwilligersdag
11.00 uur
Goes
Liturgie Groep
Viering van W en C
Herenkoor
11.00 uur
Haamstede
Liturgie Groep
Viering van W en C
Samenzang
11.00 uur
Hansweert
H. Buijssen
Eucharistieviering
Gemengd koor
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Regionale misdienaarsdag op zondag 21 juni in Ovezande

Dit jaar vierden we ons vijfjarig jubileum! Daar wilden we natuurlijk
een bijzondere dag van maken. En er op terugkijkend kunnen we
volmondig zeggen: Dat is helemaal gelukt! Om 13.30 uur waren alle
31 kinderen/ jongeren uit heel de regio aanwezig en konden we de
dag beginnen. Na kort met elkaar te hebben kennis gemaakt, werd
het thema van deze dag op een actieve manier duidelijk, al speurend in de tuin vonden ze puzzelstukken met alle werken van de:
Zeven werken van Barmhartigheid. Om meer over deze werken te
weten te komen werden de kinderen in 5 groepen verdeeld om te
gaan speed-daten met 5 bijzondere gastsprekers. Majoor Van Vuuren van het Leger des Heils, die heeft de kinderen van alles verteld
over: hongerigen eten geven, dorstigen te drinken geven en naakten
kleden. Veel kinderen hadden zakken kleding meegenomen om aan
het Leger des Heils mee te kunnen geven.

Dan was er Wim Back van de Zonnebloem, die vertelde over het
bezoeken van zieken, eenzame mensen en gehandicapten.
Linda van Wingen, uitvaartondernemer, die heeft stap voor stap uitgelegd hoe het na een overlijden allemaal in z’n werk gaat, zo kreeg
dus het werk, de doden begraven ook een plaats op deze middag.
De kinderen mochten aansluitend een kaarsje aansteken voor een
dierbare overledene, met dit lichtje wilden we ook hen op deze dag
dichtbij ons hebben in ons hart.
Ook over het werk, vreemdelingen opvangen, hebben de kinderen
veel geleerd, Cor en Bjorn twee enthousiaste vrijwilligers van het
asielzoekerscentrum in Goes hadden ook nog twee bewoners en
hun kinderen meegenomen. Zij zouden het ontzettend leuk vinden
als we ook een keer bij hen op bezoek komen! Dus wie weet krijgt
dit nog wel een vervolg! Om iets te vertellen over het bezoeken van
gevangenen hadden we Dirk uitgenodigd, hij is vrijwilliger bij Exodus, een organisatie die zich hard maakt om bezoeken van kinderen

te regelen aan hun ouders die in de gevangenis zitten. Behoorlijk
indrukwekkend! Na zoveel informatie was het tijd om lekker actief
en creatief aan de slag te gaan, er konden kaarten gemaakt worden
voor gevangenen. Die gaan we met een kleine delegatie op zaterdag
4 juli in Torentijd aanbieden, tijdens een viering waarin pastor Ineke
van de Par voor zal gaan. Ook konden er bloemstukjes voor zieke,
eenzame of verdrietige mensen gemaakt worden. Deze zijn door
enkele misdienaars maandagmiddag bij de mensen bezorgd, dat
kleine bezoekje , die kleine attentie deed hen erg goed! Ondertussen
hielpen de andere kinderen met het klaar maken van het avondeten.
Want met nog ouders, broertjes en zusjes erbij zouden we met zo’n
70 personen zijn om te eten! Maar goed, we hadden aan de ouders
beloofd dat de kinderen na het eten, hen iets te laten zien hadden,
dus ….aan de slag met de opdrachten……..
Groep 1: Maak een tv reclame over: Hongerigen te eten geven.
Groep 2: Maak een waterquiz over: Dorstigen te drinken geven
Groep 3: 	Kleed drie naakte paspoppen aan en maak er personen
met levensverhaal van.
Groep 4: Maak een leuk toneelstukje over zieken bezoeken.
Groep 5: 	Er staat een groep vluchtelingen op ons te wachten, maak
een presentatie over wat er allemaal voor nodig zou zijn
om deze mensen goed op te vangen.
Groep 6: 	maak een rap, lied of gedicht over de gevangenen
bezoeken.

Het zevende werk, de doden begraven waren de kaarsje die heel de
dag brandden. Nou, de kinderen gingen aan de slag! Er werd geknutseld, verkleedkleren gezocht, geoefend. Wat plankenkoorts overwonnen, ze waren er helemaal klaar voor.
Maar eerst een hapje eten. De ouders, broertjes zusjes en ook pastoor Van Hees kwamen binnen en het werd een gezellige drukte.
Omdat het weer het niet toeliet om met z’n allen buiten te eten,
moest er wat geïmproviseerd worden. Met wat passen en meten
konden we allemaal aan tafels achter in de kerk. En genoten we van
heerlijke tomatensoep, een stokbroodje gezond en een ijsje toe!
Toen was het tijd voor de optredens en nam iedereen plaats in de
banken. Wat deden alle kinderen dit ontzettend leuk! Je hoorde
heel duidelijk in hun verhalen terugkomen wat ze eerder deze dag
van de gastsprekers hadden gehoord en goed in hun oren hadden
geknoopt! Een fluitiste en een van haar leerlingen speelden mooie
muziek tussen de stukjes door, zodat het allemaal mooi in elkaar
overliep. Dit alles verdiende een groot applaus na afloop!
Hiermee besloten we deze fijne dag, waar kinderen en vrijwilligers
uit heel de regio bij betrokken waren en samen iets heel moois hebben neergezet! Dank je wel voor jullie komst, hulp en enthousiasme!
Werkgroep: Anneke Harten,
Carlo Boonman en Charlotte den Toonder
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Waarom daarom
een rubriek die antwoord probeert te vinden op
vragen die leven bij gelovigen en/of kerkgangers,
die zaken waarnemen waarmee ze ‘even’ niet uit
de voeten kunnen….
WAAROM In de meeste kerken vind je bij de ingang nog een wijwatervat. Helaas kom je steeds meer bakken tegen die droog staan,
hoe kan dat?
DAAROM: Eind jaren zeventig veranderde de visie ten aanzien van
wijwater zowel in de kerk, als thuis. Tot die tijd hingen in veel huizen
kleine wijwatersbakjes, gevuld met wijwater. Vooral in slaapkamers
en de gang boven (overloop) zag je ze hangen. De meeste mensen
maakten een kruisteken met wijwater als ze ’s ochtends opstonden,
maar ook weer als ze gingen slapen.

Misschien dat enige achtergrondinformatie helpt
Een wijwatervat of aspersorium is een vat of bekken met wijwater
dat in katholieke kerken meestal bij de deuren geplaatst is, opdat
de gelovigen bij het binnentreden van de kerk zich ermee kunnen
besprenkelen, terwijl men een kruisteken maakt, als symbool der
uiterlijke reiniging.
Soms staat het op een voetstuk en soms is het in de muur gemetseld. Bij het binnengaan van de kerk
dopen de gelovigen de vingertoppen
van de rechterhand in het bekken en
maken daarna een kruisteken. Het wijwaterbekken is dikwijls uit natuursteen
vervaardigd. Wijwaterbekkens zijn al te
vinden in kerken die dateren van enkele
eeuwen na Christus.
Wijwater kan worden gebruikt om allerlei
zaken aan God te wijden, en om ze zo
tegen kwaad en onheil te beschermen.
Bijvoorbeeld een woning, een auto, een

nieuw gebouw, of de boorkop van de
Westerscheldetunnel.
Wijwater mag na gebruik niet zomaar in
de gootsteen worden weggespoeld, omdat
er een zekere waarde aan wordt gehecht.
Het mag wel worden opgedronken of aan
planten worden geschonken.
Het uiterlijk reinigen heeft duidelijke dwarsverbanden met de voetwassing die we kennen bij onze Witte Donderdagviering, maar ook
bij rituelen van de moslims.
Een moslim die een gebed gaat doen, moet ritueel rein zijn. Alles
wat te maken heeft met seks of bevalling worden als grote onreinheid beschouwt. Braken, plassen, bloeden en een scheet laten als
kleine onreinheid. Bij kleine onreinheid volgt een wudu: reiniging
van het gezicht, de nek, de handen, de onderarmen en voeten. Bij
grote onreinheid dient het hele lichaam te worden gewassen (ghusl).
Voorafgaande aan de
wassing spreekt de
gelovige de intentie
(niyya) uit dat hij een
gebed gaat doen.
Het gebed wordt verricht in een speciale
rein verklaarde ruimte
of op een gebedskleed. Het spreekt vanzelf dat schoenen niet passen in een gebedsruimte of op een gebedskleed. Schoenen worden gezien als dragers
van bacteriën en dus ziekten. Het gooien van schoenen naar een
persoon, of het vertrappen van een afbeelding wordt in de islamitische wereld als een grote belediging gezien.
Richard Gielens, redactie

Cursus Theologische Verdieping Goes
Hebt u belangstelling voor theologie en geloof?
De Cursus Theologische Verdieping start weer!

Theologie is een boeiend vak. Het verdiept je geloof en verbreedt je
kijk op God en mensen. Wie samen met anderen de Bijbel bestudeert, ontvangt verrassende inzichten.
Te moeilijk? Nee hoor! Theologie is voor iedereen. Niet alleen voor
bollebozen of diepgelovige mensen. Tijdens de Cursus Theologische
Verdieping kan het zomaar gebeuren dat een lid van de kerkenraad
naast iemand zit die nooit in de kerk komt. Deze cursus is echt voor
iedereen die belangstelling heeft voor theologie en geloof. En die
belangstelling is groot, gezien het aantal nieuwe cursisten dat zich
de laatste jaren meldde.
“Ik heb veel geleerd,” schrijft iemand na afloop, “maar ook veel afgeleerd. Overbodige ballast, waarvan ik dacht dat het belangrijk was
voor mijn geloof, maar wat volstrekt overbodig bleek, en mijn geloof
zelfs in de weg stond.”
“Nu is de cursus voorbij. Tot mijn grote spijt, moet ik zeggen,” schrijft
een oud-cursist. “Iedere donderdagavond ging ik weer met veel plezier en vol verwachting ‘naar school’. En zelden werd ik teleurgesteld.”

Pelgrimsreis

Theologie is veelzijdiger dan je denkt, het bezig gaan daarmee is
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goed te vergelijken met een pelgrimsreis. Een verrijkende en verrassende ervaring. Niet alleen de cursisten zijn enthousiast, ook de
docenten geven graag en met grote betrokkenheid les. Ze zijn van
protestantse en katholieke huize en geven vakken als dogmatiek,
filosofie, kerkgeschiedenis en wereldgodsdiensten. De cursus duurt
twee jaar en wie wil kan er een derde, wat meer praktijkgericht jaar
aan vastknopen. Dan komen vakken aan de orde als spiritualiteit,
pastoraat, diaconaat en de betekenis van rituelen en liturgie.
Hebt u belangstelling voor theologie en geloof? Wilt u zich eens goed
gaan verdiepen in de Bijbel en daarin van alles voor uzelf ontdekken? Vraag dan de brochure aan waarin alle informatie staat over
kosten, lesuren, docenten en vakken. U kunt ook naar de informatieavond komen en kennis maken met docenten en oud-cursisten.
Informatieavond: 2 juli om 19.30 uur in

de VREDESKERK (voormalige Oosterkerk),
Ds. W.H. van der Vegtplein 2, in Goes.
Start cursus:
10 september 2015, om 19.00.
Voor meer informatie kijk op www.ctvgoes.nl
Brochure aanvragen kan via info@ctvgoes.nl

Theoloog des vaderlands
Wellicht heeft u nog nooit van deze eretitel
gehoord. Schaam u niet: in het dagblad
Trouw van maandag 22 juni kwam ik dit
artikel tegen. De bisschop van Groningen
en Leeuwarden, Gerard de Korte (1955),
won deze eretitel tijdens de vierde Nacht
van de Theologie, dankzij duizenden stemmen die via internet op hem werden uitgebracht. Hij versloeg hiermee onder andere
Jacobine Geel (die programma’s presenteert voor de NCRV).
Met deze uitverkiezing hoopt men het theologisch geweten van Nederland te promoten, want na de Dichter des Vaderlands en de Filosoof
des Vaderlands, kon een Theoloog van het Jaar niet uitblijven.
Gerard de Korte heeft zich vooral in het noorden vanaf zijn benoeming
tot bisschop (2008) geliefd gemaakt door zijn uitspraken. Hij oogst
vooral bewondering door het feit dat hij – lettend op zijn functie – vanuit pastoraal perspectief lastige vragen niet uit de weg gaat. Zo verweet
hij het CDA gebrek aan sociaal denken. De partij zou haar gevoeligheid
voor de onderklasse verliezen.
Bisschop De Korte zoekt nadrukkelijk de verbinding tussen theologie
en de samenleving. Hij weet wat er speelt en kan dat in begrijpelijke
taal brengen. Zo is hij tegenstander van het boerkaverbod, want / zo
vindt hij / met iemand die een zonnebril draagt, vind ik het ook lastig
communiceren.

De Korte mag de komende tijd meer belangstelling voor zijn ideeën
verwachten, omdat zo´n verkiezing naast publiciteit ook zichtbaarheid
en bereikbaar vraagt. In een praatprogramma zul je hem niet meteen
moeten zien aanschuiven, want de seculiere media zijn vaak niet zo
geïnteresseerd in christelijke denkers, vindt hij. ´Het moet van twee
kanten komen.´Een van zijn taken is het inspireren van het kerkelijk leven dat in Nederland toch nog heel omvangrijk is, ondanks de
eeuwige berichten over leeglopende kerken. Specifiek ziet hij het als
zijn taak de rijkdom van het verleden te vertalen naar de taal en de
problemen van nu. Daarvoor gebruikt hij de geëigende media als het
dagblad Trouw, Nederlands Dagblad en de EO. Soms neemt hij plaats
in discussiepanels.
Als het gaat om zichtbaarheid en hoorbaarheid ziet hij meer in radio
dan vluchtige tv/talkshows. Hij wil de tijd krijgen om de diepte in te
gaan binnen een gesprek. In shows wordt snel een stelling neergezet,
die je in te korte tijd niet kunt uitwerken of bestrijden.
Veel jonge mensen zoeken de weg naar de kerk online, maar – geeft
de bisschop zelf aan- ik ben geen twitteraar of blogger. Zonder sociale media hoopt hij de brugfunctie tussen theologie, kerk en cultuur
verder uit te bouwen. Bovendien ben ik ook nog gewoon bisschop van
Groningen en Friesland, besluit hij.
Richard Gielens
Bronvermelding Trouw- Leonie Breebaart -NOS, 21 juni -foto ANP.

Dagbedevaart Banneux 2015
Het bestuur van Caritas Banneux Bisdom Breda organiseert van
vrijdag 2 oktober tot dinsdag 6 oktober een triduüm en op zondag
4 oktober wordt weer de mogelijkheid geboden dit wereld bekende
pelgrimsoord te bezoeken door een dagbedevaart naar Banneux. De
Maagd der Armen nodigt ons allen uit enkele dagen of uren in Banneux te vertoeven.
Uiteraard zijn er ook kosten voor de Pelgrims. Het triduüm komt op
€ 295,00 en de dagpelgrims betalen € 40,00. Voor de dagbedevaart
naar Banneux zijn er drie opstapplaatsen, nl. Vlissingen, Middelburg
en Goes.
In Tessenderloo hebbewn we een sanitaire stop en limonade met
koek. Om ongeveer 10.00 uur komen we in Banneux aan en om
10.30 is er een Plechtige Eucharistieviering in de Grote Kerk, waar
Bisschop mgr. Van den Hende voorgaat. Daarna is er vrije tijd.
In het winkelstraatje van Banneux staan enkele restaurants, waar u
op eigen kosten een hapje kunt eten. Ook zijn er winkeltjes waar u
ook uw heilige voorwerpen kunt kopen.
Vergeet niet een bezoek te brengen aan Maria bij de Bron, waar u
eventueel gewijd water mee kan nemen. En ook de Mariakapel waar
Maria verschenen is bij het ouderlijk huis van Mariette Beco.
Mariette Beco is op 2 december 2013 overleden; zij was 90 jaar
oud. De Maagd der Armen is achtmaal verschenen aan Mariette,
tussen 15 januari en 2 maart 1933.
Bij de Mariakapel is er gelegenheid om kaarsen te laten branden en
even stil te zijn. Ook is er op het park een wandelroute met de kruisweg en er zijn veel beelden en kapelletjes te bezichtigen.
Meestal is er ’s middags in een van de kapellen nog een gebedsdienst met rozenkransgebed. Daarna is er met mooi weer een ziekenzegening buiten de Grote Kerk; bij slecht weer binnen.
Het vertrek huiswaarts is meestal zo rond de klok van kwart over

vier, enkel stoppen we nog even in Tessenderloo voor alleen maar
een sanitaire stop.
Als U interesse hiervoor heeft kunt U zich tot en met 25 september
opgeven bij de volgende contactpersonen:
* Mevr. C. de Baar-Rentmeester. Pr. Willem-Alexanderstraat 26,
4461 AS Ovezande, Tel: 0113-655824.
* Mevr. R. Slabbekoorn-Hagemans. Oostwat 29 4461 JT Goes,
Tel: 06 – 18582195.
* Mevr. R. Hoogesteger-Geijs. Stoofweg 23A 4453 CT ’s Heerenhoek.
Tel: 0113-351875.
* Mevr. M. Hoondert-Courtin. Jacob Valckestraat 9. 4451 AW
Heinkenszand. Tel: 0113-562360.
* Mevr. P. Luijben-de Boer. Rijksweg 16. 4307 LG Oosterland.
Tel: 0111-643390.
* Fam: de Smit. Kastanjestraat 32. 4462 VE Goes. Tel: 0113-212048.
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Paus Franciscus doet van zich spreken
We zijn gewend dat pauzen encyclieken schrijven, maar paus
Franciscus heeft vriend en vijand verrast met een ‘groene encycliek’:
Laudato si.

In dit pauselijk schrijven zet hij het standpunt van de kerk uiteen
over milieu en duurzaamheid. De paus sluit aan bij wat veel wetenschappers stellen: het opwarmen van de aarde en de uitbuiting van
de natuurlijke reserves bedreigen de toekomst van onze planeet.
Hiermee schaart hij zich bij de groep pleitbezorgers die oproepen tot
minder consumptieve levensstijl.

Saxion te Deventer vindt het opvallend dat de paus de aarde vergelijkt met een huis: ons huis. Immers, stelt ze, in het christelijk geloof
ligt de nadruk vaak op het leven na dit leven; de aarde is niet ons
thuis, dat is in de hemel. Door deze beeldspraak trekt de paus het
onderwerp uit het geestelijke naar het dagelijkse leven. Hoe je nu
leeft, is ook van belang!’
De encycliek eindigt met een ‘gebed voor de aarde’. Daarin wordt
God gevraagd de harten aan te raken van degenen die alleen maar
op winst uit zijn, ten koste van de armen en de aarde. Dat lijkt op de
woorden die Jezus sprak in de Bergrede. De paus gebruikt dezelfde
scherpte als in het evangelie en bij sommige profeten: winst is niet
erg, maar wel als dat ten koste gaat van andere mensen of de wereld.
Herman Wijffels (voormalig voorzitter van de Sociaal-Economische
Raad) en actief hoogleraar duurzaamheid en maatschappelijke verandering aan de Universiteit Utrecht) is ook erg positief. In zijn ogen
is de naam Franciscus die deze paus gekozen heeft, een programma
in zichzelf. Het was Franciscus van Assisie zelf die liet zien dat aandacht voor de armen en weerlozen, als wel respectvolle omgang met
de natuur hoog aanzien heeft.

Natuur- en milieuorganisaties mag men over het algemeen niet als
eerste vrienden van de paus beschouwen. Een man die aan het
hoofd staat van een instituut dat meer dan een miljard mensen aan
zich bindt, heeft meestal oog voor geloofszaken en daar kunnen deze
organisaties niet zoveel mee. Hun algemeen belang moet de wetenschap kunnen dienen en/of andersom.
Toch heeft de paus niet alleen bij Nederlandse natuur- en milieuorganisaties waardering geoogst voor de wetenschappelijke analyse
die de pauselijke brief geeft. Met name de toegankelijke toon van de
encycliek spreekt hen aan; bijna op niet-kerkelijke wijze steekt de
paus zijn visie niet onder stoelen of (kerk-)banken.
Wouter van Dieren, directeur van het Instituut voor Milieu- en
Systeemanalyse in Amsterdam vindt het document belangrijk. ‘De
inhoud vertoont veel overeenkomsten met het rapport ‘Grenzen aan
de groei’ van de Club van Rome en die ontstond 45 jaar geleden.
Het grote verschil is dat de boodschap nu uit het Vaticaan komt, met
een verwijzing naar het geloof. Dat is belangrijk, want als je iets wilt
bereiken, heb je iconen, symbolen en rituelen nodig en niet alleen
rapporten met cijfers’ aldus Van Dieren.
Johan van de Gronden, directeur van het Wereldnatuurfonds (WNF)
is eveneens positief over de schrijfstijl van Franciscus. ‘Het lijkt op de
stijl die wijzelf ook gebruiken: eerst een diagnose stellen en daarna
handreikingen doen’. Van de Gronden vindt het opvallend dat de
kerk, na eeuwenlang op gespannen voet gestaan te hebben met de
wetenschap, deze nu feitelijk omarmt en ervoor pleit om naar wetenschappers te luisteren.
De paus wijst op onze verantwoordelijkheid voor volgende generaties, maar gebruikt hierbij wel het typische begrip ‘moeder aarde’,
alsof het één levend organisme is. De directeur stelt met tevredenheid vast dat Franciscus niet alleen pleit voor biodiversiteit, maar
ook voor culturele diversiteit, die verloren dreigt te gaan als we alles
uitdrukken in economische waarde.
Martine Vonk, lector Ethiek en Technologie aan de Hogeschool
10

Bronvermelding: Trouw/ de Verdieping, 19 juni.
Laudato Si' (Geprezen zijt Gij) is een encycliek van paus Franciscus
die op 18 juni 2015 werd uitgevaardigd. Het incipit (de eerste beginregel) van deze pauselijke rondzendbrief is afkomstig uit het Loflied
der Schepping (Zonnelied) van Sint-Franciscus. De encycliek - met
als ondertitel, over de zorg voor ons gemeenschappelijk huis, heeft,
in de geest van deze heilige, de beschermwaardigheid van de aarde
en het milieu tot onderwerp. Alhoewel verschillende pausen vanaf
de heilige paus Johannes Paulus II zich hebben uitgelaten over de
milieuproblematiek, en de noodzaak om - wat zij zien als - Gods
schepping te behoeden voor de negatieve gevolgen van menselijk
handelen op het milieu, was paus Franciscus de eerste die aan
deze problematiek een encycliek wijdde. De encycliek is, voor het
eerst, niet gericht aan enkel katholieken, maar aan iedereen in de
hele wereld.
Richard Gielens

….in het verdomhoekje
Als je met theologisch geschoolde mensen praat, valt het me wel
eens op dat ze liever niet teveel of te lang over geloofszaken praten.
Ze geven vlug toe dat ze met vragen bestookt worden die rieken
naar negatieve publiciteit. ‘Geloof moet je niet te koop aanbieden
en er zeker niet mee te koop lopen’ proef je in hun visie.

Ook christelijke scholen werden in beeld gebracht, maar ook hier
kwam een duidelijk verschil naar voren tussen de beleving in de
klas (voorafgegaan door een moment van bezinning en gebed) en
de soms harde confrontatie met de mensen ‘in de buitenlucht’ .
De gewone Nederlander is zeker niet meer godvrezend, laat staan
respectvol jegens Hem.
Opvallend goed vond ik de tegenstelling tussen de vrij jonge medewerker van de Bond, Frans de Koeijer, 22 jaar, en de overige ietwat
grijs- of kaal wordende, rondbuikige oudere medewerkers. Frans zat
vol idealen en deed zelfs de typerende opmerking; ‘respect is jouw
rugzak, die een ander vult’.
Uiteraard werd stilgestaan bij het mogelijke honderdjarige bestaan
van de Bond in 2017. Haalt de Bond dat eeuwfeest nog? Is het
een achterhaald instituut, nu de wet zodanig is aangepast dat
godslastering en majesteitschennis omstreden begrippen zijn.

Op dinsdag 23 juni zond de Evangelische Omroep (EO) de documentaire uit ‘De Bond tegen Vloeken’. Twee jaar lang reisde de
regisseur Luuk Bouwman mee met medewerkers van deze in 1917
opgerichte club. Bestuursvergaderingen, trainingsweekenden, maar
ook de ontmoetingen met passanten tijdens een jaarmarkt of festival werden op beeld vastgelegd. Heel duidelijk kwam – in mijn
ogen- naar voren hoe moeilijk het is om aansluiting te vinden bij
het Nederland anno 2015.
Op allerlei manieren, wel of minder goed doordacht, probeerde
men de aandacht van jong en ouder te vangen: op scholen werden
gastlessen verzorgd. Typerend was wel dat die onder een andere
naam werden gepresenteerd, want ‘de Bond tegen Vloeken’ zette
als begrip al veel hakken in het zand bij jongeren. Onder de noemer ‘Klassetaal’ probeerde de gespreksleider de toekomst van
Nederland duidelijk te maken dat ‘mooie woorden goed doen,
maar grove taal pijn kan doen’. Natuurlijk volgde er dan een discussie, waarin jongens en meisjes aangaven dat ze het belangrijk
vinden in een vrij land te wonen. Vrijheid betekent: alles kunnen
zeggen wat je wilt…

‘Ga maar eens aan een seculier iemand uitleggen wat God te
maken heeft met respect’ zei Frans, die alle clichés van goedgelovige, orthodoxe christen (gelukkig?) duidelijk niet bezat. Ik nam
mijn denkbeeldig petje meerdere malen voor hem af. Hij voelde
duidelijk aan dat het brengen van de boodschap (laat staan het
evangelie) geen makkelijke zaak & taak is in 2015. Zelfs het
snoeprolletje ‘smakelijke taal’ werd door voorbijgangers argwanend
bekeken, als hij dat spontaan aanbood. Alsof hij degene was die
smakeloze, grove en kwetsende taal uitte.
Nee, na die vijftig minuten was het me weer eens duidelijk geworden: vloeken in de kerk komt gelukkig nog zelden voor, maar daarbuiten….breek me de bek daarover niet los.
Richard Gielens

Op sommige momenten kon ik de transpiratie van de cursusleider ruiken; hij moest zich in allerlei bochten wringen om enige
nuance in dit denkbeeld wellicht te kunnen aanbrengen. Opvallend
was een trend van scheldwoorden die zich verschoof van (eh..)
lichaamsdelen, naar ziektes in combinatie met allerlei zaken, die
blijkbaar als moeilijk of minder prettig ervaren worden.
Bij basisschoolleerlingen lag dat (gelukkig) nog niet zo sterk vast.
Ontroerend was te zien dat allochtone kinderen in een klas vooral
aangaven dat ze het belangrijk vonden dat er respect moet zijn tussen mensen; wie of wat je ook bent.
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Stille getuigen van een gebouw dat tot dan een kerk was….
Een ingang, die zijn deuren sluit…
Een dameskoor dat zich nog
eenmaal kan laten horen

Een volle kerkzaal, die betrokkenheid toont
vanuit alle winstreken van onze parochie

Maria die niet van
wijken wil horen...

Een kerk aan de eredienst
onttrokken

Terugblikken op een periode waarin de kerk ontstond na de sluiting
van het kloostercomplex in 1966;
de eerste viering op 23 oktober 1970;
een volledig bezetting van 150 parochianen tot een terugval naar maximaal 30
kerkgangers.
Een gebouw dat niet voor eeuwig mag
bestaan, zelf niet mag staan…
20 juni 2015 sluit een periode van kerken
af in een rooms-katholieke kerk in Rilland.
Pastoor Fons van Hees, John Jansen en
Jan Heijnen blikken terug.

Jozef ziet het allemaal
vanuit de hoogte aan

Na de viering wordt de kerkzaal een
zaal waar mensen bijeenkomen….
Een doopvont die geen dopelingen
meer mag ontvangen…
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Een lijdensweg in optima forma

Geschiedenis, zoals het
ooit was: drie kerken…

Een laatste groet aan alle vertrouwde kerkelijke voorwerpen

Verslag sluitingsviering St. Jozefkerk in Rilland
Op 20 juni 2015 heeft in een bijzondere
viering de sluitingsplechtigheid van de R.K.
St.Jozefkerk in Rilland plaatsgevonden.
De dienst stond in het teken van een overweldigende aanwezigheid van (oud-) parochianen, genodigden en overige belangstellenden. De Arkzaal was helemaal gevuld,
zodat er meer dan 100 mensen aanwezig
waren in de H. Mis, waarin pastoor F. van
Hees en pastoraal werkster Jeanine Heezemans voorgingen.
De dienst werd tevens muzikaal ondersteund
door het R.K. Dameskoor onder leiding
van dirigent/organist de heer W. Bogaart.
Ook voor het dameskoor was het het laatste optreden en ze zongen dan ook extra
gemotiveerd.
In zijn overweging ging pastoor Van Hees in
op de achtergronden van het besluit tot de
sluiting en haakte hierbij gepast aan bij de
woorden van het H. Evangelie. Ook hier was

er eerst woelig water, maar door Jezus’ toedoen kwamen de leerlingen in rustig water
en bereikten zodoende de veilige haven.
Ook de katholieke gemeenschap van Rilland
heeft de laatste jaren woelige tijden gekend,
maar komt nu in de rustige haven terecht
van de kerkgemeenschap van Hansweert,
waarmee de parochie binnen Oost-ZuidBeveland al een eenheid vormt.
Op het eind van de dienst is bij wijze van
afscheid van de kerk een rondgang door de
kerkzaal gemaakt, waarin door de pastores,
kosters en leden van het kerkbestuur enige
attributen, zoals ciborie, wierookvat, godslamp en een reliëf van de H. Jozef met Kindje
Jezus werden meegedragen.
Op het eind van de dienst waren er nog
toespraken van de heer John Jansen, vicevoorzitter van de Damiaanparochie en Jan
Heijnen koster/contactpersoon van de Rillandse parochie die dieper inging op 103

jaar katholieke gemeenschap in Rilland en
45 jaar in de St. Jozefkerk. In zijn slotwoord
dankte pastoor Van Hees de katholieke
gemeenschap van Rilland en haar vrijwilligers voor de geweldige inzet om de kerk zo
lang mogelijk overeind te houden.
Na de dienst was er gelegenheid om onder
het genot van een kopje koffie met gebak,
een sterker drankje en wat hapjes na te
praten over het katholieke verleden van de
Rillandse gemeenschap. Hiervan is door
velen gebruik gemaakt en het is tot laat op
de avond toch nog gezellig gebleven, hoewel
een sluiting van een kerk geen aanleiding is
om feest te vieren.
Vanaf nu is er nog maar één parochiekern
in Oost-Zuid-Beveland met als centrale
ontmoetingsruimte de kerk van Onze-LieveVrouw-Onbevlekt-Ontvangen in Hansweert.
Jan Heijnen
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Pastoraat
In de boot …

Ouderenpastoraat

Zomaar iets ‘kleins’(!).

In het kader van het ouderenpastoraat zal op dinsdag 18 augustus
de film “Still Mine” (Samen oud worden..) vertoond worden.
In deze film (met Nederlandse ondertiteling) komen verschillende
aspecten van het ouder worden voorbij, zoals:
· het samen op één plek oud worden
· vrees voor het verzorgingshuis
· lichamelijke en geestelijke veranderingen- Alzheimer- , terwijl je je
van binnen nog jong voelt.
Deze film is gebaseerd op een waargebeurd verhaal en de moeite
waard om gezien te worden! U kunt zich tot en met 16 augustus opgeven bij Henny Verkaart tel. 416101 of per email naar
r.mangnus@rkwalcheren.nl
Kosten: € 2,00 inclusief 		
koffie/thee.
Datum: dinsdag 18 augustus
Plaats: parochiecentrum 		
Zierikzee
Tijdstip: van 14.00-16.00 uur
U bent van harte welkom!

In Frankrijk zaten
we op een rondvaartboot voor
een tochtje op
zee.
Voorin de boot
zat een hele
familie: ooms en
tantes met acht
neefjes en nichtjes in de leeftijd van vier tot twaalf. De kinderen
zaten op de eerste rij naast elkaar. Ze hadden het fijn samen, dat
kon je zien. Eerst was het rustig; kijken naar wat er op de oevers te
zien was. Maar eenmaal op zee waren de golven zo hoog dat ze over
de boot sloegen. Grote pret, dat kun je wel denken. Weer terug in
rustig vaarwater en kijken naar wat op de wal te zien is: een kasteel, mooi gelegen tussen de bomen en nog andere dingen. Maar
opeens schiet een van de neefjes als een katapult overeind en met
wild maaiende armen begint hij de anderen te dreigen. Je verwacht
paniek, maar nee. Zijn neefjes en nichtjes kijken er niet van op.
Een rij erachter staat zijn vader op en neemt de jongen bij zich en
brengt hem weer tot rust. Het neefje had iets waardoor hij een beetje
anders was dan de rest. Op een heel natuurlijke manier werd de
jongen door zijn neefjes en nichtjes geaccepteerd en door zijn vader
gekoesterd en tot rust gebracht. Het was mooi: het kalme water, de
golven op zee, het kasteel op de oever, maar het mooist waren die
ooms en tantes en nichtjes en neefjes, daar voor in de boot.
fons van hees, pastoor

Informatiemiddag over
Alzheimer/dementie

In het kader van het ouderenpastoraat zal er op dinsdag 25 augustus een informatiemiddag zijn over wat het betekent ‘vergeetachtig’
te worden, te dementeren. Een week eerder zagen we de film “Still
Mine” over een echtpaar dat samen oud wil worden. Kan dat wel?
Wat betekent ‘dementie’ voor de persoon zelf, voor de partner, en
voor de kinderen? Hoe ga je om met iemand die dementeert? Als
familie, als mantelzorger, als bezoek- vrijwilliger vanuit de kerk? Wat
is, in dit kader, een menswaardig bestaan?
Mevrouw Carine Neijzen (arts/specialist ouderengeneeskunde, was
werkzaam in Verpleeghuis “Cornelia”) zal ons op deze middag informatie geven en ingaan op vragen. Er is deze middag ook ruimte voor
onderling uitwisseling van ervaringen.
U kunt zich tot en met 16 augustus opgeven bij Henny Verkaart tel.
416101 of per email naar r.mangnus@rkwalcheren.nl
Datum: dinsdag 25 augustus
Plaats: parochiecentrum Zierikzee
Tijdstip: van 14.00 – 16.00 uur
U bent van harte welkom!
Ria Mangnus, Pastor ouderenpastoraat
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Pastores Wiel Hacking
en Ria Mangnus

JUBILEA BISDOM BREDA
In juni vierden verschillende priesters hun priesterjubileum. Daaronder ook een grote groep priesters die het 50-jarig jubileum vierden.
Op de website van het bisdom zijn deze vermeld, maar wij noemen
er enkelen die ook in onze regio bekendheid genieten.
Verschillende van deze jubilarissen hebben diocesane functie vervuld. F. Leijgraaf, die op 4 juni zijn zestigjarig priesterjubileum vierde,
was van 1959 tot 1988 secretaris en kanselier van het bisdom.
Op 12 juni was een grote groep priesters 50 jaar priester. Ze ontvingen hun opleiding op het Grootseminarie Bovendonk. Verschillenden
assisteren als emeritus in diverse parochies en kloostergemeenschappen van het bisdom Breda.
P.C. (Paul) de Maat is pastoor van de Mariaparochie op Walcheren
en kanunnik van het kathedraal kapittel.
T. (Tom) Brooijmans is lid van de priesterraad. – over hem vindt u
een uitgebreid verslag verder in dit blad.
V. (Vincent) Schoenmakers diende van 1994 tot 2012 verschillende bisschoppen als bisschoppelijk vicaris en vicaris-generaal.
Momenteel is hij actief als pastoor en moderator van de Jeruzalemparochie, inclusief de parochie Bavel en de parochie Ulvenhout (het
gehele samenwerkingsverband). Ook is hij parochieadministrator van
de Sint Elisabethparochie (regio Dongemond). Hij is tevens lid van
de priesterraad.
Uiteraard wensen wij hen allen proficiat met hun jubileum en bovenal een goede gezondheid toe.
Redactie Parochienieuws

Dankwoord Tom Brooijmans
voor de inhoudsvolle en samen beleefde viering, door inzet van
velen zo goed geworden, op 14 juni in de kerk van de H. Eligius
in Lewedorp bij mijn gouden priesterjubileum.

Geen zitplaats meer over in de kerk - alle bijgezette stoelen bezet
- een mooie volle kerk- met betrokken meedoende en meelevende
mensen- Er was vanaf het begin van de viering een goede sfeer, al
bij de opening met: ‘het zijn de kleine dingen, die het doen’, door
leden van ‘Con Dios’ ‘bezongen’ en ‘neergezet’.
Meteen waren we bij de ‘sacramenten’ van ‘doop tot en met sacra-

hebben voorbereid en aan ieder, die – met name ook door betrokken aanwezigheid in de viering er een diepe gezamenlijke viering van
hebben gemaakt en ons hebben doen beleven. Koren en – IEDEREEN in de kerk– zong mee, allen waren stil en luisterden aandachtig, we waren met drie voorgangers en met lectoren en acolieten uit
verschillende parochiekernen. Heel, heel, heel veel dank aan allen.
Na de viering in de kerk volgde de receptie waar velen heel persoonlijk kwamen feliciteren. Het heeft mij en ook vele anderen heel goed
gedaan. Ik dank nadrukkelijk mensen, die in de voorbereiding veel
werk hebben verzet en mij hebben gestimuleerd.
Er waren mensen in de kerk en op de receptie uit alle kernen van
de Damiaanparochie, en uit Zeeuws-Vlaanderen en mensen uit Walcheren. Beste allen, ik kijk met een gelukkig gevoel terug, nu met
name na ene hele tijd van een minder goede gezondheid. Ik heb het
14 juni in alle rust allemaal bewust mee kunnen beleven. Ik geniet
nog steeds na. Ons slotlied was: ‘Zo vriendelijk en veilig al het licht,
zo als een mantel om mij heen gelagen, zo is mijn God, ik zoek zijn
aangezicht’, wat klonk dat toch! Tot slot haal ik aan wat bij de zegen
werd gezongen: ‘Dat de Heer je moge beschermen’.
Tom Brooijmans, emeritus-pastor

ment der zieken’ met de neergezette tekenen, en bij de kleur, die
sacramentele tekenen aan het leven geven: uitgedrukt in de verschillende kleuren van de stola’s, welke de priester draagt bij de zeven
sacramenten. Via het openingswoord, er o.a. verwijzend naar ‘kaartjes en felicitaties, die waren gestuurd, waren onze gedachten ook bij
diegenen, die feitelijk niet aanwezig waren. Het ging om gedenken
van overledenen, die ons dierbaar zijn, (voor hen hebben we de
Paaskaars aangestoken) en het ging ook om mensen die er graag bij
hadden willen zijn en er niet bij konden zijn, en die dit kenbaar hadden gemaakt Van hen hadden verschillenden laten weten we steken
dan een kaarsje op en denken dan aan jullie.
Een beleving van echt samen op zoek naar het ‘Licht’ en ons samen
oprecht plaatsend in het ‘geloofslicht’, heel eenvoudig ‘verbeeld’ in
het teken van de ‘Zon’.
Veel dank aan allen die de viering van mijn gouden priesterjubileum
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Zeeland Boys Choir richt zich op

Vanaf mei 2015 klinkt er wekelijks weer jongenskoorzang in de H.
Maria Magdalenakerk te Goes.
Het zijn de jongens van de cymbalistengroep, oftewel het nieuwe
‘klein koor’ van het Zeeland Boys Choir in oprichting, die daar in de
kerk zingen onder leiding van hun dirigent Wim Boer.
WB: “De meeste kinderen kunnen tegenwoordig nauwelijks meer zingen. Dat is heel triest, want zingen is een expressievorm die eigenlijk
voor iedereen toegankelijk zou moeten zijn. ‘Je moet het jong leren
om het oud te doen’. Helaas wordt er op de basisscholen niet of
nauwelijks meer zangonderwijs gegeven. Vandaar dat ik begonnen
ben met een cursus ‘Zingen en Spelen’ waarbij de jongens stapsgewijs de tonen via het do-re-mi systeem leren ontdekken in een wekelijkse privé- of duo-les waarbij de cimbaal centraal staat. Jongens
vinden cimbaal spelen over het algemeen heel leuk. Omdat je met
de cimbaal zo snel tot goed klinkende resultaten komt stimuleert
het hen in hun ontwikkeling. Zo leren ze door de cimbaal eenvoudige
liedjes te zingen. Het zingen maakt de meeste jongens gelukkig en er
is zoveel in te ontdekken. 50 liedjes leren in één jaar is hard werken.
En de vraag is: hoe beheers je je adem? Hoe hoog kun je zingen?
Kun je steviger, groter, helderder zingen door middel van een goede

lichaamshouding, het gebruik van je adem, mondstand, articulatie,
etc.? Allemaal facetten die naast de noten en het ritme worden ontdekt tijdens de basiscursus.”
Inmiddels zijn de meeste jongens aan het einde van hun eerste jaar
en zingen samen in het ‘klein koor’ op dinsdagmiddag. Daniël is net
een paar maanden geleden gestart met zijn lessen. Voor hem is het
nog te moeilijk. Maar de oudere leerlingen: Pim, Sem, Job en Ruben
repeteren inmiddels op liederen uit Taizé en aan de eerste echte
Engelse koormuziek voor hun dienst op 11 juli a.s. in de kerk.
Tijdens de repetitie besteedt Wim Boer veel aandacht aan ademtechniek en de uitspraak van de tekst. WB: “De jongens vinden
Latijn geen probleem. De oude romeinen zongen ook in die taal
dus waarom zij niet? Spaans en Engels, das pas moeilijk! Maar wel
super gaaf om ineens een mooie jongenssopraan te horen met een
echte Engelse tongval! “
Aanmeldingen voor de Basiscursus ‘Zingen en Spelen’ kan via info@
zeelandboyschoir.nl of tel. 0111 6541 63 / 06 434579. Ook kun
je kennismaken op één van de wekelijkse repetities van het Zeeland
Boys Choir op dinsdagmiddag van 15.45 tot 16.30 uur in de H.
Maria Magdalenakerk te Goes. www.zeelandboyschoir.nl.

Palabanakinderdorp

Beste Mensen,
Graag wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor de gulle gaven
tijdens de Goede – of Stille week voor Pasen. Het totale bedrag was
maar liefst 800 euro!!
Inmiddels ben ik een week terug uit Afrika/Zambia. Het was een
ontroerende en zinvolle ervaring die ik niet graag had willen missen.
De kinderen van het Palabanakinderdorp in Zambia waren dolblij
om ons weer te ontmoeten. Ze missen hun”” Granni”” Pola heel erg,
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maar konden weer ervaren, dat wij in Nederland alles in het werk
stellen om hen een goede toekomst te kunnen geven. Natuurlijk had
ik voor de reis weer flink gebedeld en zo kon ik een grote volle koffer
met schriften, schetsboeken, 140 pennen en kleurpotloden, kleding,
2 voetballen en armbandjes meenemen. Maar het klapstuk waren
de 2 laptops die wij konden overhandigen aan de kinderen van het
voortgezet onderwijs. Een Afrikaanse spreuk zegt; “a child without
education, is like a bird without wings! Een kind zonder opleiding is

als een vogel zonder vleugels. En zo is het ook!
Dit keer werden wij ook naar de achtergebleven familie van een van
onze kinderen gebracht. Nu konden wij ervaren waarom dit meisje,
Memory genaamd, was geselecteerd voor ons Dorp Van Hoop. Op de
weg daar heen leek het of de tijd wel 100 jaar had stilgestaan. We
kwamen in een hele kleine nederzetting van armoedige strohutjes
terecht. Een en al stof en aarde, deze mensen hebben dus helemaal
niets,. geen pensioen, geen AOW of enige vorm van bijstand. De
ouders van dit meisje waren overleden aan de gevolgen van HIV/
aids. Er was geen enkele voorziening van gezondheidszorg. Geen
dokter, geen apotheker, geen drogist en in de verre omtrek ook
geen hospitaaltje. De grootouders, inmiddels zelf hulpbehoevend
konden niet of nauwelijks voor de achtergebleven kinderen van hun
dochter zorgen. Het was een bijzondere ontmoeting waardoor wij
weer konden ervaren hoe hard de hulp voor deze aidsweeskinderen
nodig is. Rondom de hutjes kweekt men groente en mais voor het
levensonderhoud, want er is natuurlijk ook geen supermarkt in de
verre omtrek te bekennen. Wij als bestuur zaten op kleine boomstammetjes en de mensen zelf zaten gewoon in het stof op de
grond. Alleen voor de gehandicapte grootvader was er een wrakke
stoel beschikbaar. Wat opviel, was de blijmoedigheid en vrolijkheid
en de waardigheid van deze mensen. Zij waren heel vereerd met
het bezoek en bij het afscheid kregen wij, de beide vrouwen uit ons
bestuur, een grote pompoen aangeboden. Dit was gewoon hun eigen
voedsel dat zij aan ons afstonden. In ons kinderdorp werd er die
avond dan ook heerlijk pompoensoep met mais van gekookt. Tijdens

de schoolvakanties gaan de kinderen altijd op bezoek bij hun familie
voor zover zij deze nog hebben. Zo wordt voorkomen dat zij de band
met hun dorp en hun cultuur niet verliezen. Het was mooi om dit
mee te mogen maken.
Helaas moesten wij ook ervaren, dat allebei de watertanks in ons
dorp kapot waren. Er was geen geld beschikbaar om deze te laten
vervangen. Na 10 jaar hadden ze het opgegeven. De kinderen konden niet douchen of de toiletten gebruiken of de moestuin besproeien. Dit vonden wij onacceptabel en er moest weer druk vergaderd
worden met de manager ter plekke. De reparatie en/of nieuwe tanks
zouden maar liefst tussen de zes en tienduizend USA dollars kosten.
Gelukkig werd er besloten om dit werk dan ook direct te laten uitvoeren. Wij als bestuur hopen dat de donaties voor dit jaar deze kosten
kunnen gaan dekken. Wij doen ons uiterste best hiervoor.
Dit was in het kort mijn verhaal over het Palabanakinderdorp in
Zambia.
Graag wil ik U op de Afrikadienst van zondag 12 juli attent maken.
De dienst begint om 11.00 uur in de O.L.Vrouwe op Zeekerk in
Haamstede.
Het bekende Afrika-Engakoor zal ook deze keer de dienst met hun
boeiende en enthousiaste gezangen opluisteren.
Deze dienst wordt gehouden vanwege het 10 jarig bestaan van het
Palabanakinderdorp in Zambia.
Iedereen is van harte welkom!
Anne Martens.

De Alpha-cursus 2015 in De Levensbron
Mede naar aanleiding van een stuk in het Parochienieuws nr. 3 mei
(Adieu God) reageerde dhr. Henk Welling. Hij geeft zelf aan dat hij uit
een zeer orthodox katholiek milieu komt, maar tegenwoordig op zondag bijna uitsluitend één of meer protestantse kerkdiensten bezoekt.
Ook hij krijgt eenmalig de ruimte om zijn kijk op geloof te verwoorden
binnen de kaders van wederzijds respect, waaraan zowel schrijver
als hoofdredacteur meewerken.
Onderstaand artikel is eerder al gepubliceerd in het kerkblad ‘Op
Weg’, uitgegeven door de gezamenlijke Protestante gemeenten van
Goes, ’s-Hendrikskinderen, Kloetinge en Wilhelminadorp.
Na afloop van een kerkdienst vestigde een goede
kennis mijn aandacht op
het bestaan van deze cursus. In het boekje ‘Is er
meer?’ wordt deze activiteit
omschreven als een leuke
manier om anderen, jezelf en het christelijke geloof beter te leren
kennen. Bovendien maakte het vraagteken mij nieuwsgierig: Hebben
ook kerkleden hun vragen en misschien zelfs momenten van twijfel?
In januari was er een kennismakingsavond en eind april werd de
cursus afgesloten. Op 21 mei was er een terugkomavond met een
terugblik. Daarnaast was er die avond een lezing door de heer D.
Baarsen waarvan ik de indruk kreeg dat hij met de Bijbel in de hand
een redelijk goed inzicht meent te hebben wie God is en Zijn bedoeling met de mensen. Het pleit voor deze spreker dat hij van de predestinatie volgens de Dordtse Leerregels weinig heel liet.
Tijdens de cursus kwam een groot aantal onderwerpen aan de orde
variërend van: ‘waarom stierf Jezus’ tot ‘hoe kun je geloven’. Tijdens
het weekend in Brouwershaven werd het thema ‘De Heilige Geest’
besproken.
We kunnen terugzien op een in alle opzichten geslaagde cursus.

Binnen zekere grenzen kon eenieder zijn verhaal kwijt. De organisatie was perfect, de gespreksleiders hadden zich goed voorbereid en
beschikten over het verbale vermogen om een onderwerp helder en
met verve in te leiden. Ook de sfeer liet niets te wensen over hetgeen
mede een gevolg was van de ontspannen en schijnbaar losse maar
in feite strak georganiseerde werkwijze. Ik heb van geen enkele deelnemer een wanklank gehoord maar wel veel waarderende woorden.
Het overgrote deel van de cursisten bestond uit bijbelvaste kerkgangers. Mijn opvattingen zijn niet fundamenteel veranderd: God is een
mysterie waarover niets met zekerheid valt te zeggen en waarvan we
slechts met een aan zekerheid grenzende hoop en verlangen kunnen aannemen dat Hij liefdevol en barmhartig is. Ik was en blijf van
mening dat God alleen gediend kan worden door ons gedrag tegenover medemensen. Met bidden en zingen lijkt mij niets mis, maar
de opvatting dat God geloofd en geprezen wil/moet worden, maakt
van Hem een menselijke ijdeltuit, kan aan het wezenlijke van het
christelijk geloof afbreuk doen en valt daarom buiten mijn begrip.
De Bijbel is om een aantal redenen een lezenswaardig boek maar
door mensen geschreven en draagt daar alle kenmerken van. De
door mensen bedachte toe- voeging ‘met goddelijke inspiratie
geschreven’ is een gezochte manier om dit boek een gezag te geven
dat niet kan worden waargemaakt en verheft de inhoud daarmee
nog niet tot Gods woord. En wat de overlevering betreft: iedereen
die bij de padvinderij of in militaire dienst is geweest weet wat er
meestal van een verhaal overblijft dat via een aantal schijven is
doorverteld. Desondanks ben ik een aanhanger en een bewonderaar
van de Bijbelse Jezus Christus. Ik denk soms dat ik werkelijk van die
man houd.
Van de bijeenkomsten over religie, spiritualiteit en zingeving die ik
regelmatig bezoek, vind ik deze Alpha-cursus een echte topper die
ik elke gelovige, ongelovige, twijfelaar of agnost kan aanbevelen.
H.A. Welling
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Collage van communicanten
Goes

Lewedorp

Heinkenszand

Kwadendamme

’s-Heerenhoek
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Zierikzee/ Schouwen-Duiveland
Ovezande

Vormelingen
Kernen:
Ovezande, ’s-Heerenhoek
en Lewedorp

Bijschrift bij beide foto’s
Op zaterdag 6 juni vonden op twee plaatsen in
onze Pater Damiaanparochie vormselvieringen
plaats:
Om 16 uur kwamen de vormelingen uit de
kernen Oost-Zuid-Beveland en Heinkenszand
in de Blasiuskerk van Heinkenszand samen.
Vormheer: vicaris Paul Verbeek, met assistentie van pastoraal werkster Jeanine Heezemans,
misdienaars en koorleden uit Heinkenszand.
Om 19 uur verzamelden zich de vormelingen
uit de kernen: Ovezande,’s-Heerenhoek en
Lewedorp zich in de Eligiuskerk van Lewedorp. Ook hier was de vormheer vicaris Paul
Verbeek en assisteerden Jeanine Heezemans,
misdienaars en koorleden uit ’s-Heerenhoek
en Lewedorp.
Hopelijk gaan al deze jongeren met hun ouders
een zonovergoten toekomst tegemoet; het
begin ervan was die middag duidelijk voelbaar.

Kernen:
Heinkenszand &
Oost-Zuid-Beveland
19

uit-uitvaardig
vaardig

N

ieuws van

de parochies
Parochiekern Goes
H. Maria

alexandra

alexandra

markusse
uitvaartverzorging

markusse
uitvaartverzorging

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

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

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

LIEF EN LEED

Uitvaartverzorging

‛DE BEVELANDEN’
Johan Hoekman
Voor een zorgzame begeleiding
Uitvaarten in geheel Midden-Zeeland
Eigen rouwcentrum met aula
en kofﬁekamer

Geldeloozepad 20, 4463 AJ Goes

(0113) 311 444
www.uitvaartzorgcentrum.nl
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Getrouwd:
6 juni: Davit Sarkis en Armenuhi Kizokjan.
Overleden:
Jan Arnoldus Philippus Houberg, echtgenoot
van A. Rutte, geboren op 24 februari 1942,
overleden op 4 juni 2015. De afscheidsdienst en de aansluitende begrafenis, op
de begraafplaats te Wolphaartsdijk, waren
op 10 juni.
Dimfina Levina Hermans-Polderman, geboren op 26 juni 1918, overleden op 17 juni
2015. De crematie vond plaats op 23 juni.

K
B
GOES - Nieuws
Ook voor ons breken er enkele "stille"
maanden aan. Dat wil niet zeggen dat er
niets gebeurt. Integendeel! In deze maanden zonder activiteiten werken we deze voor
de rest van het jaar verder uit. Nu wordt er
verder gewerkt aan de details van een gevarieerd programma. Na de vakanties krijgen
we een presentatie door dhr. Frank de Klerk,
over de ontstaansgeschiedenis van Goes en
parochie; gaan op reis naar Tiengemeten
met bezoek aan het Rien Poortvlietmuseum;

er is een optreden van Jos Houtzager (entertainer); onze Algemene Ledenvergadering en
Sinterklaasmiddag; en de Kerstmiddag in
het Heer Hendrikhuis. Dat zijn maar enkele
grepen uit het totaal van activiteiten.
Deze contacten helpen in het kader van leggen van sociale netwerken. Lid worden van
de KBO betekent ook ‘solidair’ zijn met de
oudere medemens. Solidair zijn met anderen ofwel naastenliefde. Dat hebben we
immers vroeger op school geleerd. Waarom
zouden we het niet in de praktijk brengen
door lid te worden van de KBO?
En wat krijgt u voor de contributie van
€ 24,- per jaar? Een hele reeks activiteiten
in de voorlichtende en ontspannende sfeer,
tien maal per jaar het landelijke ledenblad
‘Nestor’, zes maal per jaar ons eigen ledenblad ‘Bij de Tijd’ en, indien nodig, ook persoonlijke hulp als u op een of ander terrein
er niet uitkomt.
Ook willen wij u attenderen op onze website
www.kbogoes.nl waarop vermeld staan de
rubrieken: Nieuws; Belangenbehartiging;
Sociale Zaken; Veiligheid; Activiteiten; Hersenspinsel / Column; Bij de Tijd; Ziek zijn,
beter worden; Bezoekgroep; etc.
Wilt u nader kennismaken met de KBO?
Vraag een informatiepakket aan bij A.
Huige, tel. 221848 en u ontvangt het per
omgaande, of kijk op onze website www.
kbogoes.nl.Rest ons nog u allen een goede
en gezonde vakantieperiode toe te wensen.
Johan van Moorten

Eucharistieviering 11 juli
Op zaterdag 11 juli zullen in de eucharistieviering in de H. Maria Magdalenakerk te
Goes het ‘klein koor’ van het Zeeland Boys
Choir in oprichting samen met het Kinderen Tienerkoor van de Zeeuwse Muziekschool
te beluisteren zijn. Dat de beide kinderkoren op deze wijze samen een uitvoering
geven is niet nieuw. Tijdens de nationale 5
mei-viering in de Jacobskerk te Vlissingen,
brachten zij gezamenlijk de ‘Song of the
four Freedoms’ van Eef Heijblok ten gehore
voor een groot publiek met o.a. ministerpresident Mark Rutte. Het is voor hen wel
de allereerste keer dat zij hun medewerking
geven in een eucharistieviering. De koren
zullen naast de ‘vaste gezangen’ ook de
‘Brother James’s Air’ op tekst van Psalm 23
ten gehore brengen. Naast de kinderkoren
werkt ook het herenkoor St. Cecilia mee aan
deze viering.
Voorganger: pastoor Fons van Hees, Muzikale leiding en orgel: Wim Boer en Janny
Dieleman.
Aanvang Eucharistieviering: 19.00 uur.

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:
04 juni: Maatje Pover-Smulder, echtgenote van Laurentius Pover, 85 jaar, wonende
Heinkenszandseweg 36. Op 9 juni werd zij te
Middelburg gecremeerd.

KERKSNUFFEL

Op zondag 14 juni stond de tent van
de Kerksnuffel weer als van ouds naast
ons kerkgebouw. Veel belangstellenden
namen de moeite om deze snuffelmarkt
te bezoeken. Bij velen vielen een of meer
voorwerpen zo in de smaak dat ze direct
van eigenaar wisselden tegen een redelijke
vergoeding.

Op het eind van de jaarmarkt werd de
voorlopige balans opgemaakt en mochten de dames € 2100.- overdragen aan
de parochiekerncommissie. Een geweldig
bedrag, dat onze stoutste verwachtingen
overtrof. Eerlijkheid gebiedt ons ook te vermelden dat in dit eindsaldo ook spontane
giften zijn opgenomen en de omzet van
de wenskaartenverkoop van de afgelopen
maanden.
Corrie Hoondert, Ria Ponse, Jo Martens,
Annie de Jonge, Thea van den Dries en
Corrie Vreugdenhil hartelijk dank voor jullie
niet aflatende inzet. Uiteraard bedanken we
ook de gebroeders Rijk voor de tijdelijke
opslag van goederen en John, Joost, Stefan
en Rinus (familieleden en vrienden van de
dames van de Kerksnuffel), die spontaan
hun transportmiddel of opruimdiensten
aanboden. We vergeten zeker de mensen
niet, die ons spullen aanleverden en/of
weer overnamen, of zomaar een donatie
gaven voor het goede doel….
Ook deze jaarmarkt & Kerksnuffel gaat de
historie in als onvergetelijke activiteit. Een
welverdiende avondmaaltijd, ook spontaan
aangeboden, sloot deze lange dag smakelijk af.
Een deel van de opbrengst zal binnenkort
direct worden besteed aan de renovatie
van ons mortuarium. Het resterende deel
wordt later benut voor het onderhoud van
onze kerk.

KERKBEZOEK EN MISBOEKJES
De laatste weken horen we klachten over
het aantal misboekjes in de kerk. Met
name degenen die vlak voor aanvang van
de dienst binnenstappen, grijpen naast een
misboekje….en dat is vervelend!
De reden is simpel uit te leggen: vanwege
de bezuinigingen hebben we het aantal
boekjes teruggebracht van 175 naar 125
stuks per viering. Het gemiddeld aantal
kerkgangers is de laatste maanden namelijk 107 per zondagviering; vroeger lag dat
hoger (121).
We bezorgen ook misboekjes thuis; namelijk degene die via de kerkradio luisteren,
krijgen alle informatie thuis. Het aantal
luisteraars bedraagt 20, dus houden we
maar 105 boekjes over voor kerkgangers,
maar dat aantal blijkt te krap.
De kerncommissie is natuurlijk blij met het
onverwachte aantal kerkgangers, maar wil
de kosten binnen de perken houden. Indien
het aantal bezoekers boven de 100 personen blijft, dan zullen we het aantal boekjes
moeten ophogen van 125 naar 150 stuks
(lager kan niet).
Hopelijk zien we binnenkort weer tevreden
gezichten, zowel van kerkgangers als van
kosters, die wekelijks kerkbezoek tellen.

Al 85 jaar familie bedrijf
specialisten in
• grafgedenkstenen
• aanrechtbladen
• vensterbladen
In natuursteen 1e soort materialen,
alles op maat gemaakt. Vraag vrijblijvend advies of prijsopgave. Een
bezoek aan onze showroom waard.
Zaagmolenstraat 32B, 4461 BL Goes
(aan het Molenplein).
Tel. 0113-227919 • Fax 0113-251075
Welkom van maandag t/m vrijdag van
08.00-17.00 uur en op zaterdag van
10.00-12.00 uur of op afspraak
Toonzaal geopend te Oosterland
J.P. Boogert, v. d. Abeelstraat 1,
tel: 0111-642682, Dagelijks geopend

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

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

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

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

Half juli gaan de scholen dicht en zullen
veel dorpsgenoten hun vakantieplannen ten
uitvoer brengen. Afwezigheid van vrijwilligers
(misdienaars, koorleden) heeft tot gevolg
dat we in de maanden juli en augustus
geen zaterdagavondviering houden. Enkel
de zondagmorgenviering van 9 uur blijft als
vaste viering over.
Na de zomervakantie (begin september)
pakken we de draad weer op en hopen we
u te kunnen informeren over de diensten en
vieringen voor de maanden september tot
en met december.
De eerste zondag van de maand blijft
gekoppeld aan de koffiehoek achter in de
kerk.

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

ACHTER DE SCHERMEN

Parochienieuws houdt
parochiekernen op de kaart…

pastorale zorg inzake
sacrament der zieken
en Overlijden

06- 53637130
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een rubriek waarin we vrijwilligers ongevraagd in het zonnetje willen zetten.
Gelukkig gaat niet iedereen tegelijkertijd op
vakantie, want dan zouden we problemen
hebben met bijvoorbeeld: het collecteren.
Onze kerkgemeenschap mag al heel lange
tijd een beroep doen op enkele trouwe,
maar ook zeer krasse, vrijwilligers. Deze keer
willen we de volgende mensen lof toezwaaien: Rinus Verdonk, Louis van Aert, Frans Rijk
en Sjaan Rijk-de Koster, Toon Martens en
Adrie de Jonge.
Onze kosters kunnen bijna wekelijks
een beroep op hen
doen en dat vinden
wij geweldig! Hun
hulp is letter lijk
onbetaalbaar.
Uiteraard zullen we
de komende maanden andere vrijwilligers ook voor het voetlicht halen, want mensen vergeten is beslist niet onze bedoeling!
Parochiekerncommissie ‘s-Heerenhoek

DANK-JE-WEL
Het woord ‘geloofsgemeenschap’ houdt in
dat we elkaar helpen en steunen in geloofszaken. De afgelopen periode moesten we
onze organiste/dirigente tijdelijk ontzien

vanwege haar gezondheid. Gelukkig had
Jolanda Nagelkerke vooraf al een heleboel
zaken geregeld, zodat alle vieringen en
geplande repetities gewoon door konden
gaan. Maar toch…is het fijn om te weten en
te ervaren dat er dan spontaan mensen zijn
die taken willen overnemen, zodat de kwaliteit en continuïteit gewaarborgd zijn. Zonder
specifiek namen te noemen van al diegenen
die meehielpen: dank-je-wel.
We zijn uiteraard heel blij dat Jolanda de
draad weer oppakt en wensen haar een
goede voortzetting van haar werkzaamheden toe.
Parochiekerncommissie

PAROCHIEBIJDRAGE
Een vereniging die rekeningen stuurt naar
leden, vinden we een normale zaak, maar
als een kerk dat doet, krijgen we nog al eens
vragen of opmerkingen.
Een geloofsgemeenschap is feitelijk ook
een club met leden, die we parochianen
noemen. Elke week organiseren we ‘activiteiten’; variërend van eucharistievieringen,
woord- en communiediensten, uitvaartdienst, koorrepetities tot samenkomsten
van vrijwilligers die onderhoud, schoonmaak
of administratietaken doen. Het bisdom,
vergelijkbaar met een hoofdbestuur, stelt de
jaarcontributie vast: bij voorkeur € 115,- of
meer en in principe voor iedereen met een
betaalde baan.
De parochiekerncommissie wil mensen best
tegemoet komen, maar vraagt hen dan wel
hierover in contact met hen te hebben. Van
onze kant willen we aanspreekpunt zijn en
u – desnoods- persoonlijk benaderen, als u
daar prijs op stelt.
Laat gerust weten wat u hiervan vindt, zodat
we meer in beeld komen dan een ‘club’ die
enkel om geld vraagt.

Parochiekerncommissie

WEBSITE
Degenen die onze website raadplegen geven
aan dat deze verouderde informatie bevat
en dringend onderhoud behoeft. Wij kunnen dat enkel maar beamen en onszelf de
taak stellen deze binnen afzienbare tijd te
moderniseren. Tot die tijd, excuses en even
geduld a.u.b.
Richard Gielens, secretaris.

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

ontvangen door dhr. Sjaak Priem. Onder het
genot van een kopje koffie vertelde hij over
de geschiedenis van de Pastorie en de Kerk.
Na de koffie zijn we de kerk ingegaan. Daar
werden we rondgeleid en vertelde Sjaak
Priem over de Kerk en over een aantal beelden die in de kerk aanwezig zijn.
Na de rondleiding zijn we weer naar de Pastorie gegaan en hebben we gezellig nog een
drankje genuttigd. Ook werd er nog gezellig
na gepraat. Met een mooi zonnetje zijn we
weer terug gelopen naar de Rietzanger.
Het was een geslaagde en gezellige middag.

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

Schoorkenszandweg 8b, 4431 NC ‘s-Gravenpolder

T: 0113 311517 / M: 06 55140274

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

Uw vertrouwen waard voor een
persoonlijke begeleiding

LIEF EN LEED
Overleden:
Op 5 juni is overleden Daniel Janse Boonman, weduwnaar van Jacomina BoonmanRijk, op de leeftijd van 91 jaar. Hij is op 10
juni begraven op onze begraafplaats.

Communie.
Op 31 mei hebben de volgende kinderen
hun communie gedaan in onze parochiekern: Rein Boonman, Britt Elstgeest, Luuk
Geus, Fien Korstanje, Suus Korstanje, Natalia Kubiak, David Laeven, Brett Meulblok,
Shane Meulblok, Lukas Poelman, Nouk
Tazelaar, Thom Utermark, Arno Verschelling,
Ryan de Wolf, Aron Rijk. Een groepsfoto van
de communicantjes vindt u in de collage in
dit blad.

Vormsel.
Op 6 juni hebben de volgende kinderen hun
vormsel gedaan in onze parochiekern: Valérie Claessens, Mara Steenbakker, Jesse de
Jonge, Romy Utermark, Elyne van Liere, Joy
Visch, Rens van der Meer, Jasmine de Vos,
Yaël Raas, Maaike de Vos, Nina Rijk, Rafaël
Vos, Jody Sandee, Kevin de Weerd, Milan
Fraanje, Mathieu Geelhoed, Rick Koole, Phi
Pham, Phuong Pham. Een groepsfoto van
de vormelingen vindt u in een collage in
dit blad.

28 mei 2015
Na een wandeling vanuit de Rietzanger,
SVRZ, samen met bewoners en familieleden en of kennissen, zijn we in de Pastorie
van de R.K. H. Blasius Kerk te Heinkenszand

Bewoners Rietzanger.

KBO afdeling Heinkenszand.
Van Jan Geys, medeorganisator van de
1e KBO fietstocht, kreeg ik het volgende
verslag.
Op 15 mei, vrijdagmiddag 14 uur zijn we
vertrokken vanaf ‘de Fonteyne met 22 fietsers, mannen zowel als vrouwen, een leuk
gezelschap.
Iedereen vond het een leuke route, na
een uurtje fietsen en genietend van het
landschap, de meidoorn stond nog mooi
in bloei, kwamen we aan bij onze stop
halfweg, bij Fleuraria in Baarland , na het
nuttigen van koffie met wel of niet iets erbij,
lekker in en uit de zon op het gevarieerde
terras. Na de koffie nog een drankje om de
terugtocht na een gezellige pauze van een
uur, te aanvaarden. Leuke route via Kwadendamme, via Zwaakse ‘Weel naar Nisse,
waren we 16.45 uur weer bij ‘de Fonteyne’.
Van de meeste fietsers was te horen, dat het
voor herhaling vatbaar is. Een tocht van 25
km is voor iedereen een leuk middagje uit.
Wat Rinus Boudens en Jan Geys betreft zou
het over 5-6-7 weken weer een keer kunnen.
Weer een ander stukje Beveland. Er is zoveel
moois. Tot zover dit verslag.
Op de achtergrond wordt aan een volgende
tocht gewerkt. Hiervan krijgen de leden
bericht via de Nestor. De enige manier om
alle leden te bereiken . Maar er breekt wel
een vakantietijd aan!
In de Nestor van 30 juni komt de uitnodiging
voor onze gezamenlijke reis met de KBO afd.

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

wilt.

Bij Monuta in Goes zijn we er
als u ons nodig heeft.

bel 0113 - 21 63 63
Monuta Goes
Fluitekruidstraat 8, Goes

www.monuta.nl
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Lewedorp. Die is gepland op 27 augustus
aanstaande. Is misschien wel wat vroeg,
maar dan hebben de leden alle tijd om
zichzelf op te geven. Adressen staan op de
uitnodiging. De reis is naar Haps in Brabant
en omstreken.
Secr. KBO:
Mina van 't Westeinde - van den Dries.

Geheugensteuntje

Rommelmarkt ten bate van
de Heilig Blasiuskerk.
In het monumentenweekend, 12 en13 september, houden de koren van de Heilige
Blasius een rommelmarkt. De opbrengst is
bestemd voor verschillende projecten van
de parochie.
Naast een rommelmarkt is er ook koffie, thee, frisdrank, wafels en gebak te
koop. Ook kunt u er terecht voor Zeeuwse
babbelaars.
Heeft u spullen op zolder of in de schuur
staan waar u toch niets meer mee doet en
waar iemand anders misschien heel blij
mee is, gooi het dan niet weg, maar breng
het naar de pastorie op dinsdagavond 26
augustus of 2 september tussen 18.30 en
19.30. Als u niet in de gelegenheid bent
om het zelf te brengen dan kunnen we een
ander tijdstip af spreken of we komen het
ophalen. Neem hiervoor contact op met
Addie Nelen 0113-563333 of een van de
andere vrijwilligers. Mocht u al eerder van
uw spullen af willen neem dan ook contact
op met Addie Nelen.
Liever geen grote dingen zoals kasten,
koelkasten enz. i.v.m. de opslagruimte. Dus
boeken, schilderijen, beeldjes, serviesgoed,
speelgoed en curiosa of wat u nog meer
kwijt wilt wij zijn er blij mee. Tot ziens op de
rommelmarkt.
De vrijwilligers van de Heilige Blasiusparochiekern Heinkenszand

Opbrengst collectes
2 en 3 mei
diaconie in eigen parochie
23 en 24 mei
Nederlandse missionaris
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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.

LIEF EN LEED
Overleden
Dingenis (Dies) Huige, echtgenoot van Nellie Doene,
geboren 22 juni 1931, overleden 30 mei
2015.
Johanna (Janna) van Gessel, weduwe van
Cornelis Vroonland,
geboren 22 augustus 1914, overleden 5 juni
2015.

TERUGBLIK PROCESSIE 2015
De eerste tweejaarlijkse sacramentsprocessie in Kwadendamme was een succes. Een
tjokvolle boerenschuur voor de Heilige mis,
een lange stoet over de Siguitse en de Kwadendamse dijk en door de kerkdreef, een
fraai optreden van de vendeliers uit het Belgische Tremelo, een goedgevulde kerk voor het

lof, en na afloop een lekker druk en gezellig
pastorieplaatsje met gratis koffie met koek
en het onvermijdelijke Bonifaciusbier. Dus
het is alleszins de moeite waard om ook in
juni 2017 weer een sacramentsprocessie te
organiseren.
Maar het zou daarbij wellicht toch goed zijn

om bepaalde zaken iets anders aan te pakken. Zo zou de Kwadendamse processie
eigenlijk meer internationale bekendheid
moeten krijgen, in Nederland en in België, om
zowel het aantal deelnemers als het aantal
bezoekers op peil te houden. Deze aantallen
zijn nu nog behoorlijk groot, maar er valt wel
degelijk een dalende trend waar te nemen.
Ook zouden er in de processiestoet wat meer
verschillende taferelen te zien kunnen zijn,
het oog wil immers ook wat. Dit keer was er
de show van de Tremelose vendelzwaaiers
van de Pater Damiaangroep, maar daar bleef
het bij. Hoewel de fraai uitgedoste klederdrachtgroepen natuurlijk ook mooi waren om
te zien. En er was onderweg te weinig zang en
muziek, want ook het oor wil wat. Maar het
weer was ideaal, en dat is tot nu toe altijd
het geval geweest.
Hans de Vos
foto's: Jan Strooband

PANNENKOEKENZONDAG
Zoals te doen gebruikelijk wordt het schooljaar
afgesloten met een gezinsviering in onze kerk,
op zondag 12 juli. We staan dan even stil bij
wat er het afgelopen jaar zoal gepasseerd is:
mooie momenten en ook mindere, verdrietige
momenten. Vandaar het volgende gebedje.
Goede God,

€ 109.05
€162.40

Nu op het eind van het schooljaar:
we hebben een jaar lang met elkaar
opgetrokken,
gespeeld, gelachen, gewerkt, uitgerust.

We deelden met elkaar
onze verhalen, ons verdriet.
We maakten wel eens ruzie,
maar sloten gelukkig ook weer vrede.
Goede God,
Nu kijken we vooruit:
we krijgen vakantie
en vinden het fijn om leuke dingen te gaan
doen.
Geef ons een goede tijd
en blijf bij ons,
waar we ook zijn.
Aan het einde van deze gezinsviering zullen
we net als vorig jaar pannenkoeken bakken
op het pleintje achter de pastorie. Vorig jaar
gebeurde dit door de vormelingen; dit jaar
zijn de communicanten en hun mama’s ingeschakeld om te zorgen voor een flinke voorraad pannenkoeken.
Marga van de Plasse

Naast het onderhoud aan het kerkgebouw
zijn vaak veel vrijwilligers bezig met het
schoonhouden van de kerk en het naastgelegen parochiehuis. Vele bezoekers zijn vol
lof over de uitstraling van de H. Bonifaciuskerk, en daar willen we met veel mensen ons
steentje aan bijdragen.
Piet Beulens

TERUG VAN WEGGEWEEST
Het Maria-markeringspunt aan de Vreelandsedijk is flink in de revisie geweest. Want
na zeven jaren weer en wind te hebben
doorstaan, was het veldkapelletje toe aan
een grondige opknapbeurt. Het is altijd, ook
nu weer, de vraag wie in ons dorp over tijd
en vaardigheden beschikt om een dergelijk
karwei te kunnen uitvoeren. Maar ook deze
keer diende zich wonder boven wonder een
handige man aan, in de persoon van Peter
Boonman. We zijn blij dat het kapelletje weer
op zijn plek hangt en danken Peter voor zijn
vakmanschap.

NIEUWE SERIE POSTZEGELS

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

Uw specialist in rouwbloemen

ONDERHOUD KERKGEBOUW
Op vakantie loopt men vaak een kerk binnen om naar al het moois te kijken wat het
gebouw te bieden heeft. Zelden vraagt men
zich af hoe alles onderhouden moet worden,
laat staan wat het allemaal kost om het
gebouw in stand te houden. Op zich niet zo
belangrijk om je daar druk over te maken,
maar soms is het goed om daar wel stil bij
te staan als het om de eigen kerk gaat. Als
we naar onze eigen kerk kijken, mogen we
vaststellen dat het gebouw er redelijk tot
goed uitziet. Het streven van de bestuursleden van de kerncommissie is om het gebouw
in een zo goed mogelijke staat te houden.
Omdat het kerkgebouw een rijksmonument
is, krijgen wij rijkssubsidie om restauraties
uit te voeren. Met 65 procent subsidie en
35 procent uit eigen middelen hebben we in
2013 flinke restauraties uitgevoerd, o.a. van
een klein gedeelte van de dakvlakken en de
glas-in-loodramen. Zeker mag hier gemeld
worden dat de parochianen financieel hebben bijgedragen aan het herstel van de
glas-in-loodramen.
Naast de dakvlakken met leibedekking zijn
ook de platte daken boven de sacristies voorzien van nieuwe dakbedekking. De werken
in 2013 waren de eerste fase en zo volgt in
2016 nog een tweede fase. In 2016 worden
voornamelijk werken uitgevoerd in de toren
en herstel van de schade aan muren. Als
we over de kosten praten, moeten we denken aan iets meer dan € 400.000,- voor de
totale restauratie, waarbij de werken plaats
vinden in nauw overleg met de architect van
het bisdom.

Voor een zorgzame begeleiding

Dag en nacht bereikbaar op:

(0111) 45 07 17

Omdat de serie postzegels van onze parochiekern bijna is uitverkocht, was er een
goede gelegenheid ons te beraden over de
voortgang. De parochiekern heeft besloten
een nieuwe bestelling te doen, maar dan
met een geheel andere afbeelding. Leuk voor
de verzamelaars. Er is nu gekozen voor een
afbeelding van het vernieuwde veldkapelletje. Uiteraard is de prijs van de zegels aangepast aan de laatste tarieven van PostNL,
met daarop een kleine “plus” voor onze eigen
parochiekern.

www.uitvaartsd.nl

IN DE ZOMER
Evenals vorig jaar is onze kerk tijdens de
zomervakantie op dinsdag- en vrijdagmorgen geopend van negen tot twaalf uur. Deze
openstelling staat ook vermeld in een folder
die wordt uitgegeven door een samenwerkingsverband van kerken die net als wij graag
hun gebouw tonen aan toeristen. Achterin de
kerk ligt een stapeltje van deze folders.
De parochiekerncommissie wenst u een hele
fijne zomer, met de nodige ontspanning en
ontmoeting (het niet moeten).

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

info@uitvaartdevlieger.nl

www.uitvaartdevlieger.nl

Parochiekerncommissie
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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 mei is de heer Lau Rentmeester
overleden; hij was 80 jaar en woonde in
‘zorgcentrum‘de Kraayert.. De uitvaartdienst met aansluitend de begrafenis vond
plaats op 26 mei 2015.

ZOMERVAKANTIE
In Parochienieuws nummer 4 stond voorin
bij "Kerkdiensten in de regio" dat er op
zondag 5 juli kindernevendienst en crèche
is. Dit is verkeerd vermeld! In juli en augustus houden we vakantie! Er is in deze twee
maanden dus GEEN kindernevendienst. De
eerste zondag van september starten we
weer! We hopen dan weer veel kindjes te
mogen verwelkomen.
Wij wensen iedereen een fijne zomervakantie toe en zien jullie graag weer op zondag
6 september.
Het kinderpastoraat

EERSTE COMMUNIE- ZONDAG 31 MEI
Na een prettige en goede voorbereiding
kwam eindelijk de dag :HET ging gebeuren.
Yasmine Vermue, Bruce de Kooning, Daan
van Stee en Yannick Menheere mochten
voor de eerste keer deelnemen aan de
Eucharistieviering. In hun prachtige feestkleren liet pastoor Fons van Hees de kinderen vanaf het altaar zwaaien naar de mensen in de kerk. En de mensen zwaaiden
allemaal terug. Dan is meteen de grootste
spanning eraf.
De viering was een feest; de kerk was
prachtig versierd en alle mensen en
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kinderen deden goed mee. “Blijf dit doen”
was het thema van de voorbereiding en we
hebben er alle vertrouwen in dat de kinderen hiervoor hun best zullen doen. Hiervoor
zetten we met z’n zessen (de kinderen en
de begeleiding) al een eerste stap want
over een paar weken komen we nog eens
bij elkaar om samen te praten en te werken over deze Eerste Communiedag en de
toekomst. We danken iedereen die geholpen heeft bij de voorbereiding en tijdens
de viering.
Irene de Jonge, Ellie van den Dries
* Foto communicanten in collage van alle
kernen opgenomen.

OPENLUCHTDIENST LEWEDORP
12 juli wordt in Lewedorp de jaarlijkse
openluchtdienst gehouden op camping
Buitenhof aan de Dekkersweg in Lewedorp. De dienst wordt georganiseerd door
de protestantse gemeenten van Lewedorp
en Nieuwdorp en de rooms katholieke
parochie van Lewedorp. Het thema van de
dienst is: Weg van huis. Er is crèche voor de
kleinsten en ook is er kindernevendienst.
De kinderen van de nevendienst zijn in de
nacht voorafgaande aan de dienst aan het
kamperen geweest op de camping. Zij zijn
dus al weg van huis geweest.
Voorgangers in de dienst zijn pastor Jeanine
Heezemans en ds. Berto de Graaf. Medewerking aan de dienst wordt verleend door
het koor The Key Singers uit Heinkenszand.
Zij zullen ook de samenzang begeleiden.
Na de viering is er alle gelegenheid elkaar
te ontmoeten bij een kop koffie. Als het
slecht weer is, zal de dienst binnen in de
schuur gehouden worden. Het is handig als
u zelf een stoel meeneemt.
Let op: in de drie kerken is er deze dag
geen dienst.

VERGADERINGEN EN
BIJEENKOMSTEN
In de parochiezaal tenzij anders vermeld.
9 juli 2015 Parochie-adviesvergadering
19.30 uur.

DIENSTEN IN DE KRAAYERT
Let op: Na 10 juli voortaan iedere woensdag om 14.30 uur (zie ook algemeen deel

Parochiekern 		
Oost-Zuid-Beveland

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

RILLAND
KERKSLUITING
Zie hiervoor ook het algemeen deel.
Slotviering H. Jozefkerk.
Terugkijkend op de slotviering van zaterdag 20 juni als organist en koorleider van
het R.K. Dameszangkoor, ontstond voor
mij persoonlijk een gevoel van tevredenheid en berusting na het afscheid nemen
van mijn koorleden, parochianen, orgel en
kerkruimte.
Ik was uw organist voor de samenzang vanaf
juni 1977, tevens voor het dameskoor vanaf
oktober 1983 tot aan 20 juni 2015. De vele
mooie herinneringen blijven, de kerk helaas
verdwijnt.
Op de laatste koorrepetitie van 17 juni
jl. hebben wij als koorleden op een fijne
manier stilgestaan bij alle goede herinneringen over alle jaren heen en wat we als
koorleden samen beleefd hebben.
De dames van het koor (7 leden) vertegenwoordigden samen 200 jaar lidmaatschap
ten dienste van de parochie. Een kleine
attentie namens de parochie was naar mijn
mening zeker op zijn plaats geweest in deze
slotviering. Jammer van deze onzuivere noot
vanuit het parochiebestuur.
Dat het u allen goed mag gaan en in
gedachten geef ik u mee de tekst van het
slotlied.
"Ga met God en hij zal met ons zijn"
Wim Boogaart,Hoogerheide

Sleutels kerk
Nu de kerk op 20 juni officieel gesloten is,
is het verzoek aan de werkgroepen of personen die in het bezit zijn van een of meer
sleutels van de kerk en de Arkzaal deze
terug te bezorgen bij de heer J. Heijnen,
Gentsestraat 12 4411 DK Rilland.
Gedachtenisplaatjes
In verband met de sluiting van de kerk worden de gedachtenisplaatjes die achter in
de kerk hangen, ter beschikking gesteld van
de nabestaanden van de overledenen. De
plaatjes zijn gemaakt vanaf 1976 voor de
overledenen die vanuit de St. Jozefkerk zijn
begraven c.q. gecremeerd.
Belangstellenden kunnen zich in verbinding stellen met de heer J. Heijnen, tel.
0614701692.

Zien en gezien worden
In groep 5 zijn wij op dit moment bezig rond
het thema ‘zien en gezien worden’. Hierbij
staat het Bijbelverhaal van ‘Zacheüs in de
boom’ centraal. Tijdens de eerste les mochten de leerlingen zelf ontdekken wat er nu
zo belangrijk is aan ‘gezien worden’. Hierbij
mocht een leerling met een blinddoek op
door de klas een andere leerling zoeken
die ergens in het lokaal was gaan staan.
De andere leerlingen mochten aanwijzingen
geven, zodat de leerling die niets kon zien
de andere leerling toch kon vinden.
De grondgedachte die overgebracht wordt
tijdens de lessen is: de ontmoeting met
Jezus brengt vreugde en verandert je leven.
Hierbij leren de leerlingen dat ontmoeting
met mensen je kan veranderen, doordat je
(anders) gezien wordt door de mensen die
je ontmoet. De leerlingen leren zich tijdens
de lessen in te leven in het verhaal, doordat
ze bedenken hoe zij zich zouden voelen als
zij Zacheüs zouden zijn, of juist een bewoner
van de stad Jericho. Hierbij wordt de manier
waarop Zacheüs verandert uitgebreid
besproken.
Verder wordt er ingegaan op de manier
waarop Jezus met Zacheüs omgaat. Hij laat
merken dat Zacheüs er wel bij hoort. Hieruit
leren de leerlingen dat Jezus voor iedereen
opkomt en vooral voor zij die er niet bij
horen.
Groeten groep 5 van ICBS ‘De Horizon’

HANSWEERT
Beleving oecumenische viering
Op 14 juni hadden we een oecumenische viering in Schore met de Hervormde
Gemeente Hansweert/Schore. Ik ben
gevraagd om lector te zijn. Ik was nog nooit
in deze kerk geweest, maar je hoeft niet te
zoeken: Het gebouw staat prominent in het
midden van dat kleine dorp. De kindernevendiensten hadden zich ook verzameld,
een hele stoet zo met zijn allen. Ik heb de
lezing uit de bijbel voorgelezen dat is weer
eens iets anders dan uit het misboekje. Het
was een fijne viering. Samen koffie drinken
na afloop in de “tuin der verzoening”. Wat
voelde ik mij welkom hier.
Jeannet Kievit
Bloemenpot
De bloemenpot heeft in de maand mei
€ 38,65 opgebracht.
Namens de bloemengroep hartelijk dank.
Oecumenische buitendienst.
Op zondag 30 augustus 2015 zal er om
10.30 uur een oecumenische openluchtdienst gehouden worden. Medewerking
wordt verleend door het R.K. Zangkoor, de
cantorij en de kindernevendiensten. Voorganger is pastor Wiel Hacking.
De viering wordt gehouden op het grasveld
bij het “Jeugdhonk Answest” aan de Binnenhaven. Graag een stoeltje meenemen. Na
afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie en thee.
OPEN BRIEF
Aan de gemeenschap van
de Jozefkerk in Rilland
Middelburg, 15 juni 2015
Beste mede-gelovigen,
Nog maar kort geleden kwam ik in de gelegenheid om juist met jullie pastoraal verder
op te trekken. Bij de taakverdeling in het
pastoraal team werd ik eerst aanspreekbaar
voor Oost Zuid-Beveland. Nieuwe namen en
gezichten die indruk op mij maakten. Van
enkelen vernam ik hoe zij om leerden gaan
met een zeer ingrijpende ervaring van verlies
in hun leven, met een ziekte, maar ook met
de vreugde om een pasgeboren kind. In de
Jozefkerk brachten we dat in de vieringen
ook tot uiting. Daar ontving ik ook een keer
met veel plezier de hele schoolgemeenschap van ‘de Horizon’ in een speciale viering – de koster hielp me aan een draadloze
microfoon om met de kinderen in gesprek
te kunnen. Vorig jaar mocht ik er ook voorgaan in een prachtige paasviering (dit jaar
moest ik doordat ik uitviel met Pasen helaas
ineens verstek laten gaan). Ook vierde ik

eind vorig jaar, in de warme Ark-zaal inmiddels, samen met jullie het Kerstfeest.
In de parochiekerncommissie Oost ZuidBeveland kwamen de zorgen over het kerkgebouw respectvol en met toenemende
ernst ter sprake. Er moest iets gebeuren en
aanvankelijk leek het er nog op dat we de
vloer wellicht zouden kunnen opknappen.
Dat deed mij dromen over de mogelijkheid
om het iets anders in richten als we alles op
een nieuwe vloer terug in de kerk zouden
zetten. Meer aangepast aan het vieren met
de inmiddels kleine groep kerkgangers.
We belegden een grote bijeenkomst om
samen met ieder die dat wilde openlijk
en hardop na te denken over de toekomst
van ons kerken in dit gebouw. Om te vertellen in welke situatie we samen inmiddels
terecht gekomen waren, te horen wat er
aan wensen en verwachtingen leefde en
welke mogelijkheden we zagen om de basis,
die in de gemeenschap nodig is voor een
investering in de toekomst van het gebouw,
te versterken.
Na die eerste bijeenkomst bleek echter
ineens dat ook de verwarming het definitief
af liet weten - met de winter voor de deur!
Daardoor kwam de zaak, die er toch al zo
ernstig voor ons uitzag, in een stroomversnelling. Er kwam een tweede bijeenkomst
waarop duidelijker voelbaar was dat we het
wellicht niet zouden gaan redden om dit
allemaal overeind te houden en verder zochten naar hoe we dan met elkaar toch door
zouden kunnen. Na die tweede bijeenkomst
kwam de parochiekerncommissie tot het
besluit om het bestuur voor te stellen die
grote investering, voor de vloer én de verwarmingsinstallatie, niet meer in het gebouw te
doen. Dit met het oog op de hoge prijs in
relatie tot de draagkracht en vitaliteit van de
kleine kerkelijk meevierende gemeenschap.
Ter overwintering werd door een groepje vrijwilligers alles op alles gezet om aangepast
in de Ark te kunnen blijven vieren. We vonden het namelijk onverantwoord om zomaar
plotseling te stoppen. De handige handen
van Sjaak maakten een lezenaar geschikt en
het Mariabeeld met sokkel en al verplaatsbaar, er kwam een klein tabernakeltje voor
gebruik tijdens de vieringen en er werd een
mooi bekleed ‘noodaltaar’ uitgedacht. Er
kwam een opslagruimte om telkens na de
viering alles makkelijk weer uit de Ark-zaal
te kunnen verwijderen.
Het Allerheiligste bleef steeds nog bewaard
in het tabernakel achter het altaar in de
Jozefkerk. En zo bleef de Godslamp daar
branden… het was nog steeds onze kerk.
De parochiekerncommissie maakte een
plan voor de nieuw ontstane situatie. Er
werd een datum geprikt voor de laatste viering en verschillende groepjes zouden over
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een deel van wat er allemaal moest worden
geregeld gaan vergaderen. Juist toen we die
groepjes zouden samenstellen en bijeenroepen om intensief met elkaar aan het werk
te gaan, viel ik (steeds meer) uit door de
gevolgen van een herseninfarct. Graag had
ik mijn beste krachten gegeven aan deze
laatste ronde van gesprekken en daarmee
ook alvast samen wat perspectief op de
toekomst ontwikkeld. Collega Wiel Hacking
zal hier binnenkort een begin mee maken.
Het spijt me erg dat ik dat heb moeten laten
afweten, maar ik weet dat pastoor Van Hees,
die al even kort geleden als ikzelf bij de
Pater Damiaanparochie betrokken raakte,
de voorbereiding van de slotviering met
verve heeft opgepakt. Hij was gelukkig ook
al bij die twee grote gesprekken met u allen
aanwezig geweest. En Jan Heijnen bleef de
spil ter plaatse, zeer ter zake kundig, ook
wat betreft hoe je om hoort te gaan met
kerkelijk erfgoed.
Zodra ik weer terug aan het werk kan gaan,
hoop ik met de mensen die betrokken
waren bij de Jozefkerk verder te praten over
hoe deze gemeenschap als onderdeel van
de Pater Damiaanparochie (samen) het
geloof kan blijven delen zonder een eigen
kerkgebouw ter plaatse. Hoe kan het pastoraat, met name de zorg voor elkaar, er nu
uitzien en welke activiteiten uit het verleden
kunnen in een nieuwe vorm verder?
Momenteel is het voor mij echter eerst zaak
om met geduld op te knappen. Daarbij moet
ik nog even situaties vermijden waarin ik
‘overprikkeld’ raak door een veelheid van
indrukken met emotionele impact.
Het valt mij niet makkelijk om in de slotviering, waar ik mij zoveel van voorstelde,
afwezig te zijn. Maar juist omdat ik mij er zo
bij betrokken voel is het helaas geboden om
dat nu niet te doen.
In gedachten en in gebed ben ik echter bij
jullie en in het gedeelde vertrouwen dat God
ons in zijn grote barmhartigheid altijd meer
en ook anders nabij is dan wij denken.
Graag blijft het pastoraal team met jullie
onderweg om daar steeds nieuwe ontdekkingen in te doen.
Veel sterkte, een betekenisvolle laatste viering gewenst in onze Jozefkerk, en graag tot
ziens!
Met hartelijke groeten,
Bernard van Lamoen
pastoraal werker

Parochiekern
Ovezande
O.L.V. Hemelvaart-

EERSTE COMMUNIE EN KERMIS

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

LIEF EN LEED
Overleden
Bertha Teresia de Jonge, in leven verbonden met Jan Koens, is op 24 mei overleden. Zij was 92 jaar oud, en woonde nog
zelfstandig in Ovezande. Ze was de jongste
uit een gezin van zeven, en zorgde lange
tijd voor haar ouders. Na hun trouwen in
1957 kregen Jan en Bertha twee kinderen,
en uiteindelijk vier kleinkinderen. Jan was
echter al in 1973 overleden, waarna moeilijke jaren volgden. Bertha vond ontspanning in wandelen, fietsen en vrijwilligerswerk. Haar lange leven was getekend door
dienstbaarheid, eenvoud en tederheid. De
laatste jaren had ze problemen met haar
gezondheid. Op Hemelvaartsdag moest ze
in het ziekenhuis opgenomen worden, waar
ze op Pinksterdag overleed. Haar leven is
op vrijdag 29 mei in de O.L.V Hemelvaartkerk te Ovezande herdacht, waarna ze op
de begraafplaats te rusten gelegd is.
Gedoopt
Op 20 juni is in onze kerk Rhona Marielize
Emmely van Beek gedoopt. Zij is geboren
op 14 maart 2015 en is de dochter van
Barry van Beek en Thera Schenk.

VIERING MET BAVO CANTORIJ
Het laatste weekeinde van juli heeft het
koor ‘Oal In’ weliswaar vakantie maar de
viering vindt toch plaats op zaterdagavond
25 juli. Evenals verleden jaar zal het koor
de Bavo Cantorij uit Goes, onder leiding
van Mariëtte Evers, de zang verzorgen. Het
repertoire van dit koor is klassiek, maar
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zeker de moeite waard op een mooie
zomeravond.

Je Eerste Heilige Communie doen is al een
feest op zich, maar deze unieke foto willen
we u zeker niet onthouden. Na stilzitten in
de kerk, even lekker tekeer gaan…..op de
kermis.

MARIA HEMELVAART
Voor het vierde achtereenvolgende jaar
staat de veldkapel aan de Oud Ovezandseweg in het centrum van de belangstelling
bij de viering van Maria Hemelvaart. Tot nog
toe is het de enige gemetselde veldkapel
aan het noorden van de Westerschelde,
dus aan de rechteroever van de rivier vanuit de bron in de richting van de zee gezien.
De viering van Maria Tenhemelopneming,
op de helft van de oogsttijd, vindt dit jaar
plaats op zondagochtend 16 augustus, nog
midden in de schoolvakantie. Na de kerkdienst, die sterk in het teken van Maria zal

staan, wandelt ieder die dat wil, mee naar
de kapel. U bent van harte uitgenodigd
om zelf bloemen mee te brengen en Maria
hulde te bewijzen. Na afloop staat er koffie
en thee voor u klaar.

VANUIT DE CARITAS
In het vorige nummer van parochienieuws
hebben we aangekondigd dat we op zondag 13 september een actiedag willen
houden. Het doel waar we ons deze keer

voor willen inzetten is Focus 2. Verdere
invulling van het programma komt binnenkort via een huis aan huis folder. Houd
deze zondag alvast vrij.
Op zaterdag 30 mei was de oecumenische kerkendag in Goes. Samen met Betsy
Rentmeester hebben wij ons gepresenteerd
namens de kern en parochiale Caritas,
op een gedeelde tafel met de kern Kwadendamme die zich presenteerde met de
processie.

Als Caritas hebben we aandacht gevraagd
voor onze adoptiekinderen in Cambodja,
Foundation DART, met folders en de
crèmes die door de “meiden” van Doracella zijn gemaakt in Tanzania. Tevens hebben we 2 jaarverslagen van de onze kern
laten zien. Al met al was het een enerverende dag waar we veel contacten hebben
gelegd, en afspraken zijn gemaakt voor
verdere Caritas activiteiten.
Namens de Caritas,
William Harthoorn, voorzitter

NIEUW AANZICHT
Heeft u ook gezien hoe het gezicht op de
achterkant van onze kerk veranderd is? Nu
de oude school afgebroken is, en de bouw
van het nieuwe complex op die plek vrijwel
klaar is, hebben we een heel nieuw zicht
op de kerk en de pastorie gekregen. Het is
heel open geworden. Of het lang zo blijven
zal, kunnen we niet zeggen. Het is zo best
indrukwekkend!

Parochiekern

schilders- en

Schouwen-

afwerkingsbedrijf

	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

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

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

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

LIEF EN LEED
Gedoopt
Door het Heilig Doopsel in onze parochiegemeenschap zijn opgenomen:
Ian Rapati uit Zierikzee op 31 mei
Valerie Benard uit Bruinisse op 21 juni
Ziekenzalving
De ziekenzalving is toegediend aan:
Corrie Vermue-van Stee uit Nieuwerkerk op
18 juni
Tini Remijn-Vermue uit Burgh-Haamstede
op 21 juni
Overleden
Op 28 mei Jose Holty-IJzermans uit Zierikzee, 84 jaar.

OPENINGSTIJDEN SECRETARIAAT
ZOMER
In de maanden juli en augustus is het
secretariaat alleen op donderdagochtend
geopend van 9.30 tot 11.30 uur.

VERJAARDAG PASTOR VERDAASDONK
Zoals in het vorige Parochienieuws ook al is
vermeld viert pastor Verdaasdonk op zondag 5 juli zijn 85ste verjaardag. U bent van
harte uitgenodigd hem na de viering van
9.15 uur te feliciteren in het parochiecentrum onder het genot van een kopje koffie
en een drankje.

uitbreiding!
pastorale zorg inzake
sacrament der zieken
en Overlijden

06- 53637130

AFRIKADIENST 12 juli
Graag wil ik U attent maken op de Afrikadienst van zondag 12 juli in de Onze Lieve
Vrouwe op Zeekerk in Haamstede, aanvang
11.00 uur. Het bekende Afrika-Engakoor
zal ook deze keer de dienst met hun boeiende en enthousiaste gezangen opluisteren. Deze dienst wordt gehouden vanwege
29

het 10-jarig bestaan van het Palabanakinderdorp in Zambia. Iedereen is van harte
welkom! Meer informatie voor in dit blad/
algemeen deel.
Anne Martens

OPEN KERKDAGEN
Van 14 juli t/m 18 augustus zullen op alle
dinsdagen van 10 - 16 uur de deuren van
de Willibrorduskerk weer open staan. U bent
welkom voor een bezoekje, een praatje, een
stil moment, een cadeautje. Tijdens deze
openstelling is er een kleine tentoonstelling
van schilderijen van cliënten van het Gors te
zien die ook te koop zijn.
Hartelijk welkom!

VESPER
Op zondag 19 juli is er om 16.00 uur een
vesperviering in de Willibrorduskerk door
pastoor Fons van Hees.

OUDERENPASTORAAT
In het kader van het ouderenpastoraat zal
op dinsdag 18 augustus de film “Still Mine”
vertoont worden.
Meer informatie vindt u in het algemene
deel, voor in dit blad.
U kunt zich tot en met 16 augustus opgeven
bij Henny Verkaart tel. 416101 of per email
naar r.mangnus@rkwalcheren.nl
Kosten: € 2,00 inclusief koffie/thee.
Datum: dinsdag 18 augustus
Plaats: parochiecentrum Zierikzee
Tijdstip: van 14.00-16.00 uur.
U bent van harte welkom!

mooier om af te sluiten met elkaar simpelweg een hand te geven. Hoe makkelijk is
dat? Het thema van onze bijeenkomst was
"Geef me je hand". Als we willen helpen
met oversteken geven we een hand. Als je
klein bent voelt het fijn en veilig als we een
hand geven. Om te troosten geven we een
hand. Als we boos zijn en het goedmaken
geven we een hand. Er zijn zoveel dingen te
bedenken, maar het is ook belangrijk om er
eens even bij stil te staan.
Jezus hielp ook met zijn hand. Een vrouw die
Jezus aanraakt en daar genezing vindt. En
het jonge meisje wat Jezus een hand geeft,
zij staat op. Jezus brengt God zo dichtbij de
mensen dat hij ze zelfs aanraakt. Met de
kinderen hebben we die momenten vastgelegd met een hand.

KUNSTSCHOUW
Tijdens de Kunstschouw exposeerden drie
kunstenaars hun werk op de binnenplaats
van de Onze Lieve Vrouwe op Zeekerk in
Haamstede. Deze binnenplaats, ook wel de
hof of de patio
genoemd, is geheel opgeknapt en voor vele
doeleinden geschikt. De Kunstschouw had
de primeur. Veel bezoekers waren verrast
dat er zo’n mooie binnenplaats bij de kerk
hoorde maar men vond het ook jammer dat
ze niet een kijkje konden nemen in de kerk
om eventueel een kaarsje te laten branden

Pastores Wiel Hacking en Ria Mangnus

OUDERENPASTORAAT
Informatiemiddag over Alzheimer/
dementie.
In het kader van het ouderenpastoraat zal er
op dinsdag 25 augustus een informatiemiddag zijn over wat het betekent ‘vergeetachtig’
te worden, te dementeren.
Meer informatie hierover vindt u in het algemene deel, voor in dit blad.
U kunt zich tot en met 16 augustus opgeven
bij Henny Verkaart tel. 416101 of per email
naar r.mangnus@rkwalcheren.nl
Datum: dinsdag 25 augustus
Plaats: parochiecentrum Zierikzee
Tijdstip: van 14.00 – 16.00 uur.
U bent van harte welkom!
Ria Mangnus
Pastor ouderenpastoraat

KINDERNEVENDIENST
Op 28 juni kwamen we voor de laatste keer
van het schooljaar bij elkaar met de kinderen van de kindernevendienst. En wat is er
30

bij Maria.

TWEEDEHANDSMARKT VOOR
PAROCHIANEN
Op 12 september organiseren we tijdens
de Open Monumentendag een tweedehandsmarkt van 10-16 uur in en om het
parochiecentrum.
Maximaal 15 parochianen worden in de
gelegenheid gesteld om hun zolder een
beetje op te ruimen en voor € 12,50 een
plekje te “huren” om hun spulletjes te verkopen. Er is één plaats per volwassenen,

als er ruimte over is kunt u in overleg meer
plekjes reserveren.
Reservering is op volgorde van binnenkomst
per e-mail, zijn er meer dan 15 aanmeldingen dan plaatsen we u op de reservelijst.
Het is de bedoeling om in het parochiecentrum een zitje te creëren voor een gesprekje
of een boek in te kijken onder het genot van
een kopje koffie/ thee/ frisdrank en eventueel tegen betaling wat te eten. De Caritas
zal met een boekenstand aanwezig, daarom
het verzoek geen boeken aan te bieden voor
de verkoop.
De meeste plaatsen zullen buiten zijn, maar
we proberen alles wel overdekt te maken.
Voor tafels en schragen wordt gezorgd. Als
u een partytent beschikbaar wilt stellen,
heel graag!
Opgave kan tot uiterlijk zaterdag
15 augustus bij theabl@zeelandnet.nl of bij
c.duinhouwer2@kpnplanet.nl.
Bij aanmelding graag uw volledige adres en
telefoonnummer vermelden.
We zien graag uw positieve reactie tegemoet, zodat we met elkaar naar een leuke,
gezellige en zinvolle dag kunnen uitkijken.
Thea Blommaert, Rian Duinhouwer

HEILIGE PATER DAMIAANVIERING
10 OKTOBER
Voorbereiding/oriëntatie H.Pater Damiaanviering van 10 oktober 2015.
Op maandag 1 juli zijn Judith Remijn, Erika
van Oosten, pastoor Fons van Hees en
ondergetekende naar Leuven geweest als
voorbereiding op de viering van de heilige
pater Damiaan voor alle parochiekernen op
zaterdag 10 oktober bij ons in de Heilige
Willibrorduskerk.
We vertrokken om 8.20 uur richting Leuven.
Judith heeft gereden in een vervangende
auto van de garage, omdat hun eigen auto
daar was voor een onderhoudsbeurt. Ze
kreeg een automaat mee. Toen ik haar in de
auto zag zitten was ze bezig de gebruiksaanwijzing te lezen. De schrik sloeg mij om mijn
hart. Maar al snel bleek dit niet te hoeven.
Judith bleek een uitstekende chauffeuse
te zijn. Ondanks wat files waren we binnen
twee uur bij het Damiaancentrum te Leuven.
We werden daar ontvangen door pater
Remie, Pater Carlos en Ruben Boon. We
begonnen met koffie en een kennismakingpraatje. Daarna zijn we naar een film gaan
kijken over het leven van Pater Damiaan,
geboren als Jozef de Veuster. Hij trad in
bij de Congregatie van de Heilige Harten
van Jezus en Maria in Leuven, waarbij hij
de broedernaam Damiaan, naar de heilige
arts Damianus, koos. Het was een indrukwekkende film waar ik niet teveel over ga
verklappen, omdat we deze film in de week

voor de viering in oktober in het parochiecentrum aan u willen laten zien. Echt een
aanrader.
Daarna kregen van pater Remie een rondleiding door de tentoonstelling in het Damiaancentrum te Leuven. Nu ben ik zelf niet zo’n
kunstkenner/liefhebber. Maar deze pater
Remie wist mij met zijn verhalen achter de
kunstwerken toch heel erg te boeien. Als u
toch in Leuven bent dan is een bezoek aan
deze tentoonstelling zeker de moeite waard.
Na deze, voor mij, boeiende verhalen kregen
we een heerlijk broodje kaas en ham. Na
de maaltijd ging Ruben Boon bevlogen voor
in een bezinning met 7 kruispunten vanuit
het leven van de Heilige Pater Damiaan in
vergelijking met ons eigen leven in het hier
en nu. Hij haalde hier o.a. diverse apostelen,
Paus Franciscus, schilder Edward Clifford en
een dame aan, die allen zeer wijs gesproken
hebben over Pater Damiaan en zijn manier
van leven.
Hierna werd het tijd om naar de kerk en de
crypte te gaan kijken van onze patroonheilige en voor we het wisten was het tijd om
weer huiswaarts te keren.
Het was voor mij in ieder geval een bijzondere dag, met een fijn gezelschap, die ik niet

snel zal vergeten.
Erik Steegmans

OECUMENE IN DE WESTHOEK
Taizéviering
Op zondagavond 12 juli om 19.30 uur is

er een Taiéviering in de Onze Lieve Vrouwe
op Zeekerk in Haamstede. Voorgangers zijn
pastoor Fons van Hees en Marijke Wessel.
Pelgrimsfietstocht
Op donderdag 13 augustus wordt er weer
gefietst van kerk naar kerk, bij heel slecht
weer zal het per auto kunnen. Deze keer zullen in onze kerk de kazuifels uit Zierikzee ten
toon worden gesteld. In alle deelnemende
kerken wordt iets extra’s gedaan.
Start bij de kerk van Burgh om 10.30 uur,
waar koffie/thee zal worden geschonken.
Hier hoort u hoe de tocht verder zal verlopen. Wij verwelkomen u graag!
Marijke Wessel
Windkracht 8 “Zin in Schouwen”
Ook dit jaar ligt er weer een “Zin in Schouwen” op campings, hotels en plaatsen waar
veel vakantiegangers komen. Een gratis
magazine voor de recreant en rustzoeker in
de Westhoek van Schouwen met boeiende
artikelen en nuttige informatie over de kerken van Windkracht 8.

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

VOOR UW AGENDA
Zomerconcerten in Zierikzee.
Toegang: uw gift.
Zaterdag 4 juli om 14.30 uur in het Stadhuismuseum: concert door Gideon Bodden,
stadsbeiaardier.
Zaterdag 11 juli om 16.00 uur in de Nieuwe
Kerk: concert door Isabelle van Doorn,
piano en Maaike Peters, cello.
Zaterdag 18 juli om 14.30 uur in het
Stadhuismuseum: concert door Janno den
Engelsman, beiaard en Dik de Koning,
gitaar.
Zaterdag 25 juli om 16.00 uur in de Nieuwe
Kerk: Elly Bakker, blokfluit en Rinus Verhage,
orgel en klavecimbel.
Donderdag 30 juli om 20.00 uur in de
Nieuwe Kerk: Rinus Verhage, orgel.
Zaterdag 1 augustus om 16.00 uur in de
Nieuwe Kerk: Duo Campana met Martine
Glock, sopraan en Martin Glock, piano.
Zaterdag 15 augustus om 14.30 uur in
het Stadhuismuseum: Richard de Waardt
en Dina Verheyden, accordeon, beiaard en
zang.
Zaterdag 15 augustus om 16.00 uur in de
Nieuwe Kerk: Sander van den Houten, orgel
en Jurgen van Oostenbrugge, trombone.
Zaterdag 29 augustus om 14.30 uur in het
Stadhuismuseum: Kasia Pistowska en Toru
Takao, beiaard.
Zaterdag 29 augustus om 16.00 uur in de
Nieuwe Kerk: Marlotte van ’t Hoff, sopraan
en Eline de Gast, piano.
Zaterdag 12 september om 16.00 uur in de
Nieuwe Kerk: vocaal ensemble Magnificat
onder leiding van Rinus Verhage. Joost de
Nooijer, orgel.

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

Heerenstraat 9, ’s-Heerenhoek
0113-351311

het andere telecombedrijf
PROCES AUTOMATISERING
Advies - Installatie - Onderhoud
24 uurs service
Werrilaan 8 • ’s-Heerenhoek
Tel. 0113-352440
Fax 0113-352264
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colofon
PASTORAAL CENTRUM
Secretariaat/teamassistentie:
Plonie Paree
Ineke Priem
Zusterstraat 4, 4461 JA Goes
tel. 0113-218610
pastorteam@zeelandnet.nl
Openingstijden Pastoraal Centrum:
van di t/m vrij van 10.00 tot 12.00 uur

KernZaken - Caritas Schouwen-Duiveland.
Zaken en taken die een of meer van onze parochiekernen bezig en vitaal houden
In onze parochiekernen zijn vrijwilligers dag in dag uit actief. Natuurlijk behoren de vieringen en diensten tot de kernzaken, maar kerk zijn is veel meer dan samenkomen in het weekend. In onderstaand
schema vertellen medewerkers van CARITAS kern Schouwen-Duiveland over hun passie.
De kerstkaarten en bijbehorende uitnodigingen voor de senioren-adventsviering worden ingepakt. Alle senioren van 67 jaar
en ouder ontvangen een uitnodiging voor de adventsviering in
de kerk en aansluitend volgt een maaltijd. Elk jaar zoeken we
een mooie prent uit voor op onze kerstkaart met een toepasselijk gedicht.

PASTORAAL TEAM
- Wiel Hacking, pastoraal werker
tel. 06-17598152
wielhacking@gmail.com
- Fons van Hees, pastoor
tel. 06-1328 1235
avanhees@zeelandnet.nl
- Jeanine Heezemans, pastoraal werker
tel. 06-44024841
jmaheezemans@xs4all.nl
- Bernard van Lamoen, pastoraal werker
b.v.lamoen@rkwalcheren.nl
tel. 06-29277011
- Paul de Maat, pastoor
tel. 0118-467076
pdemaat@planet.nl
- Ria Mangnus, pastoraal werker
r.mangnus@rkwalcheren.nl
TEAMWACHT
Tel. 06-53637130
bij overlijden van een dierbare of verzoek om
toedienen sacrament der zieken kunt u dit
nummer bellen: 24 uur bereikbaar.
vicariaat middelburg
Paul Verbeek, vicaris
Tel: 06-83215322
pverbeek@bisdombreda.nl
emeriti pastores
buijssen@zeelandnet.nl
tbrooymans@zeelandnet.nl
A. Verdaasdonk, 0111-420785

Boekenverkoop
op de kerstmarkt. Ook op
deze manier proberen we onze
kas een beetje
te spekken

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

Caritasvergadering. In het
parochiecentrum vergaderen we ongeveer
1 x per twee
maanden.

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

De tafels voor de maaltijd na seniorenadvents-viering staan klaar. We hebben
vaak zeventig deelnemers. Henny leest
een mooi kerstverhaal voor en mede
dankzij diverse sponsors kunnen we de
mensen een maaltijd aanbieden.

De vastenaktie-mailing wordt ingepakt. Nadat alle enveloppen zijn
bezorgd, halen we persoonlijk het vastenaktiezakje weer op bij de mensen.
Dankzij onze werkwijze halen we een
relatief hoge bijdrage binnen

