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De eersten zullen de laatsten zijn?
Dat ik telkens als eerste het woord tot u mag richten heeft louter 
te maken met mijn taak als eindredacteur van dit blad. Ik proef het 
genoegen als eerste alle teksten en bijdragen onder ogen te krijgen, 
maar heb ook als laatste persoon de mogelijkheid wijzigingen door 
te voeren.
‘De eersten zullen de laatsten zijn’ is een bekende uitspraak die we 
terugvinden in Mattheus. 19, 30; Marcus. 10, 31 of Lucas 13, 30:  
en die ons -voor zover nodig- met beide voeten op de grond terugzet. 
Zeker in een wereld waarin voornaamheid, bekendheid en helden-
dom op een voetstuk worden geplaatst. Immers, wie wil er nou niet 
de eerste of de beste zijn? Is dat the struggle for life? 
Bovengenoemd bijbelcitaat kwam gelijk bij me op toen ik hoorde 
van de kerksluiting in Rilland. Feitelijk zou er dan moeten staan: de 
laatsten zullen de eersten zijn, want dit kerkgebouw is het jongste 
als we letten op het bouwjaar: 1970.
 
Kerksluitingen zijn helaas aan de orde van de dag. De afgelopen 
vier maanden (!) sloten er in ons land twintig kerken definitief hun 
deuren en in juni zal ook de Heilige Jozefkerk te Rilland dit lot moe-
ten ondergaan.
Een kerk sluiten; de deuren voorgoed dichtdoen lijkt me vreselijk. 
Zeker als je al het lief en leed in dat kerkgebouw hebt gedeeld: 
doop, eerste communie, vormsel, huwelijk en wellicht de uitvaart 
van een of meer familieleden. Nu houden de kerkgangers letterlijk 
de uitvaartdienst van hun eigen godshuis. ‘aan de eredienst onttrek-
ken’ heet dat officieel.  
Misschien maakt de staat van het gebouw dit besluit wel als ‘ver-
standig’ te betitelen: de toestand van de vloer is zodanig dat men 
het niet verantwoord vindt om hier veilig te kerken. Het gevoel van 
geborgenheid, stilte en devotie wordt overschaduwd door krakende 
vloerdelen, wind, kou en een ongezond binnenklimaat. Godswaar-
dig? Vergeet dat maar.
Geloof is vaak meer op het  hart  gericht dan op het hoofd, maar 
er kan een omslagmoment komen als het verstand het wint van 
het gevoel. Emotionele besluiten missen vaak een goede basis van 
gezond verstand: een kerkgebouw openhouden is meer dan enkel 

samenzijn op zondag. 
Een patiënt die levenslustig is en zich omringd voelt met mensen die 
alles voor hem of haar overhebben, zal zich beter voelen dan een 
eenzame zieke die zelden bezoek ontvangt en zich soms letterlijk 
door God en alleman verlaten voelt.
Zonder als doemdenker betiteld te worden: zou dit eerste kerkge-
bouw ook het laatste gebouw zijn dat sluiten moet? Vitaliteit en zelf-
dragendheid zijn de sleutelwoorden van het Pater Damiaanbeleid. 
Beide elementen moeten in ruime mate aanwezig zijn om verzekerd 
te zijn van eigen geloofsgemeenschap met een eigen ruimte. Vrij 
vertaald komt het hier op neer: een kern die gezond is, maar niet de 
middelen heeft om voort te bestaan heeft even weinig garantie als 
een kern die schatrijk is, maar weinig gelovigen kent. 
De eersten die op zondagochtend de kerk betreden, gaan er bijna 
altijd ook weer als laatsten uit….Voor hen zal het een bittere pil 
zijn te moeten leven met de gedachte dat een eenmaal gesloten 
kerkdeur bijna nooit meer als kerkdeur open gaat.  Laten we hopen 
dat bij de afscheidsdienst in Rilland velen dit gevoel met hen wil-
len delen.

inleidend 
woord

v a n  d e  h o o f d r e d a c t e u r

i

Parochienieuws nummer 5 verschijnt op 
donderdag 2 juli. Uw tekstbijdragen kunt 
u aanleveren via de plaatselijke corres-
pondenten. Nr. 5 is een dubbelnummer 
voor de zomer; kopij inleveren tot 18 
juni! Algemene stukken kunnen via 
de hoofdredactie naar 
parochienieuws@zeelandnet.nl 

OECUMENISCHE BIEEÊNKOMST
Op zondag 14 juni 2015 is er een ‘oecumenische bieeênkomst’ in 
‘t Kerkje van Ellesdiek (Ellewoutsdijk). Op deze tweede zondag van 
de maand juni wordt in ‘t Kerkje een bijeenkomst gehouden in een 
Zeeuwse streektaal. Ook de liederen voor deze middag worden in het 
Zeeuws vertaald en gezongen.
De overdenking wordt dit keer verzorgd door Koos Rentmeester. Het 
thema is: ‘Zonder kleêrscheuren tuuskomme.’ Het Bavokoor  o.l.v. 
Mariette Everse zal aan de bijeenkomst meewerken. De bijeenkomst 
begint om 14.30 uur. Er wordt gecollecteerd voor Focus 2 en voor 
de onkosten van ‘t Kerkje. Later is deze bijeenkomst te beluisteren 
op www.kerkje-ellesdiek.nl onder het kopje Oecumene.

Jan Minnaard, Oecumenische Werkgroep Ellesdiek



3

Graven naar geloof – de boodschap blijft inspireren
Behalve met een hartelijke hand-
druk van haar man Dick word ik 
enthousiast welkom geheten door 
Uva, het hondje dat Carine Neijzen 
en haar partner hebben geadop-
teerd vanuit een asiel in Spanje. 
Speels, aanhankelijk en nieuwsgie-
rig dartelt het beestje om mij heen. 
Maar als Dick vervolgens met Uva 
gaat wandelen, is er alle ruimte om 
nader kennis te maken met Carine. 
Ik ken haar voornamelijk als secre-
taris van de Caritas. Maar ik ben 
toch vooral geïnteresseerd in de 

achtergronden van haar keuze om bijna twintig jaar in Afrika te werken.
 'Vanaf mijn tiende levensjaar heb ik al gezegd, dat ik dat 
wilde. Mensen als Albert Schweitzer en pater Damiaan waren voor mij 
heel inspirerende figuren. Hun levensverhalen werden verteld op de 
lagere school en ook op de katholieke middelbare school in Amster-
dam, waar in ben geboren en opgegroeid. Ik had eerst het idee om als 
verpleegster te gaan werken, maar uiteindelijk ben ik toch op het spoor 
gezet om medicijnen te studeren. Na de basisopleiding heb ik nog drie 
jaar nodig gehad om de tropenopleiding, chirurgie en verloskunde te 
doen. Ik was negenentwintig toen ik voor Memisa in Oeganda kon 
beginnen.

AANTrEKKEN
De politieke situatie was verre van stabiel, zo kort na het afzetten van 
de dictator Idi Amin. Daarom ging ik werken in het Mutolere Hospital in 
Kisoro, dat zo ver mogelijk van de hoofdstad Kampala verwijderd lag. 
Het was vlak bij de grens met Congo en Rwanda. Het eerste contract 
in het ziekenhuis, dat werd geleid door zusters van Mater Dei uit Breda, 
gold voor drie jaar. Uiteindelijk ben ik zeven jaar gebleven. Daarna ben 
ik voor twee jaar terug gekomen naar Nederland om de huisartsenop-
leiding te doen en te werken.
 Maar Afrika bleef aan mij trekken. Ik ging terug om te wer-
ken als Memisa-arts in Virika Hospital in Fort Portal, dat noordelijker 
lag dan mijn eerste plek. Het ziekenhuis daar werd op een gegeven 
moment compleet verwoest door een aardbeving. Er kwam al snel 
geld vrij van Memisa en van het Duitse Misereor. Het ziekenhuis werd 
herbouwd door Dick Wunsch, die destijds de leiding had over een 
technische school. Hij was lid van de Congregation of Holy Cross. Uit 
de samenwerking is een vriendschap ontstaan en later een mooie 
relatie. Voordat we aan dit laatste wilden toegeven, heb ik nog drie jaar 

gewerkt in het Nyabibale Hospital. Dat gaf ons de tijd om uit te zoeken, 
of onze relatie duurzaam zou zijn. In het laatste ziekenhuis heersten 
veel spanningen door de aanwezigheid van rivaliserende Huti's en 
Tutsi's.

rECHTvAArDIGHEID
Terug in Nederland zijn Dick en ik getrouwd. Nadat hij dispensatie 
had gekregen van zijn priesterlijke functies is het huwelijk ook kerkelijk 
ingezegend. Ik wilde graag gaan werken voor ouderen en voor mensen 
in terminale omstandigheden. Daarom heb ik in Nijmegen twee jaar 
specialisatie ouderengeneeskunde gedaan. Via de tip van een vriendin 
kwam ik in aanraking met de vacature in Verpleeghuis Cornelia Allevo. 
Zo heb ik nog dertien jaar gewerkt in Zierikzee. En nu ben ik sinds kort 
met pensioen.
 In mijn werk ben ik erg geïnspireerd door de gedachte, dat 
geloof vooral iets is om in praktijk te brengen. Waar het binnen mijn 
mogelijkheden ligt, wil ik graag iets doen om sociale ongelijkheid te 
verminderen. Mensen in Afrika, ook al hebben ze minder te besteden, 
hebben net zoveel recht op medische zorg als mensen hier. Mensen 
als Huub Oosterhuis en pater Jan van Kilsdonk hebben mij erg geboeid 
in mijn studietijd. Juist hun inzet voor sociale rechtvaardigheid sprak 
mij sterk aan. En ook hun aanhoudende pogingen om de kerk bij de 
tijd te brengen.

INSPIrErEND
Wat mij betreft zou de kerk veel meer moeten mee evolueren met de 
noden van deze tijd. De kerk in Afrika is, vind ik, veel sterker geworteld 
in de eigen cultuur. Dat zou hier in Nederland, in Zeeland, misschien 
ook meer moeten gebeuren. De kerk zal niet verdwijnen uit onze 
samenleving, maar ze moet wel veranderen. Want de boodschap, 
het evangelie, blijft  mensen inspireren. Daarom zou er vanuit de ker-
ken nog meer aandacht moeten zijn voor de actuele noden in onze 
samenleving: asielzoekers, vluchtelingen, mensen die onthecht zijn, 
kwetsbare mensen in verpleeghuizen.
 Die instelling is ook de basis voor mijn betrokkenheid bij de 
Caritas. Er wordt veel goed werk gedaan, op allerlei terreinen. Toch zou 
ik soms willen, dat we meer nog naar buiten zouden treden. Over de 
eigen muren heen kijken. Als iemand in nood zit, is het niet allereerst 
belangrijk of die persoon wel tot onze kerk behoort. Het gaat erom of 
die mens geholpen kan worden, hoe dan ook. Zoals in het verhaal van 
de barmhartige Samaritaan. Dat is en blijft het inspirerende van de 
evangelische boodschap.'

Wiel Hacking, pastoraal werker

De Stichting Werkgroep Kerk en vluchteling  Goes
De Stichting Werkgroep Kerk en Vluchteling  Goes en de Taakgroep 
Missionaire Gemeente van de Hervormde Gemeente Goes nodigen 
u uit voor een 

PRESENTATIE VAN DR. STEPHEN KELLY OVER ONDERWIJS AAN 
GELOVIGEN MET EEN MOSLIM-ACHTERGROND 

 
Stephan Kelley is van huis uit Egyptenaar en moslim. Hij heeft zich 
tot het christendom bekeerd, en is nu predikant. Hij organiseert cur-
sussen onder moslims in Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oos-
ten. Voor de training van tot het christendom bekeerde ex-moslims 
als zendingswerkers heeft hij in Spanje een instelling opgezet, het 
European Training Center (ECT). 

Dit zal gebeuren op DONDERDAG 11 JUNI, 20.00 UUR in het 
gebouw van De Levensbron (Mansholtlaan 1 te Goes, achter het 
ZLM-gebouw) de deur is open vanaf 19.30 uur 
Dr. Stephan Kelley zal spreken over zending onder moslims, die een 
bijzondere aanpak vereist en over de weerstanden die men hierbij 
ondervindt. Maar bovenal ook over het werk van ETC en wat wij als 
kerk hierbij kunnen betekenen. De Arabisch-sprekende gelovigen 
hebben onze steun nodig! 
Voor vertaling zal worden gezorgd. Het belooft een interessante 
avond te worden! Voor verdere inlichtingen: 
Jolanda Slager Chris F. van Fraassen 
(famslager@zeelandnet.nl of fraassen@planet.nl )



4

Kerkdiensten in de regio juni
datum+tijd plaats voorganger soort koor en bijzonderheden

WEEKENDVIERINGEN EN GROTE FEESTDAGEN   

DINSDAG 2 juNI     
09.30 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Dagkapel 
     
DONDERDAG 4 juNI     
10.00 uur Goes R. Mangnus Viering van W en C Ter Valcke 
     
VRIjDAG 5 juNI     
09.00 uur Kwadendamme Liturgie Groep Viering van W en C Dagkapel 
13.30 uur Lewedorp H. Buijssen Eucharistieviering De Kraayert 
19.00 uur Zierikzee F. van Hees Eucharistieviering  
     
ZATERDAG 6 juNI     
16.00 uur Heinkenszand Vicaris P. Verbeek / Eucharistieviering Vormselviering, Free Spirit 
  J. Heezemans   
19.00 uur Goes E. Bornhijm Viering van W en C Con Amore 
19.00 uur Rilland F. van Hees Eucharistieviering RK Dameskoor, koffie drinken 
19.00 uur Lewedorp Vicaris P. Verbeek / Eucharistieviering Vormselviering, Con Dios en 
  J. Heezemans  Missicanto 
     
ZONDAG 7 juNI   SAcRAmENTSZONDAG  
09.00 uur ś-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 F. van Hees Eucharistieviering Eligiuskoor, PC te gast  
11.00 uur Goes H. Buijssen Eucharistieviering Con Amore 
11.00 uur Haamstede A. Verdaasdonk Eucharistieviering Samenzang 
11.00 uur Hansweert J. Heezemans Viering van W en C Gemengd koor 
14.00 uur Kwadendamme Vicaris P. Verbeek /  Eucharistieviering Sacramentsprocessie  
  F. van Hees   
18.00 uur Goes S. Klim Eucharistieviering Poolse viering 
     
DINSDAG 9 juNI     
09.30 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Dagkapel 
     
VRIjDAG 12 juNI     
09.00 uur Kwadendamme Liturgie Groep Viering van W en C Dagkapel 
13.30 uur Lewedorp F. van Hees Eucharistieviering De Kraayert 
16.00 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Gasthuis, Con Amore 
     
ZATERDAG 13 juNI     
19.00 uur Goes  F. van Hees Eucharistieviering Herenkoor 
19.00 uur Heinkenszand Liturgie Groep Viering van W en C Free Spirit K
     
ZONDAG 14 juNI   11E ZONDAG Dh jAAR  
09.00 uur ś-Heerenhoek geen viering   
09.00 uur Heinkenszand H. Buijssen Eucharistieviering Dameskoor 
09.15 uur Zierikzee A. Verdaasdonk Eucharistieviering Willibrorduskoor 
09.30 uur Rilland geen viering   
09.30 uur Ovezande geen viering   
10.00 uur Schore H. Meijer Oecumenische viering PC-kerk Schore, Samenzang 
10.30 uur Lewedorp T. Brooijmans / Eucharistieviering 50 jaar priesterjubileum  
  F. van Hees /   koren Pater Damiaanparochie 
  J. Brooijmans   
10.45 uur Kwadendamme geen viering   
11.00 uur Goes H. Buijssen Eucharistieviering Herenkoor 
11.00 uur Haamstede A. Verdaasdonk Eucharistieviering Samenzang 
11.00 uur Hansweert geen viering   

DINSDAG 16 juNI     
09.30 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Dagkapel 
     
WOENSDAG 17 juNI      
14.30 uur 's-Heer-Arendskerke Liturgie Groep Viering van W en C Poelwijck 
     
VRIjDAG 19 juNI     
09.00 uur Kwadendamme Liturgie Groep Viering van W en C Dagkapel 
13.30 uur Lewedorp J. Heezemans Viering van W en C De Kraayert 
16.00 uur Goes J. Meeusen Viering van W en C Ter Weel / St. Maarten in de Groe 
     
ZATERDAG 20 juNI     
16.00 uur Ovezande P. Verbeek Viering van W en G Doopviering
19.00 uur Goes H. Buijssen Eucharistieviering L'Esprit 
19.00 uur Heinkenszand Liturgie Groep Viering van W en C Young Spirit, vaderdagviering 
19.00 uur Rilland F. van Hees / Eucharistieviering RK Dameskoor, koffie drinken 
  J. Heezemans  zie bladzijde 17 
     
ZONDAG 21 juNI  VADERDAG 12DE ZONDAG Dh jAAR  
09.00 uur ś-Heerenhoek J. Heezemans Viering van W en C Samenzang 
09.00 uur Heinkenszand F. van Hees Eucharistieviering Herenkoor 
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Kerkdiensten in de regio juni/juli
datum+tijd plaats voorganger soort koor en bijzonderheden

WEEKENDVIERINGEN EN GROTE FEESTDAGEN   
09.15 uur Zierikzee A. Verdaasdonk Eucharistieviering Willibrorduskoor 
09.30 uur Ovezande H. Buijssen Eucharistieviering Pius X, 
10.00 uur Lewedorp ds. M. Wisse Gastviering PC-kerk RK-kerk geen viering 
10.45 uur Kwadendamme F. van Hees Eucharistieviering Singing Voices 
11.00 uur Goes J. Heezemans Viering van W en C Gezinsviering, L'Esprit 
11.00 uur Haamstede A. Verdaasdonk Eucharistieviering Samenzang 
11.00 uur  Hansweert H. Buijssen Eucharistieviering Gemengd koor K
16.00 uur Zierikzee F. van Hees Vesper
     
DINSDAG 23 juNI     
09.30 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Dagkapel 
     
VRIjDAG 26 juNI     
09.00 uur Kwadendamme Liturgie Groep Viering van W en C Dagkapel 
13.30 uur Lewedorp F. van Hees Eucharistieviering De Kraayert 
     
ZATERDAG 27 juNI      
19.00 uur Goes eigen priester Vietnamese viering Dagkapel 
19.00 uur Goes H. Buijssen Eucharistieviering Herenkoor 
19.00 uur Ovezande F. van Hees Eucharistieviering Jongerenviering, Oal In, doop 
19.00 uur Heinkenszand Liturgie Groep Vieringvan W en C Dameskoor K
     
ZONDAG 28 juNI   13DE ZONDAG Dh jAAR  
09.00 uur ś-Heerenhoek Liturgie Groep Viering van W en C Herenkoor  
09.00 uur Heinkenszand H. Buijssen Eucharistieviering Samenzang 
09.15 uur Zierikzee F. van Hees Eucharistieviering Willibrorduskoor 
10.30 uur Lewedorp Liturgie Groep Viering van W en C Eligius 
10.45 uur Kwadendamme H. Buijssen Eucharistieviering St. Caecilia 
11.00 uur Goes Liturgie Groep Viering van W en C Herenkoor 
11.00 uur Haamstede F. van Hees Eucharistieviering Samenzang 
11.00 uur  Hansweert Liturgie Groep Viering van W en C Gemengd koor 
     
DINSDAG 30 juNI     
09.30 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Dagkapel

DONDERDAG 2 julI     
10.00 uur Goes W. Hacking Viering van W en C Ter Valcke 
     
VRIjDAG 3 julI      
09.00 uur Kwadendamme Liturgie Groep Viering van W en C Dagkapel 
19.00 uur Zierikzee F. van Hees  Eucharistieviering  
     
ZATERDAG 4 julI     
19.00 uur Goes W. Hacking Viering van W en C Con Amore 
19.00 uur Heinkenszand F. van Hees Eucharistieviering Dameskoor 
     
ZONDAG 5 julI     
09.00 uur 's-Heerenhoek H. Buijssen Eucharistieviering Dameskoor 
09.00 uur Heinkenszand W. Hacking Viering van W en C Herenkoor 
09.15 uur Zierikzee A. Verdaasdonk Eucharistieviering Willibrorduskoor, koffie drinken 
09.30 uur Ovezande F. van Hees Eucharistieviering Pius X 
10.30 uur Lewedorp W. Hacking Viering van W en C Con Dios K / C
10.45 uur Kwadendamme Liturgie Groep Viering van W en C St. Caecilia 
11.00 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Con Amore 
11.00 uur Haamstede Liturgie Groep Viering van W en C Samenzang 
11.00 uur Hansweert H. Buijssen Eucharistieviering Gemengd koor 
12.15 uur Goes F. van Hees Viering van W en G Doopviering 
     
DINSDAG 7 julI     
10.00 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering  Dagkapel 
     
VRIjDAG 10 julI     
09.00 uur Kwadendamme Liturgie Groep Viering van W en C Dagkapel 
     
ZATERDAG 11 julI     
19.00 uur Goes F. van Hees Eucharistieviering Herenkoor 
19.00 uur Heinkenszand J. Heezemans Viering van W en C Free Spirit K
     
ZONDAG 12 julI     
09.00 uur 's-Heerenhoek J. Heezemans Viering van W en C Herenkoor 
09.00 uur Heinkenszand H. Buijssen Eucharistieviering Dameskoor 
09.15 uur Zierikzee F. van Hees Eucharistieviering Willibrorduskoor 
09.30 uur Ovezande E. Bornhijm Viering van W en C Pius X K / C
10.30 uur Lewedorp J. Heezemans Viering van W en C Openluchtviering 
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 
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AANlEIDING 
In het meinummer van Parochie-
nieuws richtte ik me tot die groep 
lezers die geen blad voor de mond 
willen nemen en hun zegje willen 
doen. De eerste reactie kreeg ik van 
dhr. A. Vermin uit Goes.  Hij belde me 
op en wilde graag ingaan op mijn 
voorstel eens van de gedachten te 
wisselen.

Een bevlogen en betrokken man, 
dat merk ik al vrij snel als ik bij hem binnen stap voor ons 
gesprek. Hij leidt me kort rond in zijn woning te Goes en mijn 
blik valt direct op de boekenkast in hun slaapkamer. Planken 
vol bijbels, beschouwingen en boeken over religie. Vrij snel valt 
de naam ‘Naastepad’ een priester, dichter en bijbeluitlegger  
(1921- 1996) die ook wel de meest protestantse onder de rooms-
katholieken gerekend mag worden. Zowel Tom Vermin (82) als Tom 
Naastepad hebben hun wortels in of rond Rotterdam en het is dan 
ook niet vreemd dat beiden contact met elkaar hebben gehad.
Kleine Tom Vermin begon als misdienaars op zijn zevende en bleef 
tot zijn veertigste in die regio (Maassluis) actief betrokken in 
geloof, onder meer als koorzanger en deelnemer in praatgroepen. 
De Bijbel maakte toen al dagelijks deel uit van zijn leven en dat 
verklaart wellicht een zekere bijbelvastheid in geheugen. Zonder 
moeite citeert hij spreuken en vermeldt hij vindplaats en beteke-
nis. We hebben het geruime tijd over bijbelversies en de risico’s 
van verkeerde of misplaatste vertalingen. 

vAN rOTTErDAM NAAr ZEElAND
Tom werkte, als zoon van een hoefsmid,  oorspronkelijk als tim-
merman in de bouw, maar via bijscholing en cursussen groeide zijn 
inzicht en kennis en in 1970kon hij beginnen bij Rijkswaterstaat.  
Hij vertelt over de verzuiling en hokjesgeest die er toen omtrent 
geloof heersten; het wantrouwen tussen protestanten en de room-
sen, dat merkbaar en voelbaar was binnen bedrijven als wel bij 
de overheid. 
Vanwege te werkstelling bij de Deltawerken  verhuisden Tom en zijn 
vrouw Nel met jonge kinderen naar Zeeland. Hij vond een passend 
huis op Langeweegje (Kwadendamme).  Het hele gezin genoot al 
gauw van de rust en uitgestrektheid van de natuur, maar beiden 
mengden zich ook onder de plaatselijke bevolking door deelname 
aan verenigings- en kerkelijk leven. De kinderen hebben er een 
fijne jeugd.
Tom voelt de spanning tussen de hem bekende, Rotterdamse,  
mentaliteit (hart op de tong hebbend) en de Zeeuwse humor, die 
in zijn ogen soms hard en nuchter kan overkomen. De gastvrijheid, 
het vertrouwen, maar ook de geslotenheid inzake het geven van 
een eigen mening komen aan bod.
Beiden laten op eigen wijze zien dat ze goed kunnen aarden in de 
Bevelanden en bij zijn pensionering (1995) verhuizen ze naar een 
wat meer passende woning in het dorp Kwadendamme. De kinde-
ren zijn ondertussen bijna allen uitgevlogen.  

“Je doet het zo graag”, denken de mensen snel. “Je wil 
erbij horen…  Onzin!!!  Dit werk moet gedaan worden, 

dat was altijd mijn insteek!”

OP WEG NAAr GOD
Tom heeft altijd een eigen visie op geloof gehad en steekt die nooit 
onder stoelen of banken. Na een preek durft hij gemakkelijk op de 
voorganger af te stappen om hem te complimenteren of aanvul-
lende vragen te stellen. ‘ In de kracht van de verkondiging herken 
je een goede voorganger’, vindt hij. Evenzo goed stelt hij vast dat 
ieder op zijn eigen manier op weg is naar dezelfde God; moslim 
of christen. Het doet hem veel plezier te lezen dat bij de opening 
van de moskee te Middelburg ( begin mei) mensen van allerlei 
geloofsovertuigingen aanwezig waren.

BEWUST GElOvIG MAAr EEN EIGEN STEM
Toen de kinderen klein waren werd dagelijks uit de bijbel voorge-
lezen. Naarmate de kinderen ouder worden, kiezen ze hun eigen 
weg. Die ruimte krijgen ze, want ‘geloof sla je er eerder uit, dan 
erin’ vindt Tom.

Nog steeds leest hij meerdere keren per dag bijbelteksten en 
maakt regelmatig aantekeningen in een speciaal schriftje, dat ik 
op het eind van ons gesprek even te leen krijg aangereikt.
Geen verbitterdheid, wel bezorgdheid.

Een aantal uitspraken en meningen treffen 
me zodanig, dat ik ze (met goedkeuring ) mag 
publiceren. Binnen het kader staat een van de 
artikelen die hij ooit schreef en werden opge-
nomen in een kerkblaadje.

•	 	Een	talent	 is	geen	eigenschap,	maar	een	geschenk	dat	ons	 is	
toevertrouwd.

•	 	Een	mysterie	moet	je	niet	willen	doorgronden;	daar	moet	je	van	
afblijven.

•	 	Doe	je	God	een	plezier	met	allerlei	oude,	moeilijk	te	begrijpen	
Latijnse gezangen en teksten?

•	 Praat	niet	over	geloven;	vertrouw	dat	het	goed	komt!
•	 	God	vergeten	mag,	maar	niet	zijn	zoon	Jezus,	Hij	die	ons	gered	

heeft: de Verlosser!
Richard Gielens, 

WAT MOET jE TEGENWOOrDIG NOG GElOvEN?
Vroeger, dat kan ik zeggen, was dat wel wat anders. 
Toen zei onze pastoor: “als je boven komt en men heeft twij-
fels. Dan zeg je maar dat ik dat zo gezegd heb”.
Na de lagere school deden wij opnieuw onze doopbelofte.
Dan vroeg men ons naar ons geloof.  “Ons geloof is het Woord 
van God dat hij ons liet ’t zij of ’t geschreven staat of niet. 
Credo, Credo enzovoorts”
En zo denk ik er nog over. Ben ik dan conservatief? Nee, ik kan 
u laten schrikken over revolutionaire denkbeelden. 
En toch laat ik alles op zijn plaats; verander geen PUNT en 
geen KOMMA en zeker geen GETALLEN.
Doch tegenwoordig schijnt het modern te zijn er anders over te 
denken en te spreken. Ik ga daar niet in mee.

A. Vermin 

vraaggesprek met Tom vermin
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In de afgelopen jaren hebben de Caritasafdelingen van de Pater 
Damiaanparochie zich ingezet voor de ondersteuning van het project 
van Dorocella Vermue, die woont in Kwadendamme, maar afkomstig 
is uit Tanzania. Kort geleden kwam een rapport binnen bij de Caritas 
met verantwoording van de ontvangen gelden in de afgelopen drie 
jaar. Hieronder een vertaling:

Op 2 en 25 december collecteerde de kerk van Kwadendamme voor 
de Foundation DART.  Op 29 januari 2013 doneerde de heer H. Jas-
per € 1200 aan de Foundation.

Wat deden we met het geld? We betaalden schoolgeld voor de 
meisjes, kochten twee naaimachines, naaigerei en maakten school-
uniformen voor de meisjes. De rest van het geld werd gebruikt voor 
het onderhoud van ons centrum en voor het betalen van de rekening 
van water, elektriciteit en voedsel.
Vanaf 21 november 2013 tot 22 januari 2014 werd er gecollecteerd 
in alle kerken van de Pater Damiaanparochie: in totaal € 760,03

Wat deden we met het geld? Na de constatering dat de voedselprij-
zen waren gestegen hebben we besloten een stuk land te kopen, 
waar we ons eigen voedsel kunnen verbouwen. Het geld van de 

parochie vormde een groot deel van het bedrag om dit stuk land te 
verwerven.

Vanaf 11 augustus 2014 tot 9 februari 2015 hebben alle kerken uit 
de parochie opnieuw gecollecteerd: in totaal € 1277,27.

Wat deden we met het geld? In verband met de aankoop van land-
bouwgrond en het trainen van de meisjes om verschillende soorten 
voedsel te verbouwen wordt dit bedrag geïnvesteerd in verder onder-

wijs van de meisjes. De landbouw-
grond betreft ongeveer anderhalve 
hectare. De voedselproductie komt ten 
goede niet alleen aan onze meisjes 
maar aan heel de gemeenschap. Op 
die manier kan Foundation DART ope-
reren als onafhankelijke organisatie.

In totaal € 3237,30. We dank jullie 
heel erg voor jullie hulp en zouden het 
op prijs stellen wanneer jullie op een 
dag ons project in Mwanza Tanzania 
zouden komen bezoeken.

Caritas voor de Foundation Dart

Maria ommegang
 

De Maria Omme-
gang zoals die 
thans op straat 
wordt gebracht 
d a t e e r t  v a n 
1 9 4 5 ,  m a a r 
heeft een rijk his-
torisch verleden.
Een Legende ver-
haalt dat, ver-
moedelijk in of 
rond het  jaar 

1400, op de schorren van het Scheldestrand een Koningscrucifix 
aanspoelde. Een eikenhouten Kruislieveheer, zwart van het zeewater 
en bekleed als Koning, getooid met een gouden Kroon. Dit gevonden 
beeld werd in optocht de toenmalige stad binnengedragen en vanaf 
die tijd werd elk jaar op de zondag na Beloken Pasen dit beeld in 
een ommegang door de stad gedragen.
Zo werd de Kruis Ommegang geboren die in de Middeleeuwen 
opbloeide tot een waar volksfeest, maar ook uitgroeide met allerlei 
creaties, een folkloristisch gedeelte, een gedeelte uit het Oud en 
Nieuw Testament en een eigentijds Proccesiegedeelte waarin onder 
andere ook het aangeklede beeld van Maria van het Lievevrouwe-
gilde werd meegedragen.
Dit beeld stond door het jaar in een eigen Mariakapel van de Ger-
trudiskerk, alwaar het beeld werd vereerd als de Hoge Lieve Vrouw 
Van Bergen.
Op 23 april 1572 werd deze jaarlijkse Kruis Ommegang op last van 
hogerhand door de autoriteiten van Bergen Op Zoom verboden.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog, op 15 Augustus 1942 doet Kape-
laan W. Ooijens het voorstel om, als Bergen Op Zoom voor groot 
oorlogsgevaar zal worden gespaard, uit dankbaarheid daarvoor een 

Ommegang te doen trekken zoals in de Middeleeuwen de Kruis 
Ommegang door de straten van Bergen Op Zoom trok.

In 1945 op 15 augustus, voor het eerst na ruim 370 jaar, trekt de 
Ommegang door Bergen Op Zoom met 478 personen. Het Lievevrou-
wegilde wordt vanuit de Middeleeuwen heropgericht om ieder jaar de 
Ommegang mogelijk te maken in Bergen Op Zoom. 

Inmiddels trekt deze Maria Ommegang nog steeds door de eeuwen-
oude binnenstad van Bergen Op Zoom. Iedere laatste Zondag van 
Juni trekt de stoet met haar ruim achthonderd deelnemers door de 
stad. Predikend  dansend en musicerend wordt de geschiedenis van 
Maria uitgebeeld. Kleurrijke Kostums, fleurig opgesierde wagens en 
een enorme persoonlijke inzet van iedere deelnemer bepalen elk 
jaar weer de sfeer die de kilometers lange processie uitstraalt. Het is 
wonderlijk hoe de stoet ieder jaar één lijkt te worden met de tiental-
len eeuwenoude straatjes van de Markiezenstad. 
Als jaarlijks trekkende Ommegang is de Bergse Maria Ommegang 
een bezoek meer dan waard  met jaarlijks een thema.
DE STOET VERTREKT DIT JAAR OP DE LAATSTE ZONDAG VAN JUNI 
EN WEL OP DE 28e  OM 15.00 UUR VANUIT HET MIDDELEEUWSE 
MARKIEZENHOF.
Het Thema van 2015 is ‘’Met MARIA bidden om VREDE. We hopen zo 
met de Maria Ommegang bij te dragen aan het brengen van VREDE 
in de WERELD van vandaag waarin zoveel mensen gebukt gaan 
onder geweld en verdrukking.
DE TOEGANG IS GRATIS.
Onderweg wordt er gecollecteerd om de Maria Ommegang in stand 
te blijven houden, maar dit is geheel vrijblijvend.
Ook doen er jaarlijks enkele deelnemers mee die afkomstig zijn van-
uit de regio van de Damiaan Parochie. 

Vicaris Paul Verbeek en familie De Smit.
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In deze nieuwe rubriek proberen we antwoord te geven op vragen 
die bij lezers of kerkgangers leven inzake gebruiken en voorwerpen 
binnen kerkgebouwen.

WAArOM? 
Als parochiaan van Goes vier ik niet enkel 
in de eigen parochiekerk of dagkapel met 
anderen de Eucharistie, maar doe dat ook 
wel eens in andere kernen van Zuid- Beve-
land. Tijdens deze vieringen viel mij hier en 
daar het volgende op. 
In de ene kerk staat het altaarcrucifix met 
het Corpus Christi gericht op de gelovigen 
en in andere kerken in de richting van de 
voorganger.

In mijn jeugdige jaren als misdienaar stond de priester met de rug 
naar de gelovigen en hief hij, tijdens de consecratie, hostie en kelk 
omhoog in de richting van de Gekruisigde, zoals dat nu nog overal 
boven het tabernakel hangt.
Na het 2e Vaticaans Concilie werd het altaar verplaatst en werd een 
klein kruisbeeld op de altaartafel geplaatst. En nu zie ik in sommige 
kerken de priester hostie en kelk opheffen naar de achterkant van 
dat kruisbeeldje. Is de plaatsing van het kruis op het altaar een 
nonchalance van de koster of is mij de betekenis van het altaarkruis 
niet meer duidelijk?

Lau de Wit
DAArOM!
In kerkelijke context worden met de term vaatwerk alle voorwerpen 
aangeduid die gebruikt worden tijdens de heilige mis. Ze worden 
onderverdeeld in twee categorieën: gewijd vaatwerk (vasa sacra) 
en niet-gewijd vaatwerk (vasa non sacra). Onder het heilig vaatwerk 
worden alle voorwerpen verstaan die direct in aanraking komen met 
het lichaam en bloed van Christus in de gedaante van brood en wijn. 
Deze zijn voor religieuze doelen bestemd. Ze werden gemaakt uit 
edele metalen, omdat enkel zulk materiaal waardig genoeg is om de 
kostbare inhoud te dragen; alleen de celebrant (degene die de mis 
opdraagt) mag deze stukken ter hand nemen.

Alle objecten die niet direct in aanraking komen met het Allerheilig-
ste (lichaam en bloed van Christus) worden gerangschikt onder de 
noemer 'vasa non sacra'. Deze hoefden niet perse uit edelmetaal  
vervaardigd te worden, dat mocht  ook tin, koper, glas of ivoor zijn.

vASA SACrA
Onder de liturgische voorwerpen nemen de 
kelk en de pateen de voornaamste plaats 
in. Zij bevatten de wijn en het brood die tij-
dens de misviering veranderd worden in het 
lichaam en bloed van Christus. De pateen is 
een gladde, ronde schotel. Het binnenwerk 
van kelk en pateen is van goud.
Reeds geconsacreerd brood dat niet tijdens 
de mis genuttigd wordt, moet zorgvuldig 
bewaard worden. Daartoe werd aanvankelijk 

een pyxis gebruikt, een gesloten doos die werd opgehangen in het 
koor. Vanaf de twaalfde eeuw wordt de pyxis vervangen door de 
ciborie: deze vertoont gelijkenis met de kelk, maar is gesloten met 
een deksel.
Tot de vasa sacra behoort ook de monstrans, waarin de geconsa-
creerde hostie wordt getoond of tijdens processies rondgedragen.

vASA NON SACrA
Tot het niet-gewijde vaatwerk worden de objecten gerekend die op 
en om het altaar gebruikt worden tijdens de liturgie. Ten eerste het 
altaarkruis, een crucifix om het verband tussen kruisoffer en misof-
fer te accentueren.  Processiekruisen, kandelaars op het altaar of de 
doopschaal rekenen we tot deze groep.
Het spreekt vanzelf dat de priester het verband tussen kruisoffer en 
misoffer wil aanhouden en als het ware het contact met Christus wil 
vasthouden. Vandaar dat het gebruikelijk is c.q. zo behoort te zijn dat 
de corpus naar de priester is gericht en niet naar de kerkgangers. Zij 
richten zich tot het altaar en de voorganger.

Bron: Katholieke Encyclopedie/ Wikipedia/ Digischool.

WAArOM? DAArOM!

Bedevaart naar Kevelaer
Ook dit jaar trekt, 
inmiddels al weer 
voo r  de  268e 
keer, vanuit Ber-
gen op Zoom en 
omstreken (Zee-
land) de bede-
vaar t naar het 
bedevaartsoord 
Kevelaer, waar 
Onze Lieve Vrouw, 
Trooste res  der 

Bedroefden, wordt vereerd. Kevelaer is 
een mooie, Duitse stad, met een prach-
tige en rijk gedecoreerde Mariabasiliek. 
Het is een van de meest geliefde en druk-
bezochte bedevaartsoorden in Europa.

Deze tweedaagse pelgrimstocht, georga-
niseerd door de Broederschap van Onze 
Lieve Vrouw van Kevelaer Bergen op Zoom 
e.o. zal dit jaar worden gehouden op 
maandag 17 en dinsdag 18 augustus. 
De pelgrimstocht wordt per bus gemaakt. 
Het programma bestaat o.a. uit 2 hoog-
missen, een bezinningsdienst ter ere 
van Maria, Koningin van de Vrede in de 
St. Antoniuskerk, een lichtprocessie, de 
kruisweg en een afscheidslof. Het thema 
van de bedevaart van dit jaar is:"Heb ver-
trouwen, vrees niet"
De vieringen tijdens deze  bedevaart wor-
den muzikaal ondersteund door een gele-
genheidskoor uit Bergen op Zoom e.o., 
dat zich hiervoor al jaren met verve inzet. 

In Kevelaer kun je ervaren dat je door 
bezinning in deze inspirerende omgeving 
tot innerlijke rust kunt komen, dat het 
steun en kracht kan geven. 

Voor meer informatie en aanmelding voor 
deelname aan deze bedevaart kunt u kij-
ken op de website:

www.kevelaerbergenopzoom.nl of 
contact opnemen met uw Zelatrice/
zelateur: Florien en Bert de Hond (0113 
214134), Greta Raas- v.d.Dries (0113 
352980) of Marjan Braamse- v.d.Dries 
(0113 351742). 
De reiskosten voor de bus bedragen  
30 euro. 
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Bestuurszaken Pater Damiaan

In de laatste bestuursvergadering 
is de definitieve sluiting van de kerk 
in rilland gemeld. Op 20 juni zal 
er de laatste viering plaatsvinden 
en daarna gaat de parochiekern 
Oost-Zuid-Beveland, samen met 
het parochiebestuur aan de slag 
om te onderzoeken wat er met het 
gebouwencomplex moet gebeuren. 

Eind juni zal ook voor de laatste keer gebruik  
worden gemaakt van de kapel in zorgcentrum 
De Kraayert in Lewedorp. 
De veranderingen in de zorg betekenen een 
andere invulling van het complex. Daarna blijft 
er nog steeds de mogelijkheid om vieringen te 
doen in een andere ruimte.
Alle parochiekernen hebben hun statistische 

gegevens over 2014 en de kerktellingen van twee weekenden in maart aangeleverd. 
Een van de conclusies is dat het kerkbezoek slechts een kleine teruggang kent. Opvallend 
is wel het erg grote verschil tussen de deelname aan de eucharistievieringen en andere 
diensten. 
Dit zal ongetwijfeld ter sprake komen in het gesprek met de bisdomleiding op 11 juni. De 
realiteit is dat andere vieringen nog meer in de plaats komen van eucharistievieringen. Een 
andere conclusie uit de inventarisatie is dat de parochiebijdrage in zijn totaliteit redelijk sta-
biel is, maar per parochiekern toch afneemt, enkele kernen uitgezonderd. 
Het algemene beeld is een goede weergave van hoe de kerk wordt beleefd, in die zin dat 
veranderingen onontkoombaar zijn, maar wat niet met paniekvoetbal moet plaatsvinden. Het 
pastoraal team denkt dan ook intensief na over een goede balans hoe de parochiekernen 
vieringen kunnen krijgen in de toekomst. 
Op dit moment is het beschikbaar zijn van het pastorale team ook al minder, omdat Bernard 
van Lamoen niet in de gelegenheid is diensten voor te gaan.
Het parochieblad is door alle parochiekernen geëvalueerd. Met de conclusies gaat de redac-
tie nu aan de slag met als doel vanaf 2016 ‘opgefrist’ te verschijnen.
Alle parochiekernen hebben  ingestemd met het in gebruik nemen van een nieuw admini-
stratiepakket. Het toont aan dat iedereen er van is overtuigd dat daarmee de slagkracht op 
financieel en administratief gebied wordt bevorderd én het bestaansrecht van de parochie-
kernen wordt verbeterd.

vOlGENDE vErGADErING: 
Donderdag 11 juni 2015, aanvang 20.30 uur in de Magdalenazaal in Goes

Uitvaartverzorging

‛DE BEVELANDEN’
Johan Hoekman

Geldeloozepad 20, 4463 AJ Goes 

(0113) 311 444 
www.uitvaartzorgcentrum.nl

Voor een zorgzame  begeleiding

Uitvaarten in geheel Midden-Zeeland

Eigen rouwcentrum met aula 
en koffi ekamer

markussealexandra
uitvaartverzorging

uit-
vaardig

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

uitvaartverzorging

uit-
vaardig

0113 214291 / 06 10730321   
info@uitvaartinzeeland.nl  
www.uitvaartinzeeland.nl
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lIEF EN lEED
Gedoopt
10 mei: Inge Anna Elisabeth Dam, geboren op 
25 december 2014, dochter van: René Dam 
en Saskia Dam-Franken. 
Overleden
Henricus Adrianus Josephus Baars, echtgenoot 
van T. Giesen, geboren op 6 januari 1921, 
overleden op 8 mei 2015. De uitvaartdienst 
en aansluitende begrafenis op het RK-gedeelte 
van de algemene begraafplaats, vond plaats 
op 13 mei.

STIlTECENTrUM
Dit jaar bestaat het stiltecentrum 15 jaar. Geen 
bijzonder jubileum, maar toch…. In 2000 nam 
de parochievergadering, op voorstel van Els 
Witkam (overleden 2013) en na veelvuldig 
overleg, het besluit een stiltecentrum te ope-
nen in de dagkapel. Els was de stimulerende 
kracht om mensen de mogelijkheid te bieden 
gewoon stil te kunnen bidden en mediteren, 
aanwezig te zijn bij de levende God. Laat in 
andere parochies zien en ervaren hoe belang-
rijk zo’n plaats/kerk/kapel kan zijn. Zij wierf, 
met hulp van het parochiesecretariaat, de 
eerste vrijwilligers. Ook overlegde zijn met de 
kerkwacht. Zij had dit zelf gedaan en wist van 
de drukte en de gesprekken met de kijkers 

en  binnenlopers. Het stiltecentrum moest 
niet beschouwd worden als plaatsvervanger 
of “concurrent”. Van de eerste vrijwilligers zijn 
er nu nog steeds twee hele trouwe aanwezig 
tijdens de openingsuren. En de huidige voor-
zitster doet ook al 10 jaar mee. Dankbaar 
voor hun trouw en toewijding en ook blij dat 
andere vrijwilligers in het verleden hun/haar 
tijd daarvoor hebben gegeven om zo in stilte 
aanwezig te zijn. 

Stiltecentrum: bidden en mediteren, inkeer 
en gebed voor zoveel noden in de wereld, een 
intentie opschrijven, een kaarsje aansteken, 
maar bovenal is het heel bijzonder om zelf de 
stilte te ervaren in het eenvoudig aanwezig zijn 
bij Onze Lieve Heer en om zo ook anderen die 
kans te geven.
Heeft u misschien een uurtje in de maand 
of meer om de werkgroep te versterken en 
mee te doen ? Want het stiltecentrum moet 
tijdens de openingsuren wel “bewaakt” 
zijn, helaas! U bent van harte welkom.  
U kunt contact opnemen met mevrouw M. 
Schoonakker, tel. 211465 of schriftelijk via 
het parochiesecretariaat, Wijngaardstraat 31, 
4461 DC Goes of via 
rkmagdalena@hotmail.com. De openingsuren 
van het stiltecentrum zijn: dinsdag en vrijdag 
van 12.00 – 13.00 uur. In de maanden juli en 
augustus t/m Monumentendag (2e zaterdag 
in september) is het stiltecentrum gesloten. 
Vanaf half september is iedereen weer van 
harte welkom.

Werkgroep Stiltecentrum

EErSTE COMMUNIE - ZONDAG 17 MEI.

Eindelijk is het zover dat  Jakysh, Jona, Job, 
Elise, Emilie, Kim, Michael, Bas, Tygo, Lara en 
Tycho mee mogen doen met de Eucharistie-
viering.  Ze hebben zich goed voorbereid. Deze 
dag zijn ze allemaal een beetje gespannen. 
Ze hebben hun mooiste kleren aan. In een 
rij lopen ze door het middenpad naar voor in 
de kerk. Alle mensen kunnen de kinderen, die 
vandaag feest hebben, bewonderen. En een  
feest wordt het. Iedereen is in een goede bui, 
er zijn veel mensen in de kerk. En de viering 
met Pastor Fons van Hees was ook een feest.  
De kinderen kregen voor het eerst het Heilig 
Brood. Dit was best spannend. Aan het eind 
van de viering las de vader van Job nog een 
dankwoord op rijm voor. Er was aan iedereen 
gedacht. Daarna gingen de communicanten 
naar huis om daar verder te feesten.  We 

hebben op 28 mei nog een bijeenkomst. Het 
is nog niet klaar. We hopen de kinderen nog 
vaak in de kerk te ontmoeten.

Communiewerkgroep Goes

rESTAUrATIE KErKElIjK ErFGOED
Ongeveer een 
jaar geleden 
zijn we begon-
nen aan het 
opknappen 
van ons ker-
kelijk erfgoed. 

Er waren voorwerpen die een aantal manke-
menten hadden waardoor ze niet of niet veilig 
gebruikt konden worden.  De grootste objecten 
waren de lusters of kroonkandelaars.
De Goese edelsmid Harry Hutjens is op zoek 
gegaan naar iemand die de expertise had 
om het te repareren en het voor een betaal-
baar bedrag wilde doen. Uiteindelijk is deze 
persoon gevonden in Kerkrade, de gepensi-
oneerde meester edelsmid Bert Kreijen. Hij 
heeft alle breuken hersteld en de missende 
ornamenten nagemaakt en bevestigd. Eind 
april konden we de kandelaars weer ophalen. 
Ze worden nu nog gereinigd en verzilverd. Dat 
doen we zelf om de kosten te besparen. Een 
kroonkandelaar die op de communiebank 
staat en het wierookvat zijn gratis gerepareerd 
door Harry Hutjens. Verder hebben verschillen-
de parochianen ook niet stil gezeten. De twaalf 
baarkandelaars zijn nagezien en wat wankel 
was is hersteld. Het baldakijn valt niet meer 
uit elkaar bij gebruik. Alle zilveren voorwerpen 
zijn waar nodig bij verzilverd. Een oud houten 
kruis is weer volledig hersteld, een oud proces-
siekruis hersteld en gereinigd. Eigenlijk zijn alle 
metalen voorwerpen nagezien, gereinigd en 
waar nodig hersteld. De totale herstelkosten 
voor de reparaties en verzilvering tot nu toe is 
ongeveer € 2000,--. Door acties van parochia-
nen met de verkoop van kaarten, armbandjes 
en persoonlijke giften is ongeveer € 1000,-- 
binnen gekomen. Waarvoor onze hartelijke 
dank. De rest wordt betaald vanuit de giften 
van de tweede collecte. Hartelijk dank voor uw 
extra gaven hiervoor. 
Wat nog bekeken moet worden is een kroon-
kandelaar op de communiebank. Die kan-
delaar mist een arm en er zitten nog wat 
breuken in. Daar wordt nog een offerte voor 
aangevraagd. Als het te betalen valt wordt die 
ook gerepareerd. Op Open Monumentendag, 
12 september, zullen de meeste voorwerpen 
tentoongesteld worden en kan u ons kerkelijk 
erfgoed van dichtbij bekijken. 

Ton Perenboom

GEZINSvIErING ZONDAG 21 jUNI
'Durf te geloven' we luisteren naar het verhaal 
over de storm op het meer. De leerlingen van 

n  ieuws van 

de parochies

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

Parochiekern Goes

h. Maria 

   MaGdalenakerk
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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

Al 85 jaar familie bedrijf
specialisten in 

• grafgedenkstenen
• aanrechtbladen

• vensterbladen

In natuursteen 1e soort materialen,
alles op maat gemaakt. Vraag vrij-
blijvend 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

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

Jezus zijn bang als de storm opsteekt en 
roepen zijn hulp in. Jezus is niet bang, Hij 
vertrouwt dat God hen nabij is onder alle 
omstandigheden. Na de viering liggen in de 
Magdalena Zaal de foto's van de 1e Com-
munieviering voor de communicanten en 
hun ouders klaar! Welkom.

pastor Jeanine

KBO GOES – NIEUWS
U hebt ons door omstandigheden enke-

le malen moeten missen, maar dat betekent 
niet dat wij u als lezer van dit prachtige blad zijn 
vergeten. Onze vaste scribent heeft deze taak 
voor even aan mij overgedragen en ik neem 
deze graag voor hem waar.
De voorjaarsmaanden zijn bij uitstek de maan-
den waarin veel senioren op vakantie gaan 
en dan ligt ons activiteitenprogramma bijna 
geheel stil. In mei hadden we nog een cultu-
rele bijeenkomst en de reis naar het ‘Land van 
Maas en Waal’. Beide activiteiten, waar we ook 
nog wat van ‘opgestoken‘ hebben. Een mens 
is tenslotte nooit te oud om te leren. Op 15 
juni a.s. organiseert het Bondenberaad Groot 
Goes nog een voorlichtingsmiddag, waarin twee 
onderwerpen aan de orde komen. Als eerste 
presenteert de Adviesraad van de gemeente 
zich aan de bezoekers. Deze raad adviseert 
gevraagd en ongevraagd het college van b. en w. 
en de gemeenteraad over onderwerpen waarbij 
de belangen van senioren, mensen met een 
beperking en WMO-cliënten in het geding zijn. 
Het tweede deel van deze bijeenkomst gaat 
over het inrichten van wijkteams in de wijken 
en dorpen in de gemeente. Deze teams zijn 
bedoeld om de voorzieningen op het gebied 
van zorg, welzijn en wonen zo dicht mogelijk bij 
de buurt- en dorpsbewoners te brengen. Deze 
bijeenkomst wordt gehouden in de zaal van De 
Spinne aan de Joseph Lunslaan, begint om 
14.00 uur en is gratis toegankelijk.
Denkt u nu niet dat in de komende maanden 
onze werkzaamheden stil vallen. Het werk op 
gebied van belangenbehartiging, voorlichting en 
voorbereiden van activiteiten gaat gewoon door. 
Daarbij maken we druk gebruik van modern e 
communicatiemiddelen, maar ook van die op 
papier. In de eerste categorie valt onze website 
www.kbogoes.nl , waar we verdeeld over een-
voudige rubrieken u van allerlei zaken op het 
gebied van wonen, welzijn, zorg en mobiliteit 
op de hoogte houden. Ongeveer iedere veertien 
dagen wordt de site aangevuld of opgeschoond, 
want aan oud nieuws hebt u als lezer(es) niets. 
Via het landelijke ledenblad ‘Nestor’ en ons 
eigen Goese blad ‘Bij de Tijd’ houden we onze 
leden ook op de hoogte van de ontwikkelingen 
in ouderen- en zorgland, maar in die uitgaven 
zorgen we ook voor ontspanning en bezinning. 
Een bijzondere taak in het werk van KBO Goes 
is het bezoeken van mensen die door ziekte, 
ongeval of overlijden van een partner, (klein)

kind, vriend of vriendin of andere dierbare een 
moeilijke tijd doormaakt. We proberen hen dan 
te helpen door het brengen van een bezoekje 
om hen te tonen dat ze niet alleen staan in hun 
problemen en dat we, indien nodig, graag de 
helpende hand willen bieden.  En als er iets te 
vieren valt en we hebben er als KBO weet van 
dan tonen we ook graag onze belangstelling.
Al dit werk doen we met ondersteuning van KBO 
Zeeland, onze ‘moederbond’ , waar een aantal 
van onze leden actief werkzaam zijn. Bij KBO 
Zeeland dreigt een kaderprobleem te ontstaan, 
want er is hoge nood aan een voorzitter en 
vanaf november ook aan een vice- voorzitter. En 
ook binnen de Kring Noord- en Midden-Zeeland 
wordt een voorzitter en een assistent van hem 
of haar gezocht. En als u interesse hebt om 
alleen binnen KBO Goes actief te zijn, dan is 
er ook nog werk aan de winkel. Kortom, u bent 
van harte welkom!! Wilt u meer weten over KBO 
Goes? Kijk dan op onze website www.kbogoes.
nl of vraag een kennismakingspakket aan bij A. 
Huige, tel. 221848 of e-mail ahuige@zeeland-
net.nl. U zult er geen spijt van krijgen.

Guust de Kok
K.v.G.NIEUWS
Ons seizoen zit er op, we kijken terug op een 
goed verenigingsjaar met interessante en leuke 
avonden en uitstapjes. Er zijn door de dames 
van lief en leed bloemen gebracht  of kaarten 
gestuurd naar zieke leden of leden, die iets te 
vieren hadden. Natuurlijk werden de leden die 
iemand verloren hebben niet vergeten, hen 
wensen we veel kracht. De reis naar Klundert 
was heel leuk, veel gezien en leuke uitleg en 
heerlijk eten. Degenen die erbij waren hebben 
genoten van een mooie dag. Natuurlijk zijn we 
al volop bezig het nieuwe seizoen invulling te 
geven. We zijn er wederom in geslaagd een 
mooi programma samen te stellen met voor 
ieder wat wils. Als u geniet van uw vakantie 
gaan we het verder uitwerken, zodat u in sep-
tember weer een mooi programma krijgt. We 
penen het seizoen op 10 september met een 
etentje bij “van de kook”. Onder het eten kan 
lekker bijgepraat worden over de vakantie. Op 
24 september krijgt u een hele  aparte avond. 
De heer van Eck geeft een presentatie over de 
7 wereldwonderen. Zorg dat u er ook bij bent 
!! Op 2 september start de inloopsoos om 
14.00 uur in de Magdalenazaal. De inloopsoos 
is zoals altijd iedere eerste en derde woensdag  
van de maand. 
Kosten € 1,50 incl. koffie of thee. Nieuwsgierig 
geworden? Neem contact op met Ardi Zweedijk  
tel:228099 of Denise Bouman tel:312665 
en kom gezellig kijken. Rest mij ook namens 
het  bestuur, al onze leden een fijne zonnige 
vakantie toe te wensen en hopen u allen in 
september weer te mogen begroeten.

Tot ziens, Dien Janssen.  
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Je mag immers het aantal communicanten 
niet zien als een doel op zich, maar deze vier 
kinderen (Hubert Driedijk; Jente Lagendijk, 
Mart Oosthoek en Julia Witkam) deden wel 
hun uiterste best om er een echte vier-ing 
van te maken!
Het project ‘Blijf dit doen’ kwam regelmatig 
ter sprake via terugblikken van pastoor Fons 
van Hees.
De levensboom was een sprekend voor-
beeld van zaaien en hopen op een goede 
oogst in actief geloven.
Wij vertrouwen erop dat ouders en begelei-
ders er alles aan hebben gedaan om deze 
dag onvergetelijk te maken. Met plezier 
kijken we op de hele voorbereiding terug 
en danken Jeanine Witkam en Jozien Borg-
meijer voor hun bijzondere inzet; samen met 
bloemengroep, kinderkoor Esperanto, Don 
Boscoschool en alle overige vrijwilligers.

Voorbereidingsgroep EHC 2015

OPBrENGSTEN CArITAS 
kern ‘s-Heerenhoek 
Januari:  nood in eigen parochie  € 56,17 
Februari: eigen parochie/Vastenactie  € 79,32 
Maart:  Vastenactie*  € 85,95                                                
 *bewoners Theresiahof schonken  € 68,20 
April:  nood in eigen parochie:  € 105,14 
Mei:  aardbeving Nepal:  € 185,15 
De opbrengst van de vastenactie van de 
Don Boscoschool (ruim € 800.-) had een 
eigen projectvorm, maar velen steunden 
ook dit goede doel: Sawasdee Don Bosco 
kinderfonds Cambodja. 

vOrMElINGEN 

Op zaterdag 6 juni zullen vijftien jongeren 
uit onze parochiekern in Lewedorp het 
sacrament van het vormsel ontvangen uit 
handen van vicaris Paul Verbeek.  Zij en wij 
zouden het fijn vinden als een delegatie uit 
onze kern hun bewuste keuze zou willen 
volgen. Zaterdag 6 juni 19 uur H. Eligiuskerk 
Lewedorp.  

Werkgroep Vormselvoorbereiding 
Lewedorp- Ovezande- ‘s-Heerenhoek

ACHTEr DE SCHErMEN
Op gezette tijden komt deze rubriek terug 
om vrijwilligers van onze kern ‘even ‘ voor 
het voetlicht te halen, hoewel  dat ze het 
misschien zelf niet nodig vinden…

Lian Boonman-Simonse heeft na heel veel  
jaren distributie van Parochienieuws aan-
gegeven te willen stoppen. Ook toen ze al 
lange tijd niet meer in Borssele woonde, 
bracht ze daar nog trouw maandelijks de 
bladen rond. Dank je wel, Lian! Gelukkig 
blijf je andere vrijwillige taken binnen onze 
parochiekern voortzetten en doe je nog veel 
meer achter de schermen….

Lau Traas is tijdens 
de Lintjesregen op 
24 april letterlijk voor 
het voetlicht gehaald. 
In de Raadsboerderij 
van Heinkenszand 
kreeg hij een konink-

lijke onderscheiding vanwege zijn vele 
vrijwilligerstaken binnen onze leefgemeen-
schap ’s-Heerenhoek. Ook kerkelijk is Lau 
erg betrokken als acoliet of kerkganger. Als 
bestuurslid en lid van de fanfare Sint Caeci-
lia ziet hij er mede op toe dat fanfaremuziek 
regelmatig tijdens diensten of concerten in 
onze kerk mag klinken. Lau, we gunnen je 
van harte deze onderscheiding en hopen 
dat je nog lang blijf meedraaien in ons 
’s-Heerenhoekse netwerk. (met dank aan 
foto ‘dorpskrant’)

vIErINGEN IN jUNI-jUlI EN AUGUSTUS
De vakantie zorgt bij sommigen al voor de 
nodige kriebels en dat betekent: rooster-
aanpassingen en kijken naar alternatieven. 
Natuurlijk gunnen we iedereen een ver-
diende en fijne vakantie, maar ook willen 
we voor de thuisblijvers en kerkgangers een 
waardige viering blijven bieden.
In goed overleg met pastoresteam en paro-
chiekerncommissie hebben we besloten 
om in de vakantiemaanden de zaterdag-
avondviering te laten vervallen. We zoeken 
onderwijl naar een goede invulling van 
voorgangers, koren en voorbereidingsgroe-
pen zodat de zondagviering van negen uur 
echt de moeite blijft, om vroeg uit de veren 
te komen!

Parochiekerncommissie ’s-Heerenhoek

OPEN INFOrMATIEAvOND 18 MEI
‘Hoe zien we de toekomst van onze parochie-
kern?’ dat was het centrale thema van deze 
bijzondere bijeenkomst van parochianen en 
parochiekerncommissie. Aan de hand van 
onderstaand lijstje werden allerlei meningen 

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. 

     Parochiekern        

      ’s-heerenhoek

h. Willibrorduskerk

lIEF EN lEED
Overleden:
03 mei: Jan Koole, 80 jaar, Werrilaan 39; op 
9 mei gecremeerd te Middelburg.
19 mei: Adriaan van den Dries, 83 jaar, 
echtgenoot van Cornelia van den Dries-
Remijn, wonende Westlangeweg 5. De 
afscheidsdienst werd gehouden op zaterdag 
23 mei om 11.00 uur in onze kerk, waarna 
graflegging op ons kerkhof. 

EErSTE COMMUNIEvIErING

‘Niet het vele is goed, maar het goede is 
veel’ zou een ondertitel kunnen zijn van de 
feestelijke eucharistieviering op 14 mei, 
Hemelvaartsdag, in onze kerk. 
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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

ik heb geen
uitvaart-
verzekering
wie verzorgt mijn uitvaart?

Ook als u niet of ergens an-
ders verzekerd bent, regelen 
wij uw uitvaart zoals u dat 
wilt. 

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 

naar voren gebracht, waarmee kerncommis-
sie en parochiebestuur verder kunnen:
•	 Vieringen	 en	 diensten	 door	 de	 week	 en	
in het weekend; sacramentele vieringen als 
doop, communie, vormsel, ziekenzalving; 
themavieringen en oecumenische diensten. 
Goede verscheidenheid die veel inzet van 
vrijwilligers, koren, kosters, acolieten en mis-
dienaars vragen. De bereidheid is er zeker 
om dit voort te zetten. Meer aandacht voor 
de waardigheid binnen een viering is ook een 
gesprekspunt en de weerstanden die er bij 
het kerkvolk bestaan in zaken als vredeswens 
en zitplaatsen in de kerk.
•	 Acties	en	 fondswerving	 verlopen	 redelijk,	
mede door energiek optreden van Caritas 
door middel van publicaties.
•	 Misintenties	 laten	 zien	 dat	 er	 vanuit	 de	
parochie een grote betrokkenheid blijft inzake 
aandacht voor overleden dierbaren.
•	 Vrijwilligersaantal	 is	 relatief	 nog	 hoog	
(153) maar neemt vooral in aantal af. Meer 
mensen doen steeds meer binnen onze 
kerkorganisatie!
•	 Onderhoud	 van	 een	monumentaal	 groot	
gebouw vergt meer dan menselijke inspan-
ning. Financiële offers wegen zwaar; de 
parochiebijdrage wordt door 48 % procent 
van de parochianen jaarlijks betaald! Ook 
hier geven steeds minder mensen meer geld. 
De kerncommissie zal een actievere manier 
van fondswerving moeten doen om gaten te 
dichten voor de toekomst.
•	 De	laatste	vier	jaren	heeft	onze	kern	veel	
financiële veren moeten laten; de opdracht 
om van de inkomsten alles te moeten bekos-
tigen zal een zeer  moeilijke opdracht worden 
(zelfdragendheid).
•	 Het	 aantal	 vieringen	 per	 maand	 zal	 de	
komende periode het meeste aandacht krij-
gen; veel mensen willen de zondagviering 
behouden, maar lettend op de samenstelling 
van het pastoresteam en hun takenpakket en 
bevoegdheden zullen vrijwilligers meer moe-
ten inspringen; de wil is er: we zijn nog vitaal 
genoeg!

KErKSNUFFEl
Op zondag 14 juni zal tijdens de jaarmarkt van 
’s-Heerenhoek wederom een hoek bij de kerk 
worden ingericht als snuffelmarkt. Vandaar de 
naam: kerksnuffel.
De dames van  deze werkgroep zijn het gehele 
jaar actief en verzinnen allerlei activiteiten om 
aan gelden te komen ter eer en glorie van 
onze kerk! Dit jaar gaat de opbrengst naar de 
opfrisbeurt van ons mortuarium, want ook die 
ruimte mag, na twintig jaar, weer eens aan-
dacht krijgen.
Heeft u spullen die de moeite waard zijn om 
een tweede of volgend leven in te gaan? 
Schroom dan niet en zoek contact met 
mevrouw Corrie Hoondert-Paree (tel. 351489).

Op zaterdag 6 juni kunt u tussen 11 en 12 
uur uw spullen afgeven bij Gebroeders Rijk 
(nieuwe schuur) ’s-Heerenhoeksedijk.
Op zaterdag 13 juni kunt u tussen 11 en 
12 uur terecht bij het parochiecentrum. Voor 
andere tijden en afspraken is het verstandig 
tijdig te bellen. Ook voor wenskaarten met 
of zonder Zeeuws tintje kunt u altijd bij hen 
terecht!

PAASKAArSEN 
Terwijl de paaskaars met Pinksteren weer 
richting doopkapel verhuist, hebben we als 
kerncommissie ook nagedacht over onze ver-
zameling paaskaarsen uit voorgaande jaren. 
Soms krijgen we een verzoek om zo’n kaars te 
mogen overnemen, want –toegegeven- het zijn 
bijzondere exemplaren met soms een dierbare 
herinnering.
Heeft u interesse? Neem dan contact op met 
het parochiecentrum (zie adres in kolom) of 
bel met de dames van de kerksnuffel. De prijs 
staat vast: vijfentwintig euro per stuk.

vrIjWIllIGErSAvOND 2015
In de kerncommissievergadering van mei 
hebben we een besluit genomen inzake een 
bedankje voor al onze vrijwilligers: 153 in 
getal. U was gewend dat we tweejaarlijks een 
feestavond organiseerden in de Jeugdhoeve, 
maar een blik in de kerkboeken leverde een 
minder positief beeld op: de benodigde gel-
den om een geslaagde avond te organiseren 
zijn er dit jaar niet. Uit bezuinigingsoverweging 
zoeken we een andere –wel passende – per-
soonlijke manier om al die mensen dank-je-
wel te zeggen. Hopelijk heeft u begrip voor dit 
besluit.

Parochiekerncommissie

KErKBOEKjES, -BlADEN EN -MAGAZINE
Sommigen van u hebben al begrepen dat 
‘zuinig’ en ‘bezuinigen’ geen negatieve lading 
hoeven te hebben, als er andere opties open 
blijven. Kerkboekjes worden minder ingekocht, 
omdat het aantal kerkgangers daalt en we 
wekelijks onze papierberg willen laten inkrim-
pen. Natuurlijk is er voor elke kerkganger een 
boekje voorradig; 125 exemplaren liggen voor 
u klaar! Kerkbladen worden wekelijks thuisbe-
zorgd bij een selecte groep kerkradio-luiste-
raars. Deze service staat ook open voor oude-
ren en zieken, die graag thuis de mis willen 
volgen via onze kerkradio en/of de publieke 
omroep. U weet toch dat we digitaal ook ons 
kerkblad kunnen laten bezorgen? Bezitters van 
een mailadres kunnen kosteloos wekelijks zo’n 
blad ontvangen met alle kerkelijke wetens-
waardigheden en misintenties. Meer weten? 
Zie adreskolom boven aan dit blad.

Richard Gielens, secretaris, 
redactie Parochienieuws en Rond de Kerk 
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0113-563333 of een van de andere vrijwil-
ligers. Mocht u al eerder van uw spullen af 
willen neem dan ook contact op met Addie 
Nelen.
Liever geen grote dingen zoals kasten, koel-
kasten enz. i.v.m. de opslagruimte. Dus 
boeken, schilderijen, beeldjes, serviesgoed, 
kleding, 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 
Blasius-parochiekern.

KBO AFDElING HEINKENSZAND. 
Het blijft toch altijd moeilijk om onze KBO 
in actie te laten komen. Inzake de asperge-
maaltijd die op handen was, weet ik niet of 
er voldoende aanmeldingen binnen waren 
om deze op 21 mei door te laten gaan. 
Minimaal was ook de opkomst op 16 april 
toen majoor Van Vuuren ons kwam bijpra-
ten over het werk en de inhoud van het 
Leger des Heils. Schrik niet! 6 leden en 2 
bestuursleden. Zonde van alle moeite die 
majoor Van Vuuren zich had getroost om 
ons ter wille te zijn. Van half twee tot kwart 
voor vier bracht hij in 'n vurig betoog, met 
lichtbeelden, een zeer uitgebreide uiteen-
zetting van het werk binnen het Leger des 
Heils. Omdat er in de uitnodiging een col-
lecte was aangekondigd  voor in de pauze, 
die toch nog € 30,00 opbracht en die met 
€ 20,00 uit de KBO werd aangevuld, konden 
wij majoor Van Vuuren, als dank een leuk 
bedrag aanbieden, waar hij overigens zeer 
content mee was. Dhr. Van Vuuren kreeg 
heel wat vragen, die hij uiterst correct heeft 
beantwoord.
Wij willen op 27 augustus met de KBO 
Lewedorp onze gezamenlijke reis maken 
naar Haps en omstreken. Er kunnen van 
elke afdeling 25 mensen mee. Om u vroeg 
genoeg kans te geven zullen wij  de uit-
nodiging meegeven in de Nestor van juli 
en augustus. Houdt u dit dus goed in de 
gaten. Stel, dat u niet meer mee kan. Zou 
toch jammer zijn. Tot slot nog de fietstocht: 
een positief bericht. Van de organisatoren 
kreeg ik een berichtje, dat de tocht feilloos 
was verlopen. Van 2 tot circa 5 uur met een 
groep van 23 mensen onderweg. Da's niet 
niks! In Baarland koffie gedronken en van 
daar langs een andere route terug naar 
Heinkenszand. Met dank aan de organisatie.

Secretaris.:  
Mina van 't Westeinde - van den Dries.

OPBrENGST COllECTES:
5 april € 246.83
12 aprilSri Lanka € 66.51
25 en 26 april roepingen zondag  € 180.56

medeparochianen dat Kees bij uitvaarten en 
teraardebestellingen de man is die het alle-
maal wel weet. Zo kunnen we nog wel even 
doorgaan.
Afgelopen 10 mei is Kees 85 jaar geworden 
en dat mag gerust een mijlpaal genoemd 
worden. Ook is hij in deze tijd 25 jaar vrijwil-
liger in onze parochie(kern). 
Door de werkgroep tuin en begraafplaats 
is er voor hem en zijn vrouw een samenzijn 
aangeboden op de pastorie met een feeste-
lijke omlijsting. Zelfs onze voorzitter van het 
bestuur kon zich vrij maken voor een passend 
woordje. Nogmaals van harte gefeliciteerd 
met dit dubbele jubileum.
Kees, wij zijn jou en je vrouw heel veel dank 
verschuldigd voor de tomeloze inzet, loyaliteit 
en bijzondere manier van dienstbaar zijn aan 
de Heilige Blasius-parochiekern.

Namens bestuur en werkgroep.

GrOTE SCHOONMAAK
Met een groot  dames 
begonnen we dinsdag 14 
april enthousiast aan de 
grote schoonmaak van de 
pastorie. Wat is er weer 

fanatiek gepoetst. Geen enkele ruimte of kast 
is overgeslagen. Alles is van boven tot onder 
schoon gemaakt, de gordijnen zijn gewassen 
of uitgeklopt en alles is gesopt en gedweild. 
Er is hard gewerkt . En het resultaat mag er 
zijn. Wat kan ik meer doen dan iedereen die 
hieraan heeft meegewerkt enorm bedanken. 
Door de goede sfeer en ieders grote inzet en 
saamhorigheid tijdens deze dagen kan ik met 
trots zeggen: de klus is weer geklaard. 
Dank, dank, dank aan allen.

Philie Frankevijle

GEHEUGENSTEUNTjE 
In het monumenten-
weekend, 12 en13 
september, houden de 
koren van de Heilige 
Blasius een rommel-

markt. De opbrengst is bestemd voor ver-
schillende 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  25 
augustus of  1 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 

lIEF EN lEED
Gedoopt
Op 25 april is in onze kerk gedoopt Marenthe, 
Imara, Louisette Schout, dochter van Eliane 
Schout.

Overleden.
Op 11 mei is overleden Catharina van der 
Wiel echtgenote van Jan de Hond op de leef-
tijd van 70 jaar. Ze werd op 16 mei in Mid-
delburg gecremeerd. 

BIjZONDErE vIErINGEN.
6 juni om 16.00 uur worden in onze kerk de 
kinderen van parochiekern Heinkenszand en 
parochiekern Oost-Zuid-Beveland gevormd 
door vicaris  Verbeek. Er is dan om 19.00 uur 
geen viering.
20 juni vaderdagviering met medewerking van 
Young Spirit. We hopen dan natuurlijk veel 
vaders met hun kinderen in de kerk te zien.

MIjlPAAl MET EEN FEESTElIjK TINTjE

Vele parochianen weten dat Kees Koens 
vrijwilligerswerk doet binnen onze parochie-
kern. Als je hen vraagt wàt Kees doet dan 
weten velen dat niet. Weer wel weten ze dat 
hij vaak rond of in de kerk aanwezig is. Wat 
men weer niet weet is dat Kees 's avonds en, 
als het moet, 's nachts bereikbaar is voor het 
gebruik van het mortuarium. Ook weten onze 

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

Parochiekern 

heinkenszand

h. blasiuskerk



15

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 koffie-

drinken in het parochiehuis
- Alle zondagen: 10.45 uur 
-  In principe ieder 3e zondag van de maand kin-

dernevendienst voor kinderen van de basis-
school 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.

Schouwen-Duiveland 
Wilgenstraat 12

4307 DA Oosterland
 0111 402 000

(dag en nacht bereikbaar)

www.uitvaartdevlieger.nl
info@uitvaartdevlieger.nl

Dag en nacht bereikbaar op:

(0111) 45 07 17
www.uitvaartsd.nl

Voor een zorgzame begeleiding 

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

 Uw specialist in rouwbloemen

AFGElOPEN BlUESMIS 

Op zondag 10 mei 2015 preekte pastor 
Wiel Hacking over liefde en vriendschap, 
naar aanleiding van Johannes 15, 9-17. 
Liefde voor muziek en vriendschap onder 
muzikanten én publiek zijn tevens de voor-
waarden voor een goed muziekfestival, 
zoals het 23e Bluesfestival van Kwaden-
damme was. Guy Forsyth en zijn band 
speelden zowel op zaterdagmiddag in de 
grote festivaltent als op zondagmorgen in 
een bijna volle kerk. Terwijl het op zater-
dag vooral ruig en hard was, werd het op 
zondag ingetogen en melodieus. Misschien 
was het op zondag nog wel mooier dan de 
dag ervoor, hoewel beide optredens uiter-
mate bezield waren. De pastor had het 
goed gezien: Guy Forsyth schreef langs de 
rand van zijn gitaar de tekst ‘playing with 
fire’,  en inderdaad sloegen de vonken er 
vanaf, ook zonder zware versterkers.  Er 

werd vol overgave gezongen, met name 
door Guy zelf, en ... door zijn zaag, zijn 
zingende zaag. De zaag zong het bekende 
‘Hallelujah’ van Leonard Cohen, en het 
klonk alsof het altijd zo geweest was; het 
was ongekend. Guy Forsyth musiceerde 
professioneel en geïnspireerd, en ook de 
andere bandleden lieten zich niet onbe-
tuigd. Zo sloot de percussionist ieder 
nummer af met een soort ritselend geluid, 
dat door de akoestiek in de kerk leek op 
te stijgen ten hemel. Het was plechtig en 
passend. Overigens liet men ons na afloop 
weten dat de band wel eens eerder in een 
kerk had opgetreden, maar nog nooit in 
een kathedraal. Zo kreeg de kerk van Kwa-
dendamme die dag een mooi compliment 
uit Amerika. Het was een indrukwekkend 
en gedenkwaardig optreden, met dank aan 
onze Texaanse vrienden.

KOMENDE SACrAMENTSPrOCESSIE
‘Midden onder u’. Voor de zevende keer 
trekt de Sacramentsprocessie door Kwa-
dendamme, een processie die uniek is 
voor de provincie Zeeland. Een unieke kans 
om geloof en saamhorigheid met velen te 
delen.
We beginnen de dag met een eucharis-
tieviering in de ‘Stenen Hoeve’ aan de 
Siguitsedijk (dit is de link met het verle-
den, toen katholieken alleen in het geheim 
samen mochten komen in schuurkerken). 
Vanuit deze boerderij zal de processie via 
de schitterende bloemdijken naar de paro-
chiekerk aan de Johan-Frisostraat trekken. 
Daar zal een Lof de feestelijkheden afslui-
ten. Onderweg zal gestopt worden bij het 
Mariakapelletje op de Vreelandsedijk.
Vertegenwoordigers van de parochiekernen 
op Zuid-Beveland, Walcheren en Schou-
wen-Duiveland zullen meelopen in de pro-
cessie. Diverse bedevaartsorganisaties, de 
Zouavengroep uit Oudenbosch, een dele-
gatie van de Maria Ommegang uit Bergen 
op Zoom, de Damiaangroep uit Tremelo 
met vendelzwaaiers, diverse klederdracht-
groepen (o.a. ‘Mooi Zeeland’ en ‘Pront en 
Content’ ) zullen het baldakijn met het 
Allerheiligste voorafgaan. De muzikale 
omlijsting zal verzorgd worden door Con 
Affezzione en de koren uit de parochiekern.
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dicht doen. Maar de gemiddelde leeftijd van 
de aanwezigen is behoorlijk, ik hoop dan ook 
dat er in de toekomst wat jongere aanwas 
komt. Bedankt allemaal!!

Erna de Hond

BEElTENIS PATEr DAMIAAN 
Onze kerk is verrijkt met een beeltenis van 
onze parochiepatroon Pater Damiaan. Op 
zondag 17 mei is de buste officieel in ons 
kerkgebouw ingezegend tijdens de dienst 
door pastor Jeanine Heezemans. In alle kerk-
gebouwen van onze parochie staan vanaf 
heden beeltenissen of hangt er een schilderij 
van hem aan de wand. Dankzij de Jacob Tim-
mermanstichting mochten we deze kunstwer-
ken aanschaffen. Een passend dank-je-wel 
aan hen en aan de medewerkers van onze 
parochie die ervoor zorg dragen dat onze 
patroon voortaan echt dichtbij kan zijn.
(foto Ad Lijmbach)

vOrMSEl 2015
Op zaterdagavond 6 juni om 19.00 uur zal in 
onze kerk het vormsel plaatsvinden voor de 
parochiekernen s-'Heerenhoek, Ovezande en 
Lewedorp. Vicaris Paul Verbeek zal op deze 
avond 26 jongeren gaan vormen. We hopen 
dat zij, aangewakkerd door de Geest, het pad 
van Jezus verder zullen volgen in hun leven. 

Tilly van Klooster,  
vormselwerkgroep Lewedorp

vErGADErINGEN EN BIjEENKOMSTEN
In de parochiezaal tenzij anders vermeld.
15 juni Bouwcommissie Damiaanparochie 
19.30 uur

DIENSTEN IN DE KrAAYErT
Iedere vrijdag om 13.30 uur. Zie “kerkdien-
sten in de regio” voor in dit blad.

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

HET IS WEEr GEBEUrD.

We hebben gepoetst, geboend, geschuurd 
en gedweild.
Ik wil iedereen die heeft geholpen hartelijk 
bedanken. Een groot compliment aan de 
mannen, die waren in grote meerderheid 
aanwezig en hebben laten zien dat ze enorm 
goed kunnen poetsen. De kerk glimt weer als 
een spiegel.
Toch wil ik ook een kleine kanttekening plaat-
sen. We waren met 14 mensen, de opkomst 
was dus niet echt geweldig. Omdat we zo 
hard hebben gewerkt is het allemaal goed 
gekomen en konden we aan het eind van de 
dag de deur, van een schone kerk, achter ons 

We zouden het fijn vinden als u op deze 
dag aanwezig bent om getuige te zijn van 
deze geweldige dag. Het programma voor 
zondag 7 juni is:
14.00 uur:  Eucharistieviering in de ‘Stenen 

Hoeve’, Siguitsedijk 15.
15.00 uur: Start processie
16.30 uur: Lof in de Bonifaciuskerk.
17.00 uur:  Gezell ig samenzijn op het 

Bonifaciuspleintje achter het 
parochiehuis.

Parochiekerncommissie

rEGIONAlE MISDIENAArSDAG
Beste misdienaar,
Bij deze alvast een vooraankondiging voor 
de regionale misdienaarsdag 2015. Deze 
wordt dit jaar al voor de vijfde keer geor-
ganiseerd! De misdienaarsdag zal plaats-
vinden op zondag 21 juni in en om de kerk 
van Ovezande, van 12.30 uur tot 19.00 
uur. Alle misdienaars uit heel de Pater 
Damiaanparochie én de Mariaparochie 
Walcheren zijn hiervoor van harte uitgeno-
digd. We zijn weer bezig om een actief en 
creatief programma samen te stellen, vol 
ontmoeting, gezelligheid en plezier.

Charlotte den Toonder en Anneke Harten

BEDANKBrIEF SrI lANKA

Beste begunstiger, 
Wij ontvingen van uw parochiekern een 
bijdrage van  3.200 euro ten behoeve van 
onze projecten in Sri Lanka, te weten het 
verzorgen van de (wees)kinderen in het Mil-
hous Children Home in Pamunugama, het 
Katupotha Children Home in Katupotha, en 
het SMI Child Care & Development Center in 
Kelaniya.Wij zijn u hiervoor zeer erkentelijk. 
Mede dankzij uw donatie kunnen wij ons 
werk voor de (wees) kinderen in Sri Lanka 
voortzetten.

Dit geld is bijeen gebracht tijdens uw vas-
tenactie. Wilt u onze dank overbrengen aan 
allen die bij deze actie betrokken zijn? Via 
onze website 
www.stichtingnetherlandssrilanka.nl en onze 
nieuwsbrieven houden wij u op de hoogte 
van de ontwikkeling van onze projecten en 
van de kinderen uit onze tehuizen.

Met vriendelijke groet,

Theo Schouwenaar, penningmeester  
Stichting Netherlands Sri Lanka
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19.00 uur een plechtige H. Mis ter afslui-
ting worden gehouden in de Arkzaal. 
In deze dienst zullen voorgaan pastoor Van 
Hees en pastor mevr. Heezemans. Het R.K. 
Dameskoor zal voor de laatste maal deze 
viering met gezang ondersteunen.
De Parochiekerncommisie Oost-Zuid-Beve-
land hoopt dat zoveel mogelijk parochi-
anen deze laatste viering in de Jozefkerk 
willen meevieren.
Na de dienst zal er nog een bijeenkomst 
in de Arkzaal plaatsvinden waar u bij een 
kopje koffie kunt napraten over 103 jaar 
R.K. parochie in Rilland en de laatste 45 
jaar in de Jozefkerk aan de Hontestraat.

Hoe verder?
Met ingang van zondag 28 juni zijn de 
parochianen uit Rilland van harte welkom 
in het kerkgebouw van onze zusterparochie 
in Hansweert. Het is hier altijd op zondag 
dienst en deze begint om 11.00 uur. Onze 
mede-parochianen in Hansweert rekenen 
op uw komst!
Daarom…. Van harte uitgenodigd.

veranderen!
Na een mooie Paasviering die over opbloei-
en ging zijn wij met Trefwoord verder gegaan 
over het thema: Veranderen!
Je kunt op verschillende manieren veranderen: 
1.  Veranderen van plek, als je op vakantie 

gaat of gaat logeren bij iemand.
2.  Als je gaat verhuizen.

Met de kinderen hebben we hier over 
gesproken, hoe zij bovenstaande dingen 
ervaren of al eens meegemaakt hebben.

In de klas hebben we ook het veranderlied 
gezongen:

Refrein:
Soms veranderen er dingen
Wordt het leuk, of niet?
Vind je het te spannend worden,
zing dan dit veranderlied.

Dingen kunnen ook anders zijn bij anderen 
thuis, bijvoorbeeld andere eetgewoontes of 
afspraken die in een huis anders gelden dan 
bij jou thuis.

Uw adres voor laan- en parkbomen
tevens volop tuinplanten

van november tot mei
Specialiteit: Veredelde noten

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

uItbreIDIng!

PaStOraLe zOrg InzaKe 
SACRAMENT DER ZIEKEN 

en OVerLIjDen

06- 53637130

schilders- en

afwerkingsbedrijf

FRANSE BV
meer dan ‘een kleurtje’

Johan Frisostraat 26
4434 AC Kwadendamme
Telefoon 0113-649361

rIllAND

Koorzang
Op zaterdag 6 juni is er om 19.00 uur een 
plechtige H. Mis met medewerking van het 
R.K. Dameskoor. Na de dienst gezellig kof-
fiedrinken in de Arkzaal! U komt dan toch 
ook?

Sluiting kerk
In verband met de gebrekkige toestand van 
de kerkzaal (vloerverzakking en kapotte 
cv-installatie) zal de St. Jozefkerk op korte 
termijn buiten gebruik worden gesteld. Offi-
cieel heet dit: “aan de eredienst worden 
onttrokken”. 
Daarom zal er op zaterdag 20 juni a.s. om 

  Parochiekern   

oost-zuid-beveland

adres kerk Hansweert
Correspondentieadres:
Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen-kerk 
Kerklaan 9, 4417 BD Hansweert
Telefoon 0113 381363
adres kerk rilland: 
H. Josephkerk Rilland
Hontestraat 6, 4411 CL Rilland
Financiële gegevens:
ING: NL56 INGB 0000103481,
Parochiekern Oost - Zuid Beveland
RABO: NL57 RABO 0334051606  
Pater Damiaanparochie kern O-Zuid Beveland
Contactpersonen:
Hansweert: J.C. Jansen, Mastgat 12, 
4417 CL Hansweert, Telefoon 0113-383070, 
E-mail: jcjansen@zeelandnet.nl
Rilland: J. Heijnen, Gentsestraat 12, 
4411 DK Rilland, Telefoon 0113-551719. 
Mob 06-14701692
De Ark Rilland,  Beheerster, Els Geelhoed tel.0113-
551843 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 
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lIEF EN lEED
Overleden
In onze kerk is op vrijdag 1 mei de afscheids-
bijeenkomst gehouden voor Robin Bongers, 
overleden in zijn woonplaats Driewegen op 25 
april. Hij was nog maar 24 jaar oud. De begra-
fenis heeft plaats gevonden op de Algemene 
Begraafplaats te Ovezande.

ONTvANGEN lAND
Het kerkendaglied ‘Ontvangen land’, geschre-
ven door dominee Arie van der Maas, is 
inmiddels op internet te vinden, en wel op 
de volgende URL: https://www.youtube.com/
watch?v=B7K7yDrCP7M#t=110. De koorzan-
gers van Ovezande en Driewegen hebben het 
als een geweldig mooi project ervaren. In onze 
samenwerking voor dit lied krijgt niet alleen de 
Zeeuwse kerkendag in Goes op 30 mei een 
voorproefje, maar wordt ook de vanzelfspre-
kende verbondenheid tussen de twee kerkge-
nootschappen op plaatselijk niveau gevierd.

PrESENTATIE vOrMElINGEN
Gaia Kamps, Lotte Kint, Pieter Priem, Arieke 
Priem, Luc Goense, Puck den Toonder, Irah 
Rijk, Kjeld Nagtzaam en Alice Nijsse: deze 
negen kinderen  zijn de vormelingen van 
Ovezande. Op zaterdagavond 30 mei, zullen 
ze zich in de jongerenviering verder aan u 
voorstellen. Samen met koor “Oal in” en pas-
toor Van Hees belooft dit weer een bijzondere 
viering te worden! Op zaterdagavond  6 juni 
ontvangen ze samen met de kinderen uit ’s- 
Heerenhoek en Lewedorp  hun Heilig Vormsel  
om 19.00 uur in de kerk van Lewedorp.

De vormselwerkgroep 

Parochiekern 

ovezande

o.l.v. heMelvaart-

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

INDrUK TENTOONSTEllING
Kerststallen in mei, je moet er maar op komen. 
Maar onze werkgroep tentoonstellingen heeft 
gelijk: in december heeft iedereen ze zelf 
nodig, en krijg je er niet zoveel bij elkaar. De 
drie dames zijn erin geslaagd om met hulp 
van de bijdragen van mensen uit de omge-
ving en een grote bestaande verzameling, een 
heel gevarieerd beeld te schetsen van wat er 
in december in onze huiskamers te vinden is.
Mooi en lelijk, indrukwekkend groot en van 
het formaat van een lucifersdoosje: ongeveer 
driehonderd manieren om de geboorte van 
de Verlosser uit te beelden. De werkgroep had 
de goede smaak getroffen om de kerststem-
ming niet al te kunstmatig op te roepen, dus 
weinig dennentakjes en geen versieringen uit 
een kerstboom. Op dit moment van schrijven 
is de tentoonstelling nog in volle gang, maar 
ook nu zullen weer vele bezoekers de weg naar 
de kerk van Ovezande gevonden hebben. Een 
groot en duidelijk artikel in de PZC heeft in 
ieder geval wel de belangstelling gewekt.
Ad Schenk heeft de tentoonstelling op zon-
dag de 3e mei geopend door wel een heel 
bijzonder verhaal te vertellen. Hij is zelf een 
kleine zestig jaar geleden in de kerstnacht 
geboren, een traditionele witte kerst, maar zo 
romantisch was het allemaal niet. Zijn moeder 
moest met spoed vanuit een afgelegen woning 
in West-Brabant naar het ziekenhuis gebracht 
worden, en het werd een spannend avontuur.
Gebreid, gehaakt, van plastic, van steen; 
fabrieksproducten of Latijns-Amerikaanse 
handvaardigheid; barok, sentimenteel of strak 
en modern: deze veelzijdige tentoonstelling 
was weer een felicitatie waard!

Marinus Bierens

NIEUWS vANUIT DE CArITAS.
De Caritas is voornemens om samen met de 
werkgroep ‘Samen Sterk’, op 13 september 
2015 een actiezondag te houden. Noteer het 
alvast in u agenda! In de volgende editie van 
Parochienieuws zullen we meer verklappen 
over deze dag.

De aankomende Caritas collectes zijn:
7 juni, zondag van de Diaconie
5 juli, regionaal project foundation D.A.R.T.

William Harthoorn

De meest opvallende moderne kerststal.

Veranderen vraagt om:
-  Lef hebben, durf ik dit wel te doen als ik 

ergens nieuw ben?
-  Houvast, bijvoorbeeld als je gaat logeren 

dat je dan je knuffel meeneemt.
-  Doorzetten, het kan soms best wel eens 

moeilijk zijn.

Uit de bijbel lazen we de verhalen over 
Ruth die vreemd is in het geboorteland van 
Noömi, maar wel gastvrij wordt ontvangen. 
Ruth gaat elke dag naar het veld en daar 
ontmoet ze Boaz. In het vreemde land 
trouwt Ruth met Boaz. Later wordt er een 
baby geboren.

Veranderingen kunnen heel mooi zijn.

IBCS De Horizon

HANSWEErT

Bloemenpot
De bloemenpot heeft in maart € 12,30 en 
in april € 42,70 opgebracht.
Namens de bloemengroep hartelijk dank.

Oecumenische viering
Op zondag 14 juni wordt er weer een oecu-
menische viering gehouden.
De viering vindt ditmaal plaats in de Protes-
tantse Kerk in Schore.
Aanvangstijd: 10 uur. 
Voorganger: Hans Meijer.
De viering is gezamenlijk voorbereid door  
vertegenwoordigers van de R.K. Kerk te 
Hansweert en de Hervormde Gemeente 
Hansweert/Schore. 
Na afloop van de viering drinken we nog een 
kopje koffie of thee.
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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

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

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

kingen, zink- en koperwerk

Verzorgt de gehele uitvaart

       Tel: 0113 - 63 91 08

            Mob: 06 - 40 48 40 76
    Dag en nacht bereikbaar.

                Striepseweg 4, 
                       4435 RL  Baarland

                               www.lindavanwingen.nl

Verfhandel Franse

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

begrepen we al snel dat het een verloren 
strijd was (we waaiden bijna het water in!) 
en zijn toen zeer verstandig omgekeerd 
en hebben een heerlijk beschut plekje op 
een terras opgezocht en daar een drankje 
genomen. 
Fietstocht 2 juni

Omdat de fietstocht 
op 5 mei niet door-
ging willen we op de 
volgende koffieoch-
tend van dinsdag 2 
juni nog een poging 

wagen. We beginnen vanaf 9.30 uur met 
koffie en knopen daar weer de lunch aan 
vast om vervolgens op de fiets te stappen 
en dan hopen we dat de weergoden ons 
ditmaal gunstiger gezind zullen zijn. Voor de 
lunch en fietstocht kunt u zich opgeven bij 
Anneke Wijsman, tel. 414517 en bij Henny 
Verkaart, tel. 414106. We vragen een kleine 
bijdrage van € 2,50 voor de lunch en we 
hopen dat het weer net zo druk en gezellig 
wordt als de afgelopen keer.
Koffieochtend Brouwershaven
Op woensdagochtend 10 juni is iedereen 
weer van harte welkom tijdens de koffie-
ochtend in het Tonnenmagazijn in Brou-
wershaven. Vanaf half 10 staan de deuren 
weer open voor een praatje en/of een 
spelletje.
Mosselmaaltijd 
De KBO mosselmaaltijd is op zaterdag 18 
juli in en rond het parochiecentrum in Zie-
rikzee, aanvang 17.00 uur. U kunt zich hier-
voor aanmelden bij Anneke Wijsman, tel. 
414517 en bij Henny Verkaart tel. 414106. 
De kosten zijn € 10,-- per persoon en bij 
opgave graag aangeven of u voor de mos-
selen of de saté gaat. Zorg dat u er op tijd 
bij bent, want vol is vol.

OECUMENE  WINDKrACHT 8  “ZIN IN 
SCHOUWEN”
Na de enthousiaste reacties op de eerste 
editie vorig jaar komt er ook dit jaar weer 
een “Zin in Schouwen” uit. Een blad voor 
de recreant en rustzoeker in de Westhoek 
van Schouwen met boeiende artikelen en 
nuttige informatie over de kerken van Wind-
kracht 8. 
Wij wensen u veel leesplezier.

TAIZÉvIErING 
Op zondag 12 juli is er in de Onze Lie-
veVrouwe op Zee kerk in Haamstede een 
Taizéviering. Aanvang 19.30 uur. Voorgan-
gers zijn Pastoor Fons 
van Hees en Marijke 
Wessel. 

lIEF EN lEED
Overleden
Peter Kok, 61 jaar, overleden te Goes op 
5 april.
Richard Roctus uit Zierikzee, 85 jaar, over-
leden op 2 mei. 

vErjAArDAG PASTOr vErDAASDONK
Op zondag 5 juli viert 
pastoor Verdaasdonk zijn 
85ste verjaardag. U bent 
van harte uitgenodigd 
hem na de viering van 

9.15 uur te feliciteren in het parochiecen-
trum onder het genot van een kopje koffie 
en een drankje. 
 
KBO
Koffieochtend 
Dinsdag 5 mei was de laatste koffie-
ochtend van de KBO in Zierikzee. Op het 
programma stond een lunch/ fietstocht. 
De weersverwachting beloofde niet veel 
goeds maar de hoop bleef dat het bijtijds 
zou opknappen en volgens de buienra-
dar zou dat ook het geval zijn. Tijdens de 
lunch brak de hemel open en Tonny Hage, 
die zich als vrijwilliger aanmeldde om de 
kroketjes op te halen bracht , het er niet 
geheel droog vanaf. Maar dat maakte het 
er gedurende de lunch allemaal niet min-
der gezellig om, de maaltijd ging er in als 
koek en warempel om 13.00 uur klaarde 
het op en dachten enkele stoere senioren 
de strijd met de elementen aan te kunnen. 
Een tiental fietsfanaten stapten op de fiets 
(de meesten met een e-bike, een enkeling 
op een gewone fiets) en gingen op weg. 
Eenmaal op de havendijk aangekomen 

Parochiekern 

schouWen-

 duiveland

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



colofon
PASTORAAL CENTRUM
Secretariaat/teamassistentie:
Plonie Paree
Ineke Priem
Zusterstraat 4, 4461 JA Goes
tel. 0113-218610
pastor team@zeelandnet.nl
Openingstijden Pastoraal Centrum: 
van di t/m vrij van 10.00 tot 12.00 uur

PASTORAAL TEAM
- Wiel Hacking, pastoraal werker
  tel. 06-17598152
  wielhacking@gmail.com
-  Fons van Hees, pastoor
  tel. 06-1328 1235
  avanhees@zeelandnet.nl 
- Jeanine Heezemans, pastoraal werker
  tel. 06-44024841
  jmaheezemans@xs4all.nl
- Bernard van Lamoen, pastoraal werker
  b.v.lamoen@rkwalcheren.nl
  tel. 06-29277011
- Paul de Maat, pastoor
  tel. 0118-467076
  pdemaat@planet.nl
- Ria Mangnus, pastoraal werker
  r.mangnus@rkwalcheren.nl

TEAMWACHT
Tel. 06-53637130
bij overlijden van een dierbare of verzoek om 
toedienen sacrament der zieken kunt u dit 
nummer bellen: 24 uur bereikbaar.

vicariaat middelburg
Paul Verbeek, vicaris
Tel: 06-83215322
pverbeek@bisdombreda.nl

emeriti pastores
buijssen@zeelandnet.nl
tbrooymans@zeelandnet.nl
A. Verdaasdonk, 0111-420785

REDACTIE
- Goes Riet Hopmans
- ’s-Heerenhoek Plonie Paree
- Heinkenszand Addie Nelen
- Kwadendamme Hans de Vos
- Lewedorp Tilly van Klooster
- O-Z-Beveland Jeannet Kievit
- Ovezande Marinus Bierens
- Sch-Duiveland Marijke Clarijs
- Pastoresteam Wiel Hacking
- Hoofdredactie Richard Gielens
vragen/opmerkingen: mail ze naar 
parochienieuws@zeelandnet.nl 

WEBSITE
 www.paterdamiaanparochie.nl

OPLAGE
 6100 exemplaren

VORMGEVING EN DRUK
- Drukkerij Driedijk
 Noordland 3, 4451 RP Heinkenszand
 tel. 0113-561942 
 info@drukkerijdriedijk.nl
 www.drukkerijdriedijk.nl

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

Een kerkgebouw werd vroeger heel bewust in het 
midden van een leefgemeenschap gebouwd. De 
ontwikkeling van een dorp of stad zorgde ervoor 
dat er meer kerken kwamen (wijkfunctie) of het 
gebouw minder centraal kwam te liggen. Hoe voelt 
het als de kern door kerksluiting wordt geraakt?

Sluiting r.K. St/jozefkerk te rilland: een terugblik 
op 112 jaar eigen parochiekerk.
Rilland lag en ligt nog steeds in een protestants 
gebied. De Paters Kapucijnen hadden sinds 1882 
een eigen provincie in Nederland en in diverse 
katholieke delen van het land kloosters gevestigd. 
In Zeeland was er alleen een klooster in Sluiskil. 
De wens vanuit Rome was om in de protestantse 
gebieden in Nederland (dus ook in onze omgeving) 
kloosters te vestigen.
Na overleg met het Bisdom Haarlem en de Pro-
vinciaal-Overste van de Kapucijnen, kwam er een 
gesanctioneerde opdracht tot stichting van een 
klooster in Rilland. Het is dan december 1902.
Na onderhandelingen over aankoop van grond, kon 
in februari 1903 met de bouw van een klooster 
begonnen worden. En zo ontstond in 1903 de 
parochie Rilland met een eigen klooster en kerk en 
hoefde de katholieke bevolking voor het bijwonen 
van diensten niet meer kilometers ver te reizen! 
Het klooster was niet een in zichzelf gekeerde 
gemeenschap, maar maakte zich zeer verdienste-
lijk voor de totale Rillandse gemeenschap. Ja, ook 
bij de protestanten waren de paters Kapucijnen 
zeer geliefd.
Ook menig katholieke vereniging werd door de 
paters opgericht en in 1914 was er een R.K. Lagere 
School gesticht.
Het leven van de kloosterlingen en de kerk ging op 
de gewone manier voort, maar ook het klooster en 
zijn bewoners zijn niet altijd gespaard gebleven. Bij 
het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn de 
Paters geëvacueerd geweest naar Zeeuws-Vlaan-
deren en ook bij de stormramp in 1953 moest het 
klooster ontruimd en de paters naar Brabant.
Tot 1966 zijn de paters in het Klooster gebleven. 
Ten gevolge van vergrijzing en vertrek, was het niet 
meer rendabel het klooster met kerk open te hou-
den. Het geheel werd verkocht aan de Stichting 
Sint Jozef van Cupertina uit ’s-Hertogenbosch (later 
geheten Samivoz) die het geheel ombouwde tot 
verzorgingstehuis voor o.m. demente bejaarden.  
Huidige staat van het gebouw in de functie als 
hotel.
Door de Paters Kapucijnen was bij de verkoop van 
het kloostercomplex een bedrag gereserveerd voor 
de bouw van een nieuwe kerk.  

Tussentijds konden de katholieken voor de ere-
dienst gebruik maken het gebouw van de Gere-
formeerde Kerk aan de Valckenisseweg (thans de 
PKN-kerk De Levensbron)
De aankoop van een stuk grond aan de Hon-
testraat, tekenwerk en de bouw van de kerk waren 
in 1969 opgestart en op 23 oktober 1970 kon de 
nieuwe kerk worden ingewijd.
De nieuwe kerk kon circa 150 bezoekers herber-
gen en naast de kerk was ook nog een aparte 
zaal gebouwd die voor diverse parochiedoeleinden 
gebruikt kon worden. 
Veel diensten hebben in de loop der jaren hier 
plaatsgevonden, maar –zoals bij veel kerken de 
laatste jaren de gang is- is het kerkbezoek dras-
tisch teruggelopen.
In 2010 is nog wel op een geweldige manier het 
40-jarig bestaan van het kerkgebouw aan de Hon-
testraat gevierd kunnen worden, maar toen waren 
de eerste symptomen van de terugloop van het 
kerkbezoek al duidelijk zichtbaar.
En toen in 2013 tekenen van verval van de kerk-
zaal zich aandienden, heeft het toenmalige paro-
chiebestuur van de parochie Oost-Zuid-Beveland 
een groot onderzoek gedaan naar de staat van de 
kerk en de centrale verwarmingsinstallatie.
Gebleken was dat de vloer ernstig aan het verzak-
ken was. Reden hiervan was dat de kerk gebouwd 
was op een stuk grond waar vroeger een kreek 
gelopen had en daarnaast de vloer op een zand-
bed was gelegd en niet voorzien was van een fun-
dering! Foutje van de toenmalige aannemer?
Hierna is een berekening gemaakt van de totale 
kosten om de kerk weer ‘spic en span’ te krijgen.
De uitslag hiervan, afgezet tegen het sterk terug-
gelopen kerkbezoek, heeft het kerk bestuur echter 
doen besluiten om niet verder te gaan.
Hoewel in het Gebouwenplan van de Damiaanpa-
rochie was uitgegaan van behoud van alle kerken 
in de Bevelanden, heeft de praktijk deze wens ach-
terhaald en is begin 2015 de procedure in gang 
gezet om de kerk aan de eredienst te onttrekken en 
het gebouw te slopen c.q. af te stoten.
Met toestemming van het Bisdom is er toch nog 
tot nu toe gekerkt kunnen worden. Samen met 
pastor Bernard van Lamoen hebben de kosters 
een mobiele altaarvoorziening met Mariabeeld en 
kaarsenbank in elkaar geknutseld die ieder week-
end snel opgebouwd en afgebroken kon worden. 
Hierdoor bleef de Arkzaal toch behouden voor 
ander gebruik en was dat er een intieme ruimte 
geschapen was om sfeervolle diensten te houden!
Het einde van de kerk kwam echter snel naderbij 
en de sluitingsdienst is gepland op 20 juni 2015. 
Hieraan zal met een bijzondere viering en gepast 
afscheid de nodige aandacht besteed worden.
Het is de bedoeling dat na de sluiting de Rillandse 
parochianen zich aansluiten bij die van Hansweert, 
waarmee we al sinds 1970 (toen ook nog met 
Yerseke) samen de parochie Oost-Zuid-Beveland 
vormen.
De toekomst zal leren hoe een ander zal uitpakken, 
maar we hopen dat de saamhorigheid uiteindelijk 
zal overwinnen. We zijn tenslotte één kudde van 
Onze Lieve Heer!


