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INLEIDEND
WOORD

ONGELOOFLIJK OF ONGELOOFWAARDIG?

van de hoofdredacteur

Velen, zo niet allen zijn weer terug van de zomervakantie en dus
worden herinneringen vastgelegd via fotoboeken, reisverslagen en
gesprekken. We blikken letterlijk terug op een periode waarin tijd
even niet de hoofdrol hoefde te spelen. Nu de klok en planning zich
weer opdringen kunnen we ons haast niet meer voorstellen wat er
die afgelopen periode allemaal gebeurde. Komkommertijd was het
zeker niet...
Op 1 juli voelden we al dat het een hete zomer kon worden. De
hoogste temperatuur ooit gemeten viel over ons heen: Maastricht
smolt bijna met 38,2 graden Celsius. Het KNMI legde het vast,
anders zou menigeen, die in het buitenland de zon opzocht het niet
willen geloven.
Fietsend Nederland kwam in de ban van de Tour de France: Utrecht
en Neeltje Jans zullen waarschijnlijk voor eeuwig te boek staan
als start- en finishplaats, al zorgde een hoosbui er bijna voor dat
Zeeuwse wielerfans werden weggespoeld.

Griekenland als vakantieland kennen we allemaal, maar sinds deze
zomer zit er ook een ander luchtje aan dit deel van Europa: niet
alleen economisch gezien is het kommer en kwel, maar ook op
humanitair vlak voltrekt zich hier een ramp van ongelooflijke afmeting. Niet alleen daar verblijvende, onbezorgde vakantievierders,
maar ook thuisblijvende nieuwslezers kregen schuldgevoelens: duizenden vluchtelingen waanden zich pas veilig, toen ze uit zee waren
opgepikt. De vergelijking met Job die door de walvis werd uitgespuugd drong zich bij me op bij het zien van die gruwelijke beelden.
Het woord ‘holocaust’ spookte door mijn hoofd bij de opname van
een propvolle trein met een paniekerig jongetje dat zijn vader zocht.
Vreselijk triest, maar helaas ook werkelijkheid.

En wat te denken van de Islamitische Staat: IS? Massale slachtingen in een tijd waarin de jeugd enkel via computergames slachtoffers denkt te kunnen maken. Ik geloof het pas als ik het zie, hoeft
niet meer….

Rampen krijgen een heel andere betekenis als we beelden zien
vanuit het Chinese Tianjin. Een explosie van zo’n omvang laat niemand onberoerd. De tot dan toe onbekende Julianabrug in Alphen
aan de Rijn zal nooit meer van ons netvlies verdwijnen. Je gelooft
je eigen ogen toch niet: een neerknallende brug… maar het is wel
echt gebeurd!
Helaas tikt de klok verder: neerstortende vliegtuigen bij een vliegtuigshow; gekidnapte tiener met daaraan gekoppeld losgeld en als
climax een afschuwelijk afloop. Zestig uur regen zonder oponthoud
in ons kikkerland is niets vergeleken bij overstromingen in MiddenAmerika of Azië. En toch draait de wereld maar door.
Bestaat er een kans dat we onverschillig worden? We weten dat
ellende als een tornado over de wereld heen raast, maar het komt zo
ongeloofwaardig over. Zou Photoshop daar mede schuldig aan zijn?
We raken zo gewend aan beeldmanipulatie en trucages....
Er hoeven geen wonderen of catastrofes plaats te vinden om ons
te laten geloven dat we met al onze kennis en techniek kwetsbare
wezens blijven. De tijd van ‘geloven dat iets kan of bestaat’ verandert in een episode van ‘zeker weten’ met harde bewijzen. Gelovige
mensen hebben daar moeite mee, omdat geloof geen wetenschap
is die altijd onderbouwd moet zijn met keiharde bewijzen. Het is te
hopen dat wetenschappers en gelovigen met aannames elkaar met
respect en geloofwaardigheid blijven bejegenen.

oecumeniScHe BieeÊnkomSt
Op zondag 20 september 2015 is er een ‘oecumenische bieeênkomst’ in ‘t Kerkje van Ellesdiek (Ellewoutsdijk). Na een zomerstop
van twee maanden beginnen we weer met de oecumenische bijeenkomsten in een Zeeuwse streektaal. Ook de liederen voor deze
middag worden in het Zeeuws vertaald en gezongen.
De overdenking wordt dit keer verzorgd door Wim de Koeijer. Aan
deze bijeenkomst zal ook Reina de Koeijer meewerken. De bijeenkomst begint om 14.30 uur. Later is deze bijeenkomst te beluisteren op www.kerkje-ellesdiek.nl onder het kopje ‘Oecumene’.
Jan Minnaard, Oecumenische Werkgroep Ellesdiek
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het volgende nummer van Parochienieuws omvat de
periode medio oktober tot en met half november.
Bijdragen voor een parochiekern kunnen via
de lokale redactie worden aangeleverd tot
en met donderdag 17 september. kopij
van algemene aard via de hoofdredactie
parochienieuws@zeelandnet.nl
nummer 7 verschijnt op donderdag
1 oktober.

Sorry voor de overlast

Als ik geweten had hoeveel menselijk leed er de afgelopen maanden
via rubberboten en gammele roeibootjes de Zuid-Europese kustlanden aanspoelde, had ik zeker een andere titel en invalshoek voor
mijn inleidend woord gekozen. Exodus, schreef ik boven het stuk,
maar deze uittocht naar het Beloofde Land (met name Duitsland,
Engeland, Zweden en Nederland) gaat mijn menselijke maatstaven
te boven.
Begrijp me goed; ik gun iedereen een veilige plek om te leven en
werken, maar hoe ellendig moet men zich voelen om huis en haard
te verlaten en te hopen op een betere toekomst in een land van
‘hebben horen zeggen’?
De zoektocht naar geluk is zo massaal geworden, dat criminelen er
sluw op inspelen en geluk te koop aan bieden. Per vierkante meter
laadruimte wel te verstaan!
Natuurlijk kun je discussiëren over de wijze waarop deze mensen
hun overtocht betalen. Zeker als de media nog eens benadrukken
dat sommigen, voorzien van de laatste technische snufjes, te water
gaan in een pas aangeschafte opblaasboot voorzien van nieuwe
handleiding. Maar eenmaal vaste (schijnbaar veilige) grond onder
de voeten wordt de aandacht verlegd van IPhone 6 naar voedsel,
drinken, schone kleren en vooral wettige reisdocumenten. Stoffelijke
zaken worden snel en achteloos achtergelaten in ruil voor bed, bad
en brood.
Sorry dat het dan zo’n zootje wordt op dat anders zo lieflijk ogend
toeristenstrand.
Sorry voor het gedrang bij de lokale overheidsgebouwen, die toevallig
net in dezelfde buurt liggen als de gezellige terrasjes en sfeervolle
restaurantjes, waar veel toeristen vertoeven.
Sorry voor de drukte op de stations en het gekrioel bij het binnenkomen van treinen naar tussenstop Oostenrijk.
Sorry voor het gehuil en de paniek bij jonge kinderen, die hun ouders
niet direct kunnen vinden in de overvolle en beslist niet fris ruikende
treinstellen.
Sorry voor de wanhopige militairen en gestreste politiemannen, die
de regels van de rechtstaat vooral nu consequent willen toepassen.
Sorry voor de koele ontvangst in dorpen en steden waar opvangcentra in allerijl worden ingericht om de stroom asielzoekers op te
vangen.
Sorry voor de woningen die met voorrang aan statushouders worden
gegeven, zodat ze na maanden bivakkeren in troosteloze sportzalen,

loodsen of noodlokalen een groter stukje vrijheid en leefruimte kunnen ervaren.
Sorry voor de herrie in de straat en de rommel rondom woning,
als men beetje bij beetje een nieuw bestaan gaat opbouwen:
een eigen bed, eigen bad en (dankzij de gemeentelijke uitkering) eigen brood. Voor de verpakking heeft men even geen oog.
Sorry voor de buren die geen woord begrijpen van hetgeen ze willen
zeggen; sommige namen zijn al moeilijk uit te spreken. Misschien is
dat wel de reden dat sommige buurtbewoners geen contact met hen
durven of willen) aangaan?
Sorry voor de aandacht en tijd die hun kinderen van de leerkrachten op school vragen, omdat ze alles moeten en willen leren in hun
nieuwe land. Die lestijd zou ook aan je eigen kind besteed kunnen
worden, toch?
Sorry voor de ouders die vinden dat deze kinderen ook gewoon mee
moeten kunnen doen aan sportclubs, verjaardagen en buurtfeesten.
De kans om ze zo te ontlopen wordt dan wel erg moeilijk.
Last en overlast; verschillende begrippen met soms dezelfde achtergrond. Mensen die letterlijk hun last (alles wat ze hebben en kunnen
dragen) overal met zich meeslepen en de ergernis die dat opwekt bij
diegenen die vooral de overlast zien. Beide groepen vinden het lastig
om ermee om te gaan. De een vanuit een onwennige, onwetende,
underdogpositie; de ander vanuit een standpunt dat mensen allemaal gelijk zijn, maar dat de een nu eenmaal meer gelijk en geluk
heeft dan de ander…
Gelukkig zijn er ook velen die in woord en daad laten merken dat
men van harte welkom is. Buren die in Kwadendamme een tuin
inplanten, zodat de aanblik meteen een stukje vrolijker wordt. Kinderen in Borssele die speelgoed en voor hen te kleine fietsjes belangeloos afstaan, zodat deze jonge nieuwkomers ook leren spelen en
fietsen. Moeders in Ovezande die spontaan op baby’s en peuters
willen passen, als ouders naar inburgeringlessen moeten. Ouderen
uit ’s-Heerenhoek die het vanzelfsprekend vinden overbodige kleding, meubels, bedden en beddengoed ter beschikking te stellen.
Elke kern met vluchtelingen zoekt manieren om goed te doen. Los
van welke geloofsovertuiging of achtergrond men heeft of aanhangt.
Gelukkig dat er nog zoveel lieve mensen en menslievende burgers
zijn.
Allemaal van harte bedankt!
Richard Gielens, vrijwilliger Vluchtelingenwerk Borsele.
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sePteMber

Kerkdiensten in de regio
datum+tijd

plaats

voorganger

soort

WEEKENDVIERINGEN EN GROTE FEESTDAGEN
Z ATERDAG 12 SEPTEMBER
19.00 uur Goes
19.00 uur Heinkenszand

ZONDAG 13 SEPTEMBER
09.00 uur
09.00 uur
09.15 uur
10.30 uur
10.30 uur
10.45 uur
11.00 uur
11.00 uur
11.00 uur

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

DINSDAG 15 SEPTEMBER
09.30 uur Goes

WOENSDAG 16 SEPTEMBER
14.30 uur Lewedorp

VRIJDAG 18 SEPTEMBER

09.00 uur Kwadendamme

Z ATERDAG 19 SEPTEMBER

19.00 uur Goes
19.00 uur Heinkenszand

ZONDAG 20 SEPTEMBER

F. van Hees
W. Hacking

Eucharistieviering
Viering van W en C

24E ZONDAG DH JAAR

koor en bijzonderheden

L'Esprit
Free Spirit

H. Buijssen
F. van Hees
Liturgie Groep
W. Hacking
F. van Hees
E. Bornhijm
Liturgie Groep
Liturgie Groep
H. Buijssen

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

Herenkoor
Herenkoor
Willibrorduskoor
Pius X, actiedag
Eligius
Con Affezione, vrijwilligersdag
L'Esprit
Samenzang
Gemengd koor

F. van Hees

Eucharistieviering

Dagkapel

J. Heezemans

Viering van W en C

De Kraayert

Liturgie Groep

Viering van W en C

Dagkapel

J. Heezemans
F. van Hees

Viering van W en C
Eucharistieviering

Herenkoor
Dameskoor

25E ZONDAG DH JAAR

09.00 uur
09.00 uur
09.15 uur
09.30 uur
10.00 uur
10.45 uur
10.30 uur

's-Heerenhoek
Heinkenszand
Zierikzee
Ovezande
Goes
Goes
Lewedorp

H. Buijssen
Liturgie Groep
F. van Hees
Pater Visser
M. van Roekel
J. Meeusen
T. Brooijmans

Eucharistieviering
Viering van W en C
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Viering van W en G
Viering van W en C
Oecumenische viering

11.00 uur
11.00 uur
11.00 uur
12.30 uur
16.00 uur

Goes
Haamstede
Hansweert
Kwadendamme
Zierikzee

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

Eucharistieviering
Eucharistieviering
Viering van W en C
Eucharistieviering
Vesper

J. Heezemans
F. van Hees

Schoolviering
Eucharistieviering

RK-kerk
Dagkapel

F. van Hees

Eucharistieviering

De Kraayert

Liturgie Groep

Viering van W en C

Dagkapel

W. Hacking
eigen priester
H. Buijssen
F. van Hees
E. Bornhijm

Viering van W en C
Vietnamese viering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Viering van W en C

Con Amore
Dagkapel
Free Spirit
ROJK, vredesviering
Missicanto

DINSDAG 22 SEPTEMBER

09.00 uur 's-Heerenhoek
09.30 uur Goes

WOENSDAG 23 SEPTEMBER
14.30 uur Lewedorp

VRIJDAG 25 SEPTEMBER

09.00 uur Kwadendamme

Z ATERDAG 26 SEPTEMBER
19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur

Goes
Goes
Heinkenszand
Ovezande
's-Heerenhoek

ZONDAG 27 SEPTEMBER
09.00 uur
09.00 uur
09.15 uur
10.30 uur
10.45 uur
11.00 uur
11.00 uur
11.00 uur

's-Heerenhoek
Heinkenszand
Zierikzee
Lewedorp
Kwadendamme
Goes
Haamstede
Hansweert

DINSDAG 29 SEPTEMBER
09.30 uur Goes

WOENSDAG 30 SEPTEMBER
14.30 uur Lewedorp
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26E ZONDAG DH JAAR

K

K/C

Samenzang
Samenzang
Willibrorduskoor
Pius X
Admiraal De Ruyter Ziekenhuis
Ter Weel / St. Maarten in de Groe
Vredesviering PC-kerk, 10.00 uur koffie
drinken, RK-kerk geen viering
Herenkoor
Samenzang
Gemengd koor
K
Plukviering, Gregoriaans

F. van Hees
W. Hacking
A. Verdaasdonk
H. Buijssen
W. Hacking
F. van Hees
A. Verdaasdonk
E. Bornhijm

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

Dameskoor
Dameskoor
Willibrorduskoor
Con Dios
Singing Voices
Con Amore
Samenzang
Gemengd koor

F. van Hees

Eucharistieviering

Dagkapel

H. Buijssen

Eucharistieviering

De Kraayert

K/C

sePt/okt

Kerkdiensten in de regio
datum+tijd

plaats

voorganger

soort

koor en bijzonderheden

WEEKENDVIERINGEN EN GROTE FEESTDAGEN
DONDERDAG 1 OKTOBER
10.00 uur Goes

VRIJDAG 2 OKTOBER

09.00 uur Kwadendamme
19.00 uur Zierikzee

Z ATERDAG 3 OKTOBER

19.00 uur Goes
19.00 uur Heinkenszand

ZONDAG 4 OKTOBER
09.00 uur
09.00 uur
09.15 uur
09.30 uur
10.30 uur
10.45 uur
11.00 uur
11.00 uur
11.00 uur
18.00 uur

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

DINSDAG 6 OKTOBER

09.30 uur Goes
19.00 uur Heinkenszand
19.00 uur 's-Heerenhoek

W. Hacking

Viering van W en C

Ter Valcke

Liturgie Groep
F. van Hees

Viering van W en C
Eucharistieviering

Dagkapel

T. Brooijmans
F. van Hees

Eucharistieviering
Eucharistieviering

Herenkoor
Dameskoor

27E ZONDAG DH JAAR

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

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

Dameskoor
Herenkoor
Willibrorduskoor
Pius X, dierendagviering
Con Dios
St. Caecilia
Herenkoor
Samenzang
Gemengd koor
Poolse viering

F. van Hees
Liturgie Groep
Liturgie Groep
Kinderen basisschool

Eucharistieviering
Rozenkransviering
Marialof

Dagkapel
Dameskoor
Dameskoor

Eucharistieviering
Viering van W en C
Rozenhoedje

De Kraayert
Poelwijck

Liturgie Groep

Viering van W en C

Dagkapel

Pastoraal Team
geen viering
geen viering

Eucharistieviering

Willibrorduskoor, Pater Damiaanviering

WOENSDAG 7 OKTOBER

14.30 uur Lewedorp
F. van Hees
14.30 uur 's-Heer-Arendskerke Liturgie Groep
19.00 uur Zierikzee
Liturgie Groep

VRIJDAG 9 OKTOBER

09.00 uur Kwadendamme

Z ATERDAG 10 OKTOBER

19.00 uur Zierikzee
19.00 uur Goes
19.00 uur Heinkenszand

ZONDAG 11 OKTOBER
09.00 uur
09.00 uur
09.15 uur
09.30 uur
10.30 uur
10.45 uur
11.00 uur
11.00 uur
11.00 uur
12.00 uur
15.00 uur

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

DINSDAG 13 OKTOBER

09.30 uur Goes
19.00 uur Heinkenszand

WOENSDAG 14 OKTOBER
14.30 uur Lewedorp
19.00 uur Zierikzee

VRIJDAG 16 OKTOBER

09.00 uur Kwadendamme

Z ATERDAG 17 OKTOBER
19.00 uur Goes

ZONDAG 18 OKTOBER
09.00 uur
09.15 uur
09.30 uur
10.30 uur

´s-Heerenhoek
Zierikzee
Ovezande
Lewedorp

28E ZONDAG DH JAAR

F. van Hees
H. Buijssen
geen viering
J. Heezemans
F. van Hees
B. van Lamoen
J. Heezemans
Liturgie Groep
H. Buijssen
F. van Hees
F. van Hees

Eucharistieviering
Eucharistieviering

Herenkoor
Herenkoor

Viering van W en C
Eucharistieviering
Viering van W en C
Viering van W en C
Viering van W en C
Eucharistieviering
Viering van W en G
Druppelviering

Pius X
Eligiuskoor
St. Caecilia
Gezinsviering, L'Esprit
Samenzang
Gemengd koor
Doopviering
L'Esprit

H. Buijssen
Liturgie Groep

Eucharistieviering
Rozenkransviering

Dagkapel
Dameskoor

J. Heezemans
Liturgie Groep

Viering van W en C
Rozenhoedje

De Kraayert

Liturgie Groep

Viering van W en C

Dagkapel

P. Buijsrogge

Eucharistieviering

Herenkoor

WERELDMISSIEDAG

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

K/C
K/C

29E ZONDAG DH JAAR

Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Viering van W en C

Samenzang
Willibrorduskoor
Pius X
Eligiuskoor
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okt/Nov

Kerkdiensten in de regio
datum+tijd

plaats

voorganger

soort

koor en bijzonderheden

WEEKENDVIERINGEN EN GROTE FEESTDAGEN
10.45 uur
10.45 uur
11.00 uur
11.00 uur
11.00 uur
11.00 uur

Goes
Kwadendamme
Goes
Haamstede
Hansweert
Heinkenszand

16.00 uur Zierikzee
18.00 uur Goes

DINSDAG 20 OKTOBER

09.30 uur Goes
19.00 uur Heinkenszand

WOENSDAG 21 OKTOBER
14.30 uur Lewedorp
19.00 uur Zierikzee

VRIJDAG 23 OKTOBER

09.00 uur Kwadendamme

Z ATERDAG 24 OKTOBER

19.00 uur Goes
19.00 uur Heinkenszand
19.00 uur 's-Heerenhoek

ZONDAG 25 OKTOBER
09.00 uur
09.00 uur
09.15 uur
09.30 uur
10.30 uur
10.45 uur
11.00 uur
11.00 uur
11.00 uur

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

DINSDAG 27 OKTOBER

09.30 uur Goes
19.00 uur Heinkenszand

WOENSDAG 28 OKTOBER
14.30 uur Lewedorp
19.00 uur Zierikzee

VRIJDAG 30 OKTOBER

09.00 uur Kwadendamme

Z ATERDAG 31 OKTOBER
19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur

Goes
Goes
Heinkenszand
Ovezande

ZONDAG 1 NOVEMBER
09.00 uur
09.00 uur
09.15 uur
10.30 uur
10.45 uur
11.00 uur
11.00 uur
11.00 uur
14.00 uur

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

18.00 uur Goes

MAANDAG 2 NOVEMBER
19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
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's-Heerenhoek
Heinkenszand
Zierikzee
Kwadendamme
Goes

J. Meeusen
H. Buijssen
P. Buijsrogge
A. Verdaasdonk
T. Brooijmans
F. van Hees

Viering van W en C
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering

F. van Hees
S. Klim

Vesper
Eucharistieviering

Poolse viering

F. van Hees
Liturgie Groep

Eucharistieviering
Rozenkransviering

Dagkapel
Dameskoor

T. Brooijmans
Liturgie Groep

Eucharistieviering
Rozenhoedje

De Kraayert

Liturgie Groep

Viering van W en C

Dagkapel

H. Buijssen
Liturgie Groep
E. Bornhijm

Eucharistieviering
Viering van W en C
Viering van W en C

Con Amore
Samenzang
Dameskoor

30E ZONDAG DH JAAR

Ter Weel / St. Maarten in de Groe
Koorgroep De Vlis-singers
Herenkoor
Samenzang
Gemengd koor
K
200 jaar parochie, 150 jaar kerk, Damesen Heren koor, Free Spirit en Young Spirit

Liturgie Groep
W. Hacking
Liturgie Groep
Liturgie Groep
H. Buijssen
W. Hacking
E. Bornhijm
Liturgie Groep
Liturgie Groep

Viering van W en C
Oecumenische viering
Viering van W en C
Viering van W en C
Eucharistieviering
Viering van W en C
Viering van W en C
Viering van W en C
Viering van W en C

Missicanto
Dameskoor
Willibrorduskoor
Pius X
Con Dios
Singing Voices
Con Amore
Samenzang
Gemengd koor

F. van Hees
Liturgie Groep

Eucharistieviering
Rozenkransviering

Dagkapel
Dameskoor

H. Buijssen /
ds. M. Wisse
Liturgie Groep

Oecumenische viering

De Kraayert

Rozenhoedje

Liturgie Groep

Viering van W en C

Dagkapel

F. van Hees
eigen priester
E. Bornhijm
J. Heezemans

Eucharistieviering
Vietnamese viering
Viering van W en C
Viering van W en C

Herenkoor
Dagkapel
Dameskoor
Jongerenviering, Oal In, allerheiligen

ALLERHEILIGEN

J. Heezemans
H. Buijssen
F. van Hees
T. Brooijmans
E. Bornhijm
J. Heezemans
F. van Hees
H. Buijssen
F. van Hees
S. Klim

ALLERZIELEN

F. van Hees
H. Buijssen
A. Verdaasdonk
W. Hacking
J. Heezemans

31E ZONDAG DH JAAR

Viering van W en C
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Pastoraat
uitnoDiging!
Augustinus zei het al ’zingen is twee keer bidden’, dat heb ik afgelopen weken heel intens ervaren. Een keer tijdens onze vakantie en
een keer bij het voorgaan in een van onze parochiekernen.
Mij was de romaans ogende kerk in Jard sur Mer – een kleine
Franse kustplaats in de Vendee, al opgevallen toen we er
met de fiets voorbij kwamen.
Op de terugweg ging ik kijken
hoe laat de viering op zondag
werd gehouden.
Ruim op tijd zocht ik een
plaats om voor de viering
rond te kijken en de rust te
nemen om me er thuis te voelen. De kerk was als een oud versleten,
maar doorleefd huis. Hier was het leven gevierd. Bij binnenkomst
kreeg iedereen een blaadje met daarop de lezingen en alle liederen
en acclamaties. Oudere dames druppelden binnen, zij vormden het
dameskoor, namen links en rechts plaats in het transept. De laatste
tien minuten stroomt de sfeervolle kerk, gebouwd met zandkleurige
steen, vol. Geen plaats blijft onbezet; tot op het priesterkoor zitten op
lage banken mensen. Ik zie dorpsbewoners en vakantiegasten van
alle leeftijden, van baby’s tot hoog bejaarden, tieners en twintigers.
En mensen voelen zich zichtbaar welkom.
Vanaf het openingslied tot en met het slotlied zingt de hele kerk alles

mee. De dirigent staat achter de lezenaar met zijn gezicht naar de
mensen in de kerk toegekeerd. Hij hoeft niemand aan te sporen om
mee te doen, dat gaat als vanzelf. Hier wordt gevierd, uitbundig en
blij, de acclamaties gezongen zoals ze bedoeld zijn. Het Allelujah bijvoorbeeld staande als antwoord gezongen, voordat uit het evangelie
wordt gelezen. Dit gezang, voorzang en antwoord is bedoeld om de
gelovigen de gelegenheid te geven de Heer te begroeten, die tot hen
spreekt in de Blijde Boodschap.
Mensen samen gekomen rond het Woord en het Brood ervaren zo,
dat zij steeds meer worden wat zij zijn, Lichaam van Christus. Het
zingen draagt daar wezenlijk toe bij, veel meer dan we denken. De
liederen gaan over onze verlangens en onmacht, over troost en over
Gods Rijk in ons midden.
In een van de kernen, Burgh- Haamstede zingen we vaak samen
met toeristen, ook voluit. Het doet merkbaar iedereen goed, omdat
zingen verbindt, omdat gemeenschap wordt ervaren. Mogelijk dat
vakantie ons meer in de stemming brengt om te zingen.
De mooie zang van onze koren verleidt ons misschien meer om te
luisteren dan om mee te zingen. En wie weet is het een idee, dat de
dirigent voorafgaand aan de viering oefent met mensen in de kerk?
Ik wens het ons toe om iedere viering te beleven als gemeenschap.
Laten we samen zingen, elkaar toezingen en God eren.

Goed beschouwd bid je met de woorden van het Onze Vader alles
wat er te bidden valt.

Maar ik sta even stil bij die twee nadere bepalingen: “onze” en “in
de hemel”. Horizontaal en verticaal bevind ik mij meteen waar ik zijn
moet voor een ware ontmoeting. Tussen andere mensen in en met
hen samen en tegelijk daar waar de oorsprong van ons bestaan zich
bevindt. Kan het beknopter, zo bidden.
We kennen de 150 psalmen uit de Bijbelse traditie. Men zegt wel:
in het boek van de psalmen staat alles…de andere Bijbelboeken
boeken worden welbeschouwd daar allemaal ter sprake gebracht.
Zo zegt men van het “Onze Vader”: daarin staat alles wat er, naar de
bijbel gesproken, gebeden dient te worden. En eigenlijk zijn de eerste
drie woorden van dit gebed voldoende: “onze”, “Vader” en ”hemel”.
Daarbij verwijst “onze” meteen al naar wat er staat in het tweede
gedeelte van dit gebed: “ons dagelijks brood”, “onze schulden”,
“onze schuldenaren” “ons niet in beproeving”, “ons van het kwade” .
En “hemel” komt , daaraan vooraf, onmiddellijk terug in “uw naam”,
“uw rijk” en “uw wil” (“op aarde zoals in de hemel” is daarbij tevens
de introductie van het tweede gedeelte, waarin dus onze aardse
noden bij elkaar staan).
Naar zijn inhoud knoopt de tekst
van het Onze Vader samen wat
Bijbels bidden is, naar zijn vorm
brengt de gewijzigde bewoording
straks gelovigen van hetzelfde
taalgebied dichter bij elkaar.

Beknopt

Maar je staat later niet meer stil bij de woorden, die je als klein
kind al meekrijgt. Dat wordt nu even anders. Meer op z’n Vlaams,
meer op z’n Nederlands. Dat gaat wat worden, het “Onze Vader”
bidden straks. Meer op z’n Vlaams in de strandkerk van Zeeland, meer op zijn Nederlands in de kathedraal van Brugge. Voor
onze Vlaamse broeders en zusters wordt “in de hemelen” voortaan “in de hemel”. Een klein verschil. Maar van hun Nederlandse
broeders en zusters wordt verwacht dat ze voortaan bidden om
“de vergeving van onze schulden” en “zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren” (in plaats van “anderen hun schuld”).
En in het slot van het Onze Vader gaan we samen opvallend anders
bidden. Het Nederlandse en Vlaamse “niet in bekoring” wordt “niet
in beproeving”. Want ja, iets (of ook iemand) bekoorlijk, aantrekkelijk
vinden daar is op zichzelf eigenlijk niets mis mee. “Beproeving” doet
zich voor wanneer je in bepaalde omstandigheden ontrouw dreigt te
worden aan de levensweg van vrede en gerechtigheid.
Geniaal hoe de leraar uit Nazareth zijn leerlingen leert bidden, wanneer zij nieuwsgierig vragen: “Heer, leer ons bidden”.
Meteen al de eerste woorden…daarin is alles gezegd. Want
ik leer van Hem bidden: “Onze vader, die in de hemel zijt”.
“Vader” , jawel. Er is al voldoende de aandacht op gevestigd, dat naar een woord uit de bijbel - God ook is als een moeder die haar
kind niet vergeet. Goed, “Vader”dus, niet discriminerend bedoeld.

Jeanine Heezemans

Paul de Maat, pastoor
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Viering ter ere van de beschermheilige van
onze parochie

Heilige Pater Damiaan
H. Willibrorduskerk en parochiecentrum
Zierikzee 7 en 10 oktober 2015
Zaterdag 10 oktober, de datum van zijn heiligverklaring
in 2009 vieren we dus als het feest van de heilige
Pater Damiaan, beschermheilige van onze parochie.
Aan de voorbereiding van de viering werd eerder aandacht besteed
door Erik Steegmans, voorzitter van de Parochiekerncommissie
Schouwen Duiveland, = in Parochienieuws nr. 5 juli/augustus jl.,
p 30-31.

Film: Pater Damiaan – de grootste Belg
Vooraf, op woensdag 7 oktober vanaf 20.00 uur in het parochiecentrum van Zierikzee, bereiden wij ons voor op het feest door samen
te kijken naar de film Pater Damiaan, de grootste Belg. Een mooie,
boeiende en indringende documentaire over het leven van Pater
Damiaan. De film duurt een uur.
Ter toelichting op de film: Jozef De Veuster werd op 3 januari 1840
als zevende geboren in een gezin van acht kinderen. In 1859 trad
hij in bij de Congregatie van de Heilige Harten van Jezus en Maria in
Leuven. Hij zou voortaan als pater Damiaan door het leven gaan. Na
zijn studies kreeg pater Damiaan toestemming om als missionaris
te gaan werken op de Hawaii- eilanden in de Stille Zuidzee. Hij vervulde daarmee de droom van zijn broer, die zelf door ziekte niet kon
gaan. De eerste negen jaar van zijn missiewerk bracht hij door op
het eiland Hawaii . Toen bisschop Louis Maigret vrijwilligers vroeg om
naar het leprozeneiland Molokaï te gaan was hij een van de eersten
om zich aan te melden. In 1873 zette hij voet aan wal en begon hij
de bouw van een kerk en de aanleg van wegen en aanlegsteigers
voor boten. Naast zijn werk als priester vervulde hij ook de rol van
arts en begrafenisondernemer. Hij zorgde voor ontspanning door het
oprichten van muziekverenigingen en het houden van paardenkoersen. Eind 1884 werd bij Damiaan zelf lepra vastgesteld. Hij overleed
op 15 april 1889 aan de gevolgen van deze ziekte.

Tentoonstelling: Damiaan Held en heilige
Aansluitend aan de film zal de tentoonstelling 'Held en heilige
Damiaan' in de spotlights geopend en bezocht worden. De tentoonstelling wordt gehouden in de naast het parochiecentrum gelegen,
H. Willibrorduskerk te Zierikzee.
Ter toelichting op de tentoonstelling: Aan de hand van origineel
beeld- en bronnenmateriaal (foto’s, affiches, kranten, citaten, getuigenissen,…) wordt de blik gericht op de heldenstatus van Pater
Damiaan vanaf zijn vertrek naar Molokai in 1873 tot en met zijn heiligverklaring in 2009. Langzaam kreeg Damiaans werk op Molokai
bekendheid en groeide zijn heldenstatus. Bij zijn dood ging er een
schokgolf door de wereld. De pers wereldwijd schreef over de dood
van ‘de Held van Molokai’. Na zijn dood kreeg Damiaans levenswerk
nog meer weerklank. De bewondering en verering van zijn figuur
groeide zienderogen. Tal van herdenkingen en vieringen brachten
Damiaans heldendaden nadrukkelijker in beeld, zoals in 1936 de
overbrenging van zijn lichaam naar Leuven, in 1989 de honderdste
verjaardag van zijn overlijden, in 1995 zijn zaligverklaring, in 2005
de Grootste Belg-verkiezing en in 2009 zijn heiligverklaring. Het zijn
sleutelmomenten in de publieke heldenverering van Damiaan. ‘Onze’
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held is echter niet zonder meer een
klassieke held met bovenmenselijke kwaliteiten. Zijn geloofsovertuiging maakte van Pater Damiaan, een mens met zwakten en
gebreken, een christelijke held én
heilige. Toen Kardinaal Danneels in
Kalawao een viering bijwoonde ter
ere van de heiligverklaring, hamerde hij erop dat we moeten leren
om Damiaan aan te spreken ‘niet
louter enkel als held, maar ook als
heilige.’ Het werd tijd ‘dat we Damiaan niet enkel bewonderen, maar hem ook als heilige benaderen,
als een middelaar voor God. Damiaan wil werken, zoals hij ook altijd
op Molokai wilde.’ De tentoonstelling laat ook zien dat het verhaal
van Pater Damiaan een verhaal zonder einde is. Iedere dag schrijven
mensen van goede wil verder aan zijn verhaal, een verhaal van vrede,
gerechtigheid en menswaardigheid.

Feestelijke eucharistieviering
Op zaterdagavond 10 oktober om 19.00 uur zullen we met de parochianen uit de acht parochiekernen van de Damiaanparochie op
feestelijke wijze de eucharistie vieren in de H. Willibrorduskerk. Het
St. Willibrorduskoor – aangevuld met zangers en zangeressen uit heel
de parochie – zal de viering ondersteunen en opluisteren. Zo komen
wij samen aan de Maaltijd des Heren. Bij de gaven van brood en wijn
bieden wij de Heer onze gaven aan van dankbaarheid en voldoening
om onze inzet, te groeien naar een gemeenschap van gelovigen in
die ene Pater Damiaanparochie. Doordat de Heer ons zijn eigen
leven en liefde schenkt in de H. Communie worden we tegelijk aangespoord om onze aarzelingen en weerstanden te overwinnen om
elkaar te zien als ware broeders en zusters in die ene gemeenschap
van de H. Damiaan. We vertrouwen daarbij op de voorspraak van
onze beschermheilige.
Woensdag 7 oktober 20.00 uur – 21.00 uur in parochiecentrum
Zierikzee: vertoning van de film Pater Damiaan – de grootste
Belg. Aansluitend opening van de tentoonstelling Damiaan Held
en heilige. Met een drankje.
Zaterdag 10 oktober 19.00 uur in de H. Willibrorduskerk feestelijke eucharistieviering. Vooraf – vanaf 17.00 uur – gelegenheid
om de tentoonstelling te bezoeken. Na de viering is er een gezellig samenzijn.

Graven naar geloof – een warm vangnet
Hij is van vele markten thuis. Op de sociale
media maakt Ad Lijmbach
geregeld melding van zijn
tochten als vrijetijdswielrenner. Op politiek gebied
heeft hij zich verdienstelijk
gemaakt, onder andere
als gemeenteraadslid en
Statenlid voor het CDA.
Beroepsmatig was hij tot
voor kort werkzaam bij het
Kadaster en is hij daarnaast momenteel voorzitter
van de Dorpsraad in zijn
woonplaats Lewedorp. En
op kerkelijk gebied heeft
hij vele functies: koster en
koorzanger in Lewedorp,
waar hij ook de ledenadministratie mee heeft geautomatiseerd alsmede de administratie
van kerkhof. Verder is hij sinds de oprichting in 1981 bij de Parochievergadering in Lewedorp betrokken.
Om het nog maar niet te hebben over de vele uren die vanaf de jaren
tachtig in de vorige eeuw zijn besteed aan het Pastoraal Regionaal
Overleg, voorloper van de InterParochiële Vereniging, waar uiteindelijk de Pater Damiaanparochie uit is ontstaan. Dat hele traject heeft
Ad meegemaakt en mee gemáákt.

Bourgondisch katholiek
Interessanter dan deze korte opsomming van bezigheden vind ik de
vraag, wat Ad bezielt om dit allemaal te willen doen. 'Van meet af
aan was voor mij duidelijk, dat de bakens op kerkelijk terrein verzet
zouden gaan worden. Werken aan de toekomst is voor mij altijd
een sterke focus geweest. Door allerlei bestuurlijke werkzaamheden
kwam voor mijzelf ook duidelijker in beeld, wat mij motiveerde. Ik
ben altijd een verenigingsman geweest, en ik vind het belangrijk om
iets te doen voor de gemeenschap. Daar komt bij dat ik – afkomstig
uit Brabant, waar het katholieke geloof een zekere vanzelfsprekendheid heeft – hier in Zeeland voelde, hoe je je katholicisme meer
moest manifesteren. Je moet laten zien, dat je er bent. Dat vind ik
overigens een terechte zaak. Het heeft mijn geloof versterkt en ook
verdiept.'
Maar zijn geloof typeert Ad graag met de aanduiding
'bourgondisch katholiek'. Hij houdt ervan om zijn gelovige motivatie
positief op te vatten. 'Ik voel mij thuis in dat blije, katholieke geloof.'
De bijna altijd aanwezige glimlach op zijn gezicht onderstreept deze
houding. 'En precies van daaruit wil ik graag een bijdrage leveren

aan de gemeenschap, op allerlei terrein. Het gaat erom, dat ik graag
meehelp om de kerk bij de tijd te brengen.' Bij de tijd brengen? 'Ik
vind het belangrijk om te laten zien, dat kerk meer betekent dan
alleen de liturgische vieringen. En dat we, zoals hier in Lewedorp,
goede contacten onderhouden met de protestantse christenen.
Maar ook dat er ruimte moest komen voor de pastoraal werkster en
werker, dat de kerkleden zelf een stuk verantwoordelijkheid gingen
dragen, en dat de democratisering binnen de kerk een essentiële
bijdrage betekent voor het vitaal houden van de parochiekernen.
Gelukkig gaf het pastorale team – in zijn verschillende samenstelling door de jaren heen – ook ruimte voor die ontwikkelingen.'

Uitlaatklep
Daarom vindt Ad het ook jammer, dat de Nederlandse bisschoppen
– in zijn ogen – te sterk focussen op het vieren van de eucharistie.
'Voor mij is duidelijk, dat we als kerk niet zonder eucharistie kunnen.
Maar door diensten van Woord en Communie voor het samenkomen anders te zien, wordt vergeten hoe groot en hoe belangrijk de
persoonlijke betrokkenheid van leken en pastoraal werk(st)ers bij
de kerk is. In heel het proces van IPV naar Pater Damiaanparochie
hebben we juist de lokale betrokkenheid als insteek gekozen om de
vitaliteit en zelfdragendheid tot sleutelbegrippen van de samenwerking te maken. Eerlijk gezegd vraag ik me wel eens af, of dit door
het bisdom voldoende wordt gezien.'
Naast al deze bestuurlijke inzet is het bijdragen aan de
koorzang een mooie uitlaatklep voor Ad. 'Ik zing gewoon heel graag,
maar het brengt ook een zeker tegenwicht tegen al het bestuurlijke
werk. En ik zie het ook als een bijdrage aan de inhoud van een
goede viering. Misschien wel voornamelijk in de niet-eucharistische
vieringen.'

Geloof als vangnet, maar niet vrijblijvend
En tegelijk is het voor Ad bijna onmogelijk om het bestuurswerk
geen aandacht meer te geven. Want de veranderingen blijven zich
aandienen. 'Wat de gebouwen betreft zit er in de Damiaanparochie
nog wel wat vet op de botten. Maar in de toekomst zullen onvermijdelijk besluiten genomen moeten worden. Heel belangrijk vind ik,
dat dit zorgvuldig gebeurt. We moeten immers respect tonen voor
wie in het verleden zoveel hebben opgebouwd, maar tegelijk moeten we de ogen niet sluiten voor de toekomst. Essentieel in dit hele
proces is, dat de lokale mensen zelf de kans krijgen om op dit punt
besluiten te nemen.'
Als interviewer raakt mij een opmerking die Ad maakt op
het einde van het gesprek: 'Ik zie het geloof als een vangnet voor de
moeilijke momenten of periodes in het leven. Het moet vooral een
warm geloof zijn, maar dat betekent niet dat het vrijblijvend kan zijn.
Ik zie het als een waardevolle vorm van betrokkenheid op en met
elkaar.'
Wiel Hacking, pastoraal werker

Gesprekskring
De gesprekskring zal ook dit seizoen weer gehouden worden. Het is
een regionale oecumenische groep die eens per maand samenkomt
om met elkaar artikelen van levensbeschouwelijke aard uit kranten
en/of tijdschriften te bespreken. Bij herhaling is het afgelopen seizoen gevraagd of de kring niet naar de middag verplaatst kan worden. Dat gaan we dit seizoen proberen. De eerste samenkomst is op
29 september om 14.00 uur, Slotstraat 63, ’s-Heer Arendskerke. De

gesprekskring staat onder leiding van pastor H. Buijssen en ondergetekende. Ook nieuwe deelnemers zijn van harte welkom! De volgende
bijeenkomsten zijn op 27 oktober, 24 november, 26 januari, 23
februari en 29 maart. Wie zich voor 15 september aanmelden, krijgen het artikel dat op 29 september wordt besproken toegestuurd.
Aanmelden bij: M.J. Wisse, Slotstraat 63, 4458 BL ’s-Heer Arendskerke, tel. 561322, e-mail m.j.wisse@kpnmail.nl
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Vredesweek 2015: Vrede verbindt
organiseren we een tegenkracht tegen angst en terreur? Wij roepen
moedige bruggenbouwers op om de verbinders te versterken.

Moedige bruggenbouwers
Mensen die zich inzetten voor vrede zijn er altijd geweest. Meer
dan ooit, zijn juist nu bruggenbouwers nodig. In conflicten ver weg,
maar ook dichtbij huis, in de eigen buurten en wijken. Directeur Jan
Gruiters van PAX: "De oorlog in Syrië verdeelt mensen. In Syrië maar
ook in ons eigen land. Maar uiteindelijk is het verlangen naar vrede
sterker dan de angst voor geweld. Vrede verbindt mensen. Dat lijkt
misschien naïef maar het vergt moed om daarin te blijven geloven."
PAX steunt vele vredesactivisten en partnerorganisaties in conflictgebieden die zich hier dagelijks mee bezig houden. Gruiters: "Zelfs in
tijden van oorlog kunnen mensen de menselijke waardigheid redden.
Door bruggen te slaan en mensen met elkaar te verbinden. Dat is
ook dichtbij huis nodig en mogelijk. Dat willen we in de Vredesweek
zichtbaar maken".

Vredesweek 2015
De Vredesweek is een jaarlijks terugkerende themaweek en begint in
2015 op zaterdag 19 en eindigt op zondag 27 september, met op
20 september de Vredeszondag. Tijdens deze week organiseren veel
vrijwilligers in heel Nederland honderden evenementen die in het
teken staan van vrede. Veel activiteiten worden georganiseerd door
lokale Ambassades van Vrede, die zich door PAX gesteund weten.
Dat zijn er begin 2015 al 70.
Doe mee in de Vredesweek.
De Vredesweek heeft ieder jaar een thema, dat samenhangt met
actuele vredesvraagstukken en die vragen om gebed en bezinning,
studie en actie. Aanvankelijk waren de thema's gericht op vraagstukken van ontwikkeling en vrede. In de jaren 70 en 80 werden dat het
(kern)wapenvraagstuk en het Oost-Westconflict. In de Vredesweek
van september 1977 ging de beroemde campagne van start Help de
kernwapens de wereld uit, om te beginnen in Nederland. In de jaren
90 waren er thema's die samenhingen met het opkomende nationalisme in Oost-Europa en de oorlog op de Balkan. Vanaf 1997 (2000,
2001, 2002, 2005 en 2006 enz.) keren regelmatig thema's terug
die te maken hebben met religie en conflict, en die ook de eigen
samenleving raken. Het motto van de Vredesweek 2002, ‘Religie en
geweld, Ontmoeting van culturen!’, was bijvoorbeeld een reactie op
de theorie van Samuel Huntington, die vond dat '9/11' liet zien dat
er in de wereld een onvermijdelijke 'clash of civilisations' gaande
was. De Vredesweek 2012 had als motto ‘Powered by Peace’ en
wilde een einde aan geweld en onrecht rond het delven van grondstoffen. Olie, steenkool, goud en andere grondstoffen zijn vaak de
oorzaak van conflict in plaats van een bron van welvaart en vrede.
Het motto voor de Vredesweek 2015 is 'Vrede verbindt'. Met dat
motto roept PAX op tot ontmoeting en verbinding en zal zij moedige
bruggenbouwers, zowel in Nederland als in conflictgebieden, in de
schijnwerpers zetten.
Om samen in vrede te geloven heb je de ander nodig. Mensen die
naast je staan en mensen die niet tot je directe omgeving behoren.
Dit is niet altijd gemakkelijk. Die ander maakt ons soms angstig,
waardoor spanningen, ook in onze eigen samenleving, kunnen oplopen. Daar zijn de spanningen na de terroristische aanslagen in Parijs
een duidelijk voorbeeld van. De Vredesweek gaat over deze keuze:
trekken we ons onverschillig terug en keren we de ander de rug toe of
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PAX
Godebaldkwartier 74
3511 DZ Utrecht
T: 030 - 233 33 46
info@paxvoorvrede.nl
IBAN: NL03TRIO0390515000

Het Zonnelied in Driewegen
Op zondag 27 september kan er gewandeld worden van de PKN-kerk
in Nisse naar de PKN-kerk in Driewegen. Daar is, in het kader van de
Zuid Bevelandse Kunstroute, een expositie over het Zonnelied van
Franciscus van Assisi ingericht.

In de kerk van Driewegen kan worden deelgenomen aan een eenvoudige broodmaaltijd en een korte, afsluitende vesper. Vanuit de
organisatie is daarna vervoer geregeld om de deelnemers terug te
brengen naar hun auto.

Evelien Apeldoorn exposeert daar schilderwerken en symbolisch
bloemwerk rondom elk van de elementen uit het zonnelied. Wendy
van Velsen maakte rondom datzelfde thema prachtige foto’s en
Corrie Kopmels schreef in het Zuid-Bevelands gedichten over de
elementen van het zonnelied. De expositie wordt gehouden in het
kader van de kunstroute “Kunstspeuren in de Zak” en is te bezoeken
op zaterdag 26 en zondag 27 september van 11.00 tot 17.00 uur.

Meer bijzonderheden
Inloop in de kerk in Nisse: 14.30 – 15.00 uur
Vertrek wandeling: 15.00 uur
Duur wandeling: 2 uur
Aanmelden: Cor Kuyvenhoven: deverbinding@zeelandnet.nl
apvdmaas@zeelandnet.nl

Ter Weel zoekt vrijwilligers
Zorggroep Ter Weel zoekt vrijwilligers voor begeleiding
tijdens een korte kerkdienst op de zondagmorgen.
Wat wordt er van u verwacht:
- Aanwezigheid vanaf 10.00 uur tot 12.00 uur.
- Ophalen van cliënten voor de dienst en
terugbrengen na de dienst.
- Opruimen na de dienst
- Werkzaamheden volgens rooster.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Miriam Kaaijsteker,
tel. 0113-654035.
Ter Weel, Joannaplantsoen 1, 4462 AV Goes
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JONGERENBIJEENKOMST
In het bisdom Breda gaan dit
nieuwe jaar jongerenbijeenkomsten van start. De eerste jongerenviering met ontmoeting vindt
plaats op zondag 13 september
in Breda. Om 10.30 uur wordt
aangesloten bij de eucharistieviering in de kathedraal. Na de viering volgt een jongerenprogramma
in de ruimte naast de kathedraal. De bisschop is celebrant in de
eucharistieviering en houdt daarna voor de jongeren een inleiding
over de zaligsprekingen.
Nina Mertens, sinds 1 juli 2015 projectmedewerkster op het gebied
van het jongerenwerk, hoopt veel jongeren te mogen verwelkomen:
“De vraag naar jongerenbijeenkomsten bleek te leven bij jongeren van het bisdom zelf en dit is iets wat het bisdom graag wil
aanbieden.”
De bijeenkomsten zijn gericht op jongeren van 18 tot 30 jaar en
bedoeld voor ontmoeting, geloofsverdieping en onderlinge uitwisseling. Nina: “Zo kan het gemeenschapsgevoel van jongeren en hun
geloofsvorming diocesaan versterkt worden, wat als inspiratie kan
dienen voor hun betrokkenheid op parochieel niveau.”
“Natuurlijk is hierbij sprake van een wisselwerking die beide kanten
op werkt,” vervolgt ze. De jongerenbijeenkomsten zullen ongeveer
één keer per maand plaatsvinden op verschillende plekken in het
bisdom. In het algemeen wordt geprobeerd aan te sluiten bij de
zondagse eucharistieviering in een van de parochies van het bisdom
Breda, waarna er een apart programma voor de jongeren volgt in
de middag.

Lopend Vuurtje
Wat:
Jaarlijkse vormelingendag, Lopend Vuurtje, rond het thema ‘de
kracht van de heilige Geest’. Vormelingen worden een hele dag
uitgedaagd om zich sterk te maken voor hun geloof.
Voor wie:
Vormelingen van het jaar 2014-2015, vormelingen van 20152016, ouders en begeleiders
Wanneer:
Zaterdag 3 oktober 2015 van 10.00 – 16.00 uur
Waar:
O.L. Vrouw van Lourdes, Prins Bernardlaan 66,
Bergen op Zoom/ Gymnasium Juvenaat,
Pater Dehonlaan 63, Bergen op Zoom
Kosten:
€ 5,Begeleiding: Leden van de werkgroep, Ineke Leemput pastoraal
werker en Han Geppaart pastoraal werker.
Informatie: i.leemput@jeruzalemparochie.nl
Aanmelden: Via vormselwerkgroep in de parochie
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Inhoudelijk staan de bijeenkomsten dit jaar in het teken van de
zaligsprekingen (Matteüs 5). Nina: “Aan dit thema is veel aandacht
geschonken door paus Franciscus, onder andere met het oog op de
aanstaande Wereldjongerendagen in 2016 te Krakau. Het thema van
de WJD dit jaar is ‘Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden’.”
Via de Facebook pagina ‘Jong Bisdom Breda’ zullen de data van de
jongerenbijeenkomsten kenbaar worden gemaakt, evenals specifieke
informatie over iedere bijeenkomst. De informatie zal ook gecommuniceerd worden via de website van het bisdom.
Jongerenbijeenkomst zondag 13 september 2015
H. Antoniuskathedraal, Sint Janstraat 8, Breda
10.30 uur: eucharistieviering met Mgr. Liesen
11.30 - 16.00 uur: o.a. kennismaking, lunch, een inleiding over
de zaligsprekingen door de bisschop, stadswandeling en afsluitend
gebedsmoment
16.00 uur: einde bijeenkomst met de mogelijkheid om nog even na
te praten
Geef je op voor de bijeenkomst via het Facebook event op de 'Jong
Bisdom Breda' pagina, of stuur een email naar
Email: jong@bisdombreda.nl met daarin vermelding van je naam en
mailadres.
De vraag van jongeren om een maandelijkse ontmoeting klonk onder
meer tijdensLaaiend Vuur, de jongerenontmoetingsdag die op Tweede Pinksterdag 25 mei in Roosendaal werd georganiseerd door Jong
Katholiek Roosendaal (JKR) in samenwerking met het bisdom Breda.
(Foto: Lya van Dorst)

Wereldmissiemaand oktober 2015
Wereldmissiemaand (oktober) besteedt
dit jaar aandacht aan de katholieke Kerk
in Pakistan. In dit islamitische land hebben minderheidsgroepen, onder wie de
christenen, het zwaar: armoede, analfabetisme, religieus geweld en terroristische
aanslagen.
Het aantal katholieken in Pakistan
bedraagt 1,15 miljoen. Hoewel een respectabel aantal, vormen katholieken een
minderheid in het islamitische land. De
katholieke Kerk draagt met haar onderwijs en gezondheidszorg bij aan de ontwikkeling van Pakistan, waar
veel armoede heerst, het analfabetisme hoog is en veel mensen
geen enkele toegang tot onderwijs en gezondheidszorg hebben.
In Pakistan geldt de sharia, de islamitische wet. Een
belangrijke rol speelt de blasfemiewet die in 1986 ingevoerd werd.
Op godslastering en beledigende opmerkingen over de profeet

Mohammed staan geld- en gevangenisstraffen en in het ergste geval
de doodstraf. Alle minderheden in Pakistan lijden onder deze wet,
niet alleen christenen. Een groot probleem is dat de blasfemiewet
vaak misbruikt wordt om ordinaire burenruzies uit te vechten.
Hoewel vrouwen en mannen volgens de Pakistaanse wet
officieel gelijke rechten hebben, komt daar in de praktijk weinig van
terecht. Er is veel geweld tegen vrouwen, zoals verbrandingen en
verkrachtingen. De oude stammentradities, die nog veel invloed hebben, staan vrouwen geen actieve rol in de samenleving toe.
MISSIO/Pauselijke Missiewerken steunt de parochies en
religieuzen in Pakistan bij hun pastorale werk, onder meer op het
gebied van vrouwenrechten, de interreligieuze dialoog, vredeswerk
Helpt u mee? Geef dan in de collecte op Missiezondag 18
oktober of stort uw bijdrage op
NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. MISSIO Wereldmissiemaand, te
Den Haag.
Voor meer informatie: www.missio.nl

Een terugblik...

Op 26 mei jl. werd er een lezing gegeven door zuster Sanny Bruijns,
o. carm in de Maria Magdalenazaal te Goes over:
“Iedere tijd zijn Madonna, Maria als pelgrim”
We zagen zeven ‘twee – luiken’ van Maria, waarin haar vreugde en haar smart verbeeld werd.				
En er werd ons op inspirerende wijze uitgelegd over:
1. Maria - de moeder Gods
2. Maria – moeder Gods van de tederheid
3. Maria – zij die de weg wijst
4. Maria – moeder Gods van het teken
5. Maria – zetel der wijsheid
6. Maria – moeder van Smarten				
7. Maria - als pelgrim…
‘Weg zijn van Maria’ betekent met haar op weg gaan, betekent
leven in Gods aanwezigheid, betekent open staan voor de Geest,
betekent bij het kruis staan – oog hebben voor de mens in nood,
betekent : op weg gaan……………..
Ná de lezing hebben we bij het Vrouweputje (’s-Heer Arendskerke)
een meditatieve Mariaviering gehouden rondom het ‘Wees gegroet
Maria’.

‘Zij gaf haar ja –woord,
en dat ja- woord duurt nog altijd voort
nog altijd is zij met haar Zoon verbonden
Zolang Jezus Geest
zichtbaar blijft in onze kerkgemeenschap,
zolang zal ook Zijn moeder
onopvallend bij ons zijn’
Bron: Manu Verhulst

Ria Mangnus
Pastoraal werkster Ouderenpastoraat

Vooraankondiging

Vanuit het ouderenpastoraat zal er op dinsdag 20
oktober een lezing plaatshebben door geestelijk
verzorger dhr. Van Geloof.
Plaats: de Jeugdhoeve in ’s-Heerenhoek
Tijd:
14.00 uur
Schrijft u het vast in uw agenda!,
in het volgende Parochienieuws leest U er meer over.
Ria Mangnus, Pastor Ouderenpastoraat
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Hoor en Wederhoor

Parochienieuws streeft ernaar om parochianen te informeren over
actuele zaken. Eenrichtingsverkeer is vaak de communicatieweg van
samensteller naar lezer van dit blad. Soms voelen lezers zich geroepen op een bepaald artikel te reageren. Zonder ons blad meteen op
te zadelen met een grote lezersrubriek vol reacties, opmerkingen en
klachten, stellen we maandelijks aan één schrijver ruimte beschikbaar om te reageren. Wederzijds respect voor voor’s en tegen’s
staan centraal en er kan slechts eenmalig op een artikel gereageerd
worden. Ditmaal geven we dhr. Peter Gruijters het woord.

Klimaatverandering. Door de mens veroorzaakt ?
Het artikel “Paus Franciscus doet van zich spreken“ in Parochienieuws van juli/augustus vraagt om een reactie. Zoals vele katholieken in Nederland heb ik veel bewondering voor onze huidige paus.
De vorige paus, zonder twijfel een heilig man, was mij te dogmatisch.
Paus Benedictus XVI was de man van de leer, de huidige paus is een
man van de geest. In ons geloof gaat het er vooral om wat heb je
over voor de medemens. Paus Franciscus laat in woord en daad dat
iedere keer blijken.
In de encycliek “Laudato Si“ roept de paus ons op de aarde te
beschermen. Daar is niets mis mee, wij hebben de plicht de aarde
ongeschonden aan onze kinderen door te geven. Dat betekent onder
anderen dat we onze wateren schoon moeten houden en onze lucht
vrij van verontreinigingen. De soortenrijkdom in de natuur moet door
ons handelen niet achteruitgaan.
Paus Franciscus vraagt ons in zijn encycliek ook om klimaatveranderingen tegen te gaan. De paus gaat er van uit dat het klimaat
door menselijk handelen wezenlijk beïnvloed kan worden. Daar is de
wetenschap verre van eenstemmig over. Het klimaat op onze planeet
is continu aan verandering onderhevig, zolang de aarde bestaat en
dat is 6 miljard jaar. De belangrijkste oorzaak van de klimaatverandering is de cyclisch veranderende baan van de aarde om de zon. Er
zijn meer oorzaken van klimaatverandering zoals de z.g. zonnevlekken en de menselijke productie van broeikasgassen. Maar die vallen
in het niet bij de invloed van de zon op ons klimaat.
Het vaststellen van de oorzaak van klimaatverandering is in eerste
instantie de verantwoordelijkheid van weerkundigen, natuurkundigen
en aardwetenschappers. Niet de ideologie maar de wetenschap
heeft hier het laatste woord. Het gezag van onze paus op ideologisch
en moreel gebied is groot, maar dat geldt niet noodzakelijderwijs
ook voor de wetenschap. De katholieke kerk heeft op dat gebied ook
geen vlekkeloze naam. Galileï was in de zestiende eeuw de eerste
die beweerde dat de aarde om de zon draaide i.p.v. andersom. De
inquisitie heeft hem 10 jaar huisarrest opgelegd omdat zijn stelling
in strijd was met de H. Schrift. Vijf eeuwen later heeft Paus Johannus Paulus hem gerehabiliteerd. De kerk heeft zich verzet tegen de
Verlichting, die ons toch veel heeft geleerd.
Kardinaal Pell, nu hoofd van de financiën in het Vaticaan, heeft in
een interview in het vooraanstaande blad de Financial Times zijn
mening gegeven over de Encycliek Laudato Si. De kardinaal deelt
de zorgen van Paus Franciscus over ons milieu en de plicht van alle
mensen om dat milieu te beschermen. Maar het uitgangspunt dat
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menselijk handelen oorzaak is van klimaatverandering wordt door de
kardinaal verworpen. Het is zeer opvallend dat een kardinaal, en een
hoog geplaatste, zo vlak na het uitkomen van een encycliek daar een
dergelijke reactie op geeft. De Anglicaanse bisschop van Chester in
Engeland liet zich in gelijke bewoordingen uit.
Klimaatverandering en temperatuurverhoging op aarde worden
vaak als parallel gezien. Het officiële beleid vooral in Europa is dat
de temperatuursverhoging wordt veroorzaakt door de toegenomen
concentratie van broeikasgassen en dan vooral CO2 in de atmosfeer. Het beleid gaat er van uit dat de temperatuurstijging op aarde
beperkt moet worden tot 2 graden Celsius deze eeuw. We zijn nu15
jaar onderweg met deze eeuw en de temperatuur is nog helemaal
niet gestegen. Dat geldt niet voor de CO2 concentratie in de atmosfeer. Die groeit al vele jaren monotoon. De relatie tussen CO2 concentratie in de atmosfeer en de gemiddelde temperatuur op aarde is
blijkbaar niet zo eenvoudig als El Gore ons in zijn film ‘An Inconvient
Truth’ wilde doen geloven.
Maar er is meer dat twijfel oproept over de door de klimaatalarmisten veronderstelde eenduidige relatie tussen mondiale temperatuur
en CO2 gehalte in de atmosfeer. In 1940 begon, na jaren stijging,
de mondiale temperatuur te dalen. In 1950 was de temperatuur 0,2
graden Celsius lager om in 1980 weer op het niveau van 1940 teruggekeerd te zijn. Het CO2 percentage bleef in die periode gewoon stijgen. In de Middeleeuwen was het ongeveer net zo warm (of koud) als
nu. In die periode zijn de grote kathedralen gebouwd, dat was mede
mogelijk omdat er relatief weinig vorst was en de bouw niet regelmatig vanwege vorst stil gelegd behoefde te worden. Onze gouden
Eeuw, dat is een paar eeuwen later, was niet alleen een periode van
grote welvaart voor ons land, maar ook een periode van grote koude.
Die koude is schitterend weergegeven door een aantal schilders. In
het Mauritshuis hangen een paar mooie exemplaren. We noemen
die periode de Kleine IJstijd. Die verschillen zijn niet te verklaren met
veranderingen in het CO2 percentage in de atmosfeer. Van 1695 tot
1730 steeg de temperatuur in Engeland met 1,2 graden Celcius.
Dat was nog voor de Industriële Revolutie. Het CO2 percentage in de
atmosfeer is beginnen te stijgen met de Industriële Revolutie en die
begon pas in de 19 e Eeuw. Er is geen verklaring voor die aanzienlijke
stijging van de temperatuur in Engeland, en mogelijk ook elders, in
een relatief kort tijdsbestek.
Deze voorbeelden maken duidelijk dat er veel meer oorzaken zijn
van de stijging van de mondiale temperatuur en misschien zitten
we nu wel op de top. De belangrijkste, maar niet de enige oorzaak,
is de stand van de aarde in zijn baan om de zon. Die baan is niet
steeds dezelfde, maar verandert cyclisch. CO2 is een broeikasgas en
daarom van invloed op de mondiale temperatuur. Maar waterdamp,
en wolken zijn waterdamp, is een veel krachtiger broeikasgas dan
CO2 en die wolken willen of kunnen mensen toch niet beïnvloeden.
Wij hebben heden een geweldige Paus. Hij wijst ons de weg zowel
in woord als in daad. Christus heeft ons geleerd oog te hebben voor
onze naaste. Daar past zorg voor moeder aarde zoals bepleit in de
Encycliek heel goed bij. Maar het klimaat kunnen wij als mensen niet
echt beïnvloeden. Klimaatverandering is ook geen goed onderwerp
voor een Encycliek.
Peter Gruijters.

Sluiting dagkapel ‘de Kraayert’
brengen tot een rekensom! De kapel is daarmee gedegradeerd tot
een economische ruimte!
Zijn we terug bij af? In het begin van het christendom kwamen de
gelovigen op zondag bijeen in een huiskamer voor het breken van
het brood en het lezen van de schriften (eucharistie). De bewoners
van De Kraayert krijgen nu een ruimte toegewezen, waar op een
bepaalde dag en op een bepaald uur gedaan kan worden waarmee
de eerste christenen zijn begonnen.

Op vrijdag 10 juli was de laatste eucharistieviering in de dagkapel
van zorgcentrum ’de Kraayert’ te Lewedorp. Vele belangstellenden
woonden deze bijeenkomst bij. In het bijzonder waren alle pastores
aanwezig die de afgelopen jaren voorgingen in diensten en vieringen: pastoor Fons van Hees, pastor Jeanine Heezemans, pastor Tom
Brooijmans, pastor Harrie Buijssen en ook dominee Marjo Wisse was
betrokken in deze slotviering.
Vele huidige en voormalige bewoners, vertegenwoordigers van de
parochiekern Lewedorp, parochie Pater Damiaan en verzorgend
personeel vulden de ruimte, waardoor het belang van zo’n laatste
bijeenkomst in het bijzonder onderstreept werd.
Pastor Buijssen, vanaf de start van deze kapel betrokken, wist op
eigen wijze de stemming van afscheid nemen weer te geven. Vandaar
dat we zijn gevoelens in beknopte samenvatting weergeven.
Tussen opening en sluiting van de kapel van Bejaardenhuis “De
Kraayert” liggen 50 jaar. Toen in 1965 De Kraayert als katholiek
bejaardenhuis werd geopend, was er ook voorzien in een kapel, waar
aanvankelijk dagelijks de eucharistie werd gevierd. Bovendien was
het een plaats, waar bejaarden op ieder moment van de dag konden binnen lopen, een mooie gelegenheid voor gebed en bezinning.
Wat is er sindsdien gebeurd? Bij de opening van het gebouw leefden
we in Zeeland nog in de nadagen van het “Rijke Roomse Leven”.
Nu 50 jaar later zijn we er al een beetje aan gewend geraakt dat
kerkgebouwen gesloten moeten worden, zelfs hier op de Bevelanden. De strijd om het openhouden van de kapel hebben we verloren.
Om welke strijd gaat het eigenlijk? Men heeft daarvoor een nieuw
woord bedacht: economisme. Het betekent in feite dat men denkt
dat alle politieke en maatschappelijke problemen zijn terug te

De vier voorgangers die in al die jaren de diensten leidden

Na afloop van de viering werden de Eucharistische gaven Brood en Wijn,
waaronder de Heer onder ons aanwezing is en de Godslamp uit de kapel
weggedragen.

Enkel het bordje verwijst nu nog naar de voormalige functie….

de diensten in de Kraayert vinden voortaan plaats in het
Grand Café op woensdag vanaf 14.30 uur.
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In deze vaste rubriek proberen we telkens gebruiken of rituelen uit te leggen, die in kerkgebouwen nog
steeds van toepassing zijn of vanuit het verleden hun sporen nagelaten hebben.
Waarom staan in sommige kerken kandelaars, een altaarkruis en/of bloemen op het altaar en zie je
in andere kerkgebouwen enkel een lege tafel?
Het altaar stelt het levensoffer van Jezus present. Daarmee staat het
altaar heel centraal in het kerkgebouw. Het verzamelt de gemeenschap rond haar Heer, die priester, altaar en offerlam tegelijk is (prefatie V van Pasen). De vorm van het altaar kan daarom zowel die van
een offersteen zijn, een blok, als die van een tafel waaraan maaltijd
gehouden wordt. Jezus heeft bij het Laatste Avondmaal ongetwijfeld
een houten tafel gebruikt. Toen de christenen kerken gingen bouwen,
kwamen stenen tafels/altaren in gebruik. Die verwijzing naar de
betekenis van Christus als rots (1 Kor. 10,4), levende steen (1 Petrus
2,4), hoeksteen (1 Petrus 2,7).
In de loop der eeuwen ging men het eigenlijke altaar omringen met
geschilderde en gebeeldhouwde retabels, baldakijnen en andere
bouwsels. Daardoor werd het altaar zelf bedolven en aan de blikken
onttrokken.

In de moderne kerkarchitectuur streeft men weer naar de edele eenvoud (nobilis simplicitas). Aan de vroegere gewoonte een altaar op
te richten boven de graven van de martelaren, herinneren de relieken
die in een altaar werden ingemetseld en afgesloten werden met een
steen waarin vijf kruisjes zijn gebeiteld. Die stellen de vijf wonden
van Jezus bij zijn kruisiging voor.
In moderne altaren worden deze relieken ónder het altaar bewaard.
Uit eerbied voor de heiligheid van het altaar werd er in de eerste eeuwen alleen een evangelieboek en wat strikt nodig was voor de viering
van Eucharistie (broodschaal, beker met wijn en het Missaal) op het

altaar geplaatst. Kandelaars en het kruis die tijdens de intredeprocessie werden meegedragen, werden naast het altaar geplaatst.
In latere tijd kregen deze een plaats óp de altaartafel.
In de liturgie na het Tweede Vaticaans Concilie is er het streven het
altaar vrij in de ruimte te plaatsen en te ontdoen van alles wat de
aandacht van de Eucharistie afleidt.
In sommige kerkgebouwen werd het voormalige hoofaltaar weggehaald /gesloopt, omdat de priester niet langer met zijn rug naar het
kerkvolk stond, maar met het aangezicht naar de mensen in de kerk
keek en sprak.
Vandaar dat menige priester rilt bij de gedachte dat mensen op het
(voormalige) priesterkoor of de (huidige) liturgische ruimte met de
rug naar het tabernakel zitten en feitelijk Christus de rug toekeren.
Uit respect voor Christus kust de priester bij binnenkomst en bij het
uitgaan van de dienst ook altijd de altaartafel.
Helaas komt er buiten vieringen wel eens voor dat mensen boeken,
jassen of tassen op het altaar neerleggen. Een regelrechte provocatie, die echt niet geduld kan worden!
(bron: In Taal & Teken, liturgie in de katholieke kerk, Han Akkermans,
Roosendaal 29 juni 2015)

Goed bedoeld: een prachtig bloemstuk op de altaartafel, maar
de voorganger wordt volledig verstopt achter dit ornament.
Niet doen dus!

Oproep gast-koorleden voor Bevelands Kerstkoor 2015
De eerste week van september beginnen de repetities weer. Jubilate
Deo zal dan worden omgevormd tot ‘HET BEVELANDS KERSTKOOR’.
Van september tot het kerstfeest oefenen we kerstliederen. Een ieder
die wil weten of het leuk en fijn is samen te zingen, is dan voor die
periode welkom als gastlid. En ook iedereen die zich niet het hele
jaar wil binden, maar in het najaar wel wil meezingen is dan ook van
harte welkom..
Jaarlijks organiseren wij een volkskerstzang in de St. Willibrordkerk
in ’s Heerenhoek. Fanfare Sint Caecilia uit ’s Heerenhoek werkt ook
mee. Nog enkele andere optredens staan op het programma.
Wij zijn heel blij wanneer nieuwe gastleden zich aanmelden. Leeftijd
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is niet belangrijk. Ervaring ook niet. Wanneer u meer informatie wilt
kunt u contact opnemen met Jeanne van Hekken, secretaresse, telefoonnummer 0113-548520, Email: vhekken@telfort.nl.
Wij repeteren woensdagavond van 19.30 tot 21.30 uur in het Dorpshuis te Borssele. De eerste repetitie is op woensdag 2 september.
De kosten voor de gastzangers bedragen € 30,00 voor alle avonden
totaal incl. muziek.

De gerarduskalender: elke dag een beetje spirit!!
De Gerarduskalender, uitgebracht door
Klooster Wittem, is een scheurkalender met
elke dag op de voorkant een spreuk die
opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het
motto:
‘ELKE DAG EEN BEETJE SPIRIT!!’. Op de
achterkant staan afwisselend moppen,
gedichten, bezinningsteksten, puzzels en
informatie over verschillende onderwerpen.
De kalender is bedoeld om elke dag goed
te kunnen beginnen. De spreuk op de voorkant en de moppen, puzzels en informatie
op de achterkant geven U aan het begin
van de dag een positief gevoel. De kalender
wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld door een uitgebreide redactie van
personeel en vrijwilligers rondom Klooster
Wittem. De opbrengst van de kalender komt
ten goede aan alle activiteiten die vanuit
Klooster Wittem worden georganiseerd.
De Kalender voor 2016 is vastgesteld op
€ 6,75. Als U nog vragen hebt of inlichtingen
wilt, kunt U terecht bij de volgende:

Jacob Valckestraat 9.
4451 AW Heinkenszand.
Tel: 0113 – 562360
Mevr. Hoogesteger. Stoofstraat 23A
4453 CT ’s Heerenhoek.
Tel: 0113 –351875.
Mevr. Luijben – Den Boer. Rijksweg 16.
4307 LG Oosterland.
Tel: 0111- 643390.
Fam. De Smit Kastanjestraat 32.
4462 VE GOES.
Tel.: 0113 – 212048.

Uw
advertentie
hier?

t. 0113-218610

Personen in de regio:
Mevr. Clarijs – Koole. Banjaardstraat 82.
4456 BR Lewedorp. Tel: 0113 –853501.
Mevr. Courtin – Vermeulen. Van Cittersstraat
1 4451 BJ Heinkenszand.
Tel: 0113 – 561784.
Mevr. Hoondert – Courtin.

r.k. meldpunt grensoverschrijdend gedrag

Parochienieuws houdt
parochiekernen op de kaart…

Per 1 mei 2015 is het Reglement R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag in werking
getreden binnen de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. Op deze website is hierover meer
informatie te vinden. U leest hier:
• wat onder grensoverschrijdend gedrag wordt verstaan
• hoe u grensoverschrijdend gedrag kunt melden
- Het Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag wordt beheerd door mw. L. Sanders,
meldpuntfunctionaris.
- Het Meldpunt is op initiatief van de Nederlandse Bisschoppenconferentie en het bestuur
van de Konferentie Nederlandse Religieuzen ingesteld.
- Het Reglement R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag moet worden gelezen in combinatie met de Gedragscode Pastoraat, die per 1 juli 2014 in werking trad. Het Reglement
werd vastgesteld om schendingen van deze Gedragscode binnen de Kerk aanhangig te kunnen maken.
Met dit Reglement sluit de Rooms Katholieke Kerk
in Nederland aan bij klachtregelingen die op allerlei terreinen binnen de Nederlandse samenleving
gangbaar zijn.
Op de website
www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl
kunt u de volgende documenten downloaden:
• het Reglement R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag

PASTORALE ZORG INZAKE
SACRAMENT DER ZIEKEN
EN OVERLIJDEN

06- 53637130
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N

ieuws van

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

LIEF EN LEED
Gedoopt:
5 juli: Djazzley Steven Valentijn, geboren op
14 oktober 2014, zoon van: Steve Rombout
en Angela Rombout-Valentijn.
2 augustus: Mariana Filipa, geboren op 31
augustus 2012, dochter van: Cirino en Catia
Cardoso Caixa.
Overleden:
Peter Cornelis Gerardus Franciscus Bouman,
echtgenoot van Denise Geskes, geboren op
5 november 1939, overleden op 21 juni.
De uitvaart en de crematie vonden plaats
op 26 juni.
Cornelia Josina de Pundert, echtgenote van
Johannes Cornelis Koens, geboren op 23
oktober 1930, overleden op 22 juni. De
afscheidsdienst en crematie vonden plaats
op 26 juni.
Jozef Johannes Jacobus Rijk, echtgenoot
van Clementina Petronella Maria de Blok,
geboren op 11 december 1934, overleden
op 20 juli. De uitvaart en crematie vonden
plaats op 24 juli.
Josephus Wilhelmus Peter Speetjens,
weduwnaar van Jozette Marie Bliek, geboren
18

op 16 december 1926, overleden op 27
juli. De uitvaartdienst en aansluitend de
begrafenis op het RK-gedeelte van de
algemene begraafplaats, vonden plaats op
4 augustus.
Johanna Catharina Maria van Elzakker,
weduwe van Cornelis Gerardus Moison,
geboren op 30 mei 1939, overleden op 28
juli. De uitvaartdienst en aansluitend de
begrafenis op de algemene begraafplaats
te Rilland vonden plaats op 31 juli.

Pastor Jeanine Heezemans:
mobiel: 06-44024841;
email: jmaheezemans@xs4all.nl
Pastor Ria Mangnus:
telefoon: 0118-612860;
email: r.mangnus@rkwalcheren.nl

POOLSE VIERINGEN IN GOES

Catharina Maria Oostdijk, weduwe van
Petrus Franse, geboren op 14 maart 1927,
overleden op 27 augustus. De uitvaartdienst
en crematie vonden plaats op 1 september.

OPBRENGST CARITAS COLLECTES
11 – 12 april 2015:
Noodopvang De Bevelanden
€ 244,17
2 – 3 mei 2015:
Hospice Het Clarahofje
€ 221,85
6 – 7 juni 2015:
Zondag voor de Diaconie
€ 152,03
4 – 5 juli 2015:
Stichting Netherlands/Sri Lanka € 166,44
1 – 2 augustus 2015
Noodopvang De Bevelanden:
Caritaskern Goes
€ 202,90

OMGEKEERD HUISBEZOEK
Vooraankondiging –
Op donderdag 29 oktober as. organiseert
de Bezoekgroep ‘Elisabeth-diaconie’ weer
een ‘Omgekeerd Huisbezoek’. Dit zal
plaatsvinden in de Magdalenazaal van
13.30 uur tot 16.30 uur. Als gast hebben wij uitgenodigd oud-luchtmachtaalmoezenier René Heinrichs. Als pastoraal
werker gaat de heer Heinrichs regelmatig
voor in de toeristenkerken in ons vicariaat.
Hij heeft diverse keren de pelgrimstocht
naar Santiago de Compostella in Spanje
ondernomen zowel te voet als op de fiets.
Bovendien leidt hij in het hart van Frankrijk een pelgrimshuis (een zgn. ‘refuge’)
waar pelgrims naar Santiago een bed, een
maaltijd en een bad ter beschikking staan.
Onder het gebruik van koffie of thee met
wat lekkers zal René Heinrichs ons een
boeiende en inspirerende middag over
zijn tochten naar Santiago bezorgen. Na
een uur schakelen we over op een meer
ontspannen gedeelte waarin ongedwongenheid en onderling contact alle ruimte
krijgen. Daarbij worden een drankje en een
hapje aangeboden.
Voor de organisatie van de middag is het
prettig als u zich vooraf aanmeldt bij:
Mw. Bernadette de Smit: telefoon:
0113-212048;
email: piet-bernadette@zeelandnet.nl

Al vijf jaar zijn onze Poolse broeders en
zusters, een keer per maand in geloof aanwezig in onze H. Maria Magdalena kerk. Zij
vieren de Heilige Mis in hun moedertaal.
Vijf jaar geleden werd priester Slawomir
Klim door Bisschop Liesen tot pastoor
van de Poolse Parochie in Brabant en
Zeeland benoemd. De eucharistievieringen
in het Pools zijn vooral bestemd voor de
seizoenarbeiders, die in Zuid-Beveland
bij verschillende bedrijven werkzaam zijn.
Maar iedereen is altijd van harte welkom
in deze eucharistievieringen. Omdat in het
afgelopen jaar het aantal van de Poolse
seizoenarbeiders in Goes en omgeving,
sterk is gegroeid, werd aan ons gevraagd
of het mogelijk zou zijn om in plaats van
een, twee keer per maand de Poolse vieringen te houden. Met de toestemming
van de parochiekerncommissie mogen de
Poolse vieringen vanaf oktober 2015, elke
eerste en derde zondag van de maand om
18.00 uur gehouden worden. We kunnen
mensen in hun verlangen om op zondag
naar de kerk te gaan, daarmee een grote
dienst bewijzen.
Aurelia Ladonski

K.V.G. NIEUWS
Het seizoen is weer begonnen, op 2 september zijn we weer gestart met de inloopsoos, deze is iedere 1e en 3e woensdagmiddag van de maand en is voor iedereen
toegankelijk (dus niet alleen voor leden
van het gilde). Het is gezellig en de koffie
staat klaar vanaf 14.00 uur !! Kom ook
eens kijken en maak een kaart, doe een
spelletje, ga sjoelen of kaarten of doe lekker niets. Het kost maar € 1,50 en dat is

uit-uitvaardig
vaardig

incl. koffie. Voor het VrouwenGilde startte
het seizoen op 8 september met een lekker
etentje bij ”van de kook”. Op 24 september
mogen de heer Rob van Eck verwelkomen
met een presentatie over de zeven wereldwonderen. De bouwwerken bestaan niet
meer, maar toch komen de zeven triomfen
van de oudheid tot leven middels plaatjes
en animaties. Na de pauze gaan we op virtuele wereldreis langs de 7 nieuwe wereldwonderen, van Midden- en Zuid Amerika
naar Europa, Azie, en China. Op 8 oktober
vertrekken we voor een bezoek naar de
Yakoult fabriek. Vergeet niet u op tijd op te
geven, vol is vol. Introducées zijn welkom.
Reserveer in uw agenda alvast 22 oktober,
dan verwachten we de heren Frans van der
Heide en Jan Hamelink. Al onze activiteiten
vinden plaats in de Maria Magdalenazaal.
Wilt u weten of het Gilde ook iets is voor
u, maak dan een afspraak met Ardi Zweedijk tel. 228099 of Denise Bouman tel.
312665 en kom eens een avond kijken.
Wilt u gewoon meer informatie ook dat
kunt u bij deze dames terecht of bezoek de
website www.vrouwengildegoes.nl Tot ziens,

De komende maanden zullen we voor het
opknappen van de sacristie actie voeren.
Elke derde week van de maand wordt hiervoor gecollecteerd. Omdat niet iedereen
de sacristie kan bekijken hebben we een
aantal foto’s in de kerk opgehangen van
wat hersteld moet worden.
U kunt natuurlijk ook een bijdrage leveren
in de vorm van werk. Een stukadoor, schilder, vloerenlegger of keukenzetter die zijn
of haar diensten aanbiedt kan de kosten
aardig drukken. Ook als u sponsors kent
voor bijvoorbeeld de vloer en keuken houden wij ons aanbevolen.
Wilt u contact opnemen met een van de
kosters als u een geldelijke bijdrage of werk
of goederen wilt aanbieden voor de renovatie van de sacristie? Ook kunt u aan hen
vragen om in de sacristie te bekijken wat
er moet gebeuren.
Voor degene die zich aanbiedt voor werk
en goederen zullen we een informatiebijeenkomst beleggen met de man die zorg
draagt voor de renovatie van de kerk en
zullen we het tijdpad voor de renovatie
bepalen.

Dien Janssen

Namens de kosters, Ton Perenboom
tperenboom@zeelandnet.nl

renoVatie Van De SacriStie
Onlangs heeft de parochiekerncommissie
besloten de sacristie van onze kerk op te
knappen.
De muren zijn aangetast door het zout, de
vloeren zijn versleten en het keukentje is
‘op’ Het is voor ons de werkruimte voor de
voorbereiding van de liturgie en de plaats
waar we onze kostbaarheden bewaren.
We ontvangen daar de voorgangers, de
lektoren, de acolieten en misdienaars. We
vinden het belangrijk dat ook deze ruimte
er netjes uitziet.
Muren zullen hersteld en geschilderd moeten worden, nieuwe vloeren gelegd. Het
keukentje moet worden vervangen, zodat
alles weer zo’n 25 jaar mee kan!

alexandra

alexandra

markusse
uitvaartverzorging

markusse
uitvaartverzorging

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

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

VrijwilligerS BeDankt!!
Deze zomer
stond de
mooi opgeknapte kerkdeur onder "
Porta Coeli"
we e r va a k
uitnodigend open. Dit hebben we met
name te danken aan onze trouwe leden
van de Kerkwacht. Ik vind dat een groot
compliment waard. Een katholieke kerk
behoort in beginsel altijd toegankelijk te
zijn om er rond te kijken, stilte te ervaren,
te mediteren, te zitten, een kaarsje aan te
steken, (orgel)muziek te luisteren of om
wat voor persoonlijke reden dan ook. In de
huidige tijd kan dat niet altijd meer maar
onze Kerkwacht zorgt er toch voor dat het
vaak mogelijk is. Zo rondkijkend zie je dan
ook dat er al heel veel is gerestaureerd
maar dat er hier en daar toch nog wat
gerestaureerd moet worden. Het zal ook
wel een continue proces zijn en blijven.
Er is en blijft altijd wel werk aan de "winkel" en die moet ook open blijven tijdens
een restauratie. Zo valt nu het oog op de
gewelven in de zijbeuken, de wit uitgeslagen muurdelen maar ook de sacristie,
die voor veel trouwe kerkgangers toch
vaak nog aan het oog onttrokken is. In de
kerk staat inmiddels bij het Maria-altaar
een fotocollage waarop te zien is dat het

Uitvaartverzorging

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

Geldeloozepad 20, 4463 AJ Goes

(0113) 311 444
www.uitvaartzorgcentrum.nl
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geen overbodige luxe is als die ruimte op
korte termijn wordt opgeknapt. Het zal niet
de kostbaarste klus zijn, maar alles kost
geld zoals ook het kerkzilver dat alweer is
"opgepoetst"! Zo behouden we onze kerk
toch met een harde, trouwe, betrokken
kern van kerkgangers als een mooi Gods
of gebedshuis waar wij ons nog steeds
thuis voelen. Onze dank gaat uit naar de
velen die zich er op een of andere wijze
voor inzetten, want van een volkskerk is het
een inmiddels een kerk geworden voor de
mensen die zich niet verplicht voelen, maar
zich geheel en al vrijwillig verplicht voelen
en die vorm van saamhorigheid en betrokkenheid geeft een goed gevoel. Zonder de
inzet van de vele vrijwilligers zou er niet
zoveel van de grond komen! Dank en groet
aan allen die zich terecht aangesproken
mogen voelen!
Een betrokken kerkganger! zie ook de achterkant van dit blad/ Kernzaken besteedt
deze keer extra aandacht aan de groep
kerkwachters.
K
B
GOES – Nieuws
We hebben voor het naseizoen nog mooie
activiteiten op het programma staan met
voor elk wat wils. Donderdag 24 september gaan we op reis naar Tiengemeten met
bezoek aan het Rien Poortvlietmuseum.
Donderdag 15 oktober treedt voor ons
op Jos Houtzager (entertainer). Donderdag 26 november is de Algemene Najaars
Ledenvergadering aansluitend spelen we
het bordspel “Even Dienke”. Dinsdag 15
december Kerstmiddag in het Heer Hendrikhuis te ’s Heer Hendrikskinderen. Na de
viering is er een presentatie verzorgd door
mevrouw Nicolette Meulenbroek.
Als u dit alles zou willen meemaken en u
bent nog geen lid van de KBO, dan kunt u
zich nu nog opgeven en direct al meedoen
aan bovengenoemde activiteiten.
Ook willen wij u attenderen op onze website www.kbogoes.nl waarop vermeld staan
de rubrieken: Nieuws; Belangenbehartiging; Voorlichting; Veiligheid; Activiteiten;
Kunst en Cultuur; Hersenspinsel / Column;
Bij de Tijd; Ziek zijn, beter worden; Bezoekgroep; etc.
Wilt u nader kennismaken met de KBO?
Vraag een informatiepakket aan bij
A. Huige, tel. 221848,
e-mail: ahuige@zeelandnet.nl en
u ontvangt het per omgaande,
of kijk op onze website: www.kbogoes.nl
Johan van Moorten
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Parochiekern
’s-Heerenhoek
H. Willibrorduskerk
Correspondentieadres parochiekerncentrum:
Postadres: Deken Holtkampstraat 9,
4453 AH ’s-Heerenhoek
Tel. 0113-351264; B.g.g. belt u met de secretaris van
de parochiekerncommissie: R. Gielens: 0113-352067.
www.rksheerenhoek.nl
e-mail: info@rksheerenhoek.nl
Financiële gegevens:
IBAN: NL65RABO0128596538
Spoedzaken:
06-22815618
Spreekuur:
Maak een afspraak via het secretariaat.
Opgave misintenties:
via Nel de Winter-Roks,
tel. 351852 of per e-mail: winro@zeelandnet.nl
Betaling via bovenstaand banknummer.
Doopcontactpersoon:
Pastoraal Centrum, tel. 0113-218610
Kopij-adres:
e-mail: plonieparee@kpnmail.nl
Plonie Paree, Deken Tomaslaan 42,
4453 AL ‘s-Heerenhoek.

LIEF EN LEED

(op donderdag) gaan alarmbellen rinkelen en worden mannen en vrouwen (uit
alle leeftijdsgroepen!) de achttien wijken
ingestuurd om de lezers van het nieuws uit
onze parochie te voorzien. Ook Borssele
en Nieuwdorp worden voorzien, dankzij de
enthousiaste inzet van Simon, Vera, Rinus
en Saar!
Bijzondere aandacht is er voor adressen
die aangeven het blad niet langer te willen/
kunnen ontvangen. Door verhuizing, overlijden of anderszins is geen maand hetzelfde.
Misschien maakt dat het werk zo gevarieerd;
zelfs na meer dan tien jaar trouwe dienst.
Niemand van de bezorgers komt eind
december of begin januari aan uw deur
om een fooitje op te halen! Zij en de parochiekerncommissie vragen enkel begrip op
momenten dat er iets mis gaat of u niet
tevreden bent met het blad of de bezorging.
Ook hier geldt: bent u tevreden, zeg het
anderen! Bent u ontevreden, zeg het ons!
Indien u het blad van september/medio
oktober iets later dan gewoonlijk in de
bus krijgt, ligt dan niet aan uw bezorger,
maar was dat vooraf gecommuniceerd
met de redactie. Iedereen verdient een
moment van rust en/of vakantie; ook onze
vrijwilligersgroep.

Gedoopt:
23 Augustus: Jolijn Marian Maria Kamerling,
dochter van Robbin en Brigitte Kamerlingde Jonge, Deken de Zwagerpad 2.
30 augustus: Tess Maria Ars, dochter van
Jeroen en Anouk Ars-Schrieks, ’s-Heerenhoeksedijk 28.
Overleden:
06 juli: Frans (Franciscus Cornelis) Pieters,
82 jaar, echtgenoot van Sjaan PietersCapello, woonachtig Burgemeester Van
Horsighstraat 7. Uitvaartdienst en graflegging vonden plaats in onze parochiekern
op 10 juli.
04 augustus: Pier (Pieter) van ’ t Westeinde,
90 jaar, echtgenoot van Janna van ’t Westeinde-Rijk. Zijn uitvaartdienst en graflegging
waren op 7 augustus in ons dorp.

ACHTER DE SCHERMEN
Iedereen begrijpt dat iets ‘zomaar’ ontstaat.
Of het nu gaat om een viering, het onderhoud van kerkgebouw of terreinen, orgelspel
en koorzang of het bezoek aan zieken, ouderen of mensen die een steuntje in de rug
verdienen, maar daar zelf niet om vragen.
Deze maand willen we onze (denkbeeldige)
schijnwerpers richten op de bezorgers van
ons parochieblad. Een groep van twintig (!)
vrijwilligers staan elke maand klaar om de
pakketten Parochienieuws over te nemen
van de centrale postbeheerders Saar en
Rinus de Jonge. Vrijwel direct na aflevering

Richard Gielens,
lid Parochiekerncommissie en redactie.

Rectificatie
In ons vorige nummer brachten we ook dank
aan de vele vrijwilligers in onze kerk. Met
name de trouwe collectanten werden met
name genoemd. Helaas maakten we een
fout, die gecorrigeerd moet worden. Bertus
Verdonk (en niet zijn zoon Rinus) verdient
een compliment voor zijn trouwe inzet. Ere
wie ere toekomt!

SCHOOLVIERING OPENING
SCHOOLJAAR
Op dinsdag 22 september zullen de leerlingen en leerkrachten van Don Bosco om
9.00 uur een eigen viering verzorgen ter
gelegenheid van het nieuwe schooljaar.

Voorganger pastor Jeanine Heezemans heet
iedereen van harte welkom, die met de
basisschool deze start wil meemaken.

BeelDenStorm in ere HerStelD ?
Al eerder maakten we melding van het
feit dat onze kerk relatief weinig beelden
herbergt.

Eind jaren zestig verdwenen vele beelden uit
ons godshuis omdat het Tweede Vaticaans
Concilie ook op dit punt een andere kijk op
zaken had.
Na veertig jaren is die visie weer aan het
veranderen en missen velen de aanwezigheid van heiligenbeelden.
Zonder de kerk in een antiekzaak te willen
omzetten, heeft de kerncommissie een jaar
geleden een passende beeltenis van Jozef
met Jezuskind in de doopkapel geplaatst.
In juli schonk een parochiaan een beeldengroep, voorstellende Maria met Jezus, Jozef
en een bijbehorende crucifix. De ouderdom
was ook bekend omdat haar ouders deze
groep zelf hadden aangeschaft in 1921 te
Ovezande. De beelden zijn –mede vanwege
hun kwetsbaarheid (biscuitporselein) tijdelijk in de sacristie geplaatst. Met Open
Monumentendag komen ze in de kerk te
staan.

Onze voorvaderen vonden dat er in en aan
een godshuis niets mocht ontbreken en
daarom werden vaak kosten noch moeite
gespaard om binnen de beschikbare gelden en vrijwillig aangeboden diensten alles
mogelijk te maken.
Bouwkunst, schilderkunst, beeldhouwers,
koperslagers, zilversmeden, atelierwerkers
van liturgische voorwerpen en kleding…aan
alles werd toendertijd gedacht, gewerkt en
geld uitgegeven. Het Rijke Roomsche Leven
in optima forma!
In dat weekend tonen wij (onze in omvang)
bescheiden, maar (in kunstzinnige vorm)
zeer waardevolle voorwerpen. Hopelijk staat
u (letterlijk) even stil bij de fraaie koorkap,
de minutieus vervaardigde kandelaars,
monstransen, glas-in-lood-ramen en het
eeuwenoude schrijnwerk.
Zo mogelijk is er ook tijd en ruimte voor
verborgen schatten, die door de tijdgeest en
toenmalige normen bruut zijn weggepoetst
of om economische redenen nimmer gerestaureerd. Wees welkom op beide dagen tussen 13.00 en 17.00 uur.
Kerncommissie ’s-Heerenhoek

natuurwonDerS & tecHniek

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

oPen monumentenDag
Op zaterdag 12 en zondag 13 september
zet ook onze kerk haar deuren wagenwijd
open om iedereen kennis te laten maken
met ons moumentale gebouw van 141 jaar!
Kunst en ambacht spelen een sleutelrol
in een kerk, zeker bij het ontwerp en de
bouw van zo’n relatief groot pand in een
betrekkelijk kleine dorpsgemeenschap als
’s-Heerenhoek.

Begin augustus werd onze kerktoren getroffen door een blikseminslag; op zich niets
bijzonders, omdat een torenspits van zo’n
omvang vaker zo’n lading krijgt.
Dit keer was het echter goed raak: het uurwerk en (naar later bleek) ook onze kerkradio waren ontregeld en beschadigd. ’s-Heerenhoek had even zijn eigen tijdwaarneming
en de kerkuitzendingen waren gestoord.
De klok was binnen een paar dagen weer in
orde, maar de kerkradio had meer schade
opgelopen. Erger nog: een aantal uitzendingen zijn nimmer opgenomen of uitgezonden
en dat is vervelend/naar voor luisteraars en
familieleden die uitzendingen willen bewaren. Emotionele schade is hoger dan de
schade aan apparatuur.
Onze excuses voor dit euvel, maar de natuur
blijkt sterker dan het wonder der techniek.
Parochiekerncommissie

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

Lia Heijboer
Praktijk “Onderweg” voor persoonlijke
ontwikkeling en bewustwording.
Voor psychosociale begeleiding, reiki en
hypnotherapie.
Kijk voor meer informatie op de website, mail of
bel mij! infopraktijk@zeelandnet.nl
telnr 0646367997
website: communities.zeelandnet.nl/praktijk
Oud-ovezandseweg 3, 4441TG Ovezande
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Parochiekern
Heinkenszand
H. Blasiuskerk
Spreekuur in de pastorie:
Voor vragen over doopsel, huwelijk of anderszins
kunt u iedere donderdag van 10.00 uur tot 11.00 uur
terecht in de pastorie, Kerkdreef 4, tel. 561216.
Spoedzaken:
561756 of 06-53165677 (Sjaak Priem)
Correspondentieadres Parochiekernbestuur:
Kerkdreef 4, 4451 AD Heinkenszand,
e-mail: administratie@blasius.nl
website: www.blasius.nl
Financiële gegevens:
Rabobank: NL29 RABO 0128502126,		
Pater Damiaanparochie kern Heinkenszand
ING: 286055, Parochiekern Heinkenszand
Doopcontactpersoon:
Karin Oudmaijer, 0113-567270
e-mail: oudmaijer2@zeelandnet.nl
Inleveren kopij Parochienieuws:
e-mail: addienelen@zeelandnet.nl
Addie Nelen, Stationsweg 30 Heinkenszand

LIEF EN LEED
Overleden:
Op 23 juni is overleden Catrien Pompernolle
op de leeftijd van 92 jaar. Zij kwam uit een
gezin van drie kinderen en had een tweelingbroer Job, die in 2002 overleed. Beiden
bleven ongehuwd en zij is altijd samen met
Job blijven wonen. Vele jaren heeft ze in een
gezin in Goes gewerkt. Zingen was haar grote
passie en daarom zat ze 40 jaar op het
dameskoor van onze kerk. Catrien was een
gelovige vrouw en had een sterke band met
de kerk. Ze had vrede met de boodschap,
zes weken ervoor, dat ze zou overlijden. Dat
ze deze laatste weken in haar eigen huis kon
doorbrengen was voor haar erg waardevol.
Dat zij moge rusten in vrede.
Op 5 juli is overleden Neeltje de Winter,
weduwe van Jacobus van den Dries, op de
leeftijd van 90 jaar. Neeltje was een gewone
vrouw, moeder, oma en over oma die alles
op haar eigen wijze invulde; zonder moeder
die ze nooit had gekend door diens vroege
overlijden en heel lang zonder man die al in
1969 overleed. Toch genoot ze van het leven
en was ze graag onder de mensen. Kaarten
was haar lust en haar leven en ze had veel
kaartvrienden; met haar zussen heeft ze tot
het laatst toe gekaart. Toen haar mobiliteit
achteruit ging verhuisde ze naar Dijkstede
en later naar de Kraayert waar ze met veel
plezier woonde. Uiteindelijk belandde ze in
de Rietzanger, waar ze tenslotte kalm en
vredig is overleden.
Op 8 juli is overleden Jozina van ’t Westeinde, weduwe van Jacobus van ’t Westeinde,
22

op de leeftijd van 88 jaar. Sien groeide op
in een gezin van 10 kinderen, wat mede van
invloed is geweest op haar verdere leven.
Hard werken, maar ook gezelligheid met
haar familie. Samen met Ko kreeg zij drie
kinderen, voor wie ze alles over had. Zij was
klein van stuk, maar groot van hart. Vrolijk
van aard, hield van een geintje en was
geduldig. Trots op haar kleinkinderen was
voor haar en Ko niets teveel. Het overlijden
van haar man in 1993 en andere factoren
brachten haar uit balans en ze moest een
langdurig proces doormaken. Ze heeft daar
erg onder geleden. Langzaam is zij uiteindelijk uit het leven weggegleden.
Op 12 juli is overleden Pieternella Grim,
partner van Leen Wiskerke, op de leeftijd
van 84 jaar. Ze heeft een actief leven geleid
met veel interesse in de mensen rondom
haar. Nellie was erg zorgzaam als vrouw,
moeder en oma. Zij was creatief en maakte
mooie schilderijen en beelden. De laatste
twee jaar ging haar gezondheid achteruit en
was ze moe. We bewaren goede herinneringen aan haar.
Op 31 juli is overleden Maria de Winter,
weduwe van Jacobus Uitterhoeve, op de
leeftijd van 89 jaar. Maatje groeide, samen
met haar twee broers, op in een liefdevol
gezin in Kwadendamme. Ze leidde een leven
van bidden, eenvoud, hard werken en liefde
geven aan haar naasten. Ze trouwde met Ko
en met hem kreeg ze vijf kinderen en later
11 kleinkinderen en 12 achterkleinkinderen.
Ze maakte zich zorgen om haar kroost, die
vooral voortkwam uit haar grote moederliefde en haar geloof. Na het overlijden van
Ko heeft ze nog 11 jaar alleen gewoond en
daarna nog 2 jaar met plezier in Nieuwsande, terwijl ze geestelijk achteruit ging, maar
gelukkig wel iedereen steeds heeft gekend.
We zullen haar missen.

VOORAANKONDIGING:
Jubileumboek Blasius-parochiekern Heinkenszand komt eraan!
In oktober van dit jaar wordt het 200
jarig bestaan van de zelfstandige RoomsKatholieke Blasius parochie Heinkenszand
gevierd, evenals het feit dan men sinds
1865 beschikt over de eigen parochiekerk.
Ter gelegenheid van dit heuglijke feit zal de
parochiekern een jubileumboek uitgeven.
Het wordt een schitterend boek, bestaande
uit ongeveer 134 pagina’s met vooral veel
mooie foto’s uit heden en verleden, anekdotes en historische en huidige feiten. Kortom,
niet alleen voor de eigen parochianen, maar
ook voor veel oud-parochianen, belangstellende Damiaan mede-parochianen een
interessant boekwerk. De prijs …..€ 19,95.

Voor de huidige en oudere generatie een
feest van herkenning.
Voor de jongere en komende generaties een
naslagwerk over het wel en wee van een
dorps- RK-geloofsgemeenschap over een
periode van 200 jaar.

Om een inschatting te krijgen van de
gewenste oplage kunt U uw interesse
vastleggen op een intekenlijst (achter
in de kerk of op school of per mail aan
administratie@blasius.nl)
Of via briefje in / naar de brievenbus
van de pastorie, Kerkdreef 4, 4451 AD
Heinkenszand.
Sponsoring:
Wilt U als privé of zakelijke sponsor een “duit
in het zakje“ doen, dan kunt U dit kenbaar
maken aan Ad Courtin (0113-568500) of
Kees Priem (0113-562453); per mail aan
administratie@blasius.nl of door een briefje
in de brievenbus van de pastorie, Kerkdreef
4, 4451AD Heinkenszand.
Sponsoren worden – mits daarmee akkoordin het jubileumboek vermeld
Voor de toegezegde sponsorbijdrage ontvangt u t.z.t. een factuur.
Onder voorbehoud staat op 9 oktober om
19.00 uur een presentatie van het jubileumboek in onze parochiekerk op het
programma.

KBO AFDELING HEINKENSZAND.
Voor de tweede keer werd een zeer geslaagde
fietstocht georganiseerd voor de KBO (eventueel andere liefhebbers) op 21 augustus
'15 door Rinus Boudens en Jan Geijs. Ook
nu kreeg ik een mooi verslag, via de mail,
van Jan Geijs. Een geweldig middel om dit te
delen met de leden van de KBO, maar ook
via het PN. Eigenlijk in de hoop, dat hierdoor ook andere parochianen, nog geen lid
van de KBO, zich wellicht toch aangetrokken
voelen om eens contact op te nemen met

deze organisatie, die zich op een buitengewone manier inzet voor het wel en wee van
ouderen. Dat is niet alleen plaatselijk, u leest
geregeld in de krant of ziet op TV hoe het landelijk bestuur zich inzet voor ouderen, tot in
Haagse Kringen toe. Urgent is op 't ogenblik
de actie tegen de koopkracht vermindering
van ouderen.
Nog even een (verkort) verslag van de fietstocht. Deze keer reden ze via de Gosvasse,
langs De Piet naar Wolphaartsdijk. Vandaar
naar De Meerkoet voor een koffiepauze,
een rustpauze. Een van de deelnemers zei
tegen de leiding, dat die koffiestop net zo
leuk is als de fietstocht zelf. Dat zegt toch
wel iets over de sfeer in de fietsgroep. Terug
via Wolphaartsdijk naar 's-Heer Arendskerke,
richting Poel, via het Kruisewegje door het
fietstunneltje waren de fietsers om 17.00 uur
weer thuis met 30 kilometer op de teller en
met dank aan Rinus en Jan.
Dan hebben wij op 27 augustus een dagtocht gemaakt met een bus van de AMZ en
samen met de KBO afd. Lewedorp. Een volle
bus, met de hele dag regen, maar allemaal
heel tevreden leden die hebben genoten van
de uiteenzetting door een bevlogen vrouw
over haar kippenbedrijf waarvan ze veel eieren zelf verwerkte in verschillende smaken
advocaat, die we daar zelf mochten proeven. Een luxueuze ontvangst met koffie en
zelfgemaakt appelgebak. Daarna een keurig
verzorgde lunch in haar eigen strohotel, dat
op haar eigen bedrijf stond. Het werd ook
gebruik voor bed & breakfast. Dan kregen wij
van het huis een gids mee, ook uit de buurt
van Haps, die ons alles kon vertellen over
het Maasheggengebied en De Vilt, waar onze
eigen chauffeur met onze eigen bus anderhalf uur heeft rondgereden. Op de terugweg
maakten wij een stop in Woensdrecht voor
een geweldig afscheidsdiner.
Tot slot wil ik u nog meedelen, dat wij op
23 oktober naar de Ontmoetingsdag gaan
van de KBO Zeeland in de Blauwe Hoeve in
Hulst. KBO leden kregen een uitnodiging via
de Nestor van augustus. Voor inlichtingen
mag u bellen naar tel. 568004 KBO afd.
Heinkenszand.
secr. Mina van 't Westeinde - van den Dries.

oPBrengSt collecteS
30 en 31 mei
diaconie in eigen parochie
6 en 7 juni
diaconie
4 en 5 juli
diaconie
25 en 26 juli
orgelfonds
1en 2 augustus
diaconie in eigen parochie

€ 55,00
€ 209.18
€ 63.00
€ 65.00
€ 51.15

Van der Hooft
Uitvaartzorg

roZenkranSVieringen
Zoals al jaren gebruikelijk willen wij ook in
oktober 2015 rozenkransvieringen verzorgen. Elke dinsdagavond in oktober, ’s avonds
19.00. We beginnen 6 oktober, daarna 13,
20 en 27 oktober. Het dameskoor o.l.v Tuur
Remijn zal de Marialiedjes met ons zingen.
U begrijpt, dat wij het dameskoor hiervoor
zeer erkentelijk zijn. Mariavereerders uit
buurtparochies zijn uiteraard ook welkom.
vriendelijke groet,
Addie

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

ParochiekerN
kWadeNdaMMe
h. boNiFaciuskerk
- Secretariaat is gevestigd in het parochiehuis:
J. Frisostraat 5, 4434 AC Kwadendamme.
- Op dinsdag- en vrijdagmorgen is er iemand van
of namens de parochiekerncommissie aanwezig
tussen 9.00 – 12.00 uur.
- Telefonisch bereikbaar: 0113-649219 of 649605.
- Website: www.kerk-kwadendame.nl
- E-mail: h.bonifacius@hetnet.nl
Bankzaken:
- ING: NL42INGB0000394345
Parochiekern Kwadendamme
- Rabo: NL10 RABO 0346034183
Pater Damiaanparochie kern Kwadendamme
Vieringen:
- Iedere vrijdagmorgen 09.00 uur
- Iedere 1e vrijdagmorgen na de viering koffiedrinken in het parochiehuis
- Alle zondagen: 10.45 uur
- In principe ieder 3e zondag van de maand kindernevendienst voor kinderen van de basisschool vanaf 4 jaar.
- Intenties en andere mededelingen worden
afgedrukt in “de Bonifaciusbode’. Dit blad ligt
achter in de kerk en kunt u gratis meenemen.
Doopcontactpersoon:
Marga v.d. Plasse, 0113-649605.
Inleveren kopij Parochienieuws:
e-mail: hansdevos@zeelandnet.nl
Hans de Vos, Siguitsedijk 29,
4434 NB Kwadendamme, 0113-649993.

lieF en leeD
gedoopt
Op zondag 5 juli mocht Mirella Julia Paulina Goense het sacrament van de doop
ontvangen. Mirella is de dochter van Jean
Paul Goense en Slawomira Mazurek.
getrouwd
Op 11 juli was de inzegening van het huwelijk van de zussen Taciana en Juliana van
den Broek met respectievelijk Frans Broers
en Gerrit Roest. Hoewel beide bruidsparen
niet in ons dorp woonachtig zijn, is hier
wel hun thuisbasis (Fransjesweg 9). Bij
deze een hartelijke felicitatie aan beide
bruidsparen.

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

wilt.

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

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

www.monuta.nl
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Overleden
Jan van der Maden, echtgenoot
van Corrie Bal, geboren 2 september 1932,
overleden 8 juli 2015.

De toestemming c.q. vergunning tot plaatsing van een monument kan worden aangevraagd via h.bonifacius@hetnet.nl. Pas
na verkregen toestemming kan de zerk worden geplaatst. Op het moment van plaatsing wordt ervoor gezorgd dat één van onze
mensen aanwezig is voor het toewijzen van
de juiste plek.

AAN ONZE VRIJWILLIGERS
Als dank en waardering voor uw inzet aan
onze geloofsgemeenschap bieden wij op
13 september a.s. het volgende programma aan:
10.45 uur: buitenviering met muzikale
medewerking van brassband Con Affezzione
12.00 uur: een glacie na de gracie, naar
de les van Bonifacius
12.30 uur: aansluitend een buffet. Ook uw
partner is van harte welkom. Een uitnodiging voor deze bijeenkomst is inmiddels
verzonden aan alle mensen die bekend zijn
binnen ons vrijwilligersbestand. Maar het
zou kunnen dat abusievelijk iemand over
het hoofd is gezien. Wilt u dit dan aan ons
melden, opdat de uitnodiging alsnog kan
uitgaan? Het meedenken in dezen wordt
zeer gewaardeerd.

POOLSE MIS (PLUKVIERING)
Op advies van ‘AB Werkt’ valt deze viering
wederom wat later in de maand dan we
gewoon waren. Dit heeft uiteraard alles te
maken met de klimatologische omstandigheden. Maar mede dank zij bovengenoemd
uitzendbureau gaat het ook dit jaar lukken
een viering te organiseren voor de Poolse
gasten, die in deze drukke tijd van het jaar
in onze regio verblijven. De mensen van AB
Werkt dragen er zorg voor dat de uitnodiging voor de viering bij de Poolse werknemers terecht komt. Daarnaast verstrekken
zij een financiële bijdrage voor koffie, thee
en het inmiddels bekende, lekkere appelgebak na de viering. U begrijpt dat wij het
AB-kantoor wederom zeer erkentelijk zijn
voor de enthousiaste medewerking. Het
gregoriaans koor uit de regio zorgt voor
de muzikale bijdrage, en brengt onder
andere ten gehore het Czarna Madonna,
een ode aan de Zwarte Madonna van
Częstochowa. N.B. de viering is op 20
september, en begint om 12.30 uur.

HEILIGENBEELDEN
is en waarom ik dat doe? Tot halverwege
de jaren tachtig kwam ik practisch iedere
week in de kerk, in de plaats waar ik destijds woonde. Maar na die tijd zo’n vijftien
jaar lang niet meer. Tot ik ontdekte dat ik
bijna alleen nog maar in de kerk kwam bij
begrafenissen, en ik me realiseerde dat de
kerk toch vooral een kerk is van de levenden, en het gewoon veel beter voelt als je
er zo vaak mogelijk bij bent. Van het één
komt het ander en voordat je het weet, zit
je ergens of overal in. Ik geef de pen door
aan iemand die ik ook bijna iedere week in
onze kerk zie, en dat is meester Boonman.
Hans de Vos

NIEUWE GRAFMONUMENTEN
Door de kerncommissie zijn de plaatselijke
leveranciers van grafmonumenten op de
hoogte gebracht van het volgende besluit.
Vanaf heden is het op de R.K. begraafplaats van Kwadendamme niet meer toegestaan zonder toestemming van de parochiekerncommissie grafzerken te plaatsen.
Hoewel de plaatsing in het merendeel van
de gevallen gelukkig zonder problemen verloopt, zijn we toch in een aantal gevallen
op problemen gestuit aangaande plaatsing
dan wel vormgeving. Op het moment dat de
zerk is geplaatst en er pas dan afwijkingen
inzake vormgeving of gebruik van materialen worden geconstateerd, is de kerncommissie in een lastige positie: het is ons dan
vaak niet bekend door wie de zerk geleverd
is en bovendien raken we aan de emotie
van nabestaanden.

In het verleden hebben we regelmatig in
de doopkapel exposities georganiseerd.
Wellicht dat u de vele engelen, iconen en
kruisbeelden nog in herinnering hebt. Het
waren ons inziens leuke tentoonstellingen,
die tot stand konden komen door de bijdrage van velen. Oud en nieuw, goedkoop
en duur, kunst en kitsch vormden met
elkaar een gevarieerd overzicht van beelden, platen en schilderijen.
Op speciaal verzoek van én vooral met hulp
van een aantal mensen uit onze geloofsgemeenschap gaan we een nieuwe tentoonstelling organiseren en wel onder de
titel ‘Heiligen in alle soorten en maten’. We
proberen, graag met uw hulp, de komende
maanden zoveel mogelijk afbeeldingen
van heiligen te verzamelen en hopen op 1
november, de dag van Allerheiligen, daarin
een hoogtepunt te beleven. Die dag zal
de uiterste datum zijn dat ook uw beeld
een tijdelijk plekje in de doopkapel gaat
krijgen.
Daarom bij deze een vriendelijk verzoek
om, indien u thuis één of meer afbeeldingen van heiligen -nadrukkelijk geen Mariabeelden - heeft staan, deze een tijdje uit te
lenen ten behoeve van een mooie, vooral
gevarieerde expositie in onze doopkapel.
Voor kostbare exemplaren is een afsluitbare vitrinekast én een verzekering beschikbaar. Er wordt geregistreerd welk beeld van
wie is en uiteraard gaan de beelden, na
afloop van de tentoonstelling, terug naar
de rechtmatige eigenaar.
Kerncommissie H. Bonifacius

Kerncommissie H. Bonifacius

GEEF DE PEN DOOR (3)
Na de aankondiging in het meinummer
en het stukje van Piet Beulens over het
onderhoud van het kerkgebouw in het juli/
augustusnummer volgt hier alweer het
derde stukje in de bovengenoemde rubriek.
Ik zal het kort maar krachtig houden. Mijn
naam is Hans de Vos, en ik ben plaatselijk
redactielid van Parochienieuws, af en toe
lector, eens in de maand koster, en als dat
nodig is collectant. Hoe dat zo gekomen
24

Willibrord

Catharina van Alexandrië

Maria Magdalena

Damiaan

Bonifacius

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

diverse activiteiten en sporten weer op. Zo
ook de kindernevendienst en crèche op de
eerste zondag van elke maand.
Graag zien wij jullie weer op zondag 6 september om 10.30 uur. Wij
hebben er weer veel zin
in! Jullie ook?
Het kinderpastoraat

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

Uw specialist in rouwbloemen

regioDeel leweDorP

camPing/oPenlucHtDienSt

De Caritas houdt regelmatig collectes voor
verschillende doelen. De opbrengsten van
het afgelopen halfjaar waren:
Adoptiekind
€ 73,42
Armoede dichtbij
€ 71,65
Memisa
€ 48,67
Vastenactie
€ 304,14
Tear Fund
€ 59,26
Nepal
€ 46,05
Diaconie
€ 39,50
Eigen Caritas
€ 178,30

Zondag 12 juli, was er weer de jaarlijkse
openluchtdienst op camping “Buitenhof”
aan de Dekkersweg.
Deze ochtend was het weer jammer genoeg
niet geweldig en moesten wij de viering in
de schuur houden. Ook de jeugd die een
nachtje op de camping had geslapen zag
helaas maar weinig zon.
Maar wat we wel met zijn allen hadden was
een hele goede dienst onder leiding van ds.
Bertho de Graaf en pastor Jeannine Heezemans. Het koor “The Key Singers” zorgde
voor de muzikale ondersteuning.
We waren wij met zo'n 150 mensen op de
camping in een geheel eigen sfeer en in
geloof samen.
Ook de collecte bestemd voor het Clara’s
Hofje was erg succesvol!

De bijdrage, die we vanuit “De Kraayert” ontvingen was € 90,- Wij willen iedereen, die
hieraan een bijdrage geleverd heeft hartelijk
danken. Dankzij uw giften kan onze medemens geholpen worden.

De caritaS
kindernevendienst.
De zomervakantie zit er weer op. We komen
weer in ons gewone ritme. De kinderen
gaan weer naar school en de papa's en/
of mama's gaan weer werken. Ook starten

Voor een zorgzame begeleiding

Dag en nacht bereikbaar op:

(0111) 45 07 17
www.uitvaartsd.nl

Na de dienst was het nog fijn elkaar te ontmoeten onder het genot van een drankje
wat ons werd aangeboden door de familie
Dekker, die wij langs deze weg hartelijk willen bedanken voor de gastvrijheid!

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

info@uitvaartdevlieger.nl

www.uitvaartdevlieger.nl
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OECUMENISCHE VREDESVIERING
Op 20 september
is er in de PC kerk
een oecumenische
vredesviering.
Deze begint om
10.30 uur vanaf
10:00 uur staat er
al koffie klaar!
Het thema van deze vredesviering is “VREDE
VERBINDT” en de voorganger is Pastor Tom
Brooijmans.
Een gelegenheidskoor o.l.v. Jo van de Ketterij, waar ook ons dames- en herenkoor deel
van uitmaakt, zal de zang verzorgen. Ook is
er tijdens deze dienst kindernevendienst.
Graag zien wij vele parochianen tijdens deze
viering in de PC kerk.

hebben betekend voor dit belangrijke werk
en hopelijk vullen de groepen waarvan zij
afscheid hebben genomen zich ook weer
aan!

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN
In de parochiezaal tenzij anders vermeld.
7 september Damiaanbestuur
8 oktober parochie-adviesvergadering
19.30 uur

DIENSTEN IN DE KRAAYERT
Iedere woensdag om 14.30 uur. Zie “kerkdiensten in de regio” voor in dit blad.

Vrijwilligers
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In toekomstdromen zie je het allemaal al
voor je: een leuke baan,
een mooi huis, een gezellig gezin.
Het verlangen kan je kracht geven en inspiratie om te bereiken wat er nog niet is.
Het zorgt ervoor, dat je gaat volhouden; je
krijgt er kracht door!
Verlangen is het uitzien naar,
Ook met je ogen dicht,
Iets wat je wenst of wat je hoopt:
Een droom, een goed bericht.

Werkgroep oecumene
Vrijwilligers zijn
onbetaalbaar
voor een parochiegemeenschap, maar
ook voor hen
ge l d t d a t e r
een moment
kan komen dat veranderende omstandigheden het noodzakelijk makendat mooie
werk te moeten beëindigen.
Zo nam de parochiekern Lewedorp de
afgelopen maanden afscheid van Mattie Menheere-Raas die door verhuizing
Lewedorp heeft verlaten. Mattie heeft vele
jaren zorg gedragen voor de kerkwas en
had een bezorgwijk van het parochieblad.
Daarnaast heeft zij er mede voor gezorgd
dat de bloemversiering in de kerk altijd
een toegevoegde waarde was aan de
vieringen. Niet zelden hoorde je daarover
reacties dat die mooie versiering was voor
een goede sfeer bij de vieringen. Verder
was zij een stimulerende vrijwilliger in De
Kraayert en zorgde er met anderen voor
dat de bewoners daar naar de vieringen
konden gaan.
Ook Cor Hermes heeft zijn vele vrijwilligerswerk voor de parochiekern beëindigd.
Het rijtje van werkzaamheden is omvangrijk! Caritas, secretaris van de voormalige
parochie, koster, verwarmingsregisseur(!)
en allerlei andere hand- en spandiensten
als daar om werd gevraagd. Als ‘buurman’
van de kerk kon er altijd wel een beroep
op hem worden gedaan. Cor heeft het verstandige besluit genomen om, gezien zijn
leeftijd, ervoor te zorgen anderen niet in
de weg te zitten. Wat blijft is veel respect
voor wat hij al die jaren belangeloos heeft
bijgedragen.
Veel dank voor alles wat Mattie en Cor

Het heeft te maken met tijd, met uitzien
naar straks, naar een bepaald moment
in de toekomst, bijvoorbeeld naar je verjaardag, het krijgen van een broertje of
zusje, het maken van een mooie reis in
de vakantie, het denken over wat je later
wilt worden, een volgende klas of een heel
nieuwe school…

Niet altijd duur, niet altijd veel,
Een diep en warm gevoel.
Het vraagt om aandacht en geduld.
Snap jij wat ik bedoel?

Parochiekern 		
Oost-Zuid-Beveland

Adres kerkgebouw
Correspondentieadres:
Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen-kerk
Kerklaan 9, 4417 BD Hansweert
Telefoon 0113 381363
Financiële gegevens:
ING: NL56 INGB 0000103481,
Parochiekern Oost - Zuid Beveland
RABO: NL57 RABO 0334051606
Pater Damiaanparochie kern O-Zuid Beveland
Contactpersonen:
Hansweert: J.C. Jansen, Mastgat 12,
4417 CL Hansweert, Telefoon 0113-383070,
E-mail: jcjansen@zeelandnet.nl
Rilland: J. Heijnen, Gentsestraat 12,
4411 DK Rilland, Telefoon 0113-551719.
Mob 06-14701692
De Ark Rilland, Beheerster, Els Geelhoed tel.0113551843 tel.06-40391968.
Yerseke: J. Rijk, Begonialaan 9,
4401 HN Yerseke, Telefoon 0113-573469.
Doopcontactpersoon
Parochiecentrum, tel. 0113-218610
Kopijadres Oost-Zuid-Beveland:
Jeannet Kievit, Marconistraat 34,4416 DE
Kruiningen, e-mail: aakievit@zeelandnet.nl

Vanuit deze kern enkel een bijdrage van de
interconfessionele basisschool ‘de Horizon’ uit Rilland:

Verlangen
Dit thema waarover we de laatste schoolweken werken, maakt ons de verschillende
aspecten van verlangen duidelijk: het gaat
om uitkijken naar iets dat je nu nog als een
gemis ervaart.

De Bijbelverhalen over dit thema beschrijven de dromen van Johannes, leerling van
Jezus.
Hij verlangt naar een tijd, waarin mensen
eindelijk kunnen leven in vrede en vrijheid.
Een prachtige toekomst die er niet zonder
slag of stoot zal komen, maar Johannes
droomt,
dat het goede uiteindelijk van het kwade
zal winnen.
Als de liefde overwint
En de haat geen kans meer krijgt,
Als de wapens eind’lijk zwijgen
En geen mens meer wordt bedreigd
En als iedereen vrede wil maken,
Dan is het net of hemel en aarde
Elkaar raken.
Refrein:
Wat een prachtig visioen!
Wat kun je beter wensen?
God raakt ons even aan,
Een droom voor alle mensen.
Als een vogel in de lucht
Het begin is van een lied
Als de glimlach van een kind
In de plaats komt van verdriet,
Als een lam het kan winnen van draken,
Dan is het net of hemel en aarde
Elkaar raken.
Refrein
Groep 6

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

LIEF EN LEED
Doop
Tijdens de jongerenviering op zaterdagavond 27 juni zijn twee kinderen van
Michel Kamon Loontjens en Marjolein Huigens gedoopt: Emmy, geboren op 12 juli
2012, en Bodhi, geboren op 11 februari
2014.
Huwelijk
Maria Esther Chantal Goetheer, woonachtig in Utrecht, is in onze parochiekerk op
27 juni getrouwd met Vítor Manuel Pires
Gaspar, afkomstig uit Lissabon. In de
dienst ging naast pastoor Van Hees ook
pater Lieberom voor, vanuit de Engelstalige katholieke kerk in Utrecht. Een koor
uit die kerk verzorgde de zang tijdens de
huwelijksviering.
Overleden
Jan Rijk, echtgenoot van Catrien Vermuë,
overleed op 10 juni te Ovezande in de
leeftijd van 92 jaar. Op de boerderij Platschorre te Oudelande groeide hij op, en
begon daar later met zijn broer een fruitteeltbedrijf. Met zijn vrouw Catrien kreeg
hij vier kinderen. Sinds 1986 woonden zij
te Ovezande, maar bleef nog lang bijna
dagelijks meewerken in de boomgaard. Hij
was een sociale man en actief bij verschillende verenigingen en besturen. Meer dan
eens haalde hij de krant met zijn biljartprestaties. Na een ziekenhuisopname en
een kortstondig ziekbed overleed hij. Na de
uitvaartdienst in de kerk op 15 juni is hij op

de begraafplaats van Ovezande begraven.
Op 3 augustus overleed Frans Rentmeester
thuis in Ovezande. Hij werd in 1948 als
zesde in een groot gezin geboren. In 1970
trouwde hij met Betsy de Jonge, en samen
kregen zij twee dochters en vijf kleinkinderen. Begonnen op de aardappelhandel van
zijn vader in Driewegen, werkte hij later als
vrachtwagenchauffeur. Zijn grootste hobby
was fietsen: de jaarlijkse Rentmeester
fietstocht bij Hemelvaart was het hoogtepunt van het jaar. Frans was een regelmatig kerkbezoeker, en verrichtte met plezier
allerlei praktische hand- en spandiensten
voor de kerk. De laatste jaren werd hij
door ziekte geplaagd. De uitvaartdienst
vond plaats op 8 augustus in de kerk van
Ovezande, waarna hij in Middelburg gecremeerd is.

LIED ‘ONTVANGEN LAND’
Bij gelegenheid van de oecumenische kerkendag 2015 in Goes is op zaterdag 30
mei een nieuw lied gepresenteerd. Het lied
is speciaal voor deze kerkendag geschreven door ds. Arie van der Maas, predikant
van Driewegen. De titel is ‘Ontvangen land’
en het staat op de bestaande wijs van een
Engels zeemanslied. Het is een oecumenisch lied waarin de verschillende kerkelijke richtingen op de Zeeuwse eilanden en
Zeeuws-Vlaanderen tot hun recht komen.
Het is gezamenlijk uitgevoerd door het
koor Pius X en de cantorij van de protestantse DEO-gemeente te Driewegen. Voor
wie het nog eens wil bekijken, kan het hier
op internet vinden: https://www.youtube.
com/watch?v=B7K7yDrCP7M

BANK BIJ DE VELDKAPEL
Onlangs is er bij de veldkapel aan de Oude
Ovezandseweg een stevige granieten zitbank geplaatst. Deze biedt de gelegenheid
voor wandelaars om naast de beeltenis van
Maria een moment te rusten en van het
platteland rondom te genieten.
De bank was net klaar voor Maria Hemelvaart. Op zondag 16 augustus ging een

groep van ongeveer dertig parochianen na
de kerkelijke viering te voet naar de kapel.
Het was mooi zonnig weer. Velen hadden
bloemen meegebracht die in de klaargezette vazen werden geschikt. Er werd een
gedicht voorgelezen en een drietal Marialiederen gezongen. Iedereen deed mee en
dat was een mooie ervaring. Daarna hadden ijverige vrijwilligers gezorgd voor koffie,
thee of fris met een koekje erbij. En wie
niet lang wilde staan, kon plaats nemen op
de nieuwe bank.
Wij hopen dat deze nieuwe traditie van
de Mariahulde rond 15 augustus nog veel
mag groeien in de komende jaren.
Corrie de Baar en Marinus Bierens

OPEN MONUMENTENDAG
De jaarlijkse open monumentendagen vallen dit jaar op zaterdag 12 en zondag 13
september. Het thema is: kunst & ambacht.
De kerk is beide dagen open van 13.00 tot
17.00 uur. Wij tonen diverse kunstvoorwerpen, en het interieur en het koor stralen
ambacht uit. Er is een folder beschikbaar
waarmee u geïnformeerd wordt over kerk
en kunst bij uw rondgang door het gebouw.
Verder zijn op Ovezande ook molen ‘De Blazekop’ en het kerkgebouw ‘Witte Arjaentje’
(de vroegere hervormde kerk) opengesteld
voor het publiek. Zondagmiddag kunnen
bezoekers aansluiten bij de actiedag voor
het goede doel: (lees hieronder verder)

ACTIEWEEKEND
Zoals al meerdere keren aangegeven, willen wij als Caritas van de kerncommisie
Ovezande en de werkgroep ‘Samen Sterk’,
op zondag 13 september aanstaande geld
inzamelen voor Focus 2. Dit is een Zeeuwse stichting die oogheelkunde ondersteunt
in het Afrikaanse land Burkino Faso. Een
aantal oogartsen en operatieassistenten
uit Zeeland zet zich geheel vrijwillig in om
deze mensen helpen. Veelal gaat het om
cataract operaties, bij ons beter bekend
als staar maar ook wel glaucoom en wat
ingewikkelder operaties. Dat laatste betreft
vooral een stukje maatwerk. Tijdens die
operaties is er assistentie van Burkinese
artsen en verpleegkundigen. Zo doen deze
mensen kennis en ervaring op.
Hiervoor wordt in Zeeland een viertal keren
per jaar een campagne georganiseerd
om daar ter plekke mensen te opereren.
Ook het Kerkje van Ellesdiek steunt het
werk van Focus Twee. Tijdens de oecumenische bijeenkomsten dit jaar werd de
opbrengst van de extra collectes bestemd
voor de oogoperaties in Burkina Faso.
Meer informatie hierover kunt u vinden op
www.focus2.nl of in de folder die u in de
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brievenbus krijgt rond 30 augustus.
Alle activiteiten spelen zich in en rond de
kerk af. Het programma voor de dag is nu
als volgt ingedeeld:
10:00 uur: inleveren taarten voor de
jurering.
10:30 uur: k erkdienst, met een gastspreker van Focus2.
11:30 uur: u itslag taartenbakwedstrijd en
aansluitend proeven met
koffie of thee.
12:30 uur: a anvang dorpsbrunch.
14:30 uur: e inde dorpsbrunch.
14:30 uur: a anvang dorpsborrel met als
attractie: rad van avontuur!
Een opgavestrookje en kostenoverzicht
vindt u in de folder die huis aan huis wordt
verspreid in Ovezande.
Namens de organisatie,
William Harthoorn
Voorzitter Caritas Pater Damiaanparochie

MIS VOOR CAMBODJA
De Nederlandse pater Johan Visser, Salesiaan van Don Bosco en pionier van het eerste uur in Zuidoost-Azië komt in september op bezoek naar Nederland en heeft te
kennen gegeven ook zijn Zeeuwse weldoeners en vrienden weer te willen ontmoeten.
Hij zal voorgaan in de eucharistieviering op
zondag 19 september om 9.30 uur in de
O.L.V. Hemelvaart kerk te Ovezande.
Tevens viert hij dit jaar zijn vijftigjarig
priesterjubileum, en is hij zestig jaar als
missionaris werkzaam in Thailand en sinds
1992 in Cambodja. Daar biedt hij, ná de
verschrikkelijke oorlog en holocaust onder
het regime van dictator Pol Pot, op verzoek
van de Cambodjaanse regering de kansarme jeugd weer educatie en beroepsopleidingen. Zijn doelstelling is het geven
van gratis lager en beroepsonderwijs aan
kansarme kinderen waarbij weeskinderen
voorrang krijgen.
De caritassen van Lewedorp en Ovezande
zijn ook al vele jaren trouwe sponsor van
enkele kinderen uit het Don Bosco KinderFonds, en slagen daarmee deze kansarmen uit de cirkel der armoede te halen.
De in Driewegen gevestigde stichtingen
Sawasdee en KinderFonds hebben zich
dan ook vanaf 1992 volledig gericht op
Cambodja. Vandaar de inmiddels gevestigde slogan “Zeeland Helpt Cambodja”. Zo
vertrokken op 14 augustus jongstleden de
76e en 77e , 40’ foot containers met hulpgoederen uit ons magazijn te Driewegen.
Voornoemde stichtingen werken uitsluitend
met vrijwilligers, zodat er geen geld aan de
strijkstok blijft hangen. Veel is sinds 1992
bereikt: er verrezen technische scholen,
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Een basisschool in Sihanoukville
basisscholen, opvangtehuizen, een succesvolle hotelschool. Maar liefst 20.000
kinderen krijgen thans scholing via de Don
Bosco Foundation of Cambodia.
Meer informatie op de website:
www.cambodja-sawasdee.nl
Namens Stichting Sawasdee
Hector Loontjens vz.

VREDESVIERING
De kerk van Ovezande is op zaterdagavond
26 september om 19.00 de locatie van
een vredesviering, georganiseerd met
diverse jongerenkoren uit de regio. Onder
leiding van dirigente Suus Peters brengen
zij wereldliederen ten gehore rondom het
thema ‘Vrede verbindt’. Toetsenist is Jurgen
Franse, en de leiding van de viering berust
bij pastoor Van Hees.

uitgeroepen tot werelddierendag. Op zondag 4 oktober om 9.30 uur vieren wij, in
een speciale Franciscusviering, dit bijzondere feest.
In deze viering zijn alle huisdieren van
harte welkom, natuurlijk wel in een bench,
kooitje of aan de lijn. Kleinvee kan buiten
rustig in de pastorietuin wachten. Ook
je allerliefste knuffel mag gezellig mee
komen. Zij zullen alle een speciale zegen
ontvangen van pastoor Van Hees, die voor
zal gaan in deze viering.

MISDIENAARS & ACOLIETEN

=DIERENDAG
Omdat Franciscus zo vol van Gods liefde
was, brandde hij van liefde voor mens en
dier en heel de natuur. De sterfdag van de
grote dierenvriend Franciscus is daarom

Vele jaren, al vanaf haar eerste communie,
is Lea Priem actief binnen de misdienaars
en acolieten groep. Maar nu ze gaat studeren in Wageningen heeft ze aangegeven
met deze taak te willen stoppen. Lea,
we willen jou alle succes wensen op de
nieuwe weg die je inslaat en heel hartelijk
bedanken voor al die jaren hulp en inzet
als misdienaar/acoliet.
Namens alle misdienaars en acolieten,
Charlotte den Toonder

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

de parochiekerncommissie, werd de pastor
een boek overhandigd van Omer Guillet,
pastoor/kunstenaar uit Zeeuws-Vlaanderen,
en stond de tafel met cadeaus al aardig vol.
Dat bewijst maar weer eens hoe de parochianen het waarderen wordt dat pastor Verdaasdonk nog steeds zo dienstbaar is in de
Willibrorduskerk/parochie. Hierna dronken
we koffie met wat lekkers en een drankje en
een hapje horen daar uiteraard bij.
Beste pastor, we wensen u voor de komende
jaren alle goeds toe en dat u nog maar bij
ons mag blijven.

SCHILDERS- EN
AFWERKINGSBEDRIJF

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

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

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

lieF en leeD
overleden
Op 2 juli: Jacobus van Hese uit Zierikzee,
81 jaar
Op 13 juli: Corrie Vermue-van Stee uit Nieuwerkerk, 80 jaar

DankBaar terugZien en
HooPVol VerDer gaan
Met 150 kerkbezoekers heb ik op zondag 5
juli mijn 85ste verjaardag mogen gedenken
in een prachtig gezongen Eucharistieviering.
Dit was, naast de vele geschenken in vaste
en vloeibare vorm, het mooiste cadeau dat
u mij hebt gegeven, en tegelijkertijd een promotie, als ik het zo mag zeggen, voor onze
parochiekern: “Kom, zie en hoor hoe wij hier
in Zierikzee ons geloof vieren”. Een gezellig
samenzijn na afloop in het parochiecentrum
vormde een waardig sluitstuk op deze zonnige tourmiddag.
Rest mij alle 150 heel hartelijk te danken
voor uw aanwezigheid en felicitaties. Dat
geeft mij als pastor moed om rustig op
dezelfde voet verder te gaan, zolang mijn
gezondheid het toelaat. Of, zoals een parochiaan schreef: “Dankbaar terugzien en
hoopvol verder gaan”.
A. Verdaasdonk p.em.

terugBlik VerjaarDag PaStor
VerDaaSDonk
Druk was het en heel gezellig op zondag
5 juli, de dag dat onze trouwe pastor Verdaasdonk 85 jaar mocht worden. Na de mis
stond er een lange rij parochianen die de
jarige wilden feliciteren. Na een mooie toespraak door Erik Steegmans, voorzitter van

VeSPerVieringen
Op de zondagen 20 september, 18 oktober, 15 november en 20 december zijn er
vespervieringen in de Willibrorduskerk om
16.00 uur met na afloop koffie/thee. U bent
hiervoor van harte uitgenodigd.

gelooFSaVonD met VolwaSSenen
Op dinsdag 6 oktober begint het nieuwe
seizoen van de geloofsavonden met volwassenen en wij zijn vanaf 20.00 uur te gast in
de Lutherse Kerk (dus eenmalig NIET in het
parochiecentrum), hoek Pieterseliestraat en
Gat van West Noordwest. U kunt parkeren in
de Hoofdpoortstraat. Rudolf en Teunie van
der Bijl zijn deze avond onze gastheer en
gastvrouw. Zij zullen ons vertellen over het
mooie kerkgebouw en hun Luthers geloof.

UITBREIDING!
PASTORALE ZORG INZAKE
SACRAMENT DER ZIEKEN
EN OVERLIJDEN

06- 53637130

Heilige Pater DamiaanViering
We zijn zeer vereerd dat we dit jaar in Zierikzee het naamfeest van onze parochie de
Heilige Pater Damiaan mogen organiseren.
Op woensdagavond 7 oktober is er in het
parochiecentrum van 20.00 - 21.00 uur
de film “Pater Damiaan, de grootste Belg”
te zien. Aansluitend is de opening van de
tentoonstelling “Damiaan Held en Heilige”
onder het genot van een drankje.
Op zaterdagavond 10 oktober is er om
19.00 uur een feestelijke Eucharistieviering
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in de Willibrorduskerk. Vóór deze viering is
er vanaf 17.00 uur gelegenheid de tentoonstelling te bekijken. Na de viering is er een
gezellig samenzijn. Hartelijk welkom!

GEEN VIERING
Op zondagochtend 11 oktober is er geen
viering in Zierikzee in verband met de Heilige
Pater Damiaanviering op zaterdagavond 10
oktober. Er is wel een viering in Haamstede
om 11.00 uur.

GEDICHT
(Geschreven door een oudere parochiaan)
De Kerk, Gods Huis,
daar voel ik me thuis.
In een smal straatje,
even van het centrum vandaan,
daar heb je m’n kerkje staan.
Als klein kind ging ik er al heen
met m’n ouders of alleen.
Het orgel heeft een mooie klank,
je kunt er naar luisteren, stil in je bank.
Als klein meisje liep ik in de processie mee,
dat betekende heel veel.
Je liep dan in een mooi wit jurkje en krullen
in je haar,
want voor die plechtigheid werd veel
gedaan.
Je liep dan trillend met mooie witte anjers
in je hand,
die geurden zo heerlijk.
Of bruilofjes in een mand.
Wat is het lang geleden die tijd,
maar het heeft me altijd verblijd.
Of mensen nog naar de kerk willen gaan,
dat is hun pakje aan.
Ik voel me nog steeds thuis
in dat veilige Huis.

CARITAS
Wij zijn heel dankbaar voor uw steun aan de
Caritas en geven u hierbij het overzicht van
ontvangsten en uitbetalingen van 1 januari
tot 1 juli 2015 op Schouwen-Duiveland:
Inkomsten:
Coll. Caritas
4 januari
1 februari
1 maart
5 april
3 mei
7 juni

Zierikzee
112,90
57,00
156,30
152,60
102,92
83,58

Haamstede
tot.
-112,90
50,83
107,83
54,05
210,35
198,83 351,43
55,90
158,82
253,53 337,11

De Vastenactie heeft tot nu toe € 2.990,37
opgeleverd (zonder de stortingen), waarvan
de Willibrordschool zorgde voor € 326,33!
Uitgaven:
€ 350 naar de voedselbank
€ 120 voor bloemen, kaarten en jubilea
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€ 200 naar Caritas Nepal
€ 150 voor kinderen van vluchtelingen
€ 50 naar de diaconie Bisdom
Nogmaals heel hartelijk dank voor uw
bijdragen!
Carine Neijzen
Voorzitter Caritaskern Schouwen-Duiveland

tentoonstelling te zien van schilderijen (zie
foto) gemaakt door cliënten van het Gors,
om zo aan hun werk wat meer belangstelling
te geven. Iedereen die hieraan heeft meegewerkt heel hartelijk dank.

KERSTMARKT 12 december
Op maandag 7 en dinsdag 8 december
gaan we weer kerststukjes maken voor de
verkoop op de kerstmarkt van zaterdag 12
december. Heeft u nog kerstspulletjes die
u graag een nieuwe bestemming wilt geven,
u kunt deze afgeven op het secretariaat in
de Mosselstraat, geopend elke dinsdag- en
donderdagmorgen van 9.30-11.30 uur.

AFSLUITING SCHOOLJAAR

Op 16 juli was de afsluiting van het
schooljaar van de Willibrordusschool in de
Willibrorduskerk.
Alle groepen kwamen de kerk binnen, eerst
groep 8 en als laatste groep 1. Daarna kwamen de ouders en opa’s en oma’s de kerk
in, dit jaar nog meer dan andere jaren. Het
thema van de viering was “Er gaat een deur
dicht en ook een deur weer open”. Dit geldt
zeker voor groep 8: die sluiten de deur van
de basisschool achter zich en de deur van
het voortgezet onderwijs gaat open. Iedere
groep zong een liedje of droeg een versje
voor. Groep 8 was als laatste aan de beurt
en iedere leerling kreeg een wens van de
leerlingen van groep 7 overhandigd. Daarna
werden de leerlingen van groep 8 onder het
zingen van het “Lang zal ze leven” de kerk
uitgezwaaid. Het was een leuke en vrolijke
viering.
Een oma

TERUGBLIK OPEN KERKDAGEN
Ook deze zomer stonden tijdens de Zierikzeese toeristendagen de kerkdeuren weer
open voor eenieder die belangstelling had
om de Willibrorduskerk te bezichtigen, een
kaarsje aan te steken (wat best veel gebeurde), een beeldje of een rozenkrans te kopen,
of zomaar even tot rust komen, te bidden of
een gesprekje aan te knopen. We mochten
432 bezoekers ontvangen.
Tijdens de openingstijden was er een kleine

Tiny Kieboom

AFRIKADIENST
Op zondag 12 juli werd in de Onze Lieve
Vrouwe Op Zeekerk te Haamstede weer een
feestelijke Afrikadienst gevierd. Het bekende
Afrika-Engakoor uit Nistelrode bezorgde
menig bezoeker in de stampvolle kerk kippenvel van ontroering met hun prachtige
Afrikaanse gezang. Ook werd er meegedeind
en geklapt op het ritme van de aanstekelijke
muziek.
Pastor A. Verdaasdonk prees Pola van der
Donck voor de buitengewone en volhardende wijze waarop zij onder vaak moeilijke
omstandigheden haar werk voor de aidspatienten die stervende waren en hun achtergelaten weeskinderen tot uitvoering heeft
gebracht. Haar grootste en liefste project is
het Palabanakinderdorp voor aidsweeskinderen in Zambia.
De dienst stond dan ook geheel in het teken
van het 10-jarig jubileum van dit Dorp van
Hoop. Ook werden alle kinderen van de hele
wereld herdacht die te lijden hebben onder
oorlog, ziekte, honger en geweld. Laten wij
niet stilzwijgend toekijken naar de erbarmelijke omstandigheden waarin vele kinderen
in onze wereld moeten zien te overleven,
maar biedt de hulp die zij nodig hebben en
de warmte van een liefdevol hart. Alle kinderen hebben recht op een goede toekomst
en wij kunnen met elkaar proberen om hen
die kans te geven. Een van de belangrijkste
pijlers voor hun toekomst is onderwijs. Want:
een kind zonder opleiding is als een vogel
zonder vleugels!
De collecte aan het eind van de dienst
bracht het prachtige bedrag van maar liefst
€ 1.100,-- op! Daarvoor heel veel dank van
de kinderen in het Palabanakinderdorp in
Zambia! Na afloop van de dienst verlieten
de mensen enthousiast de kerk met de
vraag wanneer er weer een Afrikadienst
wordt gehouden. Het koor kreeg een staand
applaus en genoot hierna van een smakelijke lunch die was bereid door de werkgroep
van onze kerk.

Mocht U niet in de gelegenheid zijn geweest
om deze jubileumdienst te bezoeken en
wilt U toch een bijdrage leveren dan kunt U
alsnog Uw donatie overmaken op bankrekeningnummer NL92 INGB 0007 295771
ten name van Aidsweeskind te Burgh
Haamstede.
Anne Martens

terugBlik PelgrimSFietStocHt
31 auguStuS
Aanvankelijk waren er 33 aanmeldingen,
maar toen we in stralend weer op de
fiets stapten gingen 52 mensen mee op
pelgrimstocht van kerk naar Kerk in de
Westhoek.
* We begonnen in de Hervormde kerk van
Burgh, daar vertelde de heer Damman
een verhaal over de drie kloosters die ooit
in Westerschouwen hebben gestaan.
* Onder leiding van ds. Piter Goodijk fietsten we naar de Hervormde Kerk van
Haamstede aan de Ring met een power
point presentatie over het oude kerkgebouw en waar we uitleg kregen over de
expositie “van Paradijs naar... Paradijs”.
* Vervolgens naar de Christelijke Gereformeerde “Ontmoetingskerk” aan de Dapperweg te Haamstede, waar verteld werd
over het ontstaan en de naamgeving van
de kerk.
* In de Onze Lieve Vrouwe op Zeekerk te
Haamstede stonden kazuifels, een monstrans en andere paramenten geëxposeerd waarover we uitleg kregen.
* Toen naar de Gereformeerde Kerk, tegenwoordig de “Pelgrimskerk” aan de Platboslaan. Na de lunch die Piter Goodijk
zo mooi verwoordde: “dat ook hier het
kruikje niet is uitgeput, er is ook genoeg
te eten voor 52 mensen”, werd verteld
waarom de nieuwe naam aan deze kerk
is gegeven. Er was een videopresentatie
over het ontstaan van de schilderijen van
het Scheppingsverhaal van kunstenares
Elly Mes. Deze schilderijen hangen permanent in de kerk.
* Daarna naar de Jacobuskerk in Renesse
waar ds. Piter Goodijk, hij is daar predikant, uitgelegd heeft dat deze Jacobuskerk een echte pelgrimskerk is, die
bezocht wordt door pelgrims op hun tocht
naar Santiago de Compostella en daar
een officieel stempel ontvangen.
* Vandaar fietsten we naar de Corneliuskerk te Noordwelle, een prachtig oud
kerkje, stil gelegen in het midden van
het dorp, waar we uitleg kregen over
“Kloosterwelle”, een retraiteplek om even
helemaal tot rust te komen. Elke woensdag kan dat om 18.00 uur tijdens een
vesperviering.

* Tenslotte naar Scharendijke. We zijn nog
even langs “klooster Bethlehem” gefietst
waar in vroeger tijden ook een klooster
heeft gestaan.
* De laatste stop was de “Bethlehemkerk”
in Scharendijke, waar we uitleg kregen
over de expositie van hongerdoeken.
Wat dat zijn, waarom, en wie ze gemaakt
hebben.
Het was een zonnige en inspirerende ontmoetingsdag waar iedereen van genoten
heeft.

Verfhandel

Franse

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

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

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

Marijke Wessel en Joppa van den Houten

kBo
klaverjassen
Op vrijdagavond
18 september
gaan we de klaverjassers onder
ons weer een
pleziertje doen.
U bent deze avond van harte uitgenodigd
om 19.30 uur in het parochiecentrum. Inleg
is € 2,50, de koffie en/of thee is gratis en
voor een hapje, drankje en de prijsjes wordt
weer gezorgd. Graag tijdig opgeven en
bij verhindering graag op tijd afzeggen bij
Henny Verkaart, tel 414106.
Seizoensopening van de gezamenlijke
ouderenbonden
Op zaterdag 26 september vindt de jaarlijkse seizoensopening plaats die wordt
georganiseerd door de drie ouderenbonden
ANBO, PCOB en KBO. Dit jaar hopen we u
weer een prachtig concert te mogen aanbieden wat verzorgd wordt door Crescendo uit
Dreischor en het koor Popwave. Dit concert
vindt plaats in de Nieuwe Kerk in Zierikzee
en begint om 14.00 uur.
Kaarten à € 3,00 inclusief 1 consumptie
zijn verkrijgbaar bij Rian Duinhouwer, tel.
415244 en bij Henny Verkaart, tel. 414106.

Voor uw agenDa
Middagconcert om 16.00 uur in de Nieuwe
Kerk op zaterdag 12 september (Open
Monumentendag) met het vocaal ensemble
Magnificat onder leiding van Rinus Verhage
en Joost de Nooijer op het orgel. Toegang:
uw gift.

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

HEERENSTRAAT 9, ’S-HEERENHOEK
0113-351311

HET ANDERE TELECOMBEDRIJF
PROCES AUTOMATISERING
Advies - Installatie - Onderhoud
24 uurs service
Werrilaan 8 • ’s-Heerenhoek
Tel. 0113-352440
Fax 0113-352264
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colofon
PASTORAAL CENTRUM
Secretariaat/teamassistentie:
Plonie Paree
Ineke Priem
Zusterstraat 4, 4461 JA Goes
tel. 0113-218610
pastorteam@zeelandnet.nl
Openingstijden Pastoraal Centrum:
van di t/m vrij van 10.00 tot 12.00 uur
PASTORAAL TEAM
- Wiel Hacking, pastoraal werker
tel. 06-17598152
wielhacking@gmail.com
- Fons van Hees, pastoor
tel. 06-1328 1235
avanhees@zeelandnet.nl
- Jeanine Heezemans, pastoraal werker
tel. 06-44024841
jmaheezemans@xs4all.nl
- Bernard van Lamoen, pastoraal werker
b.v.lamoen@rkwalcheren.nl
tel. 06-29277011
- Paul de Maat, pastoor
tel. 0118-467076
pdemaat@planet.nl
- Ria Mangnus, pastoraal werker
r.mangnus@rkwalcheren.nl
TEAMWACHT
Tel. 06-53637130
bij overlijden van een dierbare of verzoek om
toedienen sacrament der zieken kunt u dit
nummer bellen: 24 uur bereikbaar.
vicariaat middelburg
Paul Verbeek, vicaris
Tel: 06-83215322
pverbeek@bisdombreda.nl
emeriti pastores
buijssen@zeelandnet.nl
tbrooymans@zeelandnet.nl
A. Verdaasdonk, 0111-420785
REDACTIE
- Goes
Riet Hopmans
- ’s-Heerenhoek Plonie Paree
- Heinkenszand Addie Nelen
- Kwadendamme Hans de Vos
- Lewedorp
Tilly van Klooster
- O-Z-Beveland Jeannet Kievit
- Ovezande
Marinus Bierens
- Sch-Duiveland Marijke Clarijs
- Pastoresteam Wiel Hacking
- Hoofdredactie Richard Gielens
vragen/opmerkingen: mail ze naar
parochienieuws@zeelandnet.nl
WEBSITE
www.paterdamiaanparochie.nl
OPLAGE
6100 exemplaren
VORMGEVING EN DRUK
- Drukkerij Driedijk
Noordland 3, 4451 RP Heinkenszand
tel. 0113-561942
info@drukkerijdriedijk.nl
www.drukkerijdriedijk.nl

KernZaken - Kerkwacht Goes
Zaken en taken die een of meer van onze parochiekernen bezig en vitaal houden
Jaarlijks bezoeken ruim 14.000 mensen onze
kerk. Dat is mogelijk dankzij de inzet van de
kerkwachten, een trouwe groep parochianen die
tijdens de zomermaanden 5 middagen per week
bezoekers welkom heten. Met een beschrijving van
de kerk in 4 talen kunnen bezoekers hun eigen
rondleiding verzorgen. Met vragen kunnen ze altijd
bij de kerkwachten terecht.
In september 1962 verkocht de toenmalige koster
Gerard Hagenaar thuis in zijn huiskamer Couwervestraat no. 73, “ kerststallen “. In 1983 kwam het
idee van pastoor Fr. Bastiaensen om een winkeltje in te richten achter in de kerk, en zo kwam er
een Gerarduswinkeltje. Dit winkeltje bestond toen
alleen uit kerststallen en werden geplaatst tijdens
de Advent. Later is het uitgegroeid tot een echt
winkeltje met religieuze artikelen, voor parochianen en toeristen. Jacky en de koster Ton Perenboom verzorgen de inkoop. Nu is het uitgebreid
met een 13 tal kerkwachten. De kerkwachten
stellen in onderling overleg een rooster op. Tijdens
de zomerdagen is de H. Maria Magdalena kerk
open van dinsdag t/m zaterdag van 13.00 uur
tot 17.00 uur. Als er een uitvaart is, dan vervalt
de kerkwacht. Na monumentendag (september)
gaat de kerkwacht over op de winterdienst, d.w.z.
alleen “open“ op de dinsdag- en zaterdagmiddag.
Tijdens de kerkwacht komt men soms tot een
inhoudelijk gesprek.
Gisteren had ik kerkwacht en ... daar was de éérste man uit Syrië, hij kwam via Damascus terecht
als vluchteling in de Zeelandhallen! Ik heb hem
een rondleiding gegeven.
Karel Prent
In de zomermaanden ben ik meestal op woensdagmiddag kerkwacht. Het is mooi als het druk
is, veel toeristen komen dan de kerk bezoeken.
Er wordt vaak de vraag gesteld waarom de twee
kerken in Goes dezelfde naam hebben. Ook is het
leuk om te zien hoe ouders aan de kinderen uitleggen wat er te zien is. Het winkeltje is ook leuk
voor hen vooral iets met de engeltjes.
De gesprekken die je soms met de bezoekers
hebt vind ik waardevol. Het is ook heel verschillend, sommige bezoekers komen echt voor het
gebouw, maar soms ook om zomaar even stil te
zijn of te bidden. Het is fijn dat de kerk daarvoor
open kan zijn.
Ria van Buuren
Op een dag kwam een man de kerk binnen, hij
had een vraag. Hij zou graag ‘ontdoopt’ worden,
was dat mogelijk? We glimlachten eens en ik
vroeg hem of hij het doopwater terug kon geven.
Het was even stil, ‘nee’, zei hij, dat kon hij niet.
Ik vroeg hem toen of hij bedoelde dat hij zich
als katholiek wilde laten uitschrijven. ‘Ja, dat was
het’, maar dat kon ik weer niet op dat moment.
Even later kocht hij voor zijn moeder een mooie
rozenkrans.
Ruim 18 jaar ben ik nu kerkwacht en tijdens deze
middagen ontmoeten we mensen met verdriet,
soms ook boze mensen omdat we (’s avonds)
kaarsen niet laten branden. Veel mensen komen
vertellen dat ze het een heel mooie kerk vinden
en waarderen dat wij er zijn, zelfs in de koude
maanden.
Christien Geers

In 2004 ben ik (opnieuw) gevraagd om kerkwacht
te worden. Ik doe het nu iedere week. Ik vind het
ontzettend leuk ook de contacten met andere
mensen. Zo af en toe kom je dan wel eens bekenden tegen, zoals in 2014. Met een aantal Belgen
ging ik in gesprek. Toen bleken het enkele zusters
te wezen die mij nog kenden van toen ik ongeveer
5 jaar oud was. In de tijd dat mijn tante Zuster bij
hun in het klooster woonde. Ze vonden het zelf ook
een hele eer om mij na vele jaren eens te ontmoeten en te horen hoe het met mij en ons gezin was.
Ook vind ik het leuk om andere mensen te kunnen
helpen. Soms vragen ze wel eens iets, soms willen
mensen foto’s van beelden of van het orgel. Onze
zoon heeft een paar jaar geleden foto’s gemaakt
van het interieur van onze kerk, vandaar, ik stuur
ze dan op, meestal krijg ik dan hele leuke reacties,
en soms krijg ik wel eens als dank een berichtje
terug met als onkosten vergoeding enkele postzegels. Zo dit waren enkele ervaringen, ik hoop het
nog een aantal jaren te kunnen doen.
Bernadette de Smit
Achter in de kerk ligt een Intentieboek, de opgeschreven intenties worden opgenomen bij de
voorbeden tijdens de weekendvieringen. Na de
voorbeden wordt dit boek op het altaar gelegd.
In het gastenboek schrijven bezoekers allerlei
reacties op over wat ze hebben gezien en ervaren
in de kerk: ‘Heel prettig om kaarsjes te kunnen
branden voor verloren dierbaren’ ‘We hebben fijn
van de gelegenheid gebruik gemaakt om onze
dochter de fles te geven. Hartelijk dank daarvoor’
‘Complimenten voor de bloemengroep van deze
kerk’ ‘Na jaren weer deze kerk bezocht. Was ’n
goed weerzien.’ ‘Even een moment van bezinning.
Heerlijk tot rust komen en vooral genieten van alle
pracht. Goed verzorgd en onderhouden.’
‘Geweldig’ Voor mij voldoende motivering om met
dit werk door te gaan.
Jacky

Zittend: Wies van 't Westende en Christien Geers
2e rij van links naar rechts: Tonnie van Eijkeren, Aurelia
Ladonski, Karel Prent, Ria van Buuren, Christian van
't Westende, Roman Saczynski, Bernadette de Smit,
Cor Geers,
ontbreken nog: Jacky Cardon, Anton Burgs, Halina
Saczynski, Mieke D'Olivo

