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LIEF EN LEED  
Overleden:  

op 3 april:  Catharina Cornelia van Eijkeren. 

Op 8 mei: Jacobus (Jaap) van Eijkeren.  

Op 11 mei: Leendert (Leen) Bergwerff. 

Voorlopig tot en met Pinksteren GEEN kerkdiensten! Enkel via computer of 
tv te volgen!   

Onze kerk zal  op woensdagen tot Pinksteren van 19.00 uur – 20.00 uur 

geopend zijn. U kunt dit ook thuis volgen via www.kerkdienstgemist.nl  

De volgende mogelijkheid is op woensdag 27 mei vanaf 19 uur.   

DIENSTEN EN VIERINGEN:                                
 * Omroep Zeeland/elk half uur te volgen tussen 9-12 uur: 
Gemeenschappelijke online viering ‘Geloof in Zeeland’ vanuit de Oud 

Katholieke Statie in MIddelburg, de Sint Augustinuskerk. Deze dienst wordt 

opgenomen in samenwerking met Omroep Zeeland. 

Voorgangers: Rector Wim van den Berg namens de Oud Katholieke Kerk en 

ds. Marijn Vermet van de Doopsgezinde gemeente in Aardenburg. 

Wieke Biesheuvel uit Hoek zorgt op gitaar voor de muzikale inbreng.Het 

persoonlijk woord komt voor de tweede maal uit de Moskee in Middelburg. 

De eucharistieviering die wekelijks door KRO/NCRV live op NPO 2 

wordt uitgezonden, vindt op zondag  27 mei om 10.00 uur plaats vanuit de 

(lege) H. Gerardus Majella kerk te Emmen. Hoofdcelebrant: Mgr. Ron van 

den Hout. 

11.00 uur: eucharistieviering vanuit de RK kerk te Goes met voorganger 

pastoor Fons van Hees; ook enkel te volgen via www.kerkdienstgemist.nl. 
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Vieringen en diensten komende week in onze parochie 

Dinsdag 27 mei: 

9.30 uur: besloten viering in H. Maria Magdalenakerk te Goes, voorganger 

pastoor Van Hees. 

Zondag 31 mei: Pinksteren 

9.30 uur: kindvriendelijke viering/ enkel via internet te volgen in H. Maria 

Magdalenakerk te Goes/ pastoraal werkster Ria Mangnus gaat voor. 

11.00 uur: eucharistieviering in H. Maria Magdalenakerk te Goes met 

voorgangers: pastoor Van Hees en pastoraal werksters Ria Mangnus en Alida 

van Veldhoven. 

Maandag 1 juni: Tweede Pinksterdag 

11.00 uur: eucharistieviering in H. Maria Magdalenakerk te Goes, voorganger 

is pastoor Van Hees. 

Dinsdag 2 juni: 

9.30 uur: eucharistieviering in H. Maria Magdalenakerk te Goes; voorganger 

is pastoor Van Hees. 

Wat gebeurt er na 1 juni?  

Vanaf maandag 1 juni bestaat de mogelijkheid om vieringen in kerken te 

organiseren met een maximum aantal kerkgangers van 30 personen! De 

viering moet onder strikte voorwaarden plaatsvinden: geen communie en 

geen koorzang. Overige regels vindt u verderop in dit nieuwsblad. 

Met ingang van 1 juni aanstaande kunnen de publieke vieringen in de kerken 
worden hervat met maximaal 30 gelovigen en met in achtneming van alle 
andere richtlijnen van het RIVM. Vanaf 1 juni wordt in de publieke vieringen 
nog niet de Heilige Communie uitgereikt. Dat gebeurt vanaf zondag 14 juni 
2020 wanneer in de Nederlandse kerkprovincie het hoogfeest van 
Sacramentsdag wordt gevierd. 
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Drie delen 
Het protocol dat via het bisdom naar de parochies en instellingen wordt 
gestuurd, bestaat uit drie delen. Het eerste deel richt zich tot alle gelovigen 
en geeft richtlijnen om in de kerken op een veilige en waardige wijze de 
liturgie samen te kunnen vieren. Het tweede deel is gericht aan de 
bedienaren met betrekking tot de uitvoering van hun specifieke taken in de 
liturgie. Het derde deel is toegespitst op het veilig gebruik van de 
kerkgebouwen met regels voor de inrichting en logistiek binnen het 
kerkgebouw, passend bij de richtlijnen vanuit het RIVM en bij het eigene van 
de liturgie. 

Perspectief op samen vieren 
De bisschoppen benadrukken het belang om in de parochies en instellingen 
zorgvuldig te werk te gaan om zo goed mogelijk de veiligheid in de 
kerkgebouwen te kunnen waarborgen. Zij zijn blij dat er weer perspectief is 
op het samen kunnen vieren van de Heilige Mis, aanvankelijk met 30 en 
hopelijk vanaf 1 juli met 100 gelovigen. 

Wat betekent dat voor onze kern? 

Komende maandag 25 mei wil 

pastoor Van Hees een overleg 

met afgevaardigden van elke 

parochiekern van de H. Pater 

Damiaanparochie en de H. 

Mariaparochie Walcheren, waar 

hij ook pastoor is. 

Voorkomen moet worden dat 

kernen en kerken op ‘eigen houtje’ (met de beste bedoelingen) vieringen en 

diensten gaan organiseren, die als ‘wildgroei’ kunnen overkomen. Als 

parochie moet je EENHEID uitstralen en dat gaat altijd boven het belang van 

een kern/kerk. 

Komende maandag zal duidelijk worden welke mogelijkheden men ziet 

binnen onze parochie. Wij houden u op de hoogte via het nieuwe 

Parochienieuws dat op vrijdag 29 mei verschijnt. 
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Hemelvaart in ’s-Heerenhoek 

Deze week werd gestart met het opknappen 

van de zogenaamde ‘viertoren’ van onze 

kerk: het torentje dat het angelusklokje 

herbergt. Het houtwerk had dringend 

behoefte aan een schilderbeurt, maar 

planning en weersomstandigheden lieten dat 

tot nu toe niet toe. 

Als toeval bestaat…..voor Hemelvaart gingen 

schilders ‘de lucht in’ om bij deze toren te 

kunnen komen en met Hemelvaart blonk de 

toren als nooit tevoren. 

De werkzaamheden zijn nog niet afgerond, 

maar de hoogwerker heeft zijn dienst 

grotendeels al gedaan.  

De kosten van dit onderhoud vallen nog onder de geplande 

onderhoudskosten van dak en toren, die in 

2019 al voorzien waren. De kasbeheerder 

heeft alle kosten kunnen voldoen, maar de 

bodem van de kas is flink zichtbaar.  

Misschien een mogelijkheid voor u om de 

kerkbijdrage van 2020 te voldoen? 

Nu sommigen hun vakantiegeld hebben 

ontvangen en nog dubben of ze op 

vakantie gaan..is er wellicht enige hoop 

voor ons? 

Banknummers vindt u onder aan dit blad. U kunt er ook voor kiezen om 

maandelijks via incasso te betalen. We beraden ons -als parochie- over het 

instellen van een zgn. collecte-app via telefoon. 
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