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Contact

Parochiekern H. Blasius
Kerkdreef 4  
4451 AD Heinkenszand 
tel. 0113-561216 
e-mail: administratie@blasius.nl 
website: www.blasius.nl
Algemene informatie: J.J.A. Priem, 0113-561756, 
of 06-53165677, sjaakpriem@kpnplanet.nl 

Spreekuur
Iedere donderdagochtend van 10.00 uur tot 11.00 uur is er spreekuur in de pastorie.
U kunt dan terecht met al uw vragen/opmerkingen of voor het maken van afspraken 
over doop, huwelijk, misintenties en verkoop collectebonnen. U kunt persoonlijk 
komen of telefonisch afspraken maken via bovengenoemd telefoonnummer. 
 

Parochiecentrum
Het parochiecentrum is te huur voor bijeenkomsten na vieringen met een kerkelijke 
achtergrond zoals doop, eerste communie, vormsel en uitvaart. Ook bij de viering van 
een jubileum en andere aangelegenheden waarbij een Heilige Mis uit dankbaarheid 
wordt gelezen.
De huurprijs overdag bedraagt  € 50,00.
De huurprijs in de avonduren bedraagt € 75,00

Voor nadere informatie kunt u terecht bij:
W.T. Kok
Dorpsstraat 131
4451 AB  HEINKENSZAND
tel. 0113-562788
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Katholiek onderwijs in Heinkenszand

Wat maakt katholiek onderwijs zo bijzonder? Katholieken 
hebben een bijzondere cultuur van tweeduizend jaar die 
prachtige kunst en mooie muziek heeft voortgebracht. 
Een cultuur ook die rituelen kent om de goede en slechte 
momenten een plaats te kunnen geven en verder te kunnen 
met leven van alledag. Katholieken verstaan de kunst van het 
goede te genieten. Ook hebben ze oog voor ontwikkelingen 
in de samenleving waar ze kritisch naar kijken en hierna 

een doordacht standpunt over innemen. Katholieken hebben ook een cultuur van 
verhalen. Ook op de katholieke basisschool Jan van Schengenschool hechten we 
aan de vertelcultuur en besteden we aandacht aan levensbeschouwelijke verhalen 
waaronder allereerst de verhalen uit de Bijbel maar ook sprookjes en mythen kunnen 
een mooie aanvulling zijn op het levensbeschouwelijk onderwijs binnen de school. Ook 
maken we ruimte voor ervaringsverhalen van de kinderen en jongeren. Op de Jan van 
Schengenschool tonen we ons betrokken op mens en wereld wat o.a. tot uiting kan 
komen in onze deelname aan acties voor goede doelen. Ook hebben we een sterk gevoel 
voor gemeenschapszin. Vanuit onze verzoeningsgezindheid is er altijd de kans opnieuw 
te beginnen. Op de Jan van Schengenschool geldt er een sterke gerichtheid op vorming 
en persoonlijke groei van de leerlingen alsook van de leerkrachten. De school staat in 
nauw contact met de parochie. Vanuit de parochie is mevrouw Eveline Simonse als 
contactpersoon aanwezig bij de vergaderingen van de schoolcommissie.
Via de schoolvieringen, de kerstmusical of themavieringen in de kerk nemen de leerlingen 
actief deel aan het parochie-gebeuren.
De voorbereiding op de eerste Heilige Communie in groep 4 en de voorbereiding op 
het Heilig Vormsel in groep 8 vindt voor een groot deel plaats op school. Er is geen 
verplichting om mee te doen met de H. Communie of het H. Vormsel zelf. Wel gaan 
we ervan uit dat alle leerlingen van onze school, dus ook zij die niet katholiek zijn, de 
catecheselessen volgen en dus de voorbereidingen van de H. Communie en H. Vormsel 
van dichtbij meemaken. Voor verdere informatie:
 
R.K. Basisschool Jan van Schengen,   tel. 0113-562172 
Directeur: Herman van den Dries
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Voorwoord

Het laten verschijnen van de jaargids is inmiddels een goede traditie geworden. Het 
verschaft een beknopt, duidelijk overzicht van de vele facetten en zaken die te maken 
hebben met de parochiekern H. Blasius in Heinkenszand. U vindt er informatie over de 
H. Damiaanparochie waartoe onze kern behoort en over het bestuur, commissies en 
werkgroepen van onze kern. Naast een stukje geschiedenis over het ontstaan van de 
parochie wordt beschreven wat Caritas zoal doet, gaat het over parochiële tarieven en 
kun je lezen hoe onze Jan van Schengenschool omgaat met haar identiteit en hoe zij in 
nauw contact staat met de parochie. Kortom, een bron van informatie in een notendop. 
Wat opvalt in deze gids is dat er, ondanks een krimpende katholieke kerk, zoveel mensen 
de handen uit de mouwen willen steken en zich inzetten voor onze parochie. Meer 
dan 100 vrijwilligers laten hun betrokkenheid zien door middel van allerlei initiatieven 
de leefbaarheid van de parochie en van de wereld, waarin wij leven, te bevorderen en 
versterken.
Door de gewijzigde omstandigheden zijn binnen de Damiaanparochie drie clusters 
gevormd die op diverse gebieden samenwerken. Heinkenszand laat zien dat zij, samen 
met de kernen  ’s Heerenhoek en Lewedorp een goed cluster vormt, dat door structureel 
en goed overleg op verschillende onderdelen samenwerkt en elkaar versterkt.
Hoewel dit hoop geeft voor de toekomst moeten we echter wel beseffen dat de 
ontwikkelingen binnen de katholieke kerk, de neerwaartse spiraal, tot gevolg zal hebben 
dat in de toekomst tot nog verdere samenwerking zal worden overgegaan. Niet alleen het 
aantal gelovigen neemt af, maar ook ons pastorale team heeft het laatste jaar, o.a. door 
pensionering van een teamlid  en uitbreiding van taken van onze pastoor F. van Hees 
een flinke duit in het zakje moeten doen, waardoor de belasting voor de overblijvende 
teamleden steeds groter wordt. Met name het aantal weekendvieringen kan een probleem 
gaan vormen en de gelovigen in de hele H. Damiaanparochie zullen dit gaan merken. 
We kunnen daar moeilijk over doen, maar kunnen dit beter positief opvatten en ons 
oriënteren op de toekomst. Meer samenwerking met andere kernen zal in de (nabije) 
toekomst onafwendbaar zijn en het is dan ook een uitdaging voor elke parochiaan om 
daarin de juiste weg te vinden, naar elkaar en naar God.
Hopelijk is deze papieren gids, die nu voor u ligt, daarbij af en toe een wegwijzer.
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Geschiedenis
In het jaar 1406 bouwde Jan van Schengen op zijn grondgebied te “Heijne kijns zand” een 
kapel, die toegewijd werd aan de H. Blasius. 
De heren Van Schengen zijn nauw verbonden met de geschiedenis van Heinkenszand. 
De katholieken behoorden in die tijd parochieel tot de parochiekern van ’s-Heer Arendskerke. 
Door de bouw van de Blasiuskapel werd de zielzorg in Heinkenszand vergemakkelijkt. Deze 
zielzorg werd vervuld door pastoor Willem van Schengen, broer van genoemde Jan van 
Schengen. De huidige katholieke school te Heinkenszand is genoemd naar Jan van Schengen. 
Bij schrijven van paus Pius II van 30 december 1458, werd Heinkenszand een zelfstandige 
parochiekern met de Blasiuskapel als parochiekerk.
Ruim een eeuw later, bij de Reformatie in oktober 1578, werd de parochiekerk aan de 
katholieke eredienst onttrokken en ging de kerk over in handen van de hervormden. Deze 
kerk werd in 1843 afgebroken en op dezelfde plaats vervangen door de huidige kerk 
(tegenwoordig Dorpskerk genaamd). Als gevolg van de Spaanse overheersing in de 16e 
eeuw weken de Van Schengens uit naar de Zuidelijke Nederlanden, het tegenwoordige 
België. 
Hun eigendommen, waaronder slot Barbestein, werden in beslag genomen en kwamen in 
handen van de Goese staatsman Jacob Valcke. 
Door erfenis werd later Willem-Adriaan van Nassau-Odijk eigenaar van het slot. Deze 
laatste nam de katholieken in bescherming en het is bekend, dat in 1695 op slot Barbestein 
aan katholieken het H. Vormsel werd toegediend.
In de Franse tijd - rond 1795 - kregen de katholieken weer vrijheid van godsdienst. In het 
naburige ‘s-Heerenhoek werd in die tijd een katholieke kerk gebouwd en de katholieken 
uit Heinkenszand gingen daar ter kerke. Toch bleef het een wens van de katholieken te 
Heinkenszand om een eigen kerk te hebben. In 1804 werd daartoe het slot Barbestein door 
de katholieke gemeenschap aangekocht. Tot 1809 werd het slot echter herhaaldelijk bezet 
en ingericht als kazerne. Vanaf 1809 konden de katholieken over het slot beschikken voor 
het houden van erediensten. De pastorale zorg was in handen van de pastoor en kapelaan 
van ‘s-Heerenhoek.
In 1815 kreeg Heinkenszand een eigen pastoor. Het slot Barbestein bleef dienen als 
kerkgelegenheid en is in de periode tot 1856 diverse malen bouwkundig gerestaureerd.
In mei 1865 werd de eerste steen gelegd voor de huidige kerk naast het oude slot 
Barbestein. Na een bouwtijd van nog geen jaar werd de kerk in oktober 1865 feestelijk 
ingewijd. De kerk is een juweeltje van Neogotiek. De totale bouw- en inrichtingskosten 
bedroegen ƒ 29.291,00.
Het slot Barbestein bleef in gebruik als pastorie, maar raakte zodanig vervallen, dat begin 
vorige eeuw besloten werd om het slot af te breken en een nieuwe pastorie te bouwen. 
In 1906 werd deze huidige pastorie in gebruik genomen. De bouwkosten bedroegen  
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ƒ 13.500,00. In 2006 bestond de kerk, als gebouw, dus 140 jaar en de pastorie 100 jaar.
De huidige kerk is een beschermd monument, maar is wel geplaatst op een zgn. lijst van 
jonge monumenten. Beide gebouwen vergen het nodige aan onderhoudskosten. De pastorie 
is in 1993 aan de buitenzijde volledig gerenoveerd. De kerk is in fases gerestaureerd. De 
eerste en tweede fase van de restauratie vonden plaats in 1989 en 1991. Voorjaar 1996 
zijn de werkzaamheden afgerond.
Tot 1 januari 1988 werd de zielzorg in de parochiekern H. Blasius vervuld door een eigen 
pastoor. Vanaf 1988 wordt de pastorale zorg voor onze parochiekern, die de dorpen 
Heinkenszand, ‘s-Heer Arendskerke en ‘s-Heer Abtskerke omvat,  vervuld door een 
regionaal team van pastores.
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De Pater Damiaanparochie

De Pater Damiaan Parochie kent een eigen parochiebestuur welke onder voorzitterschap 
staat van een priester van het pastoresteam. Verder is iedere parochiekern met 1 lid 
vertegenwoordigd in het bestuur.  In dit nieuwe bestuur wordt nu het beleid bepaald 
voor de totale regio. 

Onder het nieuwe overkoepelende parochiebestuur functioneren de plaatselijke 
parochiekern-commissies. Aan deze plaatselijke parochiekerncommissies worden 
door het parochiebestuur diverse taken gedelegeerd. Uitgangspunt hierbij is om 
de plaatselijke geloofsgemeenschappen, met een eigenplaats van samenkomst en 
viering, vitaal te houden. 

Ons kerkgebouw blijft uiteraard toegewijd aan de H. Blasius. 

De samenstelling van de Parochiekerncommissie van de H.Blasius te Heinkenszand 
vindt u elders in deze parochiegids. Het bestuur van de Pater Damiaan Parochie is te 
bereiken via het pastoraal centrum.
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Pastoresteam

De pastorale zorg voor onze parochiekern is toevertrouwd aan een pastoresteam.
Naast de zorg voor onze parochiekern is het team ook belast met pastorale taken van 
andere parochiekernen op Zuid-Beveland en Schouwen-Duiveland.
De leden van het pastoraal team zijn

Fons van Hees, pastoor H. Pater Damiaanparochie             
T: 0111 - 720 565, E: fons.van.hees1@gmail.com

Thaddy de Deckere, parochievicaris
T: 06-26276050, E: thaddeusmhm@gmail.com

Ria Mangnus, pastoraal werkster, E: r.mangnus@rkwalcheren.nl

Wiel Hacking, pastoraal werker 
T: 06 - 17 598 152, E: wielhacking@gmail.com

Alida van Veldhoven, pastoraal werker 
T: 06 - 29 373 102, E: alidavanveldhoven@gmail.com

Postadres voor allen, Zusterstraat 4, 4461 JA Goes

Pastoraal Centrum
            
Binnen de Pater Damiaan Parochie functioneert een pastoraal centrum, van waaruit 
onder meer de administratieve ondersteuning van het pastoresteam plaatsvindt.
Het pastoraal centrum kunt u vinden aan de Zusterstaat 4, 4461 JA te Goes en is 
telefonisch te bereiken van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur.
tel. 0113-218610  website: www.rkmiddenzeeland.net
fax 0113-218743 e-mail: info@rkmiddenzeeland.nl 

Vicariaat 

Vicaris: P.M.P. Verbeek

Bezoek- en postadres:
RK Vicariaat Zeeland, Burg. Stulemeijerlaan 8, 4611 EE te Bergen op Zoom
tel. 0113-561764, e-mail: vic.middelburg@bisdombreda.nl
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Vieringen 

1e, 3e en 5e weekend van de maand:  zaterdag 19.00 uu
2e en 4e weekend van de maand: zondag 09.00 uur

Parochienieuws

Dit is het gezamenlijk blad van de bij de H. Pater Damiaanparochie aangesloten 
parochies. Parochienieuws verschijnt 8 keer per jaar en wordt door vrijwilligers, de 
zogenaamde parochiecontactpersonen, bij u thuis bezorgd.

Parochiekerncommissie
 
De parochiekerncommissie heeft de volgende taken:
- voorbereiden beleidszaken op pastoraal, organisatorisch en financieel gebied;
- uitvoeren van beleidszaken en uitvoeren van beheerstaken.
De eindverantwoordelijke pastoor is voorzitter van de parochiekerncommissie. 
De vice-voorzitter is gemachtigd om namens de voorzitter zaken af te handelen.
De parochiekerncommissie bestaat naast de voorzitter uit 6 leden, die door de 
bisschop benoemd worden. De parochiekerncommissie kiest uit zijn midden een vice-
voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Vice-voorzitter:  vacature

Secretaris:       Mevrouw A.M.G. Nelen-de Bakker,
 Stationsweg 30, 4451 HK Heinkenszand
 Tel: 06-15159919, e-mail: a_nelen@outlook.com

Penningmeester: De heer  P.C.J. Buysrogge
            Rozemarijnstraat 11, 4451 TP Heinkenszand
 tel. 0113-571501, e-mail: Pbuysrogge@zeelandnet.nl

Leden: De heer A.P. Geus
 Nagelkruidstraat 7, 4451 TK Heinkenszand
 tel. 0113-563667, e-mail: geusap@zeelandnet.nl

 De heer W.T. Kok
 Dorpsstraat 131, 4451 AB Heinkenszand
 tel. 0113-562788, e-mail: withkojo5@kpnmail.nl
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 De heer R. Steenbakker
 Kapelaan Koningstraat 16, 4453 BK ’s-Heerenhoek
 Tel. 0113-352058, e-mail: steentjes@zeelandnet.nl

 Mevrouw M. Courtin-de Jonge
 Hoefbladstraat 52A, 4451 TL Heinkenszand
 Tel. 06-12036195

Lid Damiaanbestuur:  Mevrouw A.M.A. Harten-Heilig
 Clara’s Pad 12, 4451 HD Heinkenszand
 Tel. 0113-563394, e-mail: anneke@familieharten.nl

Parochiekernwerkgroepen

De parochiekernwerkgroepen hebben de volgende taken:
- adviseren over pastorale beleidszaken;
- adviseren over financiële en organisatorische zaken 
  (begroting/jaarrekening e.d.).

In onze parochiekern bestaan de parochiekernwerkgroepen uit 14 door de bisschop 
benoemde leden. Deze leden worden voorgedragen vanuit de verschillende 
werkgroepen die binnen de parochiekern actief zijn. 
Hierna volgt een overzicht van deze werkgroepen, met daarbij vermeld de namen van 
de vertegenwoordiger in de desbetreffende parochiekernwerkgroep.  

Werkgroep Acolieten en misdienaars
Mevrouw A.M.A. Harten-Heilig
Clara‘s pad 12, 4451 HD Heinkenszand
tel. 0113-563394, e-mail: anneken@familieharten.nl

Werkgroep Caritas
Mevrouw Chantal Geus
e-mail: chantalgeus@hotmail.com

Werkgroep Collectanten
De heer J.J.A. Priem, 
Rembrandtstraat 10, 4451 AV Heinkenszand  
tel: 0113-561756,  e-mail:  sjaakpriem@kpnplanet.nl



Jaargids 2021 Parochiekern Heilige Blasius Heinkenszand

9

Werkgroep Dopen, Eerste Communie, 
en Bijzondere vieringen
Mevrouw A. Nelen-de Bakker
Stationsweg 30, 4451 HK Heinkenszand
Tel. 06-15159919, e-mail: addienelen@zeelandnet.nl

Vormsel
De heer A.P. Geus
Nagelkruidstraat 7, 4451 TK Heinkenszand
Tel. 0113-563667, e-mail: geusap@zeelandnet.nl
                
Werkgroep Kerkledenregistratie
Mevrouw M. van Goethem
Patrijshof 1, 4451 EW Heinkenszand
tel. 0113-563658, e-mail: evgoethem@zeelandnet.nl

Werkgroep Kerkversiering
Vacature

Werkgroep Koren
Mevrouw M.M.D. Hoondert-Courtin
Jacob Valckestraat 9, 4451 AW Heinkenszand
tel. 06-43528104, e-mail: hoondertjes@zeelandnet.nl

Werkgroep Kosterswerk
De heer T. de Gijsel
Gamander 5, 4451 TB Heinkenszand, 
tel 0113-562269, e-mail: t.degijsel2@kpn.nl

Werkgroep Lectoren
De heer B. van den Dries
Clara’s Pad 34a 4451 AH Heinkenszand
tel. 0113-562267, e-mail: basvddries@zeelandnet.nl

Werkgroep Meeleven en bezoek
Mevrouw L. Rijk-Rijk,
Nissezandweg 1, 4451 NB Heinkenszand   
tel: 0113-649324,  e-mail: ja.rijk-rijk@online.nl
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Werkgroep Onderhoud begraafplaats en tuin
De heer C. Koens
Zangvogelstraat 78, 4451 CE Heinkenszand
tel. 0113-562816

Werkgroep onderhoud gebouwen
De heer W.T. Kok
Dorpsstraat 131, 4451 AB Heinkenszand
Tel. 0113-562788, e-mail: withkojo5@kpnmail.nl

Werkgroep Publiciteit en Parochienieuws
Mevrouw M.G. Courtin-Rijk
Laan van Barbestein 16, 4451 AH Heinkenszand
tel. 0113-568500, e-mail: acourtin@zeelandnet.nl

Werkgroep Schoonmaak kerk
Mevrouw M.J. Sinke-Zagers
Venkel 8, 4451TM Heinkenszand
Tel. 0113-853086, e-mail: siza@zeelandnet.nl

Vergaderdata 2020

Parochiekerncommissie:  Parochiekernwerkgroepen: 
27 januari   10 februari
3 mei    17 mei
25 augustus   25 augustus
17 november   24 november
 
Koren 

Voor de koren treden de volgende personen op als contactpersoon:
Herenkoor: De heer P. Rijk
                       Hoendervogellaan 52, 4451 EN Heinkenszand
  tel. 0113-562371, e-mail: PNARijk@zeelandnet.nl
Dameskoor: Mevrouw M.M.D. Hoondert-Courtin
  Jacob Valckestraat 9, 4451 AW Heinkenszand
  tel. 06-43528104, e-mail: hoondertpiet@gmail.com 
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Free Spirit: Mevrouw L. Dobbelaar
                       Strandloperstraat 18, 4451 DD Heinkenszand 
  tel. 0113-563922, e-mail: L.dobbelaar@zeelandnet.nl

Kinderkoor:  Mevrouw E. Schout
                     Paardebloemstraat 1, 4451 TH Heinkenszand 
  tel. 0113-561031, e-mail: jufeliane@hotmail.com 

Caritas 

Wat is Caritas? 
Caritas of Diaconie is kortweg gezegd; hulp bieden aan mensen die het nodig hebben. 

Wie is Caritas? 
Caritas parochiekern Heinkenszand bestaat uit zes personen met elk een eigen inbreng 
en deskundigheid en is vertegenwoordigd in cluster west van de Pater Damiaan 
parochie, waardoor we veel samenwerken met de dorpen Lewedorp en ’s-Heerenhoek. 
In 2021 bestaat Caritas parochiekern Heinkenszand uit: 
Linda Rijk : redactionele teksten, website en facebook 
Marloes Rijk : vertrouwenspersoon, secretariaat 
Chantal Geus : afgevaardigde in parochiekern werkgroep en collecteschema 
Melvin Simonse : kasbeheer en coördinator vastenactie 
Petra Courtin : contact Jan van Schengenschool en PKN 
Pieter van den Dries : afgevaardigde kerstdiner 
Voor het voorzitterschap is momenteel een vacature. Deze rol wordt tijdelijk per 
toerbeurt door de overige leden ingevuld. 

Wat doet Caritas? 
Caritas heeft aandacht voor en biedt hulp aan mensen die door uiteenlopende 
oorzaken in de problemen zijn geraakt of dreigen te raken. Dit kunnen mensen zijn 
die veraf wonen of dichtbij. 

Hulp veraf 
De vraag voor hulp veraf in arme landen heeft meestal weinig signalering nodig. 
Vaak zijn de problemen veraf genoegzaam bekend of komen via de media. 
Daarnaast zijn er binnen de eigen parochiegemeenschap prima initiatieven voor 
hulp aan projecten veraf die op Caritas kunnen rekenen. Denk bijvoorbeeld aan de 
projecten Brazilië, Haïti, Roemenië, Stichting Nederland-Sri Lanka, Missiewerk. In 
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2019 is Caritas gestart met een nieuw regionaal gedragen project “stichting Vrienden 
Cliënten Emergis”. Deze stichting ondersteunt cliënten van Emergis, cliënten die na 
een lange behandeling in een kliniek weer zelfstadig(er) gaan wonen en leven. Vaak is 
er geen geld voor materialen of activiteiten denk aan inrichting van een woning, een 
cursus of een tweedehands fiets. 

Hulp dichtbij 
Armoede komt echter ook in onze eigen omgeving voor. Zorgelijk blijft dat de 
financiële positie van vooral alleenstaande ouders met kinderen en mensen met 
psychische problemen slecht is, aangezien zij deel uitmaken van de groepen die 
nog steeds het meest een beroep moeten doen op diaconale financiële hulp. Allerlei 
problemen kunnen een rol spelen: schuldenproblematiek, langdurig een laag inkomen, 
incidentele financiële tegenslag, onbekendheid met regelgeving en ingewikkelde 
formulieren, vastlopen in loketten van meerdere instanties en tenslotte angst en 
schaamte. 

Caritas wil hier een rol spelen: 
Het kan gaan om materiële hulp, maar ook om medeleven en bemiddeling bij het 
vinden van de juiste hulp of instantie. Het bieden van bemiddeling is zeker aan de orde 
bij zaken waar de tijdelijke hulp van Caritas ontoereikend is. Personen uit de eigen 
parochiegemeenschap kunnen voor zichzelf of voor anderen een beroep doen op 
Caritas. Ook wordt Caritas door een aantal contactpersonen geattendeerd op situaties 
waar hulp gewenst is en word er samengewerkt met Stichting Maatschappelijk 
Werk en Welzijn (SMWO). Zo kan Caritas een uitje of deelname aan het schoolkamp 
faciliteren voor wie dat zelf niet kan. Daarnaast wordt nauw samengewerkt met de 
werkgroep “Bezoek zieken en bejaarden”. Zo bezoekt Caritas eind van het jaar bijna 
100 ouderen, zieken en nabestaanden en overhandigt hen een kerstpakket. 

Samen met de Diaconie van de Protestante kerk wordt jaarlijks in een oecumenische 
viering aandacht aan hulpinstanties zoals Noodopvang De Bevelanden, Stichting 
Leergeld et cetera. Ook voor de voedselbank collecteren we regelmatig. 

Kent u iemand in uw omgeving die materiele of financiële hulp kunt gebruiken, dan 
kunt u de signalen opvangen en doorgeven. Voor vragen of hulp kunt u contact 
opnemen met een van onze vertrouwenspersonen:

* Petra Courtin: 0113562237 of petra@beaucourtin.nl 
* Marloes Rijk: 0646567935 of marloesrijk@hotmail.com 
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Middelen 
Wij worden in onze doelstelling ondersteund door de parochianen, die onze hulp 
mogelijk maken door giften en bijdragen aan collectes. Waarvoor langs deze weg 
onze dank. Wilt u ook graag een bijdrage leveren aan de Caritaskern Heinkenszand 
dan kan dat op bankrekening Caritaskern Heinkenszand: NL77RABO0346056063 

Contact: 
E-mail: caritas@blasius.nl 
Facebook: https://www.facebook.com/caritas.paterdamiaan 
Internet: http://www.blasius.nl/diaconie/caritas 

Financiën

Parochiekernbijdrage
Eén van de belangrijkste bronnen van inkomsten is de parochiekernbijdrage. Het 
betreft in principe een vrijwillige bijdrage voor de bekostiging van de pastorale zorg 
en de instandhouding van kerkelijke gebouwen. 

Jaarlijks wordt ieder gezin gevraagd om deze bijdrage. Het betreft dus een 
gezinsbijdrage, waarbij aan inwonende kinderen vanaf 18 jaar afzonderlijk om een 
bijdrage gevraagd wordt. Als richtlijn voor de parochiekernbijdrage wordt aangereikt 
een bijdrage van 1 % van het netto besteedbaar inkomen.  
Met nadruk zij erop gewezen, dat dit niet meer dan een handreiking is en dat het een 
ieder vrij staat zelf de hoogte van de bijdrage te bepalen. 
Voor huwelijk-, uitvaart- en crematiediensten wordt niets in rekening gebracht als in de 
voorafgaande 3 jaar minimaal de kosten voor die vieringen aan parochiekernbijdrage 
is betaald.  Als de bijdrage lager is, dan wordt onderstaand tarief in rekening gebracht 
onder aftrek van de totale parochiekernbijdragen over de laatste drie jaar.

Tarieven
Huwelijkdienst   €  612,00         
Uitvaartdienst   €  612,00         
Jubileumdienst      €  307,00
Crematiedienst      €  408,00 (+ reiskosten pastor)  
Parochiekernbijdrage  €  132,00  
Doop, communie, vormsel  €  132,00
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Als u deelneemt aan de jaarlijkse parochiekernbijdrage met een minimum van 
€ 132,00 wordt geen bedrag in rekening gebracht voor het toedienen van H. Doopsel, 
Eerste H. Communie en het H. Vormsel. Als u besluit om dit minimumbedrag aan 
parochiekernbijdrage niet te voldoen, verwachten wij van u bij deelname aan een van 
deze sacramenten telkens een eenmalige bijdrage van € 132,00. 

Bent u niet in staat dit bedrag te betalen, dan bestaat de mogelijkheid van deze regeling 
af te wijken. Neem in dat geval contact op met de vice-voorzitter van het bestuur. 

Onafhankelijk van deelname aan de parochiekernbijdrage kost een misintentie € 11,00. 

Rekeningnummers
NL29RABO0128502126 t.n.v. Parochiekern H. Blasius Heinkenszand
NL98INGB0000286055 t.n.v. Parochiekern H. Blasius Heinkenszand

Collectebonnen

Sinds enige jaren bestaat in onze parochiekern de mogelijkheid om collectebonnen 
aan te schaffen die in plaats van contant geld in de collectemandjes gedeponeerd 
kunnen worden. Deze bonnen zijn interessant voor mensen die fiscaal al in aanmerking 
komen voor aftrek vanwege giften. Collectebonnen worden verkocht achter in 
de kerk, voorafgaand aan de viering op elke eerste zondag van de maand én iedere 
donderdagmorgen op de pastorie. Er zijn collectebonnen te koop ter waarde van € 0,50, 
€ 1,00 en € 2,00. Bij aankoop krijgt u een kwitantie die als bewijs dient voor de fiscus. 
Als u meer informatie wenst, kunt u altijd even langs komen op de verkoopmomenten.
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Procedure bij overlijden

Om zorg te kunnen dragen voor een goed verloop van uitvaarten in de parochiekern van 
de H. Blasius is het noodzakelijk dat alle hierbij betrokkenen op de hoogte zijn van de te 
volgen procedure. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de familie eerst contact heeft met de 
begrafenisondernemer. Deze zorgt ervoor dat de avondwake, uitvaartdienst en eventuele 
begrafenis op ons kerkhof of een crematie met de parochiekern geregeld wordt. 
Binnen onze parochiekern zijn voor diverse onderdelen van deze procedure een aantal 
verantwoordelijke personen en werkgroepen aangewezen. Op de volgende pagina treft 
u een overzicht aan met de namen en contactgegevens van deze personen.
Voor een eventuele avondwake, waarbij 2 lectoren voorgaan,  is in onze parochiekern 
een boekje beschikbaar. 
Ten behoeve van de uitvaartdienst kunt u eventueel zelf een liturgieboekje samenstellen 
of een boekje samenstellen met de hulp van de liturgiegroep. Hiervoor kunt u contact 
opnemen met mevrouw A. Nelen, Stationsweg 30, tel. 06-15159919. De kosten voor het 
vermenigvuldigen van het boekje zijn € 50.00.
Iedereen is vrij in de keuze van een bedrijf voor het vervaardigen en plaatsen van een 
grafsteen.
 
Vanaf 1 januari 2021 gelden de volgende tarieven:

Gebruik mortuarium € 230,00
Grafrecht 20 jaar € 1750,00
Reserveren graf 20 jaar € 1080,00
Verlenging grafrecht met 10 jaar € 570,00

Asurn in urnenveld 20 jaar € 1245,00
Reserveren urnenveld 20 jaar € 440,00
Verlenging urnenveld10 jaar €  503,00
Verstrooien van de as € 200,00
Dragers van de kerk     €      125,00
Plaatsingskosten monument op urnenveld €        25,00
De tarieven kunnen nog wijzigen.
 
Ongeacht de opbrengst van de collecte bij de uitvaartdienst zal de overledene 
gedurende 6 achtereenvolgende weken in de eucharistieviering worden herdacht. Als de 
collecteopbrengst hoger is dan het bedrag voor 6 intenties zal het resterende bedrag, in 
overleg met de familie, binnen 2 jaar eveneens aan misintenties worden besteed.  
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pastores pastores team
zie dienstrooster in 
parochienieuws

mortuarium de heer C. Koens Zangvogelstraat 78 tel. 0113-5628 16

begraafplaats de heer C. Koens Zangvogelstraat 78 tel. 0113-5628 16

kosters
de heer Th. de Gijsel
J.J.A. Priem

Gamander 5          
Rembrandtstraat 10

tel. 0113-562269
tel. 0113-561756

lectoren
mevr. C. Vermuë
de heer B. van den Dries

Oostweg 2 
Clara’s Pad 34a

tel. 0113-562224
tel. 0113-562267

werkgroep
meeleven

mevrouw L. Rijk-Rijk Nissezandweg 1 tel. 0113-649324

dragers begrafenisondernemer

koor
mevrouw L. de Gijsel
mevrouw M. Hoondert

Gamander 5
Jacob Valckestraat 9

tel. 0113-562269 
tel. 0113-562360

acolieten
de heer J.J.A. Priem
de heer A. Courtin

Rembrandtstraat 10
Laan van Barbestein 16

tel. 0113-561756
tel. 0113-568500

facturering mevr. H. Vermue Slaakweg 5 tel. 0113-562062


