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Pastoor Fons van Hees op 72-jarige leeftijd overleden 

Vanwege het overlijden van onze pastoor A.M.S. (Fons) van Hees 

ontvangt u van ons een extra nieuwsbrief, waarin we terugblikken op het 
leven van de pastoor. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wilt u reageren? 
Stuur dan uw reactie in maximaal 5 regels per e-mailbericht naar onze redactie: 
 

rkwalcheren@zeelandnet.nl 
 
Deze reacties zullen we in een volgende nieuwsbrief plaatsen. 

mailto:rkwalcheren@zeelandnet.nl


 

 

Pastoor Fons van Hees overleden 

Gisteren, dinsdag 31 januari 2023, is pastoor Fons van Hees van de H. Pater 

Damiaanparochie op Schouwen Duiveland en De Bevelanden en pastoor van de H. 
Maria Parochie Walcheren in hospice Kaanshuis in Zierikzee overleden. 
 
Pastoor Van Hees kampte in 2020 met een ernstige longaandoening. Na een lang 
revalidatietraject werd lymfeklierkanker bij Van Hees geconstateerd. In juli 2021 werd hij 
genezen verklaard. Van Hees meldde daarover: ,,Vlag uit en bazuingeschal en God en de 
dokter lof. Ik ben heel dankbaar.’’ In november 2021 nam hij voorzichtig een deel van zijn 
pastorale taken weer op zich. 
 
Maar het noodlot sloeg opnieuw genadeloos toe. In een kanselbericht meldde het 
parochiebestuur op 12 december 2022 het naderende overlijden van pastoor Fons van 
Hees. Hij bleek ongeneeslijk ziek en werd snel na de vreselijke onheilstijding opgenomen in 
hospice Kaaskenshuis in Zierikzee. Daar overleed hij gisteren, gesterkt door de laatste 
sacramenten, op 72 jarige leeftijd. 

 

 

 
Foto: © Peter Vrancken 

 

 

 



 

 

In memoriam pastoor Fons van Hees 

Fons van Hees werd op 25 februari 1950 geboren in Maastricht. Na zijn school-

opleidingen ging hij als archivaris werken bij het Rijksarchivaat in de Limburgse 

hoofdstad. 

 

In 1977 ,,werd ik geroepen tot het priesterschap’’. Hij volgde de theologiestudie aan de 

Universiteit voor theologie en Pastoraat in Heerlen en werd in 1986 door bisschop mgr. 

Huub Ernst aangesteld als pastoraal werker in Goes. Twee jaar later, in 1988, werd Van 

Hees door mgr. Ernst tot priester gewijd en was hij achtereenvolgens werkzaam in de 

parochies van Roosendaal, Breda en Roosendaal. In 2013 werd hij pastoor in Goes. Na het 

terugtreden van pastoor Paul de Maat werd Fons van Hees ook pastoor van de H. Maria 

Parochie Walcheren,. Hij werd op zaterdagavond 8 september 2018 geïnstalleerd door 

vicaris drs. Paul Verbeek. 

 

 

Foto: © Peter Vrancken 

 

Na zijn installatie zei Fons van Hees over zijn dubbelfunctie het volgende: ,,Al met al toch 

weer een klus erbij, waarbij het heen-en-weer reizen een extra factor is. Maar ik kijk blij 

vooruit naar mijn misschien wat beperkt thuiskomen in uw parochie. Daarbij heb ik het diepe 

vertrouwen in de Heer dat Hij ons werk als priester, als pastor, als bestuur en vrijwilligers en 

het geheel de geloofsgemeenschap met zijn stuwing zal begeleiden. En daar ben ik Hem en 

u allen heel dankbaar voor.’’ 

 



 

 

De veertigdagentijd van pastoor Fons van Hees in 2018 

Fons van Hees, toen alleen nog pastoor van de Damiaanparochie op Schouwen-

Duiveland en Zuid Beveland, maakte tijdens de Veertigdagentijd in 2018 een 
bedevaart naar Suriname. 

,,Deze reis gaf dit jaar een bijzonder karakter,’ vertelde pastoor Van Hees na terugkeer 
desgevraagd. ,,Voor mij is de vasten altijd een periode van bezinning. Ik drink geen 
alcohol en intensiveer mijn gebedsleven.’’ Dat doet Van Hees aan de hand van de 
lezingen van het getijdenboek. ,,Door de daglezingen over Mozes, die zijn volk uit Egypte 
leidt, beleef ik de Veertigdagentijd sterker.’’ 
 
,,Aanvankelijk beleefde ik deze reis als een onderbreking van de Veertigdagentijd, maar 
achteraf gezien is het een verrijking van deze periode geweest.’’ Pastoor Fons van Hees 
legde het uit. ,,Het was een reis van de redemptoristen in samenwerking met de 
norbertijnen naar Suriname in de sporen van Peerke Donders. De zalige Peerke Donders 
was een redemptorist uit Tilburg. Het heiligdom van Peerke Donders ligt in de parochie 
van norbertijnen van de abdij van Berne.’’ 
 
,,Suriname is een mooi land met een prachtige natuur. We bezochten Batavia, een plaats 
midden in de oerwouden van Suriname. Hier heeft Peerke Donders onder de melaatsen 
geleefd en gewerkt. We bezochten de kathedraal in Paramaribo, waar hij begraven is en 
een centrum in deze stad waar nog steeds leprapatiënten verpleegd worden. Tijdens de 
bedevaart waren er verschillende vieringen. We vierden de eucharistie in de kathedraal 
en ook in een dorp met Marrons.’’ Marrons zijn afstammelingen van slaven uit Afrika. Ze 
wisten zich indertijd uit de slavernij te bevrijden en vestigden zich in de oerwouden. 

Tijdens de reis overleed een van de leden van het gezelschap. Fons van Hees daarover: 
,,Vanuit het dorp van de Marrons maakten we ‘s avonds een tocht naar de moerassen 
waar reuzenschildpadden leven. Het was een flinke tocht. Daarna werd pater Gaston 
Ribbens (80) niet goed en is hij overleden. Hij was een Vlaamse redemptorist die 
missionaris is geweest in Congo. Hij genoot van de reis naar Suriname en herkende veel 
van Congo. Hij is een zalige dood gestorven. Op zaterdag 10 maart 2018 is hij in Essen 
(België) begraven. Zijn dood had een grote impact op de groep, maar liet ons ook 
ervaren dat wij door lijden en dood heen op weg zijn naar de verrijzenis van Pasen en 
dat is de eigenlijke betekenis van de Veertigdagentijd.’’ 



 

 

Pastoor Fons van Hees aangenaam verrast op 70-ste verjaardag 

Voor pastoor Fons van Hees verliep zijn 70-ste verjaardag op 25 februari 2020 anders 

dan gedacht. Van Hees werd voor dringende zaken verzocht aan te schuiven bij een 
vergadering in Goes. Dus toog de pastoor, plichtsgetrouw als hij was, naar het 
parochieel centrum in Goes. 
 
In Goes werd pastoor Van Hees aangenaam verrast door collega’s, alle leden van de 
parochiebesturen Boven de Schelde, emeriti en vertegenwoordigers van de verschillende 
kernen van de H. Pater Damiaanparochie (zie foto). 

 

 
Foto: Jac van Damme 

Toenmalig vicevoorzitter Victor Slenter had na een langdurige zoektocht het leven van de 
jubilaris op een komische manier uiteengezet. Dat leest u hierna, in een afzonderlijk artikel. 
 
Pastoraal werker Rens Stobbelaar zong het volgende, zelf gecomponeerde,  verjaardagsliedje 
en begeleidde zichzelf op gitaar. 
 

In de vaart van de Zeeuwse stromen 
is ooit een mens gekomen 

Vader Zoon en Geest 
En nu ook Fons van Hees 

Bij de stroom van de rivieren 
Ging men ooit brevieren 

Vandaag gaat deze pastoor 
In elk kerkje voor 

 
Van haamstee tot zierikzee 
Hanswest en kwedamme 
Ovezand en heintjesslik 

Lewedurp en s’heerenhoek 



 

 

Van Hoes en ok nae walchren 
Maria riep de pastoor 

Middelburg en Vlissingen 
En vergeet Domburg nie hoor 

 
Vriendelijk eenvoudig zachtmoedig 

Damiaan en Maria ineen 
Meneer pastoor die heet Fons 

En ie is er gewoon een van ons 
Fons kwam graag naar hier 

Nee het is geen marinier 
Vol passie t’s me wat 

Toeren naar dorp en stad 
Vandaag vieren we jouw naam 

En dat je met ons wilt gaan 
Naar stromen en naar wegen 

Op wat komt op hoop van zegen 
Nu vandaag een dag voor jou 

Laat je aan dit samen-zijn laven 
Even geen storm en rivier 

Maar vandaag een rustige haven 
 

 
Foto: © Peter Vrancken 



 

 

Van misdienaar in Limburg tot pastoor in Zeeland 

Toespraak van Victor Slenter, destijds vicevoorzitter van de H. Pater Damiaan-

parochie ter gelegenheid van de 70e verjaardag van A.M.S. (Fons) van Hees op 25 
februari 2020 
 
Meneer pastoor, beste Fons, 
 
In de eerste plaats: Toen we je uitnodigden voor een etentje voor je 70e verjaardag zijn 
we helemaal vergeten je te vertellen dat we ook nog een paar andere mensen hadden 
uitgenodigd, onze welgemeende excuses daarvoor en het zal niet meer gebeuren. Maar 
het samen deelnemen aan de maaltijd heeft iets dat niet alleen met samen vieren in de 
Kerk, maar ook met samen danken en vieren met de grote familie rondom de kerk kan 
worden geassocieerd. 
 
Ik heb even gekeken hoe het de wereld er 
op je geboortedag, 25 februari 1950,  
uitzag. Je bent geboren onder een gunstig 
gesternte: ’s nachts was het 1 graad, 
overdag 10 graden, 4 uur zonneschijn en 
windkracht 4 uit het west noordwesten, 
eigenlijk bijna hetzelfde weer als vandaag. 
We hadden het kabinet Drees, waar je pas 
65 jaar later de vruchten van zou plukken, 
en natuurlijk hadden we koningin Juliana. 
 
Dan vergeet ik nog te vermelden waar je 
geboren bent: in Maastricht, in de wijk 
Wyck, in een huis aan de Maas naast de 
decanale kerk van st. Martinus in Wyck 
met de zwarte Christus, en de Ridder 
brouwerij van de familie van Aubel (1857), 
de geboorteplaats van de Wieckse Witte in 
1988. Toen de Wieckse Witte geboren 
werd was jij al 38 en mogelijk heb je nog 
levendige herinneringen aan de geboorte 
van dat bier. Je had twee broers, Paul en 
Robert, je hebt een zus Josee, en één 
petekind onder je neefjes. 
 

 De Martinuskerk in Maastricht. 
 Foto: © Peter Vrancken 

 
Je Maastrichtse achtergrond heb je nooit verloochend, integendeel, tot op de dag van 
vandaag ben je daarmee bezig. Vorig jaar zag ik een nieuw studieboek bij je thuis liggen 
met daarin de enige correcte Maastrichtse schrijf- en spreektaal. Ook vind je het niet erg 
dat ik geen Maastrichts terugspreek als we weer eens in het dialect bezig zijn, ik lees en 
versta het wel en dat is voor jou genoeg. 
Een kleine anekdote: Zoals iedereen hier weet heeft het nu drie zondagen achter elkaar 
gestormd, niet alleen hier. Vorige week zondag ging de kinderoptocht in Sittard niet door, 
afgelopen zondag ook de grote optocht. Mijn vrouw en ik zijn carnavalliefhebbers, maar 
een carnaval zonder optochten is voor ons geen echt carnaval. We zijn dus in Zeeland 
gebleven en we zaten zondag, lichtelijk verdrietig, hier in de kerk. 



 

 

De preek die Fons had samengesteld was gebaseerd op een liedje van Guus Meeuwis: 
Het is goed om hier te zijn. Wij waren echter liever ergens anders geweest. Toen ik dat 
per mail meldde kreeg ik in onberispelijk Maastrichts dialect van Fons terug: Jaomer 
Victor, dat geer neet zeet kinne goon bloze en viere… 
 
Als kind zong Fons in het knapenkoor dat door zijn vader (in diverse stukken kom ik hem 
tegen als Fons van Hees, alias de Witte vaan Hees, tegen die voor de Limburger 
jarenlang de rubriek Monumentaal verzorgde, piano en dwarsfluit speelde, dirigent was 
van het kerkkoor van St. Martinus in Wyck, en muzikant van de Avantikapel, werd geleid 
en vervolgens door naar het volwassenenkoor. Zo leerde hij de dynamiek van het 
kerkelijk jaar al vroeg kennen. De priesterroeping groeide toen al, maar het idee raakte 
wat ondergesneeuwd toen de verwarring in de Kerk ontstond. 
 
We slaan een aantal jaren over in het Maastrichtse en belanden in de tijd dat Fons 
werkte in het Rijksarchief en de archiefschool volgde in Limburg, beter gezegd in 
Maastricht. Het rijksarchief was gevestigd in het voormalige Minderbroedersklooster. Hij 
studeerde af op de inventaris van de schepenbank van de vrije heerlijkheid Stein. 
Zijn naam en zijn toekomst worden genoemd in de voetnoten van het historisch jaarboek 
voor het land van Swentibold (1996), als medeauteur met R Goossens van de 
beschrijving van de doop- huwelijks en overlijdensregisters ter inzage op het Rijksarchief 
in Limburg uit 1980). Fons heeft die affiniteit voor de kerk en de geschiedenis altijd 
gehouden. Zo is hij nu samen met iemand anders bezig met het bestuderen van de 
kerkgeschiedenis van Schouwen Duiveland. 
 
Na de tijd in het Rijksarchief is Fons in Heerlen theologie gaan studeren en met een 
stage in België priester geworden. Op 23 mei 1988 werd hij gewijd door bisschop Ernst 
en benoemd tot pastoor in de toenmalige Maria Magdalena parochie in Goes. In 1992 
volgde een benoeming in de Roosendaalse O.L.V. van Fatimaparochie, in 1996 riep 
bisschop Muskens hem terug naar Breda voor diocesane taken. In 2002 keerde Fons 
terug naar Roosendaal als pastoor van de O.L.V. parochie aan de kade. Per 1 septem-
ber 2013 is Fons benoemd als pastoor van de nieuw gevormde Damiaanparochie. Hij 
volgde Paul Verbeek op, die naar Bergen op Zoom vertrok om dat met zijn vicariaat te 
combineren. Tot zover de geschiedenisboekjes over leven en werken van pastoor Fons 
van Hees. 
 
Sinds mijn benoeming in het bestuur van de Damiaanparochie heb ik Fons veel beter 
leren kennen. Fons laat zich in mijn beleving van zijn beste kant zien als een hartelijk en 
een mild mens. In de anderhalf jaar tijd dat ik hem wat beter ken heeft hij een keer in 
Frankrijk een ernstig auto-ongeval meegemaakt waar hij gelukkig heelhuids uitkwam, en 
een keer een ongelukje tijdens de proefrit met een elektrische fiets. Hij heeft een zwak 
voor oesters, chocolade, Belgisch bier, uit eten, vakanties, retraites en stedentrips. Hij is 
sociaal bewogen en oprecht geïnteresseerd in andere mensen. Hij schuwt de moderne 
tijd niet en mailt en Appt erop los, ondanks de problemen die hij eerder heeft gehad met 
de diefstal van zijn mailaccount. De moderne kant van onze pastoor is ook op Youtube te 
zien: er staat een filmpje met hem op over het Paastriduüm van 27 maart 2016 in Goes: 
Pasen is het belangrijkste feest van de Christenheid, met 119 weergaven, daar kunnen  
er nog wel wat bij, dames en heren! 
 
Ik denk dat ik namens het hele parochiebestuur en alle andere aanwezigen spreek als ik 
zeg dat wij je veel dankbaarheid verschuldigd zijn voor de manier waarop je het pastoor 
zijn in deze parochie boven alles stelt, soms zelfs -volgens ons- boven het belang van je 
eigen gezondheid. 



 

 

Het is geen gemakkelijke tijd om in je eentje pastoor te zijn in twee parochies die samen 
ongeveer een vijfde van het oppervlak van het gehele bisdom hebben en wij zijn niet 
alleen dankbaar, maar ook verheugd dat jij die roeping nog met zoveel enthousiasme 
invult in onze parochie. 
 
Genoeg gesproken. Fons, wij hopen dat we met deze gezamenlijke maaltijd iets terug 
kunnen doen voor al die jaren dat jij voor ons, onze parochianen en voor ons bisdom 
beschikbaar hebt gestaan. We hopen ook dat we als een soort van familie beschouwd 
kunnen worden. Namens de Heilige Pater Damiaanparochie bied ik je bij dezen een klein 
verjaardagscadeau aan voor je 70e verjaardag: een stedentrip…  om zelf ook even stil te 
staan bij deze mijlpaal in je leven. We hopen dat we nog lang gebruik kunnen maken van 
je diensten. En om met dat laatste af te sluiten, een citaat van jezelf: 
“Als priester mag je de stolp waaronder wij denken te leven openen, zodat het leven de 
diepe waarde van de eeuwigheid krijgt” Fons, geniet van deze dag zoals wij van jou 
genieten! 
 
Victor Slenter, vicevoorzitter Damiaanparochie 
Redactioneel bewerkt door Peter Vrancken 

 

 
De jaarlijkse processie in Wijck trekt altijd veel belangstellenden. De 
Martinuskerk vormt het vertrek- en eindpunt. De processie trekt ook 

de straat, waar het geboortehuis van Fons van Hees staat.. 
Foto: © Peter Vrancken



 

 

Pastoor van Hees ten voeten uit  

Pastoor Fons van Hees was een aimabele, rustige man. Hij trad zelden op de 

voorgrond en deed zijn werk met veel passie. 
 
Een voorname taak die op zijn schouders rustte was het voorzitterschap van de 
afzonderlijke besturen van de H. Pater Damiaanparochie op De Bevelanden en 
Schouwen Duiveland en de H. Maria Parochie Walcheren. 
 
Het leiden van de bestuursvergaderingen liet hij over aan de beide vicevoorzitters van de 
parochiebesturen, die daardoor veel werk van de pastoor uit handen namen. En als 
pastoor Fons van Hees al met geschillen en conflicten werd geconfronteerd, had hij het 
daar vaak zichtbaar moeilijk mee. In tegenstelling tot de vicevoorzitters probeerde Van 
Hees altijd een minnelijke oplossing te bewerkstelligen. Dat lukte hem helaas niet altijd. 
 
Groeten 
Vorig jaar september bezocht pastoor Van Hees een bijeenkomst, georganiseerd door 
het ouderenpastoraat Boven de Schelde in ‘s Heerenhoek. Marinus van den Berg was 
die middag te gast om een lezing te verzorgen over ouderen en eenzaamheid. 
 
Aan het eind van de bijeenkomst vroeg Marinus of aanwezigen in de zaal nog suggesties 
hadden. Fons stond op en gaf aan hoe belangrijk het is om iedereen die je onderweg 
tegenkomt te begroeten. ,,Mensen reageren soms verbaasd, omdat dat niet vaak 
gebeurt. Een gesprek kan er uit voortvloeien. Vooral in dorpen kan dit erg leuk zijn, 
omdat je dan de familienaam te horen krijgt en je deze dus zomaar kan linken aan 
mensen die jij kent. Het is dan al gauw: oh jij bent er één van die familie! Wat dan weer 
gauw een leuk gesprek oplevert.’’ Belangrijk vond Fons het dus om mensen altijd te 
groeten. 
 
Het Geheime dagboek van Hendrik Groen 
Fons van Hees was een grote fan van de succesvolle en door veel kijkers gevolgde 
dramaserie het Geheime dagboek van Hendrik Groen, dat in 2022 uitgezonden werd 
door Omroep Max. 
 
Dat bleek toen hij eens een vergadering van een werkgroep bijwoonde op Walcheren en 
bijtijds aankondigde, ,,dat hij wellicht iets eerder weg moest, want hij wilde het Geheime 
dagboek van Hendrik Groen echt niet missen. En voordat hij thuis was, moest hij eerst 
nog naar Zierikzee rijden.’’ 
 

 

 

 

 

 



 

 

Zijn laatste plichtpleging in Vlissingen 

De laatste voor parochianen zichtbare en openbare plichtpleging in Vlissingen 

voor pastoor Fons van Hees was de door heel veel parochianen betreurde sluiting 

van de Onze Lieve Vrouwekerk, eind april 2022. 

 

Op de foto draagt pastoor Van Hees de sleutel van het voormalige Vlissingse Godshuis 

naar buiten. Even daarvoor heeft hij de deuren van de kerk voor het laatst afgesloten. 

 

Foto: © Peter Vrancken 

 



 

 

Fons van Hees en René Heinrichs: twee studiegenoten 
René haalt herinneringen op 

Fons ken ik vanuit de opleiding op de Hogeschool voor Theologie en 

Pastoraat in Heerlen. Fons was opgeleid als archivaris en had ook als zodanig 
gewerkt. Hij koos voor Theologie en voor de weg van het priesterschap. Fons 
had altijd een lach op zijn gezicht en studeerde hard. Fons was geen man op de 
voorgrond, stond altijd intens genietend op een afstandje. Hij gebruikte nooit 
grote woorden maar was subtiel in zijn humor en benadering van mensen. 
 

Zelf koos ik voor de catechese en het onderwijs. Fons ging voluit voor het pastoraat 
in de parochie. Gelukkig. We verloren elkaar uit het oog. Fons ging richting Breda. Ik 
bleef werken op scholen in Limburg. 
 
Toen ik in 1988 begon te werken als aalmoezenier op de Vliegbasis Woensdrecht 
kwam ik ook in het bisdom Breda te wonen en te werken zonder op de loonlijst van 
dit bisdom te staan. Zo af en toe ontmoetten Fons en ik elkaar. 
 
Toen Fons vicaris was benaderde ik hem om onze pelgrimsherberg ‘Nos Repos in 
het Franse Augy sur Aubois in te zegenen. En dat vond Fons prachtig. Jan en Irene 
van Hondel uit Goes reden hem naar onze herberg in Frankrijk. Fons zegende de 
herberg in in 2001. 
 
En elke vijf jaar ging hij voor in de H. Eucharistie uit dankbaarheid. Ook afgelopen 
jaar ging Fons nog voor in een eucharistieviering. Zo ontmoette hij ook onze beide 
zonen. Hij kreeg ook met hen een bijzondere band. Dat blijkt wel uit het feit dat onze 
jongste zoon hem vroeg hun huwelijk in te zegenen, komende juli. 
 
Fons wist mensen te raken door zijn eenvoud, integer zijn en zijn diep geloof. 
Fons ontmoette zijn vroeger buurmeisje met wie hij was opgegroeid tijdens het 
laatste jubileumfeest van de pelgrimsherberg in juni jl. Na zestig jaar zagen ze elkaar 
weer. Prachtig weerzien. We gaan hem missen. We houden van Fons. En we 
danken hem. 
 
Moge hij rusten in de Vrede van zijn Heer op wie hij volledig vertrouwt/ 
vertrouwde. 
 
René Heinrichs, 
aalmoezenier b.d. 



 

 

Uitvaartplechtigheid 

De plechtige uitvaart van pastoor Fons van Hees zal plaatsvinden op woensdag 8 

februari a.s. vanaf 12.00 uur in de H. Maria Magdalenakerk, Singelstraat 9 in Goes. 

Deze plechtigheid kunt u online volgen via www.kerkdienstgemist.nl 

 

Na de uitvaartplechtigheid volgt de crematie in besloten kring. 

 

Afscheid nemen 

Komende dinsdag, kan er om 18.30 uur afscheid van pastoor Fons van Hees worden 

genomen in de HH. Petrus- en :Pauluskerk aan de Lombardstraat 3 in Middelburg. 

Aansluitend vindt er vanaf 19.30 uur in deze kerk een avondwake plaats. 

 

Een nachtwake van dinsdagavond 21.30 uur tot woensdagmorgen 11.00 uur wordt 

gehouden in de H. Maria Magdalenakerk in Goes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colofon 
Deze extra nieuwsbrief voor en over R.-K. Walcheren e.o. is samengesteld door onze 

hoofdredacteur Peter Vrancken. Medewerking verleenden Jacques van Damme, 

aalmoezenier b.d. René Heinrichs, Victor Slenter, pastor Rens Stobbelaar en Jeannette 

Vrancken. 

 

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het niet toegestaan deze 

nieuwsbrief, geheel dan wel gedeeltelijk, elders opnieuw te publiceren of op welke 

wijze dan ook openbaar te maken dan wel te vermenigvuldigen. 

 

 

 

 

http://www.kerkdienstgemist.nl/

