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Deze uitspraak heb ik overgenomen uit een 
krantenartikel van de PZC van zaterdag 4 maart 2017, 
alweer tweeëneenhalf jaar geleden. Ze komen uit 
de mond van onze bisschop van Breda: Jan Liesen, 
die sinds 28 januari 2012 ons bisdom bestuurt met de 
wapenspreuk: ‘Deus providevit’ (God zal er in voorzien).

Bisschop Liesen is niet vaak in de krant te vinden; hij zoekt de 
publiciteit niet op. ‘Ik ben slechts dienaar, niet de baas’ zegt hij 
in dat bewuste artikel. ‘Als je de daad niet bij het woord kunt 
voegen, moet je voorzichtig zijn’. Hij doelt daarmee op de zwa-
re tijden die ook het bisdom Breda meemaakt. Kerken sluiten; 
het aantal parochies neemt af (in 2005: 104, 2015: 34 en in 2019 
nog 33) mede door fusies en het aantal beroepskrachten zal de 
komende jaren dalen van 72 (2019) naar 61 (2022) tot vermoede-
lijk 53 in 2024.
Het is dan ook verwonderlijk en positief dat we binnenkort bin-
nen het samenwerkingsverband ‘Boven de Schelde’( H. Maria-
parochie en H. Pater Damiaanparochie) met vier beroepskrach-
ten, waarvan drie pastoraal werkers, mogen vertoeven. Zet dat 
af tegen het totaal van 28 priesters en 31 pastoraal werkenden 
en je visie verandert. In ons bisdom zijn nu nog 99 gebouwen 
met een kerkelijkse status. Ons samenwerkingsverband telt er 
al 10; In heel het bisdom zijn 7 toeristenkerken, waarvan er al 
5 ‘Boven de Schelde’ dienst doen.
‘Mensen moeten dagelijks aan hun geloof werken, de band 

met God aanhalen en 
daar duidelijk voor 
uitkomen’, zegt de 
bisschop. “Ook met 
elkaar, als er geen 
priester, diaken of 
pastoraal werker 
in de buurt is’. Dan 
vervolgt hij met de 
uitspraak die ik hier-
boven citeer. ‘Elkaar 
helpen lijkt zo sim-
pel, maar je moet het 
vooral doen!
Eenvoudige bijeen-
komsten en hulp kan 
een nieuw klimaat 
van geloof, hoop en 
liefde laten ontstaan. 

Meer dan een groot kerkgebouw of een grote organisatie zal dit 
het kenmerk zijn  van de geloofsgemeenschap in de toekomst’

Hiermee sluit ik het aanhalen van citaten af, die hij deed in dat 
interview. Ik leg het naast het streven van het bisdom om geloofs-
gemeenschappen te vitaliseren en kerken die een toekomst met 

Christus willen steun te bieden. Elke christen heeft een unie-
ke mogelijkheid hieraan mee te hel-

pen: renoveer/
vernieuw je 
geloof! Via bij-
eenkomsten, 
die in het najaar 
starten en waar-
in het boek ‘Als 
God renoveert’ 
de parochie van 
onderhoud naar 
bloei, als leidraad 
wordt gebruikt, 
durven we boven-
genoemde uitspra-
ken van de bisschop 
als daadkrachtig te 
bestempelen. Ook 2,5 
jaar na dato spreekt 
dat verlangen nog 
steeds, ondanks harde 
cijfers van het Bisdom-
magazine februari 2019.

Inleidend woord van de hoofdredacteur…
In september starten alle onderwijsinstellingen weer op; zelfs bij onze zuiderburen die zich zo strikt 
vasthouden aan de zomerstop tussen 1 juli – 1 september. We staan er misschien weinig bij stil, maar 
we vertrouwen onze kinderen bijna dagelijks toe aan toegewijde mensen die veel meer doen dan 
enkel: lezen, schrijven, rekenen en taal.  
In de afgelopen maanden schreven we over het ontstaan van katholiek onderwijs in verschillende 
kernen van onze parochie. Dit keer richt ik mijn aandacht in de kern van dit blad vooral op opvoeden 
en onderwijs in het algemeen en basisscholen in het bijzonder.
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Algemeen

Levensbeschouwing?
Wat houdt levensbeschouwelijk onderwijs eigenlijk in ? Is het een voorgeschreven handleiding, waarbij precies 
vaststaat welke kleur de tekeningen hebben, of mag een leerkracht-team ook buiten de plaatjes kleuren? 
We richten ons op het bekendste materiaal dat veel bijzondere scholen in onze parochie gebruiken.

 

Trefwoord is al 25 jaar dé methode voor levensbeschouwing op 
de basisschool. Centraal in Trefwoord staat de leefwereld van 
kinderen. Kinderen worden uitgedaagd om aan de hand van 
eigentijdse verhalen en Bijbelverhalen na te denken over levens-
beschouwelijke thema’s.

Trefwoord biedt dagelijks materiaal waarmee levensbeschou-
welijke thema’s verkend worden.  Elke dag vindt de leerkracht 
een losstaande korte activiteit, gebaseerd op het kalenderbeeld. 
Bovendien is er een website met dagelijks extra onderdelen.
Wekelijks zorgen drie domeinen voor verbreding en verdieping 
van het thema:
•  Bronnen en tradities: welk licht laten de levensbeschouwelijke 

bronverhalen op het thema schijnen? De meeste bronverhalen 
zijn afkomstig uit de Bijbel (de joods-christelijke traditie). Ook 
verhalen uit andere levensbeschouwelijke tradities worden 

geplaatst, zoals de islam, het hindoeïsme en het boeddhisme.
•  Kind: voor welke vragen en dilemma’s komen kinderen in hun 

eigen leefwereld te staan? De vragen en dilemma’s bevinden 
zich op sociaal-emotioneel terrein.

•  Samenleving: welke rol speelt het thema in de samenleving?  
De bijdragen geven een eigen kijk, waarbij de actualiteit het uit-
gangspunt is.

In Trefwoord wordt veel gebruikgemaakt van gevarieerde coö-
peratieve werkvormen, bijvoorbeeld kringactiviteiten, interviews 
en zoekopdrachten. In een film worden kinderen over een thema 
geïnterviewd. En met een ‘reportage op locatie’ (exclusief voor 
Trefwoord gemaakt) betrekken ze ook de wereld buiten de school 
erbij. Naast de liedjes zijn er ook andere geluidsfragmenten 
waarmee kinderen actief aan de slag kunnen gaan.
Kinderen komen al lang niet meer allemaal uit dezelfde ‘bloed-
groep’ als het over geloof gaat. Zonder de groep 0 als ongelovi-
gen te bestempelen en AB als de meest orthodoxe, mag men aan-
nemen dat leerkrachten er alles aan doen om een respectvolle 
houding te bewerkstelligen. Bloed laten vloeien is uit den boze!

Richard Gielens

Op zondag 15 september is er weer een oecumenische bieeên-
komst in ’t Kerkje van Ellesdiek. Op deze derde zondagmiddag van 
september starten we weer met de maandelijkse oecumenische 
bijeenkomsten met een Zeeuws dialect als voertaal. De overden-
king wordt deze keer verzorgd door Nel Roggeband in het dialect 
van Tholen. Het thema is: Werentig, ’t is wezenlijk waer! Het koor 

Pius Plus zal die middag meewerken.De bijeenkomst begint om 
14.30 uur. De toegang is gratis; er wordt gecollecteerd voor de 
Stichting Focus 2 die zich inzet voor hulp bij oogziekten in Burkina 
Faso, en voor de onkosten van ’t Kerkje. 

Jan Minnaard, Oecumenische Werkgroep Ellesdiek

Presentatie pastor Alida van Veldhoven
De bisschop van Breda heeft besloten om 
pastoraal werkster Alida van Veldhoven 
met ingang van 1 september 2019 te benoe-
men tot pastoraal werkster in de H. Maria 
Parochie Walcheren en in de H. Pater 
Damiaanparochie.
Alida van Veldhoven is 53 jaar. Ze is elf 
jaar werkzaam in het bisdom Breda, in 
verschillende pastorale functies. De laat-
ste vier jaar is ze werkzaam geweest als 
pastoraal werkster in de H. Mariaparochie 

in Etten-Leur. Alida van Veldhoven woont in Ossendrecht en zal 
daar voorlopig ook blijven wonen. In onze parochies zal ze naast 
algemene pastorale taken bijzondere aandacht gaan geven aan 
het pastoraat voor jonge gezinnen en aan de diaconie. Ook de 

voorbereiding op Eerste Communie en het Vormsel zal waar-
schijnlijk in haar takenpakket komen.
Ons pastoraal team en onze parochiebesturen zijn blij met haar 
komst en zien uit naar een goede samenwerking met haar.
De presentatie van Alida van Veldhoven vindt plaats tijdens de 
eucharistieviering op zondag 15 september om 10.00 uur in de 
kerk van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans in Vlissingen.  
Aansluitend aan de viering is er gelegenheid om kennis te maken 
met haar. 

Let op: in dit weekend zullen er een beperkt aantal vieringen 
plaatsvinden in de kerken van de Pater Damiaan, vanwege 
de installatie van onze nieuwe pastor. Raadpleeg hiervoor het 
rooster van vieringen en diensten voor in dit blad.
Foto@sintelisabethparochie.nl 

Eucumeniese bieeênkomst
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Zaterdag 31 augustus
08.00 uur  Goes
 Eritrese gemeenschap
19.00 uur  Heinkenszand
 T. Brooijmans-Eucharistieviering
 Free-Spirit
19.00 uur  Ovezande
 F.van Hees-Eucharistieviering
 Samenzang
19.00 uur  Goes
 W. Martens-Viering van W&C
 Con Amore

Zondag 1 september
22e zondag door het jaar
09.00 uur  ´s-Heerenhoek
  P. de Maat-Eucharistieviering
  Dames en Herenkoor
09.15 uur  Zierikzee
  H. Buijssen-Eucharistieviering
  Willibrorduskoor
09.30 uur  Hansweert
  Liturgie Groep Viering van W&C
  Gemengd Koor
10.00 uur  Vlissingen
 F. van Hees-Eucharistieviering
10.45 uur  Goes Terweel
  Manuel Don Viering van W&G
10.45 uur  Lewedorp
  T. Brooijmans Eucharistieviering
  Con Dios. KND + C
  PC te gast bij RK
11.00 uur  Kwadendamme-Buitenviering
 Liturgiegroep-Viering van W&C
 Singing Voices
11.00 uur  Goes
 H. Buijssen Eucharistieviering
  Con Amore
11.00 uur  Haamstede
   Liturgie Groep Viering van W&C
 orgelspel door Elvira Vos-Simons

Dinsdag 3 september
09.30 uur  Goes
 F. van Hees-Eucharistieviering
 Dagkapel

Woensdag 4 september
09.15 uur  Goes
 K. Van de Wiele
 Startviering 
 Bisschop Ernst school
14.00 uur  Lewedorp De Kraayert
  ds. Wisse

Donderdag 5 september
09.00 uur  Zierikzee
 F. van Hees
 Openingsviering 
 Sint Willibrordusschool
10.00 uur  Goes Ter Valcke
  W. Hacking Viering van W&C

Zaterdag 7 september
19.00 uur  Ovezande
  W. Hacking Viering van W&C
 Oal In    Moestuinviering

19.00 uur  Goes
  A. Ladonski Viering van W&C
  Herenkoor

Zondag 8 september
23e zondag door het jaar
09.00 uur  Heinkenszand

H. Buijssen - Eucharistieviering
 Dameskoor
09.15 uur  Zierikzee
  F. van Hees - Eucharistieviering
  Willibrorduskoor
09.30 uur  Hansweert
  W. Hacking Viering van W&C
  Samenzang
10.00 uur  Goes ADRZ
  W. Martens Viering van W&G
10.00 uur  ‘s-Heerenhoek
 Zondag Ochtend Anders
10.45 uur  ’s-Heerenhoek
 R. Stobbelaar Viering van W&C
 Samenzang
10.45 uur  Lewedorp
  T. Brooijmans Eucharistieviering
  Eligiuskoor
11.00 uur  Kwadendamme
  W. Hacking Viering van W&C
  St. Caecilia
11.00 uur  Goes
  F. van Hees Eucharistieviering
  Herenkoor
11.00 uur  Haamstede
   H. Buijssen-Eucharistieviering
    orgelspel door Elvira Vos-Simons

Dinsdag 10 september
09.30 uur Goes
 H. Buijssen-Eucharistieviering
 Dagkapel

Woensdag 11 september
14.00 uur  Lewedorp – De Kraayert
  T. Brooijmans - Eucharistieviering
14.30 uur ‘s-Arendskerke-Poelwijck
  W. Martens-Viering van W&C

Vrijdag 13 september
09.00 uur  ’s-Heerenhoek
 R. Stobbelaar-schoolviering

Zaterdag 14 september
09.00 uur  Zierikzee
 Eritrese gemeenschap
19.00 uur  Lewedorp
 Viering zondagmorgen
 In Vlissingen
19.00 uur  Goes
 Viering zondagmorgen
 In Vlissingen

Zondag 15 september
24e zondag door het jaar
09.00 uur   ’s-Heerenhoek
 viering in Vlissingen
09.15 uur  Zierikzee 
 Viering in Vlissingen
09.30 uur  Ovezande

Viering in Vlissingen

09.30 uur  Hansweert
  Viering in Vlissingen
10.00 uur  Vlissingen
  Pastoraal team van De H. Pater 

Damiaanparochie en de H. 
Mariaparochie  Walcheren

  Presentatie van pastoraal werk-
ster Alida van Veldhoven

11.00 uur  Kwadendamme 
  H. Buijssen- Eucharistieviering
  Sint Caecilia  Poolse viering
11.00 uur  Goes
  T. Brooijmans- Eucharistieviering
. L’Esprit
11.00 uur  Haamstede

viering in Vlissingen
16.00 uur Zierikzee
  F. van Hees Vesperviering

Dinsdag 17 september
09.30 uur Goes
 H. Buijssen-Eucharistieviering
 Dagkapel

Woensdag 18 september
14.00 uur  Lewedorp – De Kraayert
  H. Buijssen–Eucharistieviering

Zaterdag 21 september
19.00 uur  ’s-Heerenhoek
 F. van Hees - Eucharistieviering
 Dames en Herenkoor
19.00 uur  Goes
  L. Schout Viering van W&C
  Herenkoor

Zondag 22 september
25e zondag door het jaar 
09.00 uur  Heinkenszand

W. Hacking-Viering van W&C
 Herenkoor
09.15 uur  Zierikzee
  F. van Hees Eucharistieviering
  Willibrorduskoor
09.30 uur  Ovezande
  H. Buijssen Eucharistieviering
  Pius X
09.30 uur  Hansweert
  R. Stobbelaar Viering van W&C
  Samenzang
10.45 uur  Lewedorp-oecumenische viering
 W. Hacking
 Eligiuskoor
11.00 uur  Kwadendamme
  R. Stobbelaar-Viering van W&C
  Sint Caecilia
11.00 uur  Goes
  H. Buijssen Eucharistieviering
  Herenkoor
11.00 uur  Haamstede
   F. van Hees-Eucharistieviering
 Cantate Domino uit Middelburg

Dinsdag 24 september
09.30 uur Goes
 F. van Hees-Eucharistieviering
 Dagkapel

Kerkdiensten
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Woensdag 25 september
14.00 uur  Lewedorp – De Kraayert
  F. van Hees-Eucharistieviering

Zaterdag 28 september
09.00 uur  Goes
 Eritrese gemeenschap
19.00 uur  Kwadendamme
 F. van Hees-Eucharistieviering
19.00 uur  Heinkenszand 
    T. Brooijmans-Eucharistieviering
    Herenkoor
 19.00 uur Goes 
 W. Martens Viering van W&C
 Herenkoor

Zondag 29 september 
26e zondag door het jaar
09.00 uur  ‘s-Heerenhoek
  Liturgie Groep Viering van W&C
  Missicanto
09.30 uur  Ovezande
  H. Buijssen Eucharistieviering
  Pius X
10.00 uur  Zierikzee
  Liturgie Groep
 Gezinsviering
10.00 uur  Middelburg
 F. van Hees-Eucharistieviering
10.45 uur  Lewedorp
   T. Brooijmans-Eucharistieviering 

Free Spirit
10.45 uur  Terweel
 Louis Schout Vering van W&G
11.00 uur  Goes
  P. de Maat Eucharistieviering
  Herenkoor
11.00 uur  Haamstede
   Y.van Spaandonk
  Viering van W&C
 Vocaal Ensemble uit 
 de Westhoek
11.00 uur  Hansweert
  H. Buijssen-Eucharistieviering
 Dweilbandfestival
19.30 uur  Burgh-Haamstede
 RK Onze Lieve Vrouwe kerk
 F. van Hees
 Marijke Wessels
  oecumenische. Taizé viering

Dinsdag 01 oktober
09.30 uur Goes
 F. van Hees-Eucharistieviering
 Dagkapel 
19.00 uur Heinkenszand-Rozenkransviering
 Liturgie Groep
 Dameskoor
19.00 uur  ‘s-Heerenhoek
 Liturgie Groep
 Maria viering
 Dames en Herenkoor

Woensdag 02 oktober
14.00 uur  Lewedorp – De Kraayert
 ds. Wisse 

Donderdag 03 oktober
10.00 uur  Goes Ter Valcke
 H. Buijssen Eucharistieviering

Zaterdag 05 oktober
09.00 uur  Zierikzee
  Eritrese Gemeenschap
  Sluiting 13.00 uur
19.00 uur  Ovezande 
  R. Stobbelaar
  Oal In
 Dierendagviering
19.00 uur  Heinkenszand
 F. van Hees Eucharistieviering
 Free Spirit
19.00 uur  Goes
  A. Ladonski Viering van W&C
  Con Amore

Zondag 06 oktober
27e zondag door het jaar
09.00 uur  ´s-Heerenhoek
  R. Stobbelaar-Viering van W&C
  Dames en Herenkoor
09.15 uur  Zierikzee
  F. van Hees Eucharistieviering
  Willibrorduskoor
09.30 uur  Hansweert
  Gastvoorganger
 Eucharistieviering
 Gemengd zangkoor
10.45 uur  Lewedorp-
 R. Stobbelaar-Viering van W&C
  Con Dios    KND+C
11.00 uur  Kwadendamme
  H. Buijssen-Eucharistieviering 
11.00 uur  Goes
  F. van Hees-Eucharistieviering
 Con Amore.
11.00 uur  Haamstede
 Liturgie Groep
  Gregoriaans gezongen door 

koorleden uit diverse kernen

Dinsdag 08 oktober
09.30 uur  Goes
 F. van Hees-Eucharistieviering
 Dagkapel

Woensdag 09 oktober
14.00 uur  Lewedorp – De Kraayert
 T. Brooijmans Eucharistieviering
14.30 uur  ´s-H Arendskerke  Poelwijck
 W. Martens-Viering van W&C

Zaterdag 12 oktober
08.00 uur  Goes
 Eritrese gmeenschap
19.00 uur  Ovezande

Viering zondagmorgen 
 in Heinkenszand
19.00 uur  Heinkenszand
 Viering zondagmorgen 
 In Heinkenszand
19.00 uur  Goes
 Viering zondagmorgen 
 In Heinkenszand

 Zondag 13 oktober
28e zondag door het jaar
09.15 uur  Zierikzee
 viering in Heinkenszand
 09.30 uur Hansweert
 viering in Heinkenszand
10.00 uur  Heinkenszand
 H. Pater Damiaanviering
 Regionale viering
 Pastoraal team Koren
 Young Spirit
 Sint Blasiuskoor
 Dames Pius X
10.45 uur  ‘s- Heerenhoek 
 viering in Heinkenszand
10.45 uur  Lewedorp
 viering in Heinkenszand
11.00 uur  Kwadendamme
 viering in Heinkenszand
11.00 uur  Goes
  viering in Heinkenszand
11.00 uur  Haamstede
  viering in Heinkenszand

Dinsdag 15 oktober
09.30 uur  Goes
 F. van Hees-Eucharistieviering
 Dagkapel

Woensdag 16 oktober
14.00 uur  Lewedorp – De Kraayert
 H. Buijssen Eucharistieviering

Zaterdag 19 oktober 
19.00 uur Heinkenszand
  F. van Hees Eucharistieviering
  Dameskoor
19.00 uur  Goes
  E. Traas Viering van W&C
  L’ Esprit

Zondag 20 oktober
29e zondag door het jaar
09.00 uur ‘s- Heerenhoek 
 F.van Hees-Eucharistieviering
 Herenkoor
09.15 uur  Zierikzee
  H. Buijssen-Eucharistieviering  
 Willibrorduskoor
09.30 uur  Ovezande
  Liturgie Groep-Viering van W&C
09.30 uur  Hansweert
  W. Hacking-Viering van W&C
  Gemengd koor
10.45 uur  Lewedorp
  F. van Hees-Eucharistieviering
  Eligiuskoor
11.00 uur  Kwadendamme
  W. Hacking Viering van W&C
  Sint Caecilia
11.00 uur  Goes
  H. Buijssen Eucharistieviering
  L’Esprit
11.00 uur  Haamstede
  J. Heezemans-Viering van W&C
  Samenzang

Kerkdiensten
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16.00 uur  Zierikzee-Vesperviering
 F. van Hees

Maandag 21 oktober
14.30 uur  Ovezande
  M. van Dijke-Viering van W&G
  Mariaviering mmv Pius X 
  koorleden

Dinsdag 22 oktober
09.30 uur Goes
 F. van Hees-Eucharistieviering
 Dagkapel

Woensdag 23 oktober
14.00 uur  Lewedorp – De Kraayert
 F. van Hees-Eucharistieviering

Zaterdag 26 oktober
09.00 uur  Goes
 Eritrese gemeenschap
19.00 uur  ’s-Heerenhoek
 T. Brooijmans-Eucharistieviering
 Dames en Herenkoor
19.00 uur  Domburg
 F. van Hees-Eucharistieviering
19.00 uur  Goes
 W. Martens-Viering van W&C
 Herenkoor

Zondag 27 oktober 
30e zondag door het jaar
09.00 uur Heinkenszand
  Liturgie Groep-Viering van W&C
  Herenkoor
09.15 uur  Zierikzee
  Liturgiegroep-Viering van W&C   

Willibrorduskoor
09.30 uur  Hansweert
  Liturgie Groep-Viering van W&C
  Samenzang
09.30 uur  Ovezande
 H. Buijssen-Eucharistieviering
 Pius X

10.00 uur  Middelburg 
 F. van Hees-Eucharistieiviering
10.45 uur Lewedorp
  P. de Maat Eucharistieviering 
10.45 uur  Terweel
  T. Brooijmans- Viering van W&G
11.00 uur  Kwadendamme
  Liturgie Groep Viering van W&C
11.00 uur  Goes
  H. Buijssen-Eucharistieviering
  Herenkoor
11.00 uur  Haamstede
  Liturgie Groep
 Samenzang
 Gitaarspel  Marinus Vreeke
19.30 uur  Kloetingen-Geerteskerk
 oecumenische Taizé dienst
 Rens Stobbelaar
 Geertes Cantorij

Dinsdag 29 oktober
09.30 uur  Goes
 F. van Hees-Eucharistieviering
 Dagkapel
19.00 uur  Heinkenszand-Rozenkransviering
 Liturgie Groep
 Dameskoor

Woensdag 30 oktober
14.00 uur  Lewedorp – De Kraayert
 T. Brooijmans-Eucharistieviering

Vrijdag 01 november
Allerheiligenviering
19.00 uur Goes
 F. van Hees-Eucharistieviering
 Herenkoor

Zaterdag 02 november
Allerzielenviering
19.00 uur  ’s-Heerenhoek
 R. Stobbelaar-Viering van W&C
 Missicanto

19.00 uur  Heinkenszand
 T. Brooijmans-Eucharistieviering
 Herenkoor
19.00 uur Kwadendamme
  W. Hacking-Viering van 

W&C 
19.00 uur  Zierikzee 
 F. van Hees-Eucharistieviering
 Willibrorduskoor
19.00 uur Goes
 H. Buijssen-Eucharistieviering
 Con Amore
19.00 uur  Ovezande
 A.v. Veldhoven-Viering van W&C
 Oal-In  Jongerenviering

Zondag 03 november
31e zondag door het jaar
09.15 uur  Zierikzee
 Liturgie Groep-Viering van W&C
09.30 uur  Hansweert
 H. Buijssen-Eucharistieviering
10.45 uur  Lewedorp
 W. Hacking-Viering van W&C
11.00 uur  Goes
 H. Buijssen-Eucharistieviering
 Con Amore
11.00 uur  Haamstede
 F. van Hees-Eucharistieviering 
 L’ Esprit
14.00 uur  Ovezande
 F.van Hees-Allerzielenviering
 Pius X

Dinsdag 05 november
09.30 uur  Goes
 H. Buijssen-Eucharistieviering
 Dagkapel

Woensdag 06 november
14.00 uur  Lewedorp – De Kraayert
 ds. M Wisse
14.30 uur  ’s-Arendskerke-Poelwijck
 W. Hacking-Viering van W&C

Op zaterdag 7 september houdt 
parochiekern Ovezande weer een 
ludieke actie voor de voedselbank. 
Vanaf 14.30 uur kunt u voor een 
kleine bijdrage deelnemen aan 
rondleidingen in de dorpsmoestuin 
onder leiding van Willy Verbeek, 
zijn moestuincollega’s en de 
schoolkinderen. In de moestuin en 
in de kerktuin staan vanaf 14.30 uur 
koffie en thee met iets lekkers voor 
u klaar.

Om 17.00 uur wordt het diner opgediend 
in de kerktuin bij Hoofdstraat 58 en 60 (bij 
slecht weer binnen).

Dit diner wordt bereid met allerlei ingre-
diënten, groenten en fruit uit de dorps-
moestuin. Voor slechts €10,00 geniet u van 

heerlijke seizoensgerechten en steunt u 
het goede doel, want de opbrengst komt in 
het geheel ten goede aan de voedselbank. 

Vanaf 19 augustus kunt u reserveren voor 
dit diner en zijn er ook dinerbonnen te 
koop.

Verras met deze dinerbonnen eens iemand 
die nooit uit eten gaat, of iemand die een 
leuk uitje verdient, en vraag ze mee naar 
het DORPSMOESTUIN DINER! Na het 
diner willen we deze middag samen afslui-
ten in een jongerenviering om 19.00 uur.
in samenwerking met koor Oal In en voor-
ganger Wiel Hacking. Houdt u deze mid-
dag alvast vrij in uw agenda en meld je 
aan,  dan maken we er samen met u weer 
een geslaagde actie van!

Voor het dorpsmoestuin diner is iedereen 
van harte uitgenodigd, wel of niet uit de 
parochiekern Ovezande en jong en oud.

Dorpsmoestuin diner

6



DAMIAANTJE

De jaarlijkse vormelingendag Lopend 
Vuurtje van het Bisdom Breda wordt 
gehouden op zaterdag 9 november 2019 
in Bergen op Zoom. Lopend Vuurtje is 
bedoeld voor tieners die het heilig Vormsel 
gaan ontvangen of dit sacrament recent 
ontvangen hebben. De vormelingendag is 
een unieke kans voor tieners om leeftijd-
genoten van andere parochies te ontmoe-
ten. Elk jaar komt een grote groep vorme-
lingen uit heel het bisdom samen.
Inspirerend en uitdagend programma
De dag begint met een eucharistieviering 
waarin bisschop Liesen de hoofdcele-
brant zal zijn. Tijdens deze viering kunnen 
vormelingen allerlei taken hebben: van 
vlaggendrager tot collectant en van lector 
tot misdienaar. Iedereen wordt bovendien 
uitgenodigd enthousiast mee te zingen.
Daarna worden de vormelingen in het 
Vlammenspel uitgedaagd met hoofd-, 
hart-, en doe- opdrachten. Via allerlei 
personages ontdekken zij wat de kracht 
van de Geest in je leven kan betekenen. 
Ook is er een ontmoeting met de bisschop. 
Tijdens een moment van ‘vraag maar 
raak’ krijgen zij de gelegenheid met hem 
in gesprek te gaan. ‘s Middags is er 

een grote spelshow waaraan iedereen 
deelneemt. Alle kennis van de ochtend 
komt dan goed van pas. Nu komt het erop 
aan dat alle hoofden, harten en handen 
samen in actie komen. De dag wordt 
gezamenlijk afgesloten met voor ieder een 
persoonlijke zegen.
‘Vertrouwen’
Bijzonder welkom tijdens Lopend Vuur-
tje zijn de ouders van de vormelingen en 
de vormselbegeleiders. Voor hen is er op 
deze dag een inspirerend programma met 
als thema ‘Vertrouwen’. Ook voor hen is er 
een ontmoeting met de bisschop.

PRAKTISCH
De voorbereidingen zijn volgens de orga-
nisatie al in volle gang. Opgave: Charlotte 
den Toonder of Richard Gielens, werk-
groep vormselvoorbereiding 2019 Pater 
Damiaanparochie.
Locatie: Lievevrouweparochie
Bergen op Zoom
Datum en tijd: zaterdag 9 november 2019, 
van 9.45 tot 15.30 uur
Aanmelding: via de eigen parochie.
Meer informatie: 
lopendvuurtje@bisdombreda.nl

MISDIENAARSWEEKEND
In centrum Bovendonk in Hoeven zal in het weekend van 20-22 september een 
misdienaarsweekend zijn voor alle misdienaars (9-21 jaar) uit het bisdom. Alle-
maal leuke activiteiten worden er dan gedaan. Dit jaar zijn ook alle kinderen 
welkom, die hun H. Communie gedaan hebben en (nog) geen misdienaar zijn, 
maar wel eens willen zien en meemaken hoe dat is. Kom je ook kijken? Geef je 
op of vraag een folder aan via: anneke@familieharten.nl. of via  Charlotte den 
Toonder, famtoonder@zeelandnet.nl.

VORMELINGENDAG LOPEND VUURTJE 
OP 9 NOVEMBER 2019

GEBEDJE VOOR HET NIEUWE 
SCHOOLJAAR

God, geef ons durf
om de schouders onder dit schooljaar te 
zetten, 
om er iets goeds van te maken,
iets wat positief is. 
Geef ons de durf
om dingen die verkeerd gaan
onder ogen te zien en aan te pakken.
God, geef ons durf
om vriendschappen te onderhouden 
en nieuwe aan te gaan
zodat iedereen erbij kan horen. 
God, blijf bij ons dit schooljaar, 
bij de leuke en bij de minder leuke dingen. 
Amen.

Wat hoop jij te leren dit schooljaar? Schrijf 
of teken het in de schooltas hiernaast. 
Kleur hem daarna mooi in. 

GEZINSVIERINGEN EN KINDERNEVENDIENST IN AUGUSTUS EN SEPTEMBER: 

Zondag 25 augustus: 10.00 uur kringviering 
Goes. De kringviering is een korte viering, 
geschikt voor kinderen van 0 tot 8 jaar en 
hun ouders en grootouders. Met liedjes, 
bewegingen en activiteiten waarin we de 
kinderen betrekken, raken de kinderen al 
op jonge leeftijd bekend met de kerk.  

Zaterdag 7 september: 19.00 uur moestuin-
viering/kindernevendienst Ovezande.

Zondag 8 september: 10.00-12.00 uur 
Zondagochtend Anders, pastorie 

’s Heerenhoek, Deken Holtkampstraat 11.
Zondagochtend Anders is voor kinderen 
van 0 tot 12 jaar en hun ouders en groot-
ouders. We komen samen, luisteren naar 
een verhaal, gaan aan de slag met dat 
verhaal en maken dan samen een viering. 
Afsluitend eten we met elkaar.  
10.45 uur Kindernevendienst Lewedorp

Zondag 29 september:
10.00 uur Gezinsviering Zierikzee
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Algemeen

Op 1 januari 2019 werd het een feit: Stichting Katholiek Onderwijs Borsele 
(SKOB) en PRISMA (een koepel van negen scholen) fuseerden tot een 
nieuwe groep: Prisma-scholen, bestaande uit dertien scholen. We blikken 
terug, maar ook vooruit met Rinus Voet en Jos Huijbrechts, die samen met 
Anton Wullems het nieuwe college van bestuur vormen.  
Op 21 februari jl. voerde ondergetekende een open gesprek over de Prisma-
scholengroep.

SAMEN STERKER
We schrijven 1994 als binnen de toen-
malige directeurenkring van katholieke 
scholen in de Bevelanden meer toenade-
ring tot elkaar zoekt. De vraag naar meer 
specifiek geschoold personeel (met name 
op het gebied van leerlingenzorg) nam toe 
en door samenwerking kon men zo meer 
deskundigheidsbevordering aanbieden via 
een breder scholenbudget. Ook risico’s in 
de financiering van de veelal kleine scho-
len konden zo worden afgedekt.
Vier katholieke scholen in Borsele (Kwa-
dendamme, Heinkenszand, Ovezande 

en ’s-Heerenhoek) kwamen tot overeen-
stemming om 1 januari 1997 op te gaan in 
SKOB. Katholieke scholen in Goes, Mid-
delburg en Vlissingen zochten in dezelf-
de periode toenadering tot andere ker-
nen met een katholieke basisschool en 
vormden zo stapsgewijs PRISMA vanaf 
1996. De Martinusschool In Oost-Souburg 
moest voortijdig haar deuren sluiten en 
RKBS ‘Gaudeamus’ Middelburg was drif-
tig op zoek naar een partner om katholiek 
onderwijs binnen de Zeeuwse hoofdstad 
te behouden. Ook bij de protestants-chris-
telijke tak van het bijzonder onderwijs 
zag men dreigende wolken boven onder-
wijsland en ook zij voelden de noodzaak 
tot lijfsbehoud in breder verband.

RELATIE KERK & SCHOOL
De directe band met de plaatselijke katho-
lieke kerk werd logischerwijs losser; de 
pastoor maakte niet langer deel uit van het 
schoolbestuur, maar een van de leden van 
het pastoresteam bewaakte de identiteit 
binnen de scholenfusie.
Het behoud van godsdienstig onderwijs 
was belangrijk, want ouders stuurden 
(ook toen al) hun kinderen naar de school 

die hen het beste uitkwam: logistiek niet 
te ver van huis en het moest vooral een 
‘leuke’ school zijn, die modern onderwijs 
uitstraalde. Geloof kwam zeker niet op de 
eerste plaats. 

VERLOOP-LEEGLOOP
Het verloop tussen scholen, zeker binnen 
een kern,  baarde zorgen. Om de bijzon-
dere school te behouden werd op termijn 
gekeken naar samenvoeging van PC/RK 
onderwijs in de nieuwe opzet: intercon-
fessioneel onderwijs. Lewedorp en Rilland 
werden daar goede voorbeelden van.
Ook de samenwerking tussen openbaar 
en bijzonder onderwijs werd -naar mate 
de leerlingenaantallen terugliepen en/of 
het huidige gebouw minder voldeed aan 
de nieuwe onderwijseisen- nauwlettend 
gevolgd. De gemeenten stonden niet gelijk 
te trappelen om nieuwe scholen op deze 
wijze te realiseren. Naast het kostena-
spect (vaak de wens om op een nieuwe 
locatie tussen twee kernen in te bouwen) 
speelden ook de gevoelens van ouders 
een rol. Het opheffen van kleine scholen 
in kernen als Baarland en Ellewoutsdijk 
had al veel losgemaakt en kon niet onge-
breideld doorgaan. Niet alleen binnen een 
gemeenteraad was daarover moeilijk tot 
overeenstemming te komen, maar ook de 
schoolbesturen zelf vreesden door snelle 
fusies hun doelgroep/ geloofsgenoten uit 
het oog te verliezen.

GODSDIENSTONDERWIJS – LEVENSBE-
SCHOUWELIJK ONDERWIJS
Ontkerkelijking en vergrijzing namen met 
de jaren toe. Levensbeschouwing (we 
spreken bewust niet langer over gods-
dienstonderwijs) blijft deel uitmaken van 
het lespakket, dat alsmaar uitdijt, maar 
heeft niet langer het belangrijkste keur-
merk. Behoud van de eigen identiteit (die 
veel breder is dan enkel geloofszaken) en 
kwaliteit staan bij ouders voorop!
Niemand sluit graag zijn deuren; zowel 
kerken als scholen niet en dus staat 
men open voor samenwerking. De toe-
treding van ‘de Basis’ uit Goes, een 

Montessori-school (algemeen-bijzonder/
neutraal onderwijs) is daar een voorbeeld 
van. 

SAMENWERKEN NIET TOT ELKE PRIJS
Het hoofd boven water houden speelt een 
rol in het huidig bestaan van basisscholen, 
ook in Zeeland, want onze provincie kent 
over het algemeen geen grote dorpsscho-
len. Scholen blijven openstaan voor toe-
nadering en vormen van samenwerking, 
maar vooral de meerwaarde is van belang: 
Wat levert het voor beide partijen op, als 
we nu of in de nabije toekomst samenwer-
ken of later samengaan? Niet enkel vanuit 
financieel oogpunt wordt er dan gekeken.. 
De relatie met de lokale geloofsgemeen-
schap krijgt ook een nieuwe invulling, 
omdat school en kerk elkaar nodig hebben 
om bestaansrecht te houden. Ze vullen 
elkaar aan en zoeken elkaar bewust op via 
nieuwe taken en dienstverlening. Een mooi 
voorbeeld daarbij is Lewedorp, waar na 
fusie van RK/PC tot die ene interconfessi-
onele school de plaatselijke bevolking ook 
elkaar opzoekt en manieren van samenle-
ven vindt, die het dorp kleurrijker en leef-
baarder maken.

VRIJHEID VAN GODSDIENSTONDER-
WIJS?
Het nieuwe logo van de nieuwe scholen-
koepel 2019 omvat dertien poppetjes met 
ieder een eigen kleur. Elke school binnen 
Prisma maakt zijn eigen beleid; ook als het 
gaat om levensbeschouwelijke zaken. Een 
school in een wijk waar ook moslimkinde-
ren wonen, sluit niemand uit.  Men gaat in 
gesprek met elkaar en integreert opvattin-
gen, waarbij ook deze kinderen deelnemen 
aan een vastenactie of rond Kerstmis de 
kerk bezoeken. Anderzijds krijgen christe-
lijke kinderen of zij, die een wat algemene 

Katholiek onderwijs onder eén vlag  
maar met eigen inkleuring
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opvatting hebben een kijk op de inhoud 
van de islam. 
De nieuwe samenwerkingsvorm vraagt 
een andere aanpak en via de boven-
schoolse identiteitscommissie (bestaande 
uit vertegenwoordigers van elke school) 
gaat men in gesprek over kansen voor de 
toekomst.

IDENTITEITSBEGELEIDING
Scholen hebben een beperkte vrijheid 
inzake levensbeschouwelijk onderwijs, 
omdat er duidelijke afspraken zijn gemaakt 
over lesinhoud, lespakket en wijze van 
aanbod. Daarnaast bestaat de moge-
lijkheid om op gezette tijden gebruik te 
maken van een identiteitsbegeleider, in de 
persoon van Jan Meeusen. 

DE BAND MET DE PAROCHIE
Scholen vinden de relatie met de plaatse-
lijke kerk van grotere waarde dan de band 
die ze hebben met de grote parochie. Kin-
deren, ouders, maar ook leerkrachten ken-
nen vaak niet de pastores die in hun paro-
chie werkzaam zijn. De kerk/als gebouw/ 
plaats van viering kennen ze echter wel. 
Scholen kiezen dan ook heel bewust om 
die directe lijn aan te houden door bijvoor-
beeld een of meerdere keren per school-
jaar daar te vieren of onderricht te geven. 
Deelname aan kerkelijke acties komen ook 
voor, want de school is een onderdeel van 
die plaatselijke gemeenschap.
De parochie heeft vooral de taak om 
dat grote verband zichtbaar te hou-
den en dat zal best moeilijk zijn, want de 

ontkerkelijking zet onverminderd door. Een 
pastoor of pastor in de les komt zelden 
meer voor, maar het gesprek in de klas 
over ‘ wat kun je voor elkaar betekenen’ zal 
structureel. gevoerd moeten worden. Iets 
strikt voorschrijven werkt niet motiverend, 
maar een open contact op basis van ver-
trouwen werpt meer vruchten af binnen de 
eigen verantwoording die elke belangen-
groep heeft. Een hoopvolle toekomst dus, 
die zeker niet tot angstgevoelens hoeft te 
leiden voor de komende periode.

Richard Gielens, bestuurslid  
Pater Damiaanbestuur,  

belast met communicatiezaken.

Eucharistieviering voor Spaans sprekende parochianen
Celebración eucaristica para los filigreses de habla 
hispana.

Tot drie jaar geleden verzorgde pater Bart uit Breda enkele 
keren per jaar - in samenwerking met de zanggroep Misa Criol-
la - Spaans-Nederlandse vieringen in de Onze Lieve Vrouwekerk  
in Vlissingen. Vanwege zijn leeftijd is pater Bart in 2016 hiermee 
moeten stoppen. 
Omdat zich inmiddels weer een Spaanssprekende priester in 
het bisdom heeft gevestigd, is een kleine werkgroep aan de slag 
gegaan om - zoals voorheen - weer enkele keren per jaar een 
speciale viering te verzorgen.
Pastor Federico Ceriani - afkomstig uit Argentinië en sinds okto-
ber werkzaam is in het bisdom Breda - zal in deze vieringen voor-
gaan. De zanggroep Misa Criolla - die wordt geleid door Carla 
Nieuwdorp-Martens - zal deze vieringen muzikaal opluisteren. De 
groep is al een aantal maanden aan het oefenen. Marinus Vreeke 
begeleidt de groep op zijn gitaar.
Spaans sprekenden, hun families, vrienden en belangstellenden 
uit alle parochies in Zeeland, worden van harte uitgenodigd voor 
deze tweetalige Eucharistievieringen.

Los hispanohablantes, sus familias, amigos y personas interesa-
das de todas las parroquias de Zelanda están cordialmente invit-
ados a estas celebraciones eucaristicas bilingües.

De eerste Eucharistieviering zal plaatsvinden op zondag 29 sep-
tember 2019 om 15.00 uur in de H.H. Petrus- en Pauluskerk aan de 
Lombardstraat in Middelburg. 
De volgende vieringen zijn gepland op zondag 15 december 2019 

(in de Advent) en op zondag 5 april 2020 (Palmzondag). Beide vie-
ringen zijn in de namiddag op een nog vast te stellen tijdstip. Na 
de vieringen is er gelegenheid om elkaar in ongedwongen sfeer 
te ontmoeten, bij te praten en kennis te maken met pastor Ceriani.
Voor de mensen die van ver moeten komen is het goed om te 
weten dat het in Middelburg op zondag vrij parkeren is, ook in de 
gemeentelijke parkeergarages. Let wel op: uitsluitend parkeren in 
de parkeervakken en niet op plaatsen die bestemd zijn voor ver-
gunninghouders.
Iedereen is welkom.

Werkgroep Vieringen voor Spaans sprekende parochianen

Persbericht
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Caritas heeft aandacht voor zieke mensen. Gelukkig 
maar, bezoekje, kaartje, soms een bloemetje worden 
als ondersteuning gebracht. En dit is ook goed, want 
we hebben allemaal steun nodig als we ziek worden! 

Toch is dit vaak anders als 
mensen geestelijk/psychia-
trisch ziek worden. Als het 
leven te zwaar wordt, als de 
draaglast groter is dan de 
draagkracht, dan functioneren 
we niet goed in geest en stem-
ming. En het kan ons allemaal 
overkomen, zoiets hebben we 
niet in de hand. We hangen het 
in dat geval liever niet aan de 
grote klok, terwijl steun ook 
dan zo nodig is. Juist bij men-

sen met psychische problemen verergert de situatie als ze alleen 
komen te staan en er niemand om hen heen staat, waaraan ze 
zich kunnen optrekken.
Met name de langdurig psychiatrische cliënten, en hun gezin-
nen, vallen onder de zwakken in de samenleving en worden in het 
armoede onderzoek van de kerken genoemd als kwetsbare groep 
voor armoede en schuldproblemen.

Daarom heeft het Caritasbestuur voor de komende 3 jaren geko-
zen voor Stichting Vrienden van Emergis als regio-project voor 
alle kernen.

WAT DOET DEZE STICHTING?
De Stichting Vrienden Cliënten Emergis heeft tot doel het onder-
steunen van cliënten van Emergis (centrum voor geestelijke 
gezondheidszorg in Zeeland) wat niet uit de normale exploitatie kan 
worden gefinancierd. Het betreft met name de ondersteuning van 
cliënten, die na een jarenlange behandeling weer zelfstandig gaan 
wonen. Doordat zij al die jaren afhankelijk zijn geweest van een 
zakgeldregeling ontbreekt het hen aan middelen om een eventuele 
toekomstige woning op een aanvaardbare manier in te richten. 

Veel cliënten hebben geen familie of vrienden waar ze een 
beroep op kunnen doen. Omdat dit soort kosten niet in het verze-
keringspakket zit en in bijna geen enkel geval een beroep op de 
gemeente kan worden gedaan, biedt deze Stichting enige financi-
ele hulp. Daarbij moet niet worden gedacht aan grote bedragen. 
Voor een relatief kleine bedrag kunnen tweedehands meubelen, 
vloerbedekking, een koelkast, een wasmachine en materiaal voor 
het opknappen van de woning worden aangeschaft. Met deze 
bijdrage krijgt de cliënt een steuntje in de rug om zijn of haar stap 
naar zelfstandigheid wat gemakkelijker te maken.
Daarnaast zijn er  aanvragen die meer gericht zijn op welzijn en 
participeren in de samenleving. Dit betreft onder meer een bijdra-
ge voor een cursus, laptop, muziekinstrument of voor een fiets of 
een scootertje om naar dagbesteding of vrijwilligersactiviteiten te 
kunnen gaan. 
Er weer bij horen is belangrijk en daarom wil Caritas deze kwets-
bare mensen ondersteunen via deze stichting. 

De meeste kernen zullen de Caritas-collecte voor het regiopro-
ject houden in oktober/november a.s.
Wij vragen Uw steun hiervoor en bevelen de collecte van harte aan.

Parochiële Caritas Instelling Heilige Pater Damiaan

Caritas steunt Humanitas Kinderkamp Zeeland
De grote schoolvakantie is inmiddels 
achter de rug en velen zijn op vakan-
tie geweest! Ontzettend leuk, maar 
dit was helaas niet voor iedereen 
weggelegd. Caritas vindt het belang-
rijk dat ieder kind gelijk is, ook als je 
iets minder te besteden hebt. Caritas 
heeft zijn steentje bijgedragen en een 

mooie donatie, in de vorm van een ontbijt aan de groep kinde-
ren, gegeven aan Humanitas Kinderkamp Zeeland.

Sinds 1981 organiseert Humanitas Kinderkamp Zeeland iede-
re zomer een fantastisch kamp voor zo’n 80 kinderen voor wie 
vakantie niet zo vanzelfsprekend is. Zij doen de hele week  
leuke activiteiten waardoor de kinderen hun zorgen even 
kunnen vergeten. Tijdens het kamp draait het vooral om het 
maken van plezierige herinneringen.

Wij van Caritas Heinkenszand zijn blij Humanitas Kinderkamp 
Zeeland te hebben geholpen. 

Caritas regio-project:
Mensen moeten niet alleen komen te staan
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Arbeiders voor de oogst

In de voorbije weken, als je met de fiets of de auto de 
Zeeuwse polders doorkruiste, zag je dat de oogsten van 
graan en vlas al werden binnen gehaald. Intussen wordt 
ook begonnen aan het oogsten van peren en appels. 
De maïs zal ook niet lang meer op de velden staan of is 
misschien al gerooid.

 Voor het oogsten van graan, vlas, aardappelen en bie-
ten zijn vandaag de dag indrukwekkende machines beschikbaar. 
Apparaten die in een dag of misschien in enkele uren het werk 
kunnen doen, dat in het verleden door vele landarbeiders met 
gezamenlijke inspanning verricht moest worden. Alleen voor de 
pluk van appels en peren zijn nog relatief veel mensenhanden 
nodig. Daartoe worden behoorlijk wat arbeiders ingehuurd die 
minstens ten dele komen uit Oost-Europese landen.

VERSTERKING
Deze gedachtegang leidt mij bijna als vanzelf naar een van de 
uitspraken van Jezus in het evangelie volgens Matteüs. Terwijl 
hij met enthousiasme de Blijde Boodschap van Gods koninkrijk 
onder het volk verkondigt, ziet Jezus dat veel mensen ‘afgetobd 
neerlagen als schapen zonder herder’ (Mt 9,36). Er is niemand die 
de gewone man richting wijst. Het zoeken naar zin en betekenis 
in een wereld waarin chaos de overhand lijkt te hebben is even 
vruchteloos als frustrerend. De religieuze leiders van die tijd zijn 
meer bezig met hun eigen hachje dan met het zichtbaar maken 
van Gods liefde voor zijn mensen.
 In die omstandigheden zegt Jezus tegen zijn leerlingen: 
‘De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraagt daar-
om de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten.’ Het 
komt erop neer dat Jezus tegen zijn volgers zegt: de nood is hoog, 
versterking van de personele inzet is dringend noodzakelijk. Daar-
om is het van belang tot God te bidden, dat er meer menskracht 
komt om de afgetobde menigte tot steun te zijn. De aanwijzing 
van Jezus is niet enkel bedoeld voor zijn leerlingen toen, maar 
ook voor zijn leerlingen nu, dus voor ons.

MATELOZE LIEFDE
Is er dan ook vandaag een afgetobde menigte te zien? Veel men-
sen in ons land hebben het toch goed? Er zijn toch sociale voor-
zieningen waar mensen gebruik van kunnen maken? Zowat ieder-
een kan toch beschikken over moderne communicatiemiddelen, 

zoals computer of smartphone? Ja, materieel gezien kunnen veel 
mensen (maar zeker niet alle!) aardig meekomen in de huidige 
samenleving. Al moeten we goed beseffen dat er ook veel verbor-
gen armoede is.
 Maar de honger naar zin en betekenis is vandaag mis-
schien net zo groot als in Jezus’ dagen. Want de manier waar-
op de meeste mensen tegenwoordig betekenis geven aan hun 
leven is veelal compleet gestoeld op ieders individuele invulling. 
Je mag dat als een verworvenheid van de hedendaagse cultuur 
beschouwen, maar er zit ook een schaduwkant aan. Want waar 
(of bij wie) vinden mensen dan houvast?
 Wij mogen onszelf als gelovigen rekenen tot de ‘volge-
lingen van Jezus’. Eigenlijk had hij maar een leidraad in zijn leven, 
zelfs in zijn sterven: dat Gods mateloze liefde voor mensen gestal-
te kan krijgen in de mateloze liefde van mensen onderling. In die 
zin mogen wij arbeiders zijn die helpen bij de oogst. Wanneer 
onze liefde, onze zorgzaamheid en onze roep om gerechtigheid 
uitgedrukt wordt in een oprecht luisterend oor, in het zoeken naar 
verzoening, in het opkomen voor mensen in de verdrukking. Of 
wanneer wij werk maken van onze inzet voor welke vorm van vrij-
willigerswerk ook, onze inzet als mantelzorger, onze inzet om ons 
leefmilieu te behoeden. Er zijn talloze manieren om te oogsten, 
maar het gebed om meer arbeiders is en blijft onontbeerlijk.

Wiel Hacking, pastoraal werker

Gesprekskring
In ’s-Heer Arendskerke bestaat een gesprekskring onder leiding 
van pastor Harrie Buijssen en dominee Marjo Wisse. Het is een 
regionale oecumenische groep die eens per maand samenkomt 
om met elkaar artikelen van levensbeschouwelijke aard uit kran-
ten en / of tijdschriften te bespreken. Omdat de onderwerpen per 
bijeenkomst worden gekozen, kunnen nieuwe deelnemers mak-
kelijk invoegen. De samenstelling van de groep is in de loop van 
de jaren regelmatig gewisseld. Openheid en respect voor ieders 
mening zijn gebleven. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom!

We komen bij elkaar op de laatste dinsdag van de maand, ’s 
middags om 14.00 uur in de pastorie van ’s-Heer Arendskerke, 
Slotstraat 63. De data voor het seizoen 2019-2020 zijn: 24 septem-
ber, 29 oktober, 26 november, 28 januari, 25 februari en 31 maart.

Wie zich voor 15 september aanmelden, krijgen het artikel dat in 
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

Bezinnend artikel namens het pastorale team
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Na de Jaarlijkse viering van de beschermheilige van onze parochie – de heilige pater Damiaan – in de kernen 
Goes, Zierikzee, Ovezande, ’s Heerenhoek en Kwadendamme, ontvangt de parochiekern Heinkenszand ons dit 
jaar voor de viering van het feest.

SPEELFILM
Op dinsdag 15 oktober 
zal onze teamleider, 
pastor Wiel Hacking 
ons de speelfilm over 
de heilige Damiaan 
aanbieden. De verto-
ning van de film vindt 
plaats in de pastorie 
naast de H. Blasiuskerk 
(of bij grote belang-
stelling in de kerk zelf). 
Aanvang 19.30 uur. Na 
afloop is er gelegen-
heid om met elkaar in 
gesprek te gaan over 
het levensverhaal van 
Pater Damiaan.
Hawaï, 1873. De vulka-
nische archipel in de 
Stille Oceaan is een 

onafhankelijk koninkrijk. Britten en Amerikanen lobbyen er om 
de macht. Kalaupapa is een afgesloten en moeilijk te bereiken 
schiereiland in het noorden van Molokai, een van de eilanden 
van de archipel. Vanaf 1865 is er een melaatsenkolonie gevestigd. 
Niemand bekommert zich om hen en het wordt snel een oord van 
verderf, vol misdaad, corruptie, diefstal en prostitutie. De 33-jari-
ge Damiaan wordt naar Molokai gestuurd om er orde en gezag te 
herstellen en het christendom te prediken. Tegen alle verwach-
tingen in slaagt hij erin het vertrouwen van de bevolking te win-
nen en rust en kalmte op het eiland te brengen. Hij begint aan 
een kruistocht tegen de melaatsheid en voor een menswaardige 
behandeling van de zieken.

Heilige Damiaanviering Heinkenszand

Feestelijke Eucharistieviering

Op zondag 13 oktober is om 10.00 uur vieren we op feestelijke wijze de Eucharistie in de kerk van de H. 
Blasius te Heinkenszand  ter ere van de H. Damiaan. Voor deze gezamenlijk viering van heel de parochie 
nodigen wij u van harte uit. Vooral ook de kinderen want er is kindernevendienst. Na de viering is er 
samenzijn rond koffie, thee, limonade en iets lekkers. Er is in de andere kerken van onze parochie op deze 
zondag geen viering. 

Pater Damiaan besteedde zijn leven aan de zorg voor de 
lepra-patiënten op het eiland Molokai in de Grote Oceaan. 
Hij is zelf aan de ziekte overleden. In 2009 werd hij door paus 
Benedictus XVI heilig verklaard en benoemd tot bescherm-
heilige van leprapatiënten en lijders aan de ziekte aids.  
De collecte tijdens de viering – die we sterk aanbevelen -  

is bestemd voor de aidsweeskinderen in het Palabana-kin-
derdorp in Zambia. Lees hiervoor ook het hartelijke artikel 
van Anne Martens, ’De heilige en de aidsweeskinderen’.

Fons van Hees, pastoor
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Over iets meer dan twee weken begint Alida van Veldhoven met veel 
enthousiasme aan haar taak als pastoraal werkster in de H. Pater 
Damiaanparochie en de H. Maria Parochie Walcheren. Maar de afgelopen 
weken heeft ze al verkennende bezoeken afgelegd aan de strandkerken 
van Haamstede en Vrouwenpolder. Ook bezocht ze de kerk in Zierikzee 
en reed per fiets door de Zak van Beveland. En omdat dit vraaggesprek 
plaatsvindt in de pastorie van de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen 
kon ze ook direct kennismaken met de lokale parkeerproblematiek in de 
havenstad.

Alida van Veldhoven is goedlachs en 
straalt veel enthousiasme uit. Toen de 
bisschop van Breda, mgr. dr. Jan Liesen, 
haar de vraag voorlegde of ze als pasto-
raal werkster naar Zeeland wilde, hoefde 
ze geen moment na te denken. ,,Ik woon in 
Ossendrecht en Zeeland begint achter de 
grens van Ossendrecht. Als ik Zeeland met 
het mooie landschap binnenkom, voel ik 
de ruimte, dat is een prachtig gevoel.’’

,,Ik hoop aanwezig te kunnen zijn in de 
samenleving’’ Foto: © Peter Vrancken

,,Het verrast ontzettend me dat iedereen 
me dat vraagt. Iemand vroeg me zelfs
zou je ook gesolliciteerd hebben als het 
bisdom je niet had gevraagd voor deze
functie?’. Er klinkt steeds iets in door van: 
‘je komt helemaal naar Zeeland!’. Het
verrast me steeds, omdat voor mijn gevoel 
Zeeland echt ‘om de hoek’ is en Zeeland 
en de Zeeuwen zijn eigenlijk altijd deel van 
mijn leven geweest zijn.

Als het mistig is hoor ik in mijn slaapkamer 
de scheepshorens van de schepen op de
Westerschelde. Toen ik 3 jaar oud was 
ging ik al logeren bij een oom en tante op 
de camping in Westkapelle. Mijn ouders 

hadden vroeger een dorpswinkel in 
Ossendrecht met huishoudelijke artikelen 
en verf en behang. Meer dan de helft van 
de vertegenwoordigers die bij ons over de 
vloer kwamen, kwam uit Zeeland.

Ik mocht als kind soms mee met mijn 
ouders als we naar de groothandel in 
Goes gingen en ik reed regelmatig met 
mijn vader naar Vlissingen als er een spe-
ciale bestelling verf gemaakt en opge-
haald moest worden. Op zondag gingen 
we vaak grote boten kijken in Vlissingen of 
we reden op de fiets door de polder naar 
Bath en Rilland.

Met mooi weer gingen we naar het strand 
bij ‘de Banjaard’ of naar een neef van mijn
vader op een camping in Wolphaartsdijk. 
Ik ging naar de middelbare school in Ber-
gen op Zoom en daar zaten in iedere klas 
leerlingen die uit Tholen kwamen dat is 
nog steeds zo. Mijn jongste dochter gaat 
naar dezelfde school en heeft al een tijdje 
een vriend met Thoolse ‘roots’. Mijn oud-
ste dochter heeft vriendinnen in Zeeland. 
Een oom van mij is in Hulst gaan wonen en 
werken.

Net als veel West-Brabanders hebben we 
een paar Zeeuwen in de familie. Mijn buren 
komen uit Zeeland. Wij rijden eigenlijk even 
gemakkelijk naar Goes als naar Bergen op 
Zoom om wat grotere boodschappen en ik 
ging een aantal jaren twee keer per week 
schilderen in een atelier in Tholen. Nog 
voordat het bisdom mij vroeg om naar Zeel-
and te gaan, had ik daarom zelf al eens aan-
gegeven dat ik een volgende werkplek in 
Zeeland ook wel zou zien zitten.’’

DOCENT LEVENSBESCHOUWING
Na een langjarig dienstverband in ver-
schillende functies bij Philips ging Alida 
van Veldhoven in 2002 als docent levens-
beschouwing aan de slag bij verschillende 
scholen.
Een vijftal jaren later ging ze aan de slag in 
de Lieve Vrouwenparochie in Bergen op
Zoom en in februari 2012 aanvaardde zij 
een functie als pastoraal werkster in de 
St. Elisabethparochie in Raamsdonksveer. 
Op 1 september 2015 ging ze in dezelfde
functie aan de slag in de H. Mariaparochie 
in Etten-Leur.

TAKENPAKKET
Het takenpakket van de nieuwe pasto-
raal werkster in het werkgebied Boven de 
Schelde is divers. ,,En uitdagend’’, vindt 
Van Veldhoven. Diaconie, volwassenca-
thechese, jeugd en jongeren en voorgaan 
in vieringen. ,,Ik verwacht veel diversiteit 
en hoop snel in gesprek te gaan met de 
mensen. Ik heb nu nog een lege agenda, 
maar ik verwacht deze snel gevuld te heb-
ben. Pastoraal contacten leggen, mensen 
verbinden. Ik hoop nieuwe impulsen te 
kunnen geven. Ik vind het een geweldige 
uitdaging.’’

VEEL LOCATIES
Verschillen met de Mariaparochie in Etten 
Leur ziet ze ook. ,,De grenzen van de
Mariaparochie waren gelijk aan de 
gemeentegrenzen van Etten Leur’’, licht ze
desgevraagd toe. In Zeeland krijgt ze op 
Walcheren te maken met twee parochie-
kernen, drie kerkgebouwen en drie toeris-
tenkerken. Binnen de H. Pater Damiaanpa-
rochie zijn er acht parochiekernen en een 
toeristenkerk (in Haamstede).
Midden-Zeeland en Walcheren kennen 
daarnaast nog zorgcentra waar (twee)
wekelijks vieringen worden gehouden.

INSTALLATIEVIERING
Alida van Veldhoven begint haar werk-
zaamheden op 1 september en zal op
zondag 15 september in de Onze Lieve 
Vrouwekerk in Vlissingen worden
gepresenteerd. In deze viering gaat het 
gehele pastoresteam onder leiding van
pastoor drs. Fons van Hees voor. Deze 
eucharistieviering begint om 10.00 uur.

Peter Vrancken

Algemeen

Nieuwe pastoraal werkster Alida van Veldhoven
,,Snel pastorale contacten leggen, mensen verbinden’’

“Net als veel West-Brabanders 
hebben we een paar Zeeuwen 

in de familie.”
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Plantplannen? 
Wij adviseren u graag. 

   

 
 

Personeelsuitje of excursie? Bij ons 
geven wij u tijdens een rondleiding 

een volledig beeld van de 
walnotenteelt van zaainoot tot grote 
boom. Ook onze walnootproducten 

zullen u verassen. 
 

Ook HET adres voor grotere 
maten walnoten- en 
sierbomen, bos- en 
haagplantsoen, etc 

 
Kwekerij  Westhof 

Westhofsezandweg 3 
4444 SM ’s-Heer Abtskerke 
op 2 km van Heinkenszand 

tel :  0113-561219   fax: 
0113-563399 

E-mail:  
westhof@walnoten.nl 

Al 85 jaar familie bedrijf
specialisten in 

• grafgedenkstenen
• aanrechtbladen

• vensterbladen

In natuursteen 1e soort materialen,
alles op maat gemaakt. Vraag vrij-
blijvend advies of prijsopgave. Een 
bezoek aan onze showroom waard.

Zaagmolenstraat 32B, 4461 BL Goes
(aan het Molenplein).
Tel. 0113-227919 • Fax 0113-251075

Welkom van maandag t/m vrijdag van 
08.00-17.00 uur en op zaterdag van 
10.00-12.00 uur of op afspraak

Toonzaal geopend te Oosterland
J.P. Boogert, v. d. Abeelstraat 1, 
tel: 0111-642682, Dagelijks geopend

Pater Damiaan, ik had er eigenlijk niets mee, ik vond hem er best wel 
een beetje vreemd uitzien en had mij nooit in zijn leven verdiept. 
Totdat ik enige jaren geleden een boekje over zijn leven vond.  Wat 
een indrukwekkende man!!  Hij gaf zelfs zijn leven voor de zo zwaar 
getroffen lepralijders in Molokai.

En onwillekeurig gingen mijn gedach-
ten uit naar Pola van der Donck.  Ook 
zij heeft een groot gedeelte van haar 
latere leven opgeofferd om de mensen 
die stierven aan de ziekte HIV/Aids op 
grootse wijze bij te staan.
Toen ik 19 jaar geleden een dokumen-
taire over haar werken in Zambia zag, 
voelde ik, dat er ook op mij een beroep 
werd gedaan. ’Heb uw naaste lief’, dat is 
eenvoudig waar het in dit leven allemaal 
om draait.

Pola van der Donck schroomde er niet 
voor om de stervende aidspatiënten in 
haar armen te nemen. Ze besloot om 
deze mensen die letterlijk op hun dood 
lagen te wachten naast hun hutje of in 
wat bosjes te helpen, en wel direct.
Door haar toedoen werden er in Zambia 
4 hospices gebouwd. Ieder mens heeft 
het recht om in een schoon bed te ster-
ven en een liefdevolle verzorging te krij-
gen, zo was haar motto.
Terwijl de jonge ouders massaal stier-
ven zwierven de achtergelaten aids-
weeskinderen op straat. Geen dak meer 
boven hun hoofd, geen verzorging en 
geen scholing. Soms werden ze van 
straat meegenomen en werden ze na 
allerlei verschrikkingen zelf ook besmet.
‘Ik ga een dorp bouwen voor deze kin-
deren’ – zo sprak Pola – ‘Dat moet toch 
kunnen?’ En het dorp kwam er in 2005. 
Het Palabanakinderdorp in Zambia. 
Meer dan 100 kinderen werden er de 
afgelopen jaren liefdevol opgevangen. 
Ze woonden met 8 kinderen en een 

pleegmoeder in een huisje in het dorp. 
Er was een school, een boerderij, een 
naailokaal en een timmerwerkplaats. Ze 
zongen en dansten met elkaar en voel-
den zich veilig.
Wat een geluk, dat er zoveel goede 
mensen in Nederland/Zeeland zijn die 
ons moeilijke werk steunden door hun 
medeleven en hun giften.
Nu zijn de meeste kinderen al weer 
groot, en moet het Palabanakinderdorp 
dringend worden opgeknapt en gemo-
derniseerd worden.   

Het dorp wordt volledig omgevormd tot 
een modern werk, leer- en woonproject 
voor kwetsbare Zambiaanse kinderen.
Alle kinderen van het dorp zij inmiddels 
voor een jaar geplaatst in pleeggezinnen 
en internaten waar zij hun scholing kun-
nen voortzetten en hun diploma’s kun-
nen halen.
De Pola van der Donckstichting blijft vol-
ledig verantwoordelijk voor de kosten die 
dit met zich meebrengt en voor de zorg 
en het toezicht van de kinderen. Social 
Welfare houdt vanuit Lusaka het toezicht 
op de gezondheid en de re-integratie van 
alle kinderen. Echter zonder de hulp van 
onze trouwe donateurs en vele andere 
goede mensen kunnen wij niet!

De heilige Pater Damiaan echter, komt 
onze aidsweeskinderen te hulp door 
middel van een prachtige collecte tij-
dens de Damiaanviering in Heinkens-
zand op 13 oktober. Als dat geen klein 
wonder is!!!

De heilige en de aidsweeskinderen
door: Anne Martens
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VERHALEN VOOR HET PASTORAAT
Op dinsdag 24 september speelt verhalenverteller Kees Post-
humus vijf verhalen tijdens de ontmoeting van vrijwilligers die 
werkzaam zijn in het ouderenpastoraat Boven de Schelde.                                                                                                                                         
         
De bijeenkomst in de Jeugdhoeve begint om 14.00 uur (inloop) 
De verhalen zijn het startpunt om ervaringen uit te wisse-
len en verder door te denken over het werk in de parochie.                                                                                                                           
Het programma bestaat uit vijf verhalen, steeds gevolgd door een 
gesprek en verdieping. In ‘Het eerste concert’ wordt verteld hoe 
de geluiden in de wereld kwamen. In ‘De krekel en de schildpad’ 
helpt de een de ander. ‘Het dochtertje van Jairus’ vertelt vanuit 
het perspectief van het vriendinnetje hoe Jezus een meisje doet 
opstaan uit de dood. In ‘De Emmaüsgangers’ praten twee leer-
lingen van Jezus over wat er met hem gebeurd is. Ze herkennen 
hem pas als hij het brood breekt. De dierenfabel ‘Het vuur is uit’ 
laat horen hoe er weer nieuwe moed komt, hoe een bijna voorbij 
vuurtje weer oplaait. 

De middag eindigt om 16.00 uur.
Graag tot 24 september !

Ria Mangnus, Pastoraal werkster

Kees Posthumus is verhalenverteller. Met zijn vroom en vrolijk 
opnieuw vertelde Bijbelverhalen wil hij zijn publiek vermaken, 
verrassen en tot nieuwe inzichten brengen. 

Ouderenpastoraat 24 september 
medewerk(st)ers en belangstellenden: WELKOM!

Bij ons in de Biblebelt
TIJDELIJKE TENTOONSTELLING IN HET CATHARIJNECONVENT 
IN UTRECHT TOT 22 SEPTEMBER

Wie in Zeeland woont, is gewend 
aan verschillende geloofsopvattin-
gen die naast of zelfs door elkaar 
heen leven. Met name op zondag 
worden we erop gewezen, of voe-
len we aan den lijve dat een deel 
van de plaatselijke bevolking de 
zondagsrust in acht wil nemen en 
de zondagse kerkplicht wil vast-
houden.
Geen probleem, zolang we elkaar 
in de waarde laten en met respect 
ieders opvattingen kunnen plaat-

sen, zult u hopelijk denken..
De naam Biblebelt (‘bijbelgordel’ klinkt net zo lelijk) komt niet echt 
positief over. Het heeft iets beklemmends; het voelt als een broek-
riem die te strak aangetrokken is, maar dat kan mijn invulling zijn.
De speciale tentoonstelling brengt goed in beeld (in woord, 
gezang, documentaires en fotoreportages) hoe vooringenomen 
we kunnen kijken naar deze groep. Afkortingen als ‘refo’ worden 
in onze streken soms als scheldwoord gebezigd en dat is uiter-
aard alleen maar af te keuren! Anderzijds moet ik begrip hebben 
voor het feit dat andersdenkenden ook minder vleiende woorden 
bezigden voor ons geloof: ‘roomse papen’ is ook niet echt een 
eretitel.
Wie denkt dat bewoners van de ‘Biblebelt’ smaldenkers zijn, 
wordt op verantwoorde wijze gewezen op de denkbeelden 
van vroeger tot nu, die wellicht weinig grote schommelingen 

vertonen, maar rechtdoen aan hun opvattingen van godsdienst-
beleving. Rechtlijnig denken hoeft niet verkeerd te zijn en in hun 
ogen rijden wij (katholieken) soms/vooral op scheve schaatsen.
Levenskeuzes worden gemaakt binnen de hoeksteen van de 
samenleving: het gezin. Een grote foto- en videoreportage brengt 
dat indrukwekkend in beeld. Jonge stellen/ pas getrouwd in hun 
nieuwe woonomgeving hebben een opvallend gelijkende smaak 
qua inrichting.

De verschillen in beleving en uitstraling die de fotoreportage 
‘zaterdag/zondag’ laat zien is een van de hoogtepunten van deze 
expositie. Ook hier weer voelen we soms de vooringenomenheid 
die ‘hoedjes op zondag’ ons aan het denken zetten.
Op geen enkele wijze wordt er spot gedreven en dat is alleen 
maar terecht, want vol waardering heb ik tenslotte het boekwerk-
je ‘Bij ons in de Biblebelt’ aangeschaft (€ 3,95) en op de terugreis 
naar Zeeland doorgenomen. Een goed historisch overzicht, waar-
door je het beklemmende gevoel van de broekriem snel verliest.

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

Parochiekern
GOES

N ieuws van 

uit de kernen 

Goes

LIEF EN LEED
Gedoopt
30 juni: Faith Heaven Maria, geboren op 2 
juni 2017, dochter van: D. Ermelindo en C. 
Shima.
Overleden:
Elisabeth Mathilde (Betsy) Hamerlinck, 77 
jaar, overleden op 24 juni. De uitvaartdienst 
en crematie vonden plaats op 28 juni.
Sophia Elisabeth (Sophie) Boudens, 86 jaar, 
overleden op 23 juni. De uitvaartdienst en de 
begrafenis in Ovezande 
vonden plaats op 28 juni.
Hendrika Catharina Adriana Stobbelaar, 94 
jaar, overleden op 28 juni, weduwe van J.F. 
Hopmans. De uitvaartdienst en crematie 
vonden plaats op 4 juli.
Elisabeth Ludewina Maria Barrée, 90 jaar, 
overleden op 29 juni, weduwe van 
G. Th. Witkam.
De uitvaartdienst en begrafenis vonden 
plaats op 5 juli.

Petrus (Piet)Faes, 84 jaar, overleden op 5 
juli, weduwnaar van: K. Capello. De uitvaart-
dienst en crematie vonden plaats op 10 juli.
Anwuli (Sandra) Osakwe, 31 jaar, overleden 
op 13 juli, echtgenote van: R. de Bijl. De uit-
vaartdienst en begrafenis vonden plaats op 
8 augustus.  
Willibrordus Joannes Joseph (Wil) de 
Koning, 78 jaar, overleden op 2 augustus, 
echtgenoot van: M.C.J.Vermeij. De uitvaart-
dienst en crematie vonden plaats op 
8 augustus.
Gertruda Hubertina Hermans, 75 jaar, 
overleden op 13 augustus, weduwe van: 
J.F.J.Franken. De uitvaartdienst en begrafe-
nis vonden plaats op 19 augustus.

ELISABETHBEZOEKGROEP
De Elisabethbezoekgroep bezoekt ouderen 
en eenzamen. Als u behoefte hebt aan een 
bezoekje of als u mensen kent die behoef-
te hebben aan bezoek of die ziek zijn of in 
het ziekenhuis opgenomen zijn kunt u dit 
opgeven bij het parochiesecretariaat, Wijn-
gaardstraat 36, telefonisch bereikbaar via 
0113-216754 op dinsdag en donderdagmor-
gen van 9.30 uur tot 12.00 uur of via e-mail 
rkmagdalena@hotmail.com. 

Elisabethbezoekgroep

SENIORENREIS LIEVEVROUWE-
PAROCHIE BERGEN OP ZOOM
Op 19 juli kwam er een bus met 64 senioren 
onze kerk bezoeken met een kort gebed van 
Pastoor Paul Verbeek.  Wat waren we blij 
dat het droog weer was, zodat ze buiten en 
binnen lekker konden genieten van de kof-
fi e en thee met een goesenaartje. Daarna 
konden ze op eigen gelegenheid Goes gaan 
verkennen. 

Florien de Hond

OMGEKEERD HUISBEZOEK
De Elisabethbezoekgroep organiseert weer 
een Omgekeerd Huisbezoek op donder-
dagmiddag 10 oktober om 14.00 uur in de 
Magdalenazaal. Nicolette Meulenbroek 
komt vertellen over spreekwoorden en uit-
drukkingen die hun oorsprong hebben in de 
Bijbel. U bent van harte welkom. U kunt zich 
opgeven via e-mail: rkmagdalena@hotmail.
com of piet-bernadette@zeelandnet.nl of 
telefonisch 0113-216754 op dinsdag en don-
derdagmorgen van 9.30 uur tot 12.00 uur. 

Elisabethbezoekgroep

K.V.G.NIEUWS
Na een mooie, maar soms extreem hete 
zomervakantie beginnen we weer aan het 
winter programma. Ik hoop dat u allen een 
hele fi jne tijd hebt gehad. Voor ons was het 
deze keer ook vakantie, al zijn we al wel 
begonnen met alles te regelen. 
Zoals u weet is op 19 september het 100 
jarig bestaan van het Vrouwengilde. De uit-
nodigingen zijn verstuurd en aanmeldingen 
komen binnen. We verzamelen deze dag bij 
de stoomtrein en rijden door het mooie land-
schap naar Hoedekenskerke, waar bij De 
Buffer de koffi e met iets lekkers klaar staat. 
Na de terugreis gaan we met zijn allen lun-
chen in het Heer Hendrikhuis waar Erna ons 
weer gaat verwennen. Van 16.00 uur tot 17.30 
uur is de receptie in de trouwzaal van het 
stadhuis, waar een hapje en drankje geser-
veerd wordt. We hopen dat u allen deze dag 
met ons mee wil vieren. Natuurlijk gaat ook 
het normale programma gewoon door.
Op 4 en 18 september de inloopsoos om 
14.00 uur, kosten €1.50 voor koffi e of thee. 
Deze is ook op 2 en 16 oktober, altijd heel 
gezellig!
We gaan op 15 oktober met de trein naar 
Sjakies Chocolademuseum in Middelburg. 
Let op! Geeft u zich op tijd op?
Op 24 oktober geeft de heer van Wijn-
gaarden een presentatie over de 
vergeten Slag om de Schelde wel-
ke op dit moment heel actueel is.                                                                              
Reserveer 6 november alvast in uw agenda 
voor onze jaarlijkse theatermiddag. Robert-
Jan Proos gaat ons verrassen met een heel 
nieuw programma, wat garant staat voor 
een gezellige middag.
We hebben weer geprobeerd een gevari-
eerd programma te maken met voor ieder 
wat wils. Ik zeg daarom graag tot ziens alle-
maal op onze middagen en avonden.
Wilt u meer informatie neem contact op met 
Thea tel. 06-18751148. Ook op www.vrou-
wengilde.nl vind u informatie over het gilde.

Tot ziens, Dien Janssen.
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Correspondentieadres parochiekerncentrum:
Postadres: Deken Holtkampstraat 9, 
4453 AH ’s-Heerenhoek 
Tel. 0113-351264; B.g.g. belt u met de secretaris van 
de parochiekerncommissie:
R. Gielens: 0113-352067.
www.rksheerenhoek.nl
e-mail: info@rksheerenhoek.nl
Financiële gegevens:
IBAN: NL65RABO0128596538
Spoedzaken: 06-22815618
Spreekuur: Maak een afspraak via het secretariaat. 
Opgave misintenties: 
via Nel de Winter-Roks, 
tel. 351852 of per e-mail: winro@zeelandnet.nl
Betaling via bovenstaand banknummer.
Doopcontactpersoon:
Pastoraal Centrum, tel. 0113-218610
Kopij-adres: e-mail: plonieparee@kpnmail.nl 
Plonie Paree, Deken Tomaslaan 42, 
4453 AL ‘s-Heerenhoek. 

Parochiekern
‘S-HEERENHOEK

LIEF EN LEED
Overleden:
06 augustus: Marie (Maria Jozina) de 
Jonge-Pieters, weduwe van Cornelis de 
Jonge, 104 jaar. De laatste jaren woonach-
tig in Theresiahof/Theresiaplein 6. Haar 
uitvaartdienst was op zaterdag 10 augus-
tus, waarna grafl egging op ons kerkhof.

LICHTPUNTJES
Eind juni beleefden we een ‘top’-prestatie 
bij onze kerk. 
Al langere tijd klaagden de mensen over 
de gebrekkige torenverlichting van het 
uurwerk. Ook al beschikt iedereen tegen-
woordig over een horloge en mobiele tele-
foon met tijdsaanduiding…de klok van de 
toren hoort er bij. Zeker als je op de bus 
staat te wachten in het nabijgelegen 
bushokje.
De gemeente Borsele verleent al jaren 
lang goede diensten als het gaat om het 
onderhoud van toren en uurwerk en ook 
nu weer lieten ze merken aandacht voor 
klachten te hebben.
Met een imposante hoogwerker werd op 
27 juni de verlichting van de vier wijzer-
platen vervangen en is onze kerk weer bij 
de tijd…
Minder fi nancieel succesvol was de ver-
vanging van de verlichting bij de schijn-
werpers op de kerktoren. Begin juli bleven 

de schijnwerpers uit en een kijkje in de 
stoppenkast leverde geen oplossing op 
korte termijn.
Dankzij de aanwezigheid van een plaat-
selijk elektrotechnisch bedrijf kon het 
mankement snel worden vastgesteld en 
gerepareerd.  De rekening kon niet bij 
de gemeente worden gedeclareerd. De 
kasbeheerder is nu enkele honderden 
euro’s lichter, maar de toren straalt in alle 
opzichten weer als vanouds. 

MISSICANTO ON TOUR
Wie regelmatig onze kerkdiensten 
bezoekt, kent het gemengde koor “Missi-
canto”. Al 20 jaar zingen ze op toerbeurt 
mee in de weekendvieringen en speciale 
diensten die in het kerkelijk jaar plaats-
vinden. 
Op gezette tijden overleggen de leden 
over de koers die gevaren kan worden, 
want al is de term ‘jongerenkoor’ wat min-
der passend, toch overheerst de dynamiek 
van ontdekken en vernieuwen.
Een van deze wensen was het zingen ‘ 
buiten de kerkdeur van ’s-Heerenhoek’. 

Het koor verzorgt al eenmaal per jaar een 
gastoptreden in Clara’s Hofje in Goes en 
neemt ook deel aan gezamenlijke vierin-
gen binnen de H. Pater Damiaanparochie, 
maar dat is niet genoeg.
Op zondag 8 september zijn ze te gast in 
de Onze Lieve Vrouw in de Polderkerk in 
(hoe kan het ook anders) Vrouwenpolder. 
Na de gezongen viering gaan de leden 
daarna nog een tijdje genieten van hun 
buitenverblijf in Walcheren en koppelen er 
nog een gezellig etentje aan vast. Samen 
zingen + op pad om de saamhorigheid te 
bevorderen.

PLEKKEN VAN PLEZIER  

In het weekend van 14 en 15 september 
is het weer Open Monumentendag! Het 
thema van 2019 is: ‘Plekken van plezier’. 
Naar welke monumentale plekken gingen 
en gaan mensen voor hun plezier? Velen 
zullen dan ‘de kerk’ zeker niet als eerste 
noemen, maar de geschiedenis leert ons 
dat de kerk al velen eeuwen een plaats is 
waar mensen bijeen kwamen om lief en 
leed te delen.
Voor de meesten begon dat met de doop-
viering. Misschien nog wel achter in de 
kerk, want je was per slot van rekening 
nog ‘ ongedoopt’, maar visies veranderden 
in de loop der jaren en zo werd een doop 
steeds meer een feestelijke bijeenkomst 
van gezinsleden en complete families en 
vrienden voor in de kerk, rondom de 
doopvont.
De ‘eerste communie’ was de volgende 
kerkelijke stap, die breed uitgemeten fees-
telijk gevierd werd. Het zondagse pak was 
niet goed genoeg en dus ging iedereen in 
het nieuw naar de kerk.
Uiteraard sloegen we de kerkelijke hoog-
feestdagen niet over: Kerstmis en Pasen 
(en in mindere mate Hemelvaart en Pink-
steren) werden ook in de kerk gevierd. 
Huwelijken werden vooral kerkelijk 
gevierd en het burgerlijk huwelijk (voor 
de wet trouwen) kwam er bekaaid van af. 

‘s-Heerenhoek
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Geen bruiloftsfeest werd gevierd zonder 
kerkelijke inzegening.
Minder bekend in Zeeland waren de vie-
ringen uit dankbaarheid ter gelegenheid 
van een 25-40-50 of 60-jarig huwelijk.
Andere jubilea kregen ook kerkelijke aan-
dacht via speciale diensten. Wie herin-
nert zich nog het 50 jarig jubileum van ‘de 
Patrijzen’ in 1980 dat gevierd werd op het 
voetbalveld? Het was kapelaan Cornelis 
Koning die deze voetbalclub op 15 augus-
tus 1930 opgericht en de kerk stelde een 
nabijgelegen stuk grond beschikbaar om 
voetbalvelden aan te leggen. Kerk en voet-
bal bleven tot de dag van vandaag buren!
Ook de carnavalsvereniging, de Jeugd-
hoeve (jeugdwerk) en andere vormen van 
ontspanning kregen prikkels via de kerk en 
haar leiding. Natuurlijk waren de zondags-
rust en -plicht toen nog basisverplichtin-
gen, maar nu zijn deze begrippen achter-
haald.
Onze kerk zal vanaf vrijdag 13 september 
een middelpunt zijn van activiteiten binnen 
de gemeente Borsele. Op zaterdag en zon-
dag is de kerk uiteraard opengesteld voor 
bezichtiging en zullen we sporen uit het 
verleden tentoonstellen om al die plezieri-
ge elementen te benadrukken.
Samen naar de kerk? Ja, gezellig!

RESTAURATIEPLAN KERK
Geen mens haalt de leeftijd van 145 jaar, 
maar voor bouwwerken is dat historisch 
gezien niets bijzonders. Toch zijn we in 
ons dorp blij enkele van die geschiedkun-
dige souvenirs te mogen behouden. Het 
Nederlands Hervormd kerkje is nog wel te 
bewonderen, maar je moet daarvoor wel 
naar het Openluchtmuseum in Arnhem.
Parochiebestuur, gemeente Borsele, bis-
dom Breda en de Rijksdienst voor het Cul-
tureel Erfgoed hebben de handen ineenge-
slagen om samen tot een herstelplan voor 
onze H. Willibrorduskerk te komen. Sinds 
10 februari 1976 is onze kerk een rijksmo-
nument en dat betekent dat niet zomaar 
iets vertimmerd mag worden…
In 1969 werd gestart met de grote restau-
ratie van het dak, de goten, het voegwerk, 

de toren, de Torenaar, klokkenluider en 
torenuurwerk. Het interieur zou later aan-
gepakt worden.Tussen 1969 en 1971 werd 
er voor bijna een half miljoen gulden aan 
de kerk verspijkerd, maar de toenmalige 
pastoor Kroon vond dat er een tienjaren-
plan 1970-1980 moest komen. Via rentelo-
ze leningen en bijdragen van bisdom en 
gemeente kon de voortgang worden gega-
randeerd, maar niet alle franjes konden 
worden uitgevoerd. Het verlichte toren-
kruis ( 1955) werd verwijderd en de mooie 
muurschilderingen gingen verloren achter 
stucwerk en witkwasten…
In februari 2002 kon de derde fase van het 
restauratiewerk gestart worden en in mei 
2002 verdween de kerktoren achter stei-
gers. De totale kosten overschreden een 
miljoen gulden en weer kwamen parochi-
anen in actie om al het benodigde geld 
bijeen te schrapen.

Plannen bleven en blijven er: de vierde 
fase staat nu op stapel en ook nu weer 
moet een keuze worden gemaakt in het-
geen we mogen aanpakken:
Het benodigde geld voor herstel dakvlak-
ken leibedekking is gedeeltelijk beschik-
baar, alsmede onderhoud aan dakkapellen 
en de zogenaamde viertoren. De gebrand-
schilderde ramen zullen wederom moeten 
wachten op onderhoud, om nog maar niet 
te spreken van schoonmaak van het 
interieur.
De postcodekanjer zou een wonder bete-
kenen, maar laten we nuchtere Zeeuwen 
blijven…
Hopelijk kan er in september gestart wor-
den met het aanbrengen van steigerwerk, 
dat geruime tijd nodig zal zijn om alle 
gebreken aan de buitenzijde te verhelpen.
Mogen we op uw steun rekenen? De 
maandelijkse speciale collecte kan zo een 
steentje bijdragen.

VIERINGEN IN ONZE KERK
Al eerder maakten we melding van het 
streven om weekenddiensten in onze kerk 
te behouden. Volgens het vaste rooster 
van drie zondagse en een zaterdagavond-
viering kan men blijven rekenen op con-
tinuïteit ook voor 2020. Pastoresteam en 
liturgische werkgroep hebben zich bereid 
verklaard dit streven zoveel mogelijk te 
ondersteunen en de beschikbare koren 
doen mee.

De Mariavieringen in mei en oktober blij-
ven op dinsdagavond gehandhaafd en 
ook de Allerzielendienst is al ingeroos-
terd. Opening schooljaar Don Bosco blijft 
ook dit jaar een kerkelijk gebeuren en de 
voorbereiding van Willibrordzondag en 
kerst zullen zeker tijdig starten. De tradi-
tionele Kieltjesmis kan doorgaan, mits het 
past binnen de mogelijkheden van pasto-
resteam en afspraken binnen de overige 
carnavalsverenigingen van Lewedorp en 
Kwadendamme.
Vieringen van Eerste Communie kunnen 
enkel plaatsvinden als er voldoende (mini-
maal 4) communicanten zijn; vormelingen 
gaan vanaf 2020 naar Goes om dit sacra-
ment te ontvangen.
Hoogfeesten als Kerstmis en Pasen 
worden jaarlijks bekeken, maar ook hier 
streeft men naar zoveel mogelijk betrok-
kenheid binnen de eigen geloofsgemeen-
schap.

De parochiekerncommissie blijft zich ech-
ter ook inzetten voor versterking van het 
cluster West: samenwerking met Lewe-
dorp en Heinkenszand is onmisbaar om de 
burenhulp voelbaar te maken.
De balans van een lichte teruggang in 
kerkbezoek hoeft niet te betekenen dat we 
enkel op verlies teren.
Wie ’s avonds richting kerk of ’s-Heeren-
hoek komt, ziet dat we altijd lichtpuntjes 
willen blijven zien!
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Heinkenszand

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:
Pastoraalcentrum: 0113-218610
Inleveren kopij Parochienieuws:
e-mail: addienelen@zeelandnet.nl
Addie Nelen, Stationsweg 30 Heinkenszand

Parochiekern
HEINKENSZAND

via een schrijfvriendin had leren kennen 
en met wie ze vijf kinderen kreeg. Altijd 
was ze er voor de kinderen als ze thuis-
kwamen van school. Met het overlijden 
van haar man in 1995 brak een moeilijke 
tijd aan. Toch is het haar gelukt haar leven 
weer op te pakken en had ze het naar haar 
zin in haar huisje. Eind 2017 kwam ze in de 
Koriander terecht, waar ze uiteindelijk ziek 
werd en rustig is overleden. Moge zij voor 
altijd verenigd zijn met Kees en samen 
rusten in vrede.   

Op 26 juli is overleden Jozina Apolonia 
Verbart, op de leeftijd van 88 jaar. Zij werd 
op 31 juli gecremeerd.

TWEEDAAGSE VLOOIENMARKT TEN 
BATE VAN:
de Heilig Blasiuskerk, Stichting Vlissingen 
- Ambon  Plastische chirurgie voor pati-
enten met brandwonden, hazenlippen en 
open gehemelten.
Stichting Amecet in Oeganda. Kinderop-
vanghuis voor voornamelijk aidswezen 
opgezet door Els Teijlingen.

In het monumentenweekend, 14 en 15 sep-
tember, houden de vrijwilligers van de 
Heilige Blasius een vlooienmarkt. 
Heeft u spullen op zolder of in de schuur 
staan waar u toch niets meer mee doet en 
waar iemand anders misschien heel blij 
mee is, gooi het dan niet weg, maar breng 
het naar de pastorie op dinsdagavond  27 
augustus of  3 september tussen 18.30 en  
19.30 uur. 

Liever geen grote dingen zoals kasten, 
koelkasten enz. i.v.m. de opslagruimte. 

Dus boeken, schilderijen, beeldjes, ser-
viesgoed, nette kleding, speelgoed en 
curiosa of wat u nog meer kwijt wilt;
wij zijn er blij mee. 

LAATSTE OPROEP
Om deze rommelmarkt te kunnen hou-
den hebben we veel helpende handen 
nodig. We zoeken mensen om:

de spullen buiten te zetten, de kramen 
in te richten, tenten op te bouwen, de 
spullen te verkopen en alles weer op 
te ruimen.

Voelt u hier iets voor en wilt u helpen  om 
er een geslaagd weekend van te maken 
geef u dan op bij Addie Nelen dat mag 
telefonisch 06 15159919 via whatsapp, via 
de mail addienelen@zeelandnet.nl of 
mondeling.
We zijn dankbaar voor ieder uurtje hulp.

COLLECTES MEDIO JUNI -MEDIO 
AUGUSTUS 
eigen kerk:
Kaarsengeld (huispaaskaarsen) € 193,95
(collectes) misintenties  € 481,75
collectebonnen € 110,00
contante parochiebijdrage  € 115,00
overige collectes bijzondere 
gelegenheden (o.a.) zangochtend € 215,11
collectes voor eigen parochie € 1.013,19
subtotaal eigen kerk € 2.129,00

Caritas:
9/6 Nederlandse missionarissen € 107,00
29/6 noodopvang de Bevelanden € 58,00
6/7 Diaconie in eigen parochie € 53,00
subtotaal caritas € 165,00

LIEF EN LEED 
Overleden:
Op 27 juli is overleden Leo Rijk, echtgenoot 
van Helma Hoondert, op de leeftijd van 55 
jaar. Leo was de 2e van zes kinderen; het 
was altijd gezellig thuis. Al op jonge leef-
tijd verloor hij twee broers, waardoor het 
familieleed zijn jeugd overschaduwde. 
Leo kokkerelde graag en hielp vol over-
gave op de boerderij. Tijdens z’n dienst-
tijd werd hij uitgezonden naar Libanon en 
daarna werkte hij o.a. als keurmeester bij 
de NAK. In 1993 trouwde hij met Helma, 
waarmee hij twee kinderen kreeg, waar 
hij trots op was en alles voor over had. 
Leo was een harde werker en nam altijd 
de tijd om anderen te helpen. Zo zat hij 
jarenlang als lid en leider bij de scouting 
waar hij veel vriendschappen aan over-
hield. Was EHBO-er en zijn laatste functie 
was leidinggevende bij de Betho, waar hij 
echt in opging. Veel te jong is hij overleden 
aan een ongeneeslijke ziekte. Dat hij moge 
rusten in vrede. 

Op 9 augustus is overleden Nellie Foe-
senek, weduwe van  Kees Koole, op de 
leeftijd van 92 jaar. Ze werd geboren in 
Sprundel en groeide op in een gezin van 
acht kinderen. Na de huishoudschool 
werkte ze veel als naaister. Ze kon mooi 
vertellen over de oorlog die ze had meege-
maakt. In 1953 trouwde ze met Kees, die ze 
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Kwadendamme

-  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 06-25053876.
- 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:
- 1e t/m 4e zondag: 11.00 uur 
- 5e weekend zaterdag: 19.00uur
Misintenties:
 Corrie Franse, tel. 0113-851349 of 06-15073351

e-mail: cjmfranse@zeelandnet.nl
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.

Parochiekern 
KWADENDAMME

POOLSE ANNEX PLUKVIERING
Met medewerking van AB Werkt wordt op 
zondag 15 september wederom een speci-
ale eucharistieviering georganiseerd voor 
de Poolse gasten die in onze regio aan 
het werk zijn. Tijdens deze viering worden 
de teksten zoveel mogelijk in de Poolse 
taal uitgesproken. Het zangkoor zingt de 
vaste gezangen in het Gregoriaans; voor-
ganger is pastor Buijssen. Na afl oop is er 
volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten 
onder het genot van koffi e en appeltaart.
Aan ondernemers die Poolse gasten in 
dienst hebben wordt verzocht bekend-
heid te geven aan dit speciale moment van 
ontmoeting. Een uitnodiging in de Poolse 
taal is beschikbaar; indien u deze wenst 
te gebruiken, geef dan een seintje aan het 
parochiehuis.

Marga van de Plasse

75 JAAR SLAG OM DE SCHELDE
Komend najaar staat de herdenking van 
de Slag om de Schelde centraal. Op vele 
plekken en via allerlei activiteiten denken 
we na over de slag die toen is geleverd. 
Het moet een heftige strijd zijn geweest, 
met - naar men tegenwoordig stelt - een 
impact die de slag om Arnhem overtreft. 
Hoe dan ook is er hier hard gevochten 
voor onze vrijheid, een vrijheid waar we 
nu soms te gemakkelijk aan voorbijgaan. 
We mogen nu vrijuit discussiëren, zijn wie 
of hoe we werkelijk zijn, hoeven niet in 
angst te leven, zien de kinderen in weel-
de en ruimte opgroeien; dit lijken van-
zelfsprekendheden, maar als je er goed 
over nadenkt en de wereldse media een 
beetje volgt, zie je dat het hoegenaamd 
geen vanzelfsprekendheden zijn. Het zijn 
waarden die we moeten koesteren en uit-
dragen. Vandaar dat we rondom dit the-
ma op zondag 27 oktober een speciale 
viering houden. We staan stil bij wat was 
en de offers die hiermee gepaard gingen. 
We zullen na afl oop van de viering het 
oorlogsmonument op onze begraafplaats 
bezoeken.
Ter voorbereiding hiervan zijn we op zoek 
naar foto’s uit de genoemde tijd. Uit over-
levering weten we dat de kerk zwaar 
beschadigd uit de strijd kwam en ook dat 
vele huizen schade opliepen, maar in het 
kerkelijk archief ontbreken de plaatjes. 
Heeft iemand van u iets van dien aard in 
bezit of ooit gezien, laat het ons weten. 
Het zou mooi zijn om in de weken vooraf-
gaand aan deze bijzondere herdenking, 
historische beelden te kunnen delen.

Sjaak Uitterhoeve

LIEF EN LEED

Overleden
Adrianus Jacobus Oostdijk, echtgenoot 
van Tannie Beulens, geboren 16 juni 1940, 
overleden 29 juli 2019.
Johannes Cornelis Franse, weduwnaar 
van Susanna Voet, geboren 10 mei 1938, 
overleden 3 augustus 2019.

GEEF DE PEN DOOR (29)

Hallo, mijn naam is Jurgen, maar je kent 
mij misschien als “de man van Singing 
Voices”. Ik woon samen met mijn vriendin 
Angela in Middelburg, en in het weekend 
doe ik zo af en toe Kwadendamme aan 
om daar mijn bijdrage te leveren aan de 

kerkgemeenschap. Ik heb het geluk dat 
de interesses die ik als kind reeds had, nu 
een prominente plaats in mijn leven heb-
ben gekregen. Mijn interesse voor com-
puters heeft zich vertaald in mijn baan 
als software engineer. Mijn interesse in 
het bouwen van feestjes gebruik ik nu in 
mijn werk als lichttechnicus, bij feesten in 
Kwadendamme, maar ook bij poppodiums 
en festivals verspreid door heel Zeeland. 
Mijn passie voor muziek komt in al mijn 
hobby’s terug, maar de meeste inspiratie 
kan ik kwijt in het begeleiden van Singing 
Voices met mijn keyboard. Dat doe ik al 
sinds mijn twaalfde, eerst voor het kinder-
koor en later voor het hele koor. Het is aan 
mij als toetsenist om de muziekstukken 
te voorzien van eigentijdse en originele 
arrangementen, die de melodieën en tek-
sten van het koor versterken. Misschien 
is het wel leuk om hierover wat meer te 
horen van iemand van Singing Voices, 
daarom geef ik de pen door aan Miranda 
Vermeulen.

Jurgen Franse

BUITENVIERING
Op 1 september starten we het nieuwe 
seizoen met de jaarlijkse buitenviering. 
Uiteraard kan dat alleen als de weergo-
den ons gunstig gezind zijn, maar toch: 
de voorbereidingen zijn in gang gezet, 
er zijn stoelen besteld en passende lie-
deren uitgezocht. In tegenstelling tot de 
vorige jaren wordt de muzikale omlijsting 
niet verzorgd door Con Affezione en Con 
Amore maar door zangkoor Singing Voi-
ces. Ook zij kunnen zorgen voor een goe-
de sfeer en gezelligheid, en daarmee is de 
buitenviering bij hen in goede handen. Na 
afl oop is er een gezellig samenzijn onder 
het genot van een kopje koffi e/thee. Neem 
zeker een vestje mee, want als het enigs-
zins kan, zitten we natuurlijk buiten, genie-
tend van de pastorietuin en de fl uitende 
vogels.

OPEN MONUMENTENDAG
Zoals te doen gebruikelijk sluiten we aan 
bij de landelijke Open Monumentendagen, 
met dit verschil dat de kerk niet op zater-
dag én zondag wordt opengesteld, maar 
alleen op zaterdag. Op zaterdag 14 sep-
tember zal de kerk geopend zijn van 11.00-
17.00 uur. Onze kerkgidsen zullen u graag 
ontvangen en vertellen over al het moois 
dat binnen de muren van het gebouw te 
zien is. Naast de bezichtiging van de kerk 
en het bijzondere Bonifaciusbeeld in de 
tuin, is er de gelegenheid tot het drinken 
van een smakelijk Bonifaciusbiertje.
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Lewedorp

Uitvaartzorg
Van der Hooft  

 Schoorkenszandweg 8b, 4431 NC  
‘s-Gravenpolder T: 0113 311517 

E: info@vanderhooftuitvaartzorg.nl 
W: www.vanderhooftuitvaartzorg.nl 

Ervaren, vertrouwd
en betrokken

Uitvaartzorg Peter Butler
Voor een persoonlijkebegeleiding bij een uitvaart

Uitvaartzorg Peter Butler
Benonistraat 3 

4421 DN Kapelle
tel. 0113-340381

Uitvaartcentrum
Maalstede 1a Kapelle

pabutler@zeelandnet.nl
www.peterbutler.nl

Afscheid 
nemen doen 
we samen.

Monuta Richard Ensing
Scottweg 1-01, 4462 GS  Goes
T 0113 - 783 993 

(dag en nacht bereikbaar)
E info@monutarichardensing.nl
I www.monutarichardensing.nl

Afscheid 
nemen doen 
we samen.

Richard Ensing

55x150 Adv Monuta Richard Ensing.indd   1 16-04-19   16:56

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
Opgave misintenties bij Mevr. Riet Steenbakker 
Sloestraat 13 4456 AN Lewedorp telefoon 0113-
613188 of per e-mail: psteentje@zeelandnet.nl 
Doopcontactpersoon:
Marleen van Stee tel. 06-51119128 
e-mail: marleen.vanstee@gmail.com
Kopijadres:
e-mail: bvklooster@gmail.com
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

Parochiekern
LEWEDORP

30 JUNI 2019

Op een zonovergoten zondag hebben wij 
onze jaarlijkse openluchtdienst gehou-
den op camping Buitenhof te Lewedorp. 
Vanuit Lewedorp ging een groepje te 
voet, met dorpsvlag vanwege het 90-jarig 
bestaan van Lewedorp, naar de Dekkers-
weg. Pastoor Van Hees en mevr. Meulen-
steen gingen voor in deze oecumenische 
dienst. Het koor “Con Dios” zorgde voor 
de muzikale omlijsting met liedjes betrek-
king hebbend op het thema: Meegaan met 
de tijd. Ook de kinderen gingen mee met 
de tijd in de kindernevendienst. Zij knut-
selden een computer met muis in elkaar. 
De collecte was voor Stichting Leergeld 
met als opbrengst € 263,40. De dienst 
werd bezocht door ongeveer 150 perso-
nen van onze parochie en de protestant-
se gemeenten van Lewedorp, Nieuwdorp, 
Borssele en ’s-Heer Arendskerke. Na 

NOG EEN KLEURENFOTO
Op de oproep in 
het PN-nummer 
van maart 2019 om 
na een kerkbezoek 
met de mobiele 
telefoon snel even 
een mooie kleu-
renfoto van het 
schitterende inte-
rieur te maken, zijn 
nog geen reacties 
binnengekomen. 
Daarom heb ik zelf 
nog eens zo’n foto 

gemaakt, dit keer van de ramen boven het 
Maria-altaar. Afgebeeld zijn drie scènes 
uit het leven van de heilige maagd Maria, 
de moeder van God. Linksonder zien we 
de Annunciatie, de aankondiging van de 
geboorte van Jezus door de aartsengel 
Gabriël in gezelschap van de Heilige Geest 
in de gedaante van een duif. Rechtsonder 
is het Ave Maria uitgebeeld, de gevleugel-
de groet die Elisabet uitsprak nadat Maria 
haar huis (en dat van Zacharias) binnen 
ging. En bovenin zien we hoe Maria uitein-
delijk in de hemel werd opgenomen, waar-
van we het feest dit jaar op 18 augustus 
vierden in de kerk van Maria-
Tenhemelopneming in Ovezande.

Hans de Vos

KOMEND JUBILEUM ST CECILIA
Het is nu 45 jaar geleden dat het het 
gemengd dames- en herenkoor St Ceci-
lia werd opgericht. Hier staan we op 24 
november graag bij stil tijdens een fees-
telijke eucharistieviering; het thema voor 
deze viering is “ Er zit muziek in”. Al 45 jaar 
staat het St Ceciliakoor klaar voor u, voor 
de parochie, voor ons allen, in vreugde 
en verdriet. We hopen van harte dat u dit 
waardeert. Dit toont u het beste door uw 
aanwezigheid in de bovengenoemde vie-
ring, of - indien u oud-lid bent - door in de 
viering mee te zingen als gast. Hierrmee 
maakt u ons echt blij. Alle oud-leden (voor 
zover ons bekend) zullen we begin oktober 
nog een persoonlijke uitnodiging sturen, 
maar nu al kunnen wij bekend maken dat 
de twee bijbehorende repetitieavonden zijn 
op de maandagen 11 en 18 november, van 
19.00- 20.15 uur in de kerk.
Na de viering op 24 november kunnen we 
herinneringen delen en gezellig samenzijn 
onder het genot van een kop koffi e/ thee 
etc. achterin de kerk. We hopen op uw 
komst. Namens het bestuur van St Cecilia, 

Rita Audenaerd 
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Daniëlsweg 1, 4451 HP  Heinkenszand

Tel. (0113) 56 15 93, Fax (0113) 56 73 83
Postadres: Postbus 390, 4460 AT Goes

E-mail adres: info@rijkbouw.nl
Website: www.rijkbouw.nl

 

Kerkeboomgaardstraat 30 Kwadendamme  
(0113) 644 398 

www.rplusmakelaardij.nl 

 

Dorpsstraat 51b Heinkenszand  
(0113) 644 398 

www.rplusmakelaardij.nl 

De woonkamer moderniseren?
U gaat verhuizen en kleiner wonen?
Verlichtingsadvies nodig?
TINT komt aan huis bij al uw interieurvragen!

Edith Houberg - Noorddijk 10
4471AL Wolphaartsdijk
06-23912516 
www.tintstyling.nl

PASTORALE ZORG INZAKE 
SACRAMENT DER ZIEKEN 

EN OVERLIJDEN

06- 53637130

afl oop was er een gezellig samenzijn met 
koffi e en cake.  

DANK, HEEL VEEL DANK!
In 1979, dus 40 
jaar geleden, 
werd aan Corrie 
Vreeke door de 
toen net aange-
stelde nieuwe 
pastoor Tom 
Brooijmans, 
gevraagd of zij 

zitting zou willen nemen in de nieuw te 
vormen parochievergadering. Nadat zij 
daar positief op had geantwoord werden 
haar enkele taken toegewezen zoals het 
bestellen van misbenodigdheden, kaarsen, 
miswijn, wierook en verdere zaken. Ook 
ging ze de verzorging van de misintenties 
beheren evenals het inschrijven van de 
boeken van doop, overlijden, eerste/plech-
tige communie en vormsel. Vooral de ver-
zorging van misintenties vergde veel tijd 
en precisie want hiermee wilde ze geen 
fouten maken daar dit onderwerp emotio-
neel erg gevoelig ligt. In deze 40 jaar heeft 
ze dit met zoveel toewijding en precisie 
gedaan dat we hiervoor alleen maar onze 
dank en bewondering kunnen uitspre-
ken. Wie is er in deze tegenwoordige tijd 
nog bereid om dit werk zo lang, toegewijd 
en met zoveel nauwkeurigheid te doen? 
Helaas heeft ze ons laten weten met dit 
alles, met pijn in haar hart, per september 
te gaan stoppen. Naast genoemde zaken 
heeft ze in al die jaren vele andere taken 
gedaan voor onze kernparochie, te veel 

om op te noemen! Voor al deze dingen wil-
len we haar namens onze parochiekern 
dan ook van harte bedanken. 

De parochiekerncommissie

ZEER BLIJ
Voor de vervanging 

van alle taken van 
Corrie Vreeke heb-
ben we gelukkig 
weer enkele men-
sen bereid gevon-

den om deze over te 
nemen.

Al geruime tijd nam Corrie Menheere het 
verzorgen van de misbenodigdheden waar 
en zij is bereid gevonden dit te blijven 
doen.
Corrie dank hiervoor.

Voor de verzorging van de misinten-
ties hebben we Riet Steenbakker bereid 
gevonden dit te gaan doen, ook hier zijn 
we heel gelukkig mee en wensen haar 
hiermee veel succes toe.
Dit houdt voor u als parochiaan in dat u 
met ingang van 1 september uw misinten-
ties kunt opgeven aan Riet Steenbakker, 
Sloestraat 13 4456 AN Lewedorp telefoon 
0113-613188 of per e-mail: 
psteentje@zeelandnet.nl 
Het spreekuur van het secretariaat komt 
vanaf 1 september ‘19 te vervallen.

MOZAÏEK PROJECT
Ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan 
van Lewedorp werden alle inwoners in 
de gelegenheid gesteld om een stoepte-
gel te maken van mozaïek. 2 parochianen 
zijn hier voor onze kerk mee aan de slag 
gegaan en het resultaat mag er zijn! De 
tegels zijn geplaatst naast de trappen van 
de kerk, de ene links en de andere rechts. 
Ze zijn zeer de moeite waard om eens te 
bekijken! Dames onze hartelijke dank voor 
jullie bijdrage. 

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN
16 september Caritas 19.30 uur
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ZEELAND
UITVAARTSERVICE

ZEELAND
UITVAARTSERVICE

DE VLIEGER
UITVAARTSERVICE

DE VLIEGER
UITVAARTSERVICE

STEIJN
DE VLIEGER

UITVAARTZORG

ZEELAND
UITVAARTSERVICE

ZEELAND
UITVAARTSERVICE

DE VLIEGER
UITVAARTSERVICE

DE VLIEGER
UITVAARTSERVICE

STEIJN
DE VLIEGER

UITVAARTZORG

Schouwen-Duiveland
Wilgenstraat 12 Oosterland

0111 40 2000
(dag en nacht)  

info@uitvaartdevlieger.nl 
www.uitvaartdevlieger.nl

Dag en nacht bereikbaar op:

(0111) 45 07 17
www.uitvaartsd.nl

Voor een zorgzame begeleiding 

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
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

Parochiekern
OOST-ZUID BEVELAND

Oost-Zuid Beveland

wij met veel vrijwilligers door het hele land. 
Tevens versturen we opkikkers en kroel-
doekjes naar zieke kinderen die dit kunnen 
gebruiken.’
 De bezigheden van de twee dames in 
Rilland geeft hen niet alleen iets te doen 
om de dag zinnig door te komen. Ze maken 
daarmee ook iets waar van de opdracht 
van kerkmensen om zich in te zetten voor 
medemensen die hun betrokkenheid goed 
kunnen gebruiken. Zo gebeurt er meer 
goeds in onze wereld, dan je op het eer-
ste gezicht zou denken. Chapeau voor hun 
inzet!

Wiel Hacking

BERICHT UIT RILLAND
Waar ooit de Sint Jozefkerk in Rilland 
stond, luisteren nu moderne huizen het 
straatbeeld op. Er is – nog steeds – veel 
verdriet om het ontbreken van de kerk. 
Ook al zei iemand een tijd geleden: ‘Ik 
heb liever dat er nu huizen staan dan een 
kerk die zichtbaar aan het verpieteren is.’ 
Toch hebben katholieke inwoners van Ril-
land het gevoel, dat ze aan hun lot worden 
overgelaten en dat ze ‘niet meer meetel-
len’. Het pastorale team heeft, door de 
zeer beperkte inzetbaarheid van de afgelo-
pen drie jaren, niet aan alle verwachtingen 
kunnen voldoen.
 Maar soms kom je als pastor tijdens 
huisbezoek iets op het spoor, dat de moeite 
waard is om te vermelden in Parochien-
ieuws. Mevrouw (Marie) van Pul-Verhal-
len (92) en mevrouw (Marie) Bastiaan-
sen-Meesters (85) hebben sinds een poos 
een deel van hun tijd besteed aan haak- en 
breiwerk voor ‘Het Magische Draadje’. Op 
de website is te lezen: ‘We maken geheel 
belangeloos en gratis pruiken, kroontjes en 
prinsessenvlechten voor kinderen die door 
chemo hun haren zijn verloren. Ook maken 
we deze pruiken voor kinderen die aan de 
ziekte Alopecia Areata lijden. Dit veroor-
zaakt kaalheid bij kinderen. We kunnen hun 
ziekte niet wegnemen, maar we kunnen 
wel een beetje plezier toevoegen. Dit doen 

Mw M van Pul-Verhallen

Mw M. Bastiaansen-Meesters

23



Uw adres voor laan- en parkbomen
tevens volop tuinplanten

van november tot mei
Specialiteit: Veredelde noten

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

SCHILDERS- EN

AFWERKINGSBEDRIJF

FRANSE BV
meer dan ‘een kleurtje’

Johan Frisostraat 26
4434 AC Kwadendamme
Telefoon 0113-649361

drukkerij  en 
ontwerpstudio

1000 
A4 flyers*
voor maar
95 euro

Een veelzijdige drukker voor bedrijven, verenigingen en 
particulieren. Als gedreven professionals met een passie 
voor papier, drukwerk en ontwerp stellen wij ons als doel 
om u zo goed mogelijk te helpen op het gebied van uw 
drukwerk. Hierbij staat betrouwbaarheid, een goede bege-
leiding, kwaliteit en scherpe prijs hoog in het vaandel! 
Ook bij een beperkt budget denken we graag met u mee!

* 
Fu

ll 
co

lo
ur

, d
ub

be
lz

ijd
ig

, e
xc

lu
si

ef
 o

nt
w

er
p 

ko
st

en

t  0113 56 19 42
e  info@drukkerijdriedijk.nl

Noordland 3
4451 RP  Heinkenszand

drukkerijdriedijk.nl

LIEF EN LEED
Overleden
Op 2 juli 2019 is Rien Satink, na een liefde-
volle verzorging in Maria-Oord te Hans-
weert, op 90-jarige leeftijd overleden. Rien 
was jarenlang lid van het Gemengd Zang-
koor. De afscheidsdienst heeft op maan-
dag 8 juli 2019 plaatsgevonden in cremato-
rium het Zeeuwse Land te Goes.

BLOEMENPOT
De bloemenpot heeft in de maanden juni 
en juli € 17,40 opgebracht.
Namens de bloemengroep hartelijk dank.

OPEN MONUMENTENDAG 2019
De Open monumentendag 2019 vindt in de 
gemeente Reimerswaal plaats op zaterdag 
14 september 2019. Wij zullen deze dag 
onze kerk open stellen voor het publiek. 
Nadere informatie volgt via de mededelin-
gen in de kerk en de pers.

DWEILBANDFESTIVAL
Op zondag 29 september 2019 wordt het 
traditionele Answester Dweilbandfesti-
val weer gehouden. Zoals de laatste jaren 
gebruikelijk zal deze dag geopend wor-
den met een viering in onze parochiekerk, 
waarin dweilband “de Scheldedweilers” 
enkele nummers ten gehore zullen bren-
gen. De viering begint deze zondag om 
11.00 uur.

OECUMENISCHE BUITENDIENST

Op zondag 11 augustus hadden we in 
Hansweert weer een oecumenische bui-
tendienst. Deze is zoals altijd georgani-
seerd door onze parochiekerk en de 
Protestantse Gemeente Schore-Hans-
weert. We zijn dan te gast op het veld van 
jeugdhonk “Answest”.
Na een stormachtige zaterdag was de 
wind op zondag gelukkig aardig geluwd. 
Dankzij een tent en extra tussenstuk zaten 
we prima uit de wind. En ook nog lekker in 
het zonnetje. Ieder die in de gelegenheid 
is neemt zijn eigen stoel mee of we lenen 
een stoel van het jeugdhonk. Het was een 
drukbezochte dienst. Muzikale medewer-
king werd verleend door Kees Fonteine 
op gitaar en Ko de Visser op keyboard. 

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. C. de Baar-Rentmeester, tel.: 0113-655824, 
email cdebaarrent@zeelandnet.nl
of Mevr. A. Harthoorn-Capello, tel.: 0113-655157, 
email a-miekehc@zeelandnet.nl
Doopcontactpersoon:
Nicolien de Jonge, tel.: 0113-655868
Kindernevendienst
Iedere maand (met uitzondering van de 
zomervakantie)
Inleveren kopij ‘Parochienieuws’
Dhr. M. Bierens, Constantijnstraat 4, 4441 BB  
Ovezande, tel. : 0113-655520, 
e-mail: mbierens0@gmail.com

Parochiekern
OVEZANDE

Voorgangers pastor Erik Tramper en pas-
tor Harrie Buijssen. Met de lectoren Els 
Mallekote en Jeannet Kievit. De kinder-
nevendienst werd begeleid door Heleen 
vd Weele. Als afsluiting een lekker bakje 
koffi e of thee maakt deze jaarlijkse traditie 
compleet.

Jeannet Kievit
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Uitvaartverzorging

‛DE BEVELANDEN’
Johan Hoekman

Geldeloozepad 20, 4463 AJ Goes 

(0113) 311 444 
www.uitvaartzorgcentrum.nl

Voor een zorgzame  begeleiding

Uitvaarten in geheel Midden-Zeeland

Eigen rouwcentrum met aula 
en koffi ekamer

Striepseweg 4,4435 RL  Baarland

Verzorgt de gehele uitvaart 
met Zorg en Respect...

Dag en nacht bereikbaar 
info@lindavanwingen.nl
www.lindavanwingen.nl

0113-639108 
06-40484076

Parochiekernsecretariaat: 
Mosselstraat 4 4301 JN Zierikzee; 
tel. 0111-417505
Geopend op dinsdag en donderdag 
van 9.30 – 11.30 uur.
www.rkschouwenduiveland.nl
willibrodus@zeelandnet.nl
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 en Janneke Versaevel 
e-mail jversaevel@zeelandnet.nl 
Kopijadres Parochienieuws:
Rudy de Maaijer, Kabbelaarsbank 15
4301 XA  Zierikzee  e-mail maayer@zeelandnet.nl

Parochiekern
SCHOUWEN-DUIVELAND

LIEF EN LEED.
Gedoopt:
28 juli is door het H. Doopsel in onze kerkge-
meenschap opgenomen,
Luuk en Leon van Bruggen uit Oosterland.
En Marika Seweryniak uit Zierikzee.

Ziekenzalving:
6 juli hebben dhr. en mevr. Praet wonende in 
zorgcentrum De Wieken te Zierikzee de zie-
kenzalving ontvangen.
En op 25 juli Joseph van Velthoven uit 
Zierikzee.

Overleden:
31 juli is overleden Joseph van Velthoven uit 
Zierikzee, 82 jaar.
13 augustus is overleden Anne-Marie 
Willemse-Valk uit Zierikzee, 63 jaar.

OPEN MONUMENTENDAG
Op zaterdag 14 september staan de kerk-
deuren van de Willibrorduskerk van 10.00-
16.30 uur 

Schouwen-Duiveland

MONUMENTENDAG 
Het weekend van 14 en 15 september is 
de 33e keer dat Open Monumentendag 
wordt georganiseerd. 

Het thema is: Plekken van Plezier. Het 
gaat in op de feestelijke en artistieke kant 
van het leven door de eeuwen heen. De 
Ovezandse katholieke kerk bestaat dit 
jaar 160 jaar. In die lange periode zijn er 
vele feestelijkheden gevierd. Te denken 
valt onder andere aan de feestelijke pro-
cessies, het zilveren priesterjubileum van 
pastoor Van de Ven in 1949 en van pas-
toor Franse in 1953, het binnenhalen van 
nieuwe pastoors, de priesterwijdingen, de 
befaamde koorfeesten, de bijzondere vie-
ringen met Pasen, Kerst, 40 uren gebed, 
aanbiddingsfeest, patronesfeest, en de 
actieweekenden georganiseerd door de 
werkgroep ‘Samen Sterk voor de Kerk’. 
Nog afgezien van de prachtige beelden en 
attributen die hiervan getuigen.

Reden genoeg om als kerk ook mee te doen 
met het open monumentenweekend. De  
katholieke kerk in Ovezande is voor bezich-
tiging open op zaterdag 14 september van 
13.00 tot 17.00 uur. Er zullen wat passende 
attributen worden tentoongesteld. Om 14.00 
uur en om 15.30 uur zijn er rondleidingen 
van drie kwartier met tekst en uitleg over 
het thema in relatie met de kerk.

Ad Schenk

Ovezande
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Entree: € 6,-- inclusief een consumptie. 
Kaarten verkrijgbaar via 0111- 414106, 
0111-407758 en 06-22320983.

KBO REIS NAAR DEN HAAG
Op dinsdag 8 oktober a.s. staat er, bij vol-
doende deelname, een reis gepland naar 
Den Haag met mogelijkheid tot bezoek aan 
1e, 2e kamer, ridderzaal en binnenhof (prijs 
van deze rondleiding 
€ 11,--) De busreis kost u ca. € 16,-- 
(afhankelijk van het aantal deelnemers). 
Reserveer snel anders is de bus vol. 
Aanmelden bij K. Verkaart, tel.06-51478446, 
mail: kverkaart@gmail.com.

OECUMENISCHE TAIZÉ 
VREDESVIERING
In de Vredesweek 2019 wordt op zondag 29 
september in de O.L. Vrouwe op Zee-kerk in 
Burgh-Haamstede een Taizé viering gehou-
den om 19.30 uur. Voorganger zal zijn 
Pastoor Fons van Hees.
Omdat voor de jaarlijkse Vredeswandeling 
in de Westhoek zich steeds minder 
deelnemers aanmelden, is besloten deze te 
vervangen door een Vredes TAIZÉ 
viering waarbij u allen van harte welkom 
bent. Deze viering komt dus in plaats van de 
Vredeswandeling in de Vredesweek.

MARIA-TENHEMELOPNEMING
Zondag 18 Augustus 
vierden we in de 
O. L. V. op Zee kerk 
van Haamstede de
 liturgie van 
Maria-Tenhemelop-
neming.
Na de viering gin-
gen vele pelgrims 
naar de plaats in de 

duinen, waar heel lang geleden restanten 
van de kapel van Maria gevonden zijn.

Onze voorzitter Wim Boot zorgde voor een 
mooie Maria tekst.
Alle pelgrims konden daarna een Maria 
boeketje voorzien van een eigen groet of 
intentie bij het eindpunt neerleggen. Na 
het bidden van het “Wees gegroet” gingen 
we weer richting kerk, waar vrijwilligers 
gezorgd hadden voor een eenvoudige lunch.

FEESTELIJKE VIERING IN DE O.L.V. OP 
ZEE KERK IN HAAMSTEDE OP 14 JULI
Tijdens het zingen van het intrede lied kwa-
men celebranten, acolieten en lectoren bin-
nen in een feestelijk versierde kerk. Velen 
waren naar Haamstede gekomen om het 
60-jarig jubileum van deze toeristenkerk te 
vieren. Vicaris Paul Verbeek verraste ons 

kontaktpersoon kunt u benaderen :H. Ver-
kaart, tel. 414106 of per mail: 
hmverkaart@zeelandnet.nl

KBO
Op dinsdagavond 27 augustus a.s. gaan 
we fris van start met een interessante 
avond van het seniorencafe. Dhr. Huib 
Uil komt deze avond een presentatie ver-
zorgen met als thema: Zierikzee, 800 jaar 
stad. Dit moet ons allen zeker aanspre-
ken en u bent dan ook hartelijk welkom op 
deze avond, die plaatsvindt in het paro-
chiecentrum, inloop vanaf 19.30 uur , aan-
vang 20.00 uur. Entree en koffi e/thee zijn 
gratis. Voor een consumptie wordt een 
kleine vergoeding gevraagd.

KBO KOFFIEOCHTEND
Dinsdag 3 september a.s. is de eerste koffi e-
ochtend van het nieuwe seizoen. Vanaf 9.30 
uur staat de koffi e klaar en verwachten wij 
weer een hoop bekende en graag ook nieu-
we gezichten op deze morgen om gezellig 
bij te kletsen na ons zomerreces.

Op woensdag 4 september start ook weer 
de maaltijd/spel/computermiddag in het 
Tonnenmagazijn in Brouwershaven. Ook 
daar bent u weer van harte welkom.

KBO KLAVERJASSEN
Natuurlijk starten wij ook weer met onze 
gezellige klaverjasavonden. De eerste staat 
gepland op vrijdag 20 september a.s. 
De zaal is open vanaf 19.00 uur en we 
beginnen om 19.30 uur. 
Opgave (en evt. tijdig afmelden) bij 
H. Verkaart, tel. 414106, 
mail: hmverkaart@zeelandnet. 
Bijdrage €3,50 p.p. Koffi e en thee gratis.
Op verzoek wordt er een tafel vrijgemaakt 
voor een aantal (max. 8 personen) perso-
nen die graag een potje willen jokeren. Ook 
graag aanmelden bij H. Verkaart, zie boven.
De volgende data voor de klaverjasavon-
den zijn: vrijdag 18 oktober, vrijdag 15 
november, vrijdag 24 januari 2020,vrijdag 21 
februari, vrijdag 20 maart en de slotavond 
op vrijdag 17 april 2020. Noteer deze data 
alvast in uw agenda!

SEIZOENSOPENING GEZAMENLIJKE 
BONDEN
Op zaterdag 28 september a.s. vindt de jaar-
lijkse seizoensopening plaats met medewer-
king van de koninklijke politiekapel Haag-
landen en de harmonie Hermandad. Een 
samengevoegd orkest dat u gaat tracteren 
op een prachtig concert. 
Locatie: Nieuwe Kerk, Zierikzee. 
Tijd: 14.00 uur. 

wijd open i.v.m. de open monumentendag 
om bezoekers te ontvangen.
De landelijke opening vindt dit jaar plaats in 
Zierikzee.
Van 13.30-14.30 uur is er een mini-concert 
door ons eigen Willibrorduskoor, dit maal 
o.l.v. Marien Stouten. U komt toch ook luis-
teren? U bent van hartelijk welkom!

GEZINSVIERING
Zondag 29 september om 10.00 uur is er 
weer een gezinsviering in Zierikzee. Ieder-
een is van harte welkom, opa’s en oma’s 
neem gerust uw (klein)kinderen mee! We 
gaan er weer een mooie viering van maken 
samen met het kinderkoor Eigen Wijs. En 
natuurlijk is er na afl oop koffi e/thee of fris. 
Graag tot ziens op 29 september. 

CARITAS COLLECTES 2019 
SCHOUWEN-DUIVELAND
 Zierikzee Burgh Totaal  
5 mei € 131,35   € 76,45     € 207,80  
 voor kinderfonds Mama’s in Zuid-Afrika
2 juni € 124,75 € 914,90 € 1039,65   
voor Palabana kinderdorp Zambia
7 juli € 49,80 € 64,60 € 114,40
voor eigen activiteiten Caritas
4 aug. € 60,25 € 138,02 € 198,27
voor Kebene Children Home Kenya
De collectes zijn overgemaakt aan de 
goede doelen.

Verdere uitgaven:
- postzegels voor Vastenactie:  € 67,-; 
- Living Bread Foundation:  € 30,-, 
- kaarten en bloemen:  € 20,-.
Collecte 6 september zal zijn voor hulp aan-
vragen Caritas en collecte 13 oktober voor 
eigen activiteiten Caritas
Collecte 3 november voor het regio project 
“Vrienden van Emergis”.
Activiteiten Caritas: 
-  3 november: kranslegging kerkhof voor 

Allerzielen
-  17 november: wereld armen dag, 

voedselinzameling voor voedselbank.
Uw steun aan Caritas kunt u overmaken 
op: bankrekening: NL 52 RABO 0143 5823 99 
t.n.v. Caritaskern Schouwen-Duiveland.

Hartelijke dank voor uw steun, 
Caritas werkgroep Schouwen-Duiveland

BEZOEKGROEP
Regelmatig gaan een aantal dames (en 1 
heer) op bezoek bij parochianen die in het 
ziekenhuis liggen, thuis ziek zijn, of gewoon 
bij mensen op bezoek die behoefte heb-
ben aan een gesprekje. Mocht u iemand 
kennen of weten die dit op prijs stelt, 
laat het de bezoekgroep dan weten. Als 
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RUBEN DE JONGE  

Heerenstraat 9  
0113 351311 

Www.totaalwonendejonge.nl 

Specialist in PVC vloeren 

WWW.PAREE.NL

Door toegevoegde 
waarde de beste keus!
Werrilaan 8 | 4453 CC ‘s-Heerenhoek

T 0113 - 35 24 40 | E info@paree.nl 

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

de lunch netjes voor ons klaargezet. Na de 
uitleg over het mooie, 200 jaar oude doop-
vont (zie “Zin in Schouwen”) konden we 
‘aanvallen’.
Toen naar de Vroonplas, die voor velen 
een verrassende plek was. Verder door de 
Vroonlanden naar Haamstede. Er werd, tra-
ditioneel, met een lekker ijsje besloten.  
Coby en Johan Verwaard reden als bezem-
wagen achter de fi etsers aan en niet hele-
maal voor niets. 
Er was één lekke band! Ook had Coby voor 
een mooi verzorgde routebeschrijving 
gezorgd. 
We kunnen terugkijken op een gezellige en 
zeer geslaagde dag. 
De route is samengesteld door Rob van 
Leeuwen. Wij hebben deze iets aangepast 
voor de grote groep.  
Zin in fi etsen? Pak de route uit “Zin in 
Schouwen”! De moeite waard!

Namens Windkracht 8, Trudi Zuidmeer. 

in zijn homilie met beeldvorming. Ook de 
zegening van de twee nieuwe glas-in-lood 
ramen met het lied: “De heiligen ons voor-
gegaan” maakte diepe indruk. Het Willi-
brorduskoor o.l.v. Kees van de Wouw zong 
niet alleen de Mis van de Heilige Geest 
van Frans Bullens, maar ook het “Lead Me 
Lord” van Samuël Wesley en een ontroe-
rend Ave Maria. Na deze prachtige viering 
konden we genieten van de gastvrijheid van 
de parochiekerncommissie van Zierikzee op 
de versierde patio van onze kerk. En zoals 
pastoor Van Hees in zijn dankwoord zegt: 
“Op naar een voorspoedige voortgang van 
de Onze Lieve Vrouwe op Zee kerk.”

H.Wichgers-Soeter

FIETSTOCHT UIT DE 6DE “ZIN IN 
SCHOUWEN”, MET ALS THEMA 
“WATER”
Op donderdag 8 augustus gefi etst door 57 
personen.  
We begonnen de tocht met een kopje koffi e, 
in de kerk van Burg. 
Ds Janneke Herweijer verwelkomde alle 
deelnemers, las een stukje uit het liedboek 
en vertelde iets over de doopvont. (zie “Zin 
in Schouwen”) 
Onder de deelnemers waren er zelfs uit 
Utrecht, Groningen en Bruinisse. Heel leuk.
Na wat praktische mededelingen stapten 
we welgemoed op de fi ets.  
Het weer was prachtig! De rit begon rich-
ting Adriaan van der Weijdenweg. Bij het 
waterleidingbedrijf kregen we informatie 
van dhr. Jan Stigter en verder, op diverse 
plaatsen tijdens de rit.  
Via de Domeinen en Westenschouwen, 
langs de Oosterschelde naar de Schelp-
hoek. Het natuurgebied dat is ontstaan na 
de watersnood van 1953.  
Vandaar naar de Corneliuskerk in Noord-
welle. Daar had onze duizendpoot Joppa, 
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colofon
PASTORAAL CENTRUM
Secretariaat/teamassistentie:
Plonie Paree
Zusterstraat 4, 4461 JA Goes
tel. 0113-218610
pastor team@zeelandnet.nl
Openingstijden Pastoraal Centrum: 
van di t/m vrij van 10.00 tot 12.00 uur

PASTORAAL TEAM
- Wiel Hacking, pastoraal werker, teamleider
  tel. 06-17598152
  wielhacking@gmail.com
-  Fons van Hees, pastoor
  tel. 06-1328 1235
  avanhees@zeelandnet.nl 
-  Ria Mangnus, pastoraal werker 
   tel. 06-42360493
   r.mangnus@rkwalcheren.nl
- Alida van Veldhoven, pastor
   verder gegevens volgen  

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
Harry Buijssen, buijssen@zeelandnet.nl
Tom Brooijmans, tbrooymans@zeelandnet.nl
Paul de Maat, pdemaat@planet.nl

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 Rudy de Maaijer
- Pastoresteam Wiel Hacking
- Hoofdredactie Richard Gielens
vragen/opmerkingen: mail ze naar 
parochienieuws@zeelandnet.nl 

WEBSITE
 www.paterdamiaanparochie.nl

OPLAGE
 4500 exemplaren

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

DE ACHTERKANT VAN HET GELIJK
Achterkant van het gelijk, de keerzijde van iets dat op zichzelf respectabel of verant-
woord is. Oorspronkelijk was het de naam van een door Marcel van Dam in het seizoen 
1980-1981 gepresenteerd televisieprogramma. De ex-ombudsman speelde hierin advo-
caat van de duivel door allerlei ethische vragen voor te leggen aan gezaghebbende figu-
ren als juristen, politici en medici. Deze uitdrukking werd in de jaren tachtig ongemeen 
populair en kende talrijke varianten.
Op gezette tijden probeer ik, als eindredacteur, voors en tegens tegen elkaar af te 
wegen, zonder u/lezer op het verkeerde been te willen zetten.
In mijn eerste bijdrage gaat over bijzonder onderwijs.

HOE BIJZONDER IS BIJZONDER  
ONDERWIJS?
Sinds 1920, toen de nieuwe onderwijs-
wet in werking trad is godsdienst altijd 
een twistpunt geweest of een splijtzwam 
gebleven: de gemeente die bij het stichten 
en onderhouden van scholen een dikke 
vinger in de pap had/heeft, vond dat open-
baar onderwijs de beste vorm van neutra-
liteit in zich droeg. Knarsetandend moest 
men – zeker in het begin- toestaan dat 
bijzondere ( op geloof/confessie gestoeld) 
onderwijs gelijkgesteld moest worden. 
Niet alleen in aanzien, maar ook in bekos-
tiging van dat onderwijs.
In een tijd dat met name katholieke scho-
len, net zoals de kerken, door eeuwenlang 
verboden te zijn, hun achterstand inhaal-
den, kreeg het openbaar onderwijs flinke 
klappen te verwerken.
Zeker toen kozen ouders een school die 
het beste aansloot bij hun opvoeding. Ze 
waren bereid lange reistijden/looproutes 
voor lief te nemen, om die vorm van onder-
wijs en opvoeding voort te zetten. In som-
mige (met name streng gelovige) gezin-
nen zie je dat ideaalbeeld nog en brengen 
ouders zelf, of door de gemeente betaald 
vervoer, hun kroost naar die verder gele-
gen/ buiten gemeentegrenzende school op 
godsdienstige grondslag.
In onze tijd, waarin kerk & staat nadruk-
kelijk gescheiden zijn, moet dat voor veel 
mensen vreemd tot onbegrijpelijk overko-
men. Hoe kan een overwegend gesecula-
riseerde samenleving het toestaan dat ze 
maatschappelijk en politiek bevoorrecht 
worden? Rechts en links in de politiek val-
len over elkaar heen; verketteren zelfs 
bevolkingsgroepen. Ook groeit de mening 
dat bijzonder onderwijs geldverspilling is 
en oneerlijk privileges heeft, tot schadelij-
ke invloeden in opvoeding toe:  
indoctrinatie?
De tegenstellingen tussen de verschil-
lende christelijke stromingen zijn de laat-
ste decennia heel wat minder geworden. 
Acceptatie? Respect of onverschilligheid?
Met de komst van veel migranten met ver-
schillende religieuze achtergronden zijn 
scherpe godsdienstrandjes weer terug 
aan het komen. 
De school zou de meest geschikte plaats 

moeten zijn om begrip voor elkaars religie 
en cultuur te ontwikkelen. Daar moet men 
kinderen niet opvoeden in een bepaald 
geloof, maar juist aandacht besteden aan 
het geloof en de diverse richtingen. Maat-
schappelijke verhoudingen en burgerschap 
zijn op veel scholen verplicht lesinhoud. 
Lessen in geloofsbeleving moeten waarde-
vrij gegeven worden zonder inmenging van 
religieuze leiders of instellingen. Besteed 
veel aandacht aan de vrijheid van het 
geloof en vertel de jongeren dat ze mogen, 
maar niet moeten geloven.
Onderwijs is vooral gebaseerd op hoe 
je iets kunt leren/ontdekken/ervaren en 
niet ‘wat’.
Wat is ons antwoord op radicalisering  
binnen de Randstad, waar islamitische 
stromingen binnen volkswijken ontstaan, 
die doen denken aan de godsdienststrijd 
van honderd jaar geleden?
Voor velen is religie een privézaak, die je 
achter de eigen voordeur en binnen eigen 
kerkelijke muren mag beleven. Een school, 
die feitelijk een publieke ruimte, is vooral 
gebaat bij openheid, duidelijkheid, eerlijk-
heid en betrouwbaarheid. 
Religie en democratie zijn soms tegenstrij-
dige fenomenen, die voor sommigen moei-
lijk te combineren zijn.

Ik wens leerkrachten, besturen en ouders/
opvoeders heel veel wijsheid toe die mix in 
onderwijs te bewaken en te bewaren. Dat 
maakt elke school juist heel bijzonder.
  

Richard Gielens.

SLUITINGSTERMIJN 
VOLGEND NUMMER: 

Volgend nummer verschijnt op 
vrijdag 1 november! 
Kopij inleveren voor 
zondag 20 oktober!
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