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'ZORGEN’ …MEER DAN EEN WERKWOORD
Op 4 oktober jl. kreeg gelovig Nederland een enorme teleur-
stelling te verwerken. Kerkgangers in Staphorst bedachten 
een variant op gelimiteerd kerkbezoek waardoor er toch veel 

meer dan honderd mensen in een kerk konden 
samenkomen. Voor sommigen, vooral buiten-

kerkelijken, was die uitzonderingspositie 
al langer een doorn in het oog: ‘Waarom 
mochten kerken andere regels hanteren 
dan bijvoorbeeld schouwburgen?’ De 
vrijheid van godsdienst werd (terecht of 

onterecht) zelfs van stal gehaald om het 
gelijk/het bijzondere aan hun kant te krijgen.

Onmacht, boosheid en wellicht frustratie speelden ook in ons 
kerkgenootschap een rol. Een cynisch ‘dankjewel’ kwam spon-
taan op, toen minister Grapperhaus direct aanvullende restricties 
uitvaardigde: kerken mochten voortaan slechts 30 kerkgangers 
toelaten! Alle moeite ten spijt van de 100 aanwezigen, waarmee 
we goed konden leven.
In een daarop volgend artikel in de PZC in die week maakten 
onder meer dominee Arie van der Maas en ondergetekende zich 
zorgen over de toekomende tijd. Met lede ogen zag de dominee 
dat mensen het echte kerkbezoek voor gezien houden en alterna-
tieven zoeken via online-kerkdiensten. Technisch gezien een uit-
daging, maar ook een extra taak voor de voorganger om puntiger 
en korter te preken, om ‘zapgedrag’ te voorkomen.
Met name mijn uitlatingen over de noodzakelijke instrumenten en 
de extra beperkingen qua ruimte, vielen niet bij iedereen in goede 
aarde. Sommigen vonden ze zelfs stuitend en vooral voorbeelden 
van negatief denken.
Dat is jammer; zeker als men ze plaatst binnen het doel van het 
gesprek dat de basis vormde voor het artikel: De kerk moet deze 
klap/teleurstelling weer verwerken en hoe gaat men ermee om?
Voorzorgsmaatregelen neem je, als men er alles aan wil doen om 
uitbreiding van het virus te voorkomen. Dat is verre van prettig, 
maar het moet.
Zorg spreek je uit, als je merkt dat de liturgie erdoor geschaad 
kan worden. Accenten van preventie vormen stoorzenders, of 
beperken het vieren doordat de ruimte en omstandigheden er niet 

zijn. Dat de schrijver van het artikel dan het begrip ‘priesterkoor’ 
verwart met ‘zangkoor’ en er een beeld ontstaat waarbij men 
denkt dat koorleden niet meer willen zingen, doet onrecht aan het 
enthousiasme waarmee dat in veel van onze kerken (op creatieve 
wijze) gebeurt.
In dit kader stak ik mijn gevoelens niet onder stoelen of kerk-
banken toen we vooruitkeken naar Allerzielen en Kerstmis. Voor 
veel kerken in onze parochie zijn dat belangrijke ontmoetingsmo-
menten, waar veel mensen normaliter samenkomen en hun dier-
baren in en buiten de kerk gedenken. 
In elke parochiekern wordt dat op eigen wijze passend gedaan: 
op zondagmiddag 1 november (los van het feest van Allerheiligen) 
of via herdenkingsdiensten in de ochtend-middag of avond van 
Allerzielen/2 november. Ook hier kwamen de door mij gekozen 
en gesproken woorden niet zorgvuldig genoeg over en ontstond 
een beeld van tegenstellingen, tegenstrijdige voorbeelden en 
onterechte verwijzingen die nimmer zo bedoeld waren. 
Parochiekernen zijn geen concurrenten van elkaar: wij verkopen 
geen geloof, maar geven tekenen van samenkomen in geloof aan 
elkaar door.

Voorzorg- bezorgdheid en nazorg hebben elk hun karakteristieke 
kenmerken, die men zorgvuldig bewaken en bewaren wil. Elke 
ouder, leerkracht en gelovige die betrokkenheid heeft met de taak/
het werk dat hij of zij doet, voelt dat. Het doet pijn als iemand (in 
dit geval -ondergetekende-) dit minder duidelijk naar voren brengt.
Ik deel met u die zorg om behoud en het verlevendigen van ons 
geloof. Een gepast ‘excuus’ voor allen die zich hierdoor gekwetst 
of tekort gedaan voelen, is daarom zeker hier op zijn plaats. Voor 
mij een les om ervoor te zorgen dat deze onbedoelde ondertoon 
niet herhaald wordt.

Inleidend woord van de hoofdredacteur…

Afgelopen weken is er in de media terecht veel aandacht besteed aan de nieuwe verscherpte maatregelen 
inzake het terugdringen van het Covid-19-virus. Kerken moeten daar natuurlijk op inspelen, maar in sommige 
heilige huisjes gaat men daar toch anders mee om.. Reden tot zorg?

ZORG IN VELE TOONAARDEN 
De schrijvers van artikelen besteden veel 
zorg aan duidelijke informatie die recht doet 
aan hetgeen er binnen en buiten de H. Pater 
Damiaanparochie zich afspeelt. 
De leden van het pastoresteam zijn naast 
de groep vrijwilligers, bij uitstek onze ziel-
zorgers.
De redactieleden van Parochienieuws
zorgen ervoor uit elke parochiekern nieuws 
vermeldenswaardig wordt opgenomen. 
Drukkerij Driedijk is zorgvuldig met het 

plaatsen van al die berichten en besteden 
veel zorg aan de leesbaarheid van dit blad. 
De bezorgers in elke kern zijn elke keer 
bezorgd als ze niet bij iedere betrokken 
parochiaan het blad stipt op tijd kunnen 
afgeven.
Elke belangstellende lezer en kerkganger 
wil deelgenoot zijn van een zorgzame 
samenleving, waarin mensen die zorg nodig 
hebben aandacht krijgen en iedereen zo 
onbezorgd mogelijk kan genieten van het 

leven dat God ons gegeven heeft. Kortom: 
de zorg van God voor ons allen.
Samen hebben we zorgen over ons geloof 
voor de nabije toekomst, maar samen 
erover denken, praten en eraan werken 
geeft ons vertrouwen dat we  niet enkel 

zorgelijk moeten zijn, 
maar hoopvol blijven!

Richard Gielens
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Met name het dagelijks bestuur van de H. pater 
Damiaanparochie heeft de afgelopen weken 
veel tijd besteed aan overleg en het opstellen 

van plannen ter ondersteuning van het parochieplan en het ont-
wikkelen van een toekomstvisie voor de langere termijn.

•  Gesprekken met commissieleden van alle parochiekernen. Hoe 
draagkrachtig en levensvatbaar is elke parochiekern binnen 
onze parochie en hoe denkt men -naar de toekomst toe- dit vast 
te kunnen houden?

Welke onderwerpen kwamen ter sprake in zo’n gesprek?
-  Geloofsbetrokken activiteiten (speciale vieringen, kinderpasto-

raat/catechese, jongerenpastoraat, ouderenpastoraat, zieken-
bezoek en diaconie/Caritas.

-  Vrijwilligers en samenwerking inzake diverse gebieden als: 
gebouwen, liturgie, bestuurlijke ondersteuning en relatie tot het 
parochiebestuur.

-  Financiën (lopen inkomsten/kerkbijdragen en uitgaven in de pas?)
-  Gebouwen: bouwkundige staat, onderhoudsplan, onverwachte 

uitgaven.

-  Samenwerking binnen cluster Noord (Goes en Schouwen- 
Duiveland), West (Lewedorp, Heinkenszand en ’s-Heerenhoek) 
en Zuid (Ovezande, Kwadendamme en Hansweert). 

Wat kwam verder op de bestuurstafel van 13 oktober?
-  De gezondheidstoestand van pastoor Van Hees heeft ertoe 

geleid dat in goed overleg is besloten hem tijdelijk te ontheffen 
van pastorale taken. De overige leden van het pastoresteam 
nemen zoveel mogelijk van hem over. Ook vanuit het bisdom 
Breda heeft men aangegeven mee te denken over tijdelijke 
invulling.

-  Bijstelling begrotingen voor het lopende en komende jaar in ver-
band met aanstellingen en mutaties binnen het pastoresteam.

-  Instelling op korte termijn van een �nanciële adviescommissie
-  Stand van zaken aangaande onderhoud gebouwen en afspraken 

voor het aangaan van nieuwe verbintenissen onderhoud voor de 
komende periode.

-  Overdracht teamleiderschap van Wiel Hacking naar Alida van 
Veldhoven.

-  Rapportage inzake oecumenische samenwerking met kerken in 
onze regio.

Pastoraal katernBestuurszaken

TEAMASSISTENT (M/V)
De huidige teamassistente gaat in mei 2021 met pensioen. 
Daarom is het Samenwerkingsverband ‘Boven de Schelde’ -  
Heilige Maria Parochie Walcheren en Heilige Pater Damiaan- 
parochie (De Bevelanden en Schouwen Duiveland)-  op zoek 
naar een  teamassistent (m/v) voor 18 uur per week (0,5 fte)  
per 1 maart 2021

WAT ZIJN UW TAKEN?
Op het Pastoraal Centrum in Goes voert u secretarieel onder-
steunende werkzaamheden uit ten behoeve van en in samen-
spraak met de leden van het pastorale team. De teamleider is 
hierbij uw leidinggevende. 

Uw taken bestaan onder andere uit:
- Het notuleren van de teamvergadering
- Assisteren bij het opstellen van de agenda teamoverleg.
-  Uitvoeren van uit het teamverslag voortvloeiende werkzaam-

heden
- Uitwerken en bijhouden van het rooster
-  Voorbereiden en afwikkelen correspondentie van en voor het 

pastoraal team
- Secretariële voorbereiding activiteiten
- Kopieerwerk
- Verzenden van stukken
- Bijhouden agenda en bereikbaarheid van teamleden
- Maken van afspraken in opdracht van het teamleden
- Postbehandeling ten behoeve van het team
- Archivering

Tevens bent u gastvrouw/heer voor wie het Pastoraal  
Centrum bezoekt tijdens kantooruren (dinsdag t/m vrijdag van 
10.00 tot 12.00 uur). Een deel van de werkzaamheden kan ook 
thuis worden uitgevoerd. Daarnaast neemt u de telefoon van 

de teamwacht waar voor binnenkomende verzoeken om uit-
vaarten of ziekenzalving/zegening). De teamwacht is 7 dagen 
per week bereikbaar tussen 08.00 en 22.00 uur; in het weekend 
wordt u vervangen door een team van vrijwilligsters. Een vol-
ledig overzicht van alle werkzaamheden is te verkrijgen bij 
Plonie Paree, teamassistente (pastorteam@zeelandnet.nl) 

WAT VERWACHTEN WIJ?
U heeft een secretariële opleiding en relevante ervaring op 
minstens MBO niveau. U beschikt over goede communicatieve 
vaardigheden en bent bekend met de gangbare computer-
programma ‘s en het gebruik van moderne communicatiemid-
delen. Een �exibele instelling en het vermogen om creatieve 
oplossingen te bedenken strekken tot aanbeveling. Een nauw-
gezette werkhouding is eveneens van belang. Ook verwachten 
wij dat u vertrouwd bent met de katholieke geloofstraditie en 
daar uiting aan geeft als praktiserend katholiek. U bent bereid 
om nadere vorming en toerusting door het bisdom te volgen.

WAT BIEDEN WIJ?
U zult werken in een dynamische organisatie, waarin uw cre-
ativiteit heel goed tot haar recht kan komen. Begeleiding van 
uw werkzaamheden door de teamleider is vanzelfsprekend, 
evenals een gedegen inwerktraject door de huidige teamas-
sistente. De salariëring geschiedt volgens de richtlijnen van 
het Bisdom (functiegroep B rechtspositie voor lekenpersoneel, 
€ 1.914 bruto per maand bij een fulltime dienstverband). Een 
Verklaring Omtrent Gedrag dient overlegd te worden voordat u 
kunt worden aangesteld.

Sollicitaties (met bijgevoegde cv) kunnen tot 1 december 2020 
worden aangeleverd bij Els Heijers, bestuurslid (portefeuille 
personeel) els@zeelandnet.nl.

VACATURE
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    Kerkdiensten

Hieronder het rooster van de vieringen.
I.v.m. Corona kan hierin nog 
verandering komen. Als er 
veranderingen zijn hopen wij die zo 
spoedig als mogelijk is aan u te laten 
weten. Rooster wordt bijgehouden op 
de website van het pastoraal team: 
www.paterdamiaanparochie.nl/
kerkdiensten-liturgische-kalender

Zaterdag 31 oktober
19.00 uur  Heinkenszand
   W. Hacking-Viering van W&C
 Herenkoor
19.00 uur  Kwadendamme
 T. Brooijmans-Eucharistieviering

Zondag 1 november
Allerheiligen
09.00 uur  ’s-Heerenhoek
 H. Buijssen-Eucharistieviering
  Besloten dienst met reservering 

vooraf
 Orgelspel met Cantor
09.15 uur  Zierikzee
 Liturgie Groep-Viering van W&C
 W. Boer en Cantors
09.30 uur  Ovezande
 R. Stobbelaar-Viering van W&C
 Enkele koorleden van Pius X
09.30 uur  Hansweert
 W. Hacking-Viering van W&C
10.45 uur  Lewedorp
 W. Hacking-Viering van W&C
11.00 uur  Goes
 H. Buijssen-Eucharistieviering
 W. Boer en Cantors
13.30 uur  tot 15.30 uur Ovezande
   Kerk open Herdenkingsmoment

Maandag 2 november
Allerzielen
11. 00 uur Goes
 H. Buijssen-Eucharistieviering
 Con Amore
13.30 uur  Kwadendamme
 A. v. Veldhoven Viering van W&C
14.30 uur  Heinkenszand
 Th. de Deckere-Eucharistieviering
 Dameskoor (ged)
14.00 uur  tot 17.00 uur ’s-Heerenhoek
 Kerk open
19.00 uur  Goes
 H. Buijssen-Eucharistieviering
 Herenkoor
19.00 uur  ’s-Heerenhoek
 R. Stobbelaar-Viering van W&C
 Besloten dienst
 te volgen via kerk tv
 Missicanto
19.00 uur  Heinkenszand
 Th. de Deckere-Eucharistieviering
 Dameskoor (ged)
19.00 uur  Kwadendamme
 A. v. Veldhoven-Viering van W&C
19.00 uur  Zierikzee
 W. Hacking-Viering van W&C 
 W. Boer en Cantors

Dinsdag 3 november
09.30 uur  Goes
  W. Hacking-Viering van W&C

Woensdag 4 november
14.00 uur  Lewedorp De Kraayert
 geen viering

Donderdag 5 november 
08.40 uur  Haamstede
 Th. de Deckere-Lauden
09.00 uur  Haamstede
 Th. de Deckere-Eucharistieviering

Vrijdag 6 november
19.00 uur  Zierikzee
 Th. de Deckere-Eucharistieviering

Zaterdag  7 november
09.00 uur  Goes
 Eritrese gemeenschap
19.00 uur  Heinkenszand
 Th. de Deckere-Eucharistieviering
 Free Spirit
19.00 uur  Ovezande
 Vicaris Paul Verbeek
 Eucharistieviering
 Verzorgd door Oal In
  Lezing Maria, die de 

knopen ontwart
19.00 uur  Online Gezinsviering
 A .v. Veldhoven
 Sint Maarten

Zondag 8 november
32e zondag door het jaar
Willibrordzondag
09.00 uur  ’s-Heerenhoek
 G. Kok-Viering van W&C
 Willibrordusviering
 Besloten viering
 Orgelspel met Cantor
09.15 uur  Zierikzee
               Th.de Deckere-Eucharistieviering
 Willibrordzondag
 W. Boer en Cantors
09.30 uur  Hansweert
 A. v.Veldhoven-Viering van W&C
10.45 uur  Lewedorp
 G. Kok-Viering van W&C
11.00 uur  Kwadendamme
 A. v. Veldhoven-Viering van W&C
11.00 uur  Goes
              H. Buijssen-Eucharistieviering
 Con Amore
16.00 uur  Zierikzee
                Th. de Deckere-Vesperviering
                 W. Boer organist

Dinsdag 10 november
09.30 uur  Goes
 A.v. Veldhoven-Viering van W&C

Woensdag 11 november
14.00 uur  Lewedorp De Kraayert
 geen viering

Donderdag 12 november 
08.40 uur  Haamstede
 Th. de Deckere-Lauden
09.00 uur  Haamstede
 Th. de Deckere-Eucharistieviering

Zaterdag 14 november
19.00 uur  Lewedorp
 T. Brooijmans-Eucharistieviering
19.00 uur  Ovezande
 H. Buijssen-Eucharistieviering
 Enkele koorleden van Pius X

Zondag 15 november
33e zondag door het jaar
09.00 uur  Heinkenszand
 W. Hacking-Viering van W&C
 Dameskoor
09.15 uur  Zierikzee
  Th. de Deckere-Eucharistieviering
 W. Boer en Cantors
09.30 uur  Hansweert
 Bisschop Liesen-
 Eucharistieviering
10.45 uur  ’s-Heerenhoek
 W. Hacking-Viering van W&C
 Orgelspel met Cantor
11.00 uur  Kwadendamme
 T. Brooijmans-Eucharistieviering
11.00 uur  Goes
 Bisschop Liesen-
 Eucharistieviering-Herenkoor

Dinsdag 17 november
09.30 uur  Goes
 H. Buijssen-Eucharistieviering

Woensdag 18 november
14.00 uur  Lewedorp De Kraayert
 R. Mangnus-Viering van W&C

Zaterdag 21 november
19.00 uur  Heinkenszand
   H. Buijssen-Eucharistieviering
 Dameskoor

Zondag  22 november
34e zondag door het jaar
Christus Koning van het heelal
09.00 uur  ’s-Heerenhoek
  K. van de Wiele-Viering van 

W&C- Orgelspel met Cantor
09.15 uur  Zierikzee
  Liturgie Groep-Viering van W&C
 W. Boer en Cantors
09.30 uur  Ovezande
 H. Buijssen-Eucharistieviering 
 Enkele koorleden van Pius X
09.30 uur  Hansweert
 G. Kok-Viering van W&C
10.45 uur  Lewedorp
  K. van de Wiele-Viering van W&C
11.00 uur  Kwadendamme
 H. Buijssen-Eucharistieviering
11.00 uur  Goes
 G. Kok-Viering van W&C
 Herenkoor
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    Kerkdiensten

Dinsdag 24 november
09.30 uur  Goes
 H. Buijssen-Eucharistieviering
 
Woensdag 25 november
14.00 uur  Lewedorp De Kraayert
 T. Brooijmans-Eucharistieviering

Donderdag 26 november 
08.40 uur  Haamstede
 Th. de Deckere-Lauden
09.00 uur  Haamstede
 Th. de Deckere-Eucharistieviering

Zaterdag 28 november
17.00 uur  Goes
 Evensong
19.00 uur  ’s-Heerenhoek
 Th. de Deckere-Eucharistieviering
 Orgelspel met Cantor

Zondag 29 november
1e zondag van de Advent

09.00 uur  Heinkenszand
 R. Mangnus_Viering van W&C
 Herenkoor
09.15 uur  Zierikzee
 W. Hacking-Viering van W&C
 W. Boer en Cantors
09.30 uur  Ovezande
 Th. de Deckere-Eucharistieviering
 Enkele koorleden van Pius X
09.30 uur  Hansweert
 H. Buijssen-Eucharistieviering
10.45 uur  Lewedorp
 R. Mangnus-Viering van W&C
11.00 uur  Kwadendamme
 P. de Rooij-Eucharistieviering+
 Doop 
11.00 uur  Goes
 Th. de Deckere-Eucharistieviering 
 Luscinia koor

Dinsdag 1 december
09.30 uur  Goes
 W. Hacking-Viering van W&C
 
Woensdag 2 december
14.00 uur  Lewedorp De Kraayert
 Ds. M. Wisse

Donderdag 3 december
08.40 uur  Haamstede
 Th. de Deckere-Lauden
09.00 uur  Haamstede
 Th. de Deckere-Eucharistieviering

Vrijdag 4 december
19.00 uur  Zierikzee
 Th. de Deckere-Eucharistieviering

Zaterdag 5 december
19.00 uur  Heinkenszand
 Th. de Deckere-Eucharistieviering
 Free Spirit
19.00 uur  Ovezande
 A. v. Veldhoven-Viering van W&C 
 Oal In

Zondag 6 december
2e zondag van de Advent
09.00 uur  ’s-Heerenhoek
 H. Buijssen-Eucharistieviering
 Orgelspel met Cantor
09.15 uur  Zierikzee
 Th. de Deckere-Eucharistieviering
 W. Boer en Cantors
09.30 uur  Hansweert
 R. Mangnus-Viering van W &C
10.45 uur  Lewedorp
 H. Buijssen-Eucharistieviering
11.00 uur  Kwadendamme
 R. Mangnus-Viering van W&C

11.00 uur  Goes
 Th. de Deckere-Eucharistieviering
 Con Amore

Dinsdag 8 december
09.30 uur  Goes
 A.v.Veldhoven-Viering van W&C
 
Woensdag 9 december
14.00 uur  Lewedorp De Kraayert
 T. Brooijmans-Eucharistieviering

AANVULLENDE REGELS VOOR DE KOMENDE PERIODE 
(zeker geldend tot en met Allerzielen) 
Na de extra regelgeving inzake met maximaal toegestane aantal kerkbezoekers (30 
personen, exclusief bedienend en ondersteunende medewerkers) heeft het bisdom 
Breda aanvullende regels opgesteld, om te voorkomen dat een opeenstapeling van 
vieringen een optelsom van zoveel maal dertig bezoekers wordt ( blokvieringen).
Vanaf 13 oktober is het niet toegestaan om meer dan EEN viering in een dagdeel te 
organiseren; dus kan men enkel in de ochtend-middag en avond slechts eenmalig 
samenkomen om te vieren. Dit kan ook later gevolgen hebben bij het plannen van 
vieringen rondom Kerstmis, maar alles hierover is onder voorbehoud.
Vieringen in de buitenlucht zijn afgeraden, evenals het organiseren van vieringen 
binnen een tijdsbestek van 3-4 uur achter elkaar. Mede vanwege de vereiste venti-
latievoorschriften is het raadzaam een wel doordacht stookprogramma in te stellen 
bij de verwarming van kerkelijke ruimten. Met open deuren vliegt de warme in een 
mum van tijd de kerk uit. Ook moet men rekening houden met warmteroosters in 
de kerk die de warme lucht over de kerkgangers heen blazen. Kortom: veel voor-
schriften die samen vieren extra moeilijk maken.

EUCUMENIESE BIEEÊNKOMSTEN 
Het kerkje van Ellesdiek staat er wat verlaten bij. Er 
zijn geen oecumenische bijeenkomsten meer geweest 
de afgelopen maanden. We hadden gehoopt na de 
zomer weer te kunnen beginnen maar het corona-
virus is hardnekkig en waart nog steeds rond. De 
werkgroep levensbeschouwing, die de bijeenkomsten 
voorbereidt, vond het na de zomer nog niet verstandig 

om weer te beginnen. Wilden we het voor iedereen, bezoekers en medewerkers, 
veilig houden dan moesten we in het kerkje 1,5 meter afstand bewaren, ook tijdens 
het kof�edrinken na a�oop. Gelet op de ruimte waarin de bijeenkomsten plaats-
vinden, kwamen we er al snel achter dat het bijna onmogelijk was om je dan aan 
alle voorwaarden te houden. Wanneer we dan ook nog bedenken dat de meerder-
heid van de bezoekers van de bijeenkomsten 60 jaar of ouder is en dus tot de risico-
groep behoort, was het voor ons duidelijk: Voorlopig nog geen bijeenkomsten, hoe 
jammer we dit ook vinden. We kregen de afgelopen tijd de vraag van mensen die 
de komende maanden in de bijeenkomsten zouden voorgaan: gaat het door?  Toen 
hebben we met pijn in het hart de knoop doorgehakt, we hebben besloten om in het 
jaar 2020 geen oecumenische bijeenkomsten meer te houden. We hopen natuur-
lijk om in 2021 weer te kunnen beginnen. Alles zal afhangen van het verloop van de 
coronapandemie. We beginnen pas weer wanneer we er zeker van zijn dat we de 
gezondheid van iedereen die dan het kerkje bezoekt menselijkerwijs kunnen garan-
deren. Ons geduld wordt op de proef gesteld. Nog geen bijeenkomsten in de streek-
taal dus. Hopelijk kunnen we in 2021 een nieuwe start maken. We houden u op de 
hoogte en hopen u te zijner tijd in goede gezondheid weer te zien.

Ko Dek, namens de Werkgroep Levensbeschouwing Ellesdiek
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DELEN SMAAKT NAAR MEER:
De Voedselbanken komen in de problemen, doordat er door de strijd van supermarkten 
tegen voedselverspilling, steeds minder voor ze overblijft. Ondertussen hebben door 
de coronacrisis steeds meer mensen hulp nodig van de Voedselbanken. Daarom heeft 
Caritas besloten de voedselbanken een helpende hand toe te steken. In sommige kerken 
staat er al een doos achter in de kerk voor de voedselbank; in andere kerken is er een 
voedselinzameling rond 15 Nov. Wereld Armen dag!
Kijkt u even bij uw eigen kern wat de lokale werkgroep van uw Caritas organiseert.
Bij voedsel inzameling denken we bv aan blikken voedsel, blikken soep, thee, kof�e, 
potjes jam of honing, tandpasta, wasmiddelen, afwasmiddelen, toiletpapier etc. 
De Caritasleden zorgen er dan voor dat deze bijdrage bij de voedselbanken van Beve-
land en Schouwen-Duiveland wordt afgeleverd. We hopen speciaal rond 15 november. 
een hele goede opbrengst te behalen voor de voedselbanken. Hartelijk dank voor uw 
steun! Geld is ook welkom bij de voedselbanken:
Voedselbank Schouwen-Duiveland: NL75 RABO 0118 1804 01 
t.n.v. St. Voedselbank S.D. Voedselbank De Bevelanden: NL 48 RABO 0101 3122 96 
t.n.v. St. Voedselbank De Bevelanden 
Voedselbank Walcheren: NL70 RABO 0102 3743 41 
t.n.v. St. Voedselbank Walcheren

COLLECTE VOOR 
VRIENDEN CLIËNTEN 
EMERGIS WEEKEND  
1 NOVEMBER:
Deze stichting is opgericht om extra 
ondersteuning te bieden aan cliënten 
van Emergis. Er wordt een �nanciële 
bijdrage voor activiteiten en materialen 
geleverd, die niet door Emergis, een 
zorgverzekeraar of gemeente betaald 
kunnen worden. Deze stichting staat 
volledig los van Emergis; de Raad van 
Bestuur van Emergis heeft niets over 
de stichting te zeggen. Ze steunen de 
stichting alleen met secretariële onder-
steuning.
Juist bij mensen met psychische pro-
blemen verergert hun situatie als ze 
alleen komen te staan, omdat er nie-
mand om hen heen staat, waaraan ze 
zich kunnen optrekken.
Na een langdurige opname zijn er vaak 
geen vrienden of familie meer over om 
deze mensen te helpen weer een plaats 
in de maatschappij te veroveren.  Deze 
groep psychiatrische cliënten vallen 
onder de zwakken in de samenleving 
en worden in het armoede onderzoek 
van de kerken genoemd als kwetsbare 
groep voor armoede en schuldpro-
blemen. Een goede doelgroep voor de 
Caritas dus! We bevelen de Caritas col-
lecte voor “Vrienden Cliënten  Emergis” 
op 1 Nov. van harte aan! U kunt ook geld 
overmaken voor dit doel!

Vrienden Cliënten Emergis:  
NL15 RABO 0320 5727 57 t.n.v. 
Vrienden Cliënten Emergis

LAUDATO SI EN HET GROENE NORMAAL 

Onze Paus Franciscus heeft in 2015 zijn 
encycliek Laudato Si geschreven over de 
zorg voor de aarde, de aarde als ons aller 
huis. De Paus schetst hierin zijn visie op een 
goede en rechtvaardige samenleving. Alle 
mensen staan voor de grote opdracht om de 
aarde zo schoon en veilig mogelijk door te 
geven aan de generaties na ons.
De Coronacrisis raakt onze samenleving op 
een manier, die we tot voor kort niet voor 
mogelijk hadden gehouden. Maar dit is 
ook een tijd om stil te staan bij onze manier 
van leven. Was het vroegere normaal wel 
zo normaal en ligt er niet een opdracht 
om groener en socialer uit deze crisis te 
komen? Juist de huidige crisis kan hope-
lijk leiden tot een verduurzaming van onze 
productie- en consumptiesystemen. Zelf 
kunnen we ook goede keuzes maken en 
een bijdrage leveren aan een verantwoorde 
omgang met onze aarde als ons aller huis 
(zegt Mgr. De Korte, bisschop van Den 
Bosch).
Hierover gaat het boek: ”Het Groene  
Normaal” van Alfred Slomp. De schrijver 
gaat langs tien groene en inspirerende 

christenen, die allen vanuit hun eigen per-
spectief en expertise pleidooi voeren om 
aan te haken bij de trend van duurzaam 
leven. Zij wijzen op het belang van bezinning 
op en vernieuwing van onze manier van 
leven, vanuit verwondering over de natuur. 
In een eenvoudig waardevol leven hebben 
we meer oog voor de mensen om ons heen. 
“Want ligt er niet voor christenen, levend 
vanuit de liefde van God voor Zijn schep-
ping en schepselen, een opdracht om 
groener en socialer te gaan leven?”  
(Uit: manifest voor Het Groene Normaal).  
Heeft Corona christenen aan het denken 
gezet om anders te gaan leven? 
“Corona is slechts een crisis bovenop de 
al bestaande crisissen: de ecologische 
crisis, de klimaatcrisis en de migranten-
crisis”.  Laten we als christenen eerlijk 
kijken naar onze levensstijl en onder ogen 
zien waar die onrecht doet aan mensen, 
dieren en de natuur. Vanuit het besef van 
die gebrokenheid en het verlangen naar 
herstel, ontstaat intrinsieke motivatie tot 
een andere manier van leven”. (uit mani-
fest voor Het Groene Normaal)
En zoals Zr. Emmanuel (zusters Clarissen) 
zegt: de coronacrisis confronteert ons 
met onze eigen kwetsbaarheid. Ons leven 
is niet “maakbaar”, maar voor alles een 
gave. We willen sober leven, maar dat wil 
niet zeggen dat je altijd goedkoop moet 
willen leven.        
Een sober en eenvoudig leven zoekt niet 
naar de laagste prijs!

Het Groene Normaal van Alfred Slomp is 
een hoopvol boek dat inspireert om samen 
op te staan voor een duurzaam leven en 
een eerlijke, groene toekomst! Het geeft 
praktische tips en bijbelstudies om zelf of 
in groepsververband mee aan de slag te 
gaan.
We kijken als Caritas van de Pater Dami-
aanparochie naar mogelijkheden om ons 
in dit onderwerp te verdiepen, hopelijk 
samen met Caritas van de Maria-parochie 
Walcheren en alle belangstellenden van 
beide parochies. Wordt vervolgd….

Carine Neijzen, secretaris Parochiële 
Caritas Instelling
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DAMIAANTJE
Op 11 november vieren ze in veel delen van Nederland het 
feest van Sint Maarten. Hij was een Romeinse soldaat 
(Martinus van Tours) die liet zien dat je – als je geld of 
rijkdom hebt- moeten delen met mensen die het minder 
hebben dan jij. Zo gaf hij een deel van zijn mantel/jas aan 
een arme man, die het koud had. 
In sommige dorpen en steden trekken vooral kinderen 
rond en bellen aan bij mensen, meestal op de avond voor 
11 november. Dit jaar mag dat niet. Geen optocht of langs 
de huizen gaan. Corona maakt het gevaarlijk.

Gebed voor  St. Maarten
Dank U God

Voor de bladeren waarin ik kan schoppen 

en rollen.

Dank U voor de frisse morgenlucht,

die in mijn neus prikt als ik naar school ga.

Ik vind het leuk om naar mijn adem te kijken

die witte wolkjes maakt

of lekker in mijn bed te kruipen

en naar de regen te luisteren die tegen de 

ramen tikt

Dank u dat ik met mijn lantaarn licht 

mag geven, 

Leer me te delen net als Sint Maarten;

laat me iedere dag als een lichtje zijn

voor de mensen om me heen.

Amen. 

Op 11 november vieren ze in veel delen van Nederland het 
feest van Sint Maarten. Hij was een Romeinse soldaat 
(Martinus van Tours) die liet zien dat je – als je geld of 
rijkdom hebt- moeten delen met mensen die het minder 
hebben dan jij. Zo gaf hij een deel van zijn mantel/jas aan 
een arme man, die het koud had. 
In sommige dorpen en steden trekken vooral kinderen 
rond en bellen aan bij mensen, meestal op de avond voor 

BESTE COMMUNIEKINDEREN, KINDER-
NEVENDIENST, MISDIENAARS EN FAMILIE!

In het weekend van 10 en 11 oktober hebben we het feest van de 
Heilige Pater Damiaan gevierd 
Met als Thema: “MET DE HEILIGE DAMIAAN OP MISSIE”

Wij willen als parochie uitdragen dat we verbonden zijn met 
elkaar, met alle zieke mensen en met alle mensen die op welk 
vlak dan ook zorg dragen, zoals Damiaan dat deed.
Wij dagen jullie dan ook uit om de JERUSALEMA CHALLENGE 
(zie Youtube.com) te dansen met je gezin of met vrienden en 
vriendinnen. 
Maak hier een � lmpje van en stuur dat tot 30 oktober naar 
parochienieuws@zeelandnet.nl
Deze � lmpjes worden op de website www.paterdamiaanparo-
chie.nl en facebookpagina van de Damiaanparochie geplaatst. 
Zo kunnen we ons toch verbonden voelen met elkaar in een tijd 
waar we elkaar live moeilijker kunnen ontmoeten. Er staan al 
leuke � lmpjes erop – ga eens kijken.

Kom in beweging en doe mee!!
Pastor Alida en werkgroep jonge gezinnen
Hou de website in de gaten voor verdere nieuws rond 
om Damiaantje

Jongeren Pastoraat

Op zondagmiddag 6 december zijn alle jongeren vanaf 12 jaar van 
harte welkom in de pastorie van Heinkenszand.
De middag begint om 16.00 uur en we gaan het grote 
Sinterklaas- pakjes-spel spelen.
Neem hiervoor zelf een klein cadeautje mee.
Om 18.00 uur eten we samen frietjes in de snackbar of in de pas-
torie en daarna sluiten we gezamenlijk af.

We vinden het erg gezellig als jij er ook bij bent.
Opgeven is niet nodig, de deur staat open, WELKOM

Kapelaan Jochem van Velthoven 
en alle jongeren van het jongerenpastoraat   

ST. MAARTENVIERING IN R.K. KERK GOES
ZATERDAG 7 NOVEMBER OM 19.00 UUR
ONLINE GEZINSVIERING 
MET PASTOR A. VAN VELDHOVEN
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ALLERHEILIGEN 2020

Aan het begin van november gaan we in 
de katholieke traditie de donkere dagen 
van het jaar in met twee bijzondere dagen. 
Op 1 november vieren we Allerheiligen. Dit 
hoogfeest heeft oude papieren. Het vindt 
zijn ‘wortels’ in de vroege Middeleeuwen. 
Het voert ons terug naar niemand minder 
dan Benedictus. Hij zag 1 november als het 
begin van de winterperiode en riep deze 
dag uit tot de gedenkdag van alle heiligen. 
Deze dag is of�cieel vastgelegd door Paus 
Gregorius IV in 837. We hebben honderden 
heiligen in onze katholieke traditie. Meer 

dan genoeg om er elke dag van het jaar 
minstens één op de kalender te zetten. We 
gedenken de naamdag of sterfdag van de 
heiligen. Een paar bekenden kunt je vast 
wel noemen: de Heilige Franciscus op 4 
oktober, St. Maarten op 11 november, St. 
Nicolaas op 6 december. Misschien denk 
je…aha.. dus om niemand te vergeten in 
het Heiligen-legioen vieren we Allerhei-
ligen. Maar de betekenis van deze dag is 
breder. Het gaat om ALLE heiligen. Het gaat 
ook om ons! In ons geloof zit de sympa-
thieke gedachte dat we allemaal op weg 
zijn naar heiligheid. 
Ons leven is een pad naar voltooiing. Eigen-
lijk is het jammer dat we soms wat onbe-
holpen zijn geworden met onze heiligen en 
onze eigen weg naar heiligheid. We denken 
dan al snel aan heilige boontjes en schijn-
heiligheid. Je zou onze weg naar heiligheid 
een pad van verlichting kunnen noemen. 

De weg er naar toe is belangrijker dan het 
eindpunt. Het heeft dan ook  weinig tot 
niets te maken met menselijke perfectie. 
Het is een proces van heilig worden. Iedere 
keer dat we er in slagen om de goedheid en 
het licht van God gestalte te geven in onze 
wereld, komen we een stapje dichter bij. Zo 
worden we mensen die Zijn aanwezigheid 
uitstralen in ons leven. We laten ons daarbij 
inspireren door Jezus en we mogen daarin 
kracht ervaren van de H. Geest. Denk maar 
aan de bekende Evangelie-woorden: wat 
je voor de minsten gedaan hebt…dat heb 
je voor Mij gedaan. Daarnaast hebben we 
de menselijke rolmodellen, de heiligen op 
de kerkelijke kalender. Zij kunnen ons inspi-
reren bij onze dagelijkse uitdaging om alles 
zó te doen dat het licht van God er door-
heen  kan stralen. 

Alida van Veldhoven

Pastoraal katernPastoraal Katern

ALLERZIELEN 2020
Tegenwoordig is Allerzielen op 2 november 
een stuk bekender dan Allerheilgen. Dat 
staat misschien ook wat dichter en con-
creter bij ons leven. We bidden dan we 
voor iedereen die overleden is. En, dier-
baren waar we afscheid van hebben 
moeten nemen, kunnen we allemaal 
noemen. Ook deze dag vindt zijn oorsprong 
in de Middeleeuwen.  In 998 stelde abt 
Odilo van Cluny een gedenkdag instelde 
voor alle gestorven kloosterbroeders. In 
de 11de eeuw breidde paus Johannes 
XIX die dag uit als herdenkingsdag voor 
alle gelovige zielen. Het is een mooie en 
waardevolle traditie. Een dag waarop 
alle kleuren en tinten die rouw en verlies 
kunnen hebben er mogen zijn. De gekoes-
terde herinnering, de dankbaarheid, de 
liefde die nooit overgaat, de pijn van een 
pasgeleden verlies, de ongerijmdheid van 
het leven, de eenzaamheid, de leegte die 
zich niet laat vullen, de verbondenheid 
over de dood heen en zoveel emoties meer 
die horen bij het gemis…op 2 november 
dragen we het samen, als geloofsgemeen-
schap. Ingetogen, met kaarsen, bloemen, 
met gebed en zang, met woorden en met 
gepaste stilte. Maar hoe zal het dit jaar 
gaan? De behoefte aan verbondenheid is 
misschien wel groter dan ooit. 
Een diep bewogen jaar licht achter ons. 
Niet eerder werden we zo dagdagelijks 
geconfronteerd met ziekte en sterfte. 
COVID-19 trekt diepe sporen door onze 

samenleving. Nog nooit hebben wij liefste 
mensen, familieleden, vrienden, ken-
nissen, bekenden in zo’n groot aantal op 
deze wijze verloren. Nog nooit hebben we 
in ons leven afscheid moeten nemen op 
een manier waaraan niets of weinig ver-
trouwd was. Afscheid moeten nemen met 
enkele mensen om ons heen, soms in zeer 
beperkte tijd. Soms was er geen tijd voor 
afscheid, geen kans…Soms hoopten we 
op verlichting, op een later moment, een 
waardige Allerzielenviering, dat we met 
de hele familie, met vrienden en bekenden 
alsnog waardig zouden kunnen herin-
neren, gedenken, afscheid nemen…Dat 
leek ons gegund totdat de verspreiding 
van het coronavirus ons opnieuw inhaalde 
dit najaar. We dragen samen alle beper-
kende maatregelen, omdat we voelen dat 
het niet anders kan. Maar, we staan ook in 
de leemte. 
Allerzielen is donkerder dan ooit, voelt 
anders dan ooit. We spreken ons mede-
leven uit. We vragen God om nabij te zijn. 
We stellen op 2 november zoveel moge-
lijk onze kerken open. Het doet ons pijn 
dat we met reserveringssystemen moeten 
werken voor onze Allerzielenvieringen, dat 
zult u begrijpen. Je bent van harte welkom 
om een kaarsje aan te steken in één van 
onze kerken.  Even in stilte bij ons te ver-
wijlen of naar het kerkhof te komen. Wij 
zullen extra kaarsen branden, bidden en 
stil zijn, voor iedereen die er niet bij kan 

zijn op deze dag. En iedereen die behoefte 
heeft aan een gesprek mag gerust contact 
opnemen met een van de pastores. 

Alida van Veldhoven

Geraadpleegde bronnen
Bron: kerknet.be Lieve Wouters 1-11-2019 
Bron: Zondagsmissaal Heeswijk-Dinther 2-11-2020

Foto: Wiel Hacking

GEBED BIJ ALLERZIELEN

God, 
Laat ons zijn als een boom
die zijn bladeren laat vallen
ieder jaar opnieuw:
die kaal en recht staat
en wacht en hoopt
op een nieuw begin.

Leer ons loslaten:
alles wat was,
alles wat we hebben 
en alles wat we doen.
Zo zullen we kwetsbaar voor U staan, 
Vader
als op blote voeten.
Schenk ons het geloof
dat alles steeds goed komt,
hier en nu en in het uur van onze dood.
Amen

Uit: In Uw handen, Catechesehuis, Lieve 
Bergmans e.a.
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DRIEMAAL PATER DAMIAANVIERING,  
MAAR  3 X GEEN ‘HOERA’STEMMING…
Vanaf het ontstaan van de nieuwe H. Pater 
Damiaanparochie is er jaarlijks in een van 
de kernen een gezamenlijke viering georga-
niseerd, waarin men de onderlinge samen-
werking liet blijken. Door de coronacrisis 
moest men dit jaar op zoek naar alterna-
tieven, omdat samenkomen in één kerk 
onmogelijk en onwenselijk was.  
Het pastoresteam vond de oplossing door 
in elk cluster zo’n patroonviering te laten 
plaatsvinden.
Lewedorp en Ovezande kregen in respectie-
velijk cluster West en Zuid de voorkeur op 
zaterdagavond 10 oktober en Goes (cluster 
Noord) op zondagmorgen 11 oktober.
Vlak voor geplande vieringen kwamen er 
aanvullende (strengere) regels bij, die fei-
telijk het hele clustergevoel door elkaar 
schudde. 30 mensen samen vanuit de drie 
kernen en vanuit elke kern vertegenwoor-
digers van lectoren, koren en acolieten? 
Dat was praktisch onuitvoerbaar. In allerijl 

werden vieringen bijgesteld; gelukkig bleef 
het goede doel: Longkankerfonds Neder-
land (met als sprekend voorbeeld paro-
chiaan Niels Harthoorn uit Ovezande) 
behouden.
Op zaterdagavond bezocht ik Lewedorp en 
Ovezande.  In Lewedorp was een tiental 
kerkbezoekers aanwezig onder voorganger 
Thaddy de Deckere. De weersomstandig-
heden en de aangescherpte regels werkten 
zeker niet in het voordeel van deze samen-
komst, waaraan vooraf veel aandacht was 
besteed. Men voelde zich duidelijk groten-
deels uitgekleed door al die beperkingen en 
wellicht weerhield dat velen deze  
viering te bezoeken.
 
In Ovezande was het maximale aantal 
bezoekers (30) gekomen om samen te 
vieren onder voorganger Wiel Hacking.  
(zie voor verdere verslaglegging onder kern 
Ovezande).

In Goes werd op zondagmorgen om 11 uur 
het maximale aantal kerkgangers bereikt 
en met lede ogen moest men zelfs enkele 
mensen teleurstellen. Men kan zich geen 
triester beeld van ‘welkom voelen’ voor-
stellen. In deze viering gingen Thaddy de 
Deckere en Wiel Hacking samen voor en 
werd gecollecteerd voor het Longkanker-
fonds.
Eén troost voor allen: deze viering was (en 
is nog steeds) via kerkdienstgemist.nl te 
volgen. 
Geen hoera-stemming, geen kof�e na de 
dienst, geen gesprek, maar direct weer 
huiswaarts. Ondanks alle goede bedoe-
lingen, geen feestgevoel voor parochianen 
van de H. pater Damiaan.
Volgend jaar hopelijk een herkansing om 
samen bijEEN te zijn, maar dan met velen!

Richard Gielens

BENOEMING NIEUWE TEAMLEIDER IN PASTORAAL  
TEAM ‘BOVEN DE SCHELDE’
Bisschop Liesen van Breda heeft per brief 
afgelopen week laten weten dat hij met 
ingang van 1 oktober 2020 pastor Wiel 
Hacking heeft ontheven van zijn teamlei-
derstaken binnen het pastoresteam ‘Boven 
de Schelde’.
De teamleidersfunctie hoort bij de functie 
van de pastoor, maar deze mag de uitvoe-
ring tijdens zijn pastoorschap delegeren 
aan een ander teamlid. Na het unanieme 

advies van de leden van het pastoraal 
team is pastoraal werkster Alida van Veld-
hoven bereid deze taken namens pastoor 
Fons van Hees over te nemen en uit te 
voeren.
Deze delegatie van taken geldt tot het 
moment dat pastoor Van Hees deze weer 
inneemt en uiterlijk tot het moment dat 
pastoor Van Hees wordt ontheven van 
zijn taak als pastoor van de H. Pater 

Damiaanparochie en de H. Mariaparochie 
Walcheren (die samen het samenwer-
kingsverband vormen). 
De bisschop bedankt pastor Wiel Hacking 
voor zijn inzet als teamleider in de voorbije 
jaren en dankt pastoraal werkster Alida 
van Veldhoven voor de bereidheid om 
namens pastoor Van Hees het teamleider-
schap te vervullen.
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GRAVEN NAAR GELOOF – FOTOGRAFIE ALS VORM VAN BIDDEN

Vanuit haar woonplaats Hoogeveen naar Vlissingen is het een 
afstand van  bijna 300 kilometer. Het overbruggen van deze 
afstand (niet alleen naar Vlissingen, maar ook naar alle andere 
katholieke kerkgebouwen op Walcheren, de Bevelanden en 
Schouwen-Duiveland) heeft Diana Nieuwold er graag voor over. 
Want ze wil deze godshuizen en hun afzonderlijke details graag 
vastleggen op foto. Allemaal terug te vinden overigens op haar  
website www.kerkfotogra�e.nl. Maar waarom dan toch? Welke 
fascinatie, welke drive zit hierachter?

Met Diana heb ik afgesproken om precies deze vraag 
te bespreken via Skype. Want van Drenthe naar Zeeland – of 
omgekeerd – ga je niet even voor een kopje kof�e. Ik heb Diana 
al kort gesproken, toen ze eind juli begon met haar fotoserie in de 
Petrus en Pauluskerk te Middelburg. In dat gesprekje liet zij het 
woord contemplatie vallen. Dat woord is voor mij de opstap voor 
het vraaggesprek via Skype. 'Het is opvallend,' zegt Diana, 'dat 
mensen, als ze op vakantie zijn, vrijwel altijd een moment nemen 
om een kerk te bezoeken. Of ze nu gelovig zijn of niet. Op een of 
andere manier willen ze de drukte achter zich laten, willen ze de 
stilte binnen gaan. Dat is precies wat ik zoek in het fotograferen 
van kerkgebouwen. Dat doe ik het liefst als ik helemaal alleen 
ben in een kerk, dus niet als het gebouw is open gesteld voor toe-
risten. Ik besef, dat ik daarbij afhankelijk ben van de welwillend-
heid van kosters.'

STILTE
'Terwijl ik in alle rust de sfeer van het gebouw op me laat 
inwerken,' vervolgt Diana, 'geniet ik van de stilte. In mijn eigen 
drukke leven heb ik, net als veel mensen, behoefte aan momenten 
van rust en stilte. Dan kan ik tot me laten doordringen, hoe 
bepaalde details in een kerkgebouw iets zeggen over de manier 
waarop mensen hun verhouding tot God hebben willen uitdrukken. 
Door deze manier van fotograferen (in een kerk zonder camera 
voel ik me echt gehandicapt!) wordt iedere foto een vorm van 
bidden. Dat kan verschillen per kerk, want het is anders in een 
oude dan in een moderne kerk. Maar toch: de details die ik dan zie 
brengen me op een of andere wijze dichter bij God.'
 Als ik de foto's op de website van Diana bekijk, dan valt 
het op dat de overzichtsopnames allemaal lege kerken laten zien. 
'Dat doe ik heel bewust,' legt Diana uit. 'Juist de leegte, of beter: 
de stilte, brengt me dichter bij God. Mensen op de foto zouden mij 
alleen maar a�eiden van wat ik hier hoop te vinden. Daarom vind 
ik het ook zo mooi, dat ik in katholieke kerken vaak mensen een 
half uur voor aanvang van de kerkdienst al zie zitten om tot rust en 
bezinning te komen. Dat zie ik minder in protestantse kerken.'

OECUMENISCHE KOERS
'Van huis uit,' gaat de fotografe verder, 'ben ik in de protestantse 
traditie groot geworden, ook lange tijd actief geweest in het ker-
kelijke leven. Gaandeweg ben ik een meer oecumenische koers 
gaan varen. Door de fotogra�e van kerkgebouwen ben ik meer 
waardering gaan krijgen voor de gebruiken in de katholieke kerk, 
zoals bijvoorbeeld een half uurtje bezinning vóór de kerkdienst. 
Uiteindelijk hoop ik, dat er – ook door de foto's die ik maak van 
zeer uiteenlopende kerken – een soort van kruisbestuiving ont-
staat, die vruchtbaar is voor alle kerken.
 Mijn manier van werken is, dat ik eerst een totaalover-
zicht van het gebouw probeer te krijgen. Wanneer ik de sfeer tot 
mij heb laten doordringen, ga ik op zoek naar speci�eke details. 
In katholieke kerken zal ik bijvoorbeeld altijd een opname maken 
van de Godslamp. Die lamp is immers het symbool van Gods aan-
wezigheid: in het gebouw, maar daarmee ook in de wereld waarin 
wij leven. Ook ga ik vaak op zoek naar afbeeldingen van Maria met 
haar kind Jezus. Ik ben zelf moeder van vier kinderen, en voor mij 
gaat er vaak een grote troost uit van de manier waarop Maria met 
haar kind is afgebeeld.'

DOORGEVEN
Ik geef aan zelf 
geraakt te zijn door 
de wijze waarop 
Diana een van de 
treurende vrouwen 
heeft vastgelegd, 
die door Jezus 
wordt getroost in 
de achtste kruis-
wegstatie in de kerk 
van Goes (zie bijge-
voegde foto). Met de 
manier van kijken, 
die Diana hier ont-
wikkelt, leer ik ook 

zien naar bepaalde details, die mij eerder zijn ontgaan. 'De troost 
die uitgaat van de treurende vrouw,' verduidelijkt Diana, 'probeer 
ik door te geven door haar op een bepaalde manier vast te leggen 
in mijn foto's. Die troost ervaar ik op het moment dat ik de foto 
maak, maar kan ook later – als ik thuis de foto's aan het bewerken 
ben – nog eens terug komen. Want ook het bewerken brengt de 
sfeer van contemplatie, van stilte en gebed, weer even terug. Tij-
dens het bewerken ben ik weer terug op die plek. Zo is het bezig 
zijn met kerkfotogra�e een dubbele mogelijkheid om tot inkeer en 
gebed te komen.'
 In deze serie vraaggesprekken probeer ik steeds op 
zoek te gaan naar wat voor mensen de drive is om datgene te 
doen waar ze graag hun energie in steken. Deze gedrevenheid 
is – in mijn beleving – telkens weer een uiting van de werking van 
de heilige Geest. Misschien vinden sommige mensen deze opvat-
ting wat ver gezocht. Maar het is precies deze Geest, die de tijden 
stuwt en mensen inspireert. Met haar prachtige foto's brengt 
Diana deze inspiratie wat mij betreft op een bijzondere manier in 
beeld: dat fotogra�e een vorm van bidden kan zijn.

Wiel Hacking, 
pastoraal werker

Pastoraal katernPastoraal Katern

Diana Nieuwold  Foto: Jan de Boer
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Pastoraal katernPastoraal Katern

BINNENKORT AANMELDEN VOOR DE 1E COMMUNIE IN 2021  

Als uw kind dit jaar naar groep 4  is 
gegaan  heeft het de leeftijd waarop het 
mee kan doen met de voorbereiding op 

de Eerste Communie. Na de herfstvakantie gaat de eerste brief 
met informatie daarover naar de scholen. Informatie vindt u ook 
op de website van de Pater Damiaanparochie en de gelijknamige 
facebookpagina. U begrijpt dat het ook dit jaar een hele uitdaging 
is om de communievoorbereiding te plannen, omdat we afhan-
kelijk zijn van de mogelijkheden die er binnen de dan geldende 
RIVM-richtlijnen en richtlijnen van de Bisschoppen zijn. Voor-
alsnog gaan we een planning maken op de vertrouwde manier. 
Dat betekent dat u binnenkort uw kind kunt aanmelden via de 
website. Naar aanleiding van het aantal aanmeldingen stellen we 
u dan op de hoogte van de communiedata in mei en/of juni.

Uw kind kon dit voorjaar geen 1e communie doen door de Corona 
lockdown. Daarnaast maken we een inhaalslag. Als uw kind dit 
jaar geen Eerste Communie heeft kunnen doen, wordt u persoon-
lijk benaderd met een uitnodiging om uw kind voor komend jaar 
opnieuw op te geven. 
We hebben met de vrijwilligers en leerkrachten die betrokken zijn 
de communievoorbereiding gekeken naar verschillende moge-
lijkheden om de Eerste Communievieringen en de voorbereiding 
daarop te organiseren. Het zou zo kunnen zijn dat we in het voor-
jaar voor de vieringen nog met maximale bezoekersaantallen en 
1.5 meter-regels te maken hebben. U wordt dan tijdig door ons 
geïnformeerd over de mogelijkheden. 

Alida van Veldhoven, pastoraal werkster

WAAKZAAM ZIJN...

Begin september was ik in een strandpaviljoen in Vlissingen en 
daar kwam een ambulance aanrijden, heel rustig. Op de auto 
stond: laatste wens ambulance. Een meneer werd met de rol-
stoel naar een tafel gereden, enkele familieleden of vrienden 
gingen bij hem zitten. Een prachtig uitzicht op zee. Een mede-
werker van deze ambulance legde een dekentje over de schou-
ders van meneer. Wat een gebaar van zorgzaamheid, van liefde! 
Als iemand ziek is of oud geworden en ook de naaste familie en 
vrienden weten dat het aardse leven niet lang meer zal duren, 
hoe prachtig is het dan, om samen de laatste wens van hem of 
haar in vervulling te doen gaan. Een gebaar van liefde. 
In dit seizoen van herfst, zullen de vieringen van Allerzielen plaats 
hebben. Het gedenken van de overledenen. Het noemen van hun 
namen. ‘Bij name genoemd, en gekend’. Als vanzelf komen de 
herinneringen terug aan de dagen voorafgaand aan het sterven 
van een dierbare. 
Het plotseling geconfronteerd zijn met de dood. Het ziekbed.  
De gesprekken die er waren, het contact met ogen en handen.

Het waken en wachten. Waken- waakzaam zijn, daarover spreekt 
Jezus. ‘Weest waakzaam’. Wees voorbereid. Op…?

Ook binnen mijn werk van het ouderenpastoraat, is er de aan-
dacht en het gesprek over het leven en de sterfelijkheid van de 
mens. 
In persoonlijke gesprekken komt ter sprake dat er zorg is om de 
ander, die achter zal blijven. De partner, de kinderen. Er kan ook 

gesproken worden over het afscheid: over woorden uit de Bijbel, 
over liederen die al een leven lang deze mens kracht geven in 
geloof, in het leven. Woorden en muziek die blijven troosten, ook 
na het afscheid van deze dierbare mens. 
Vaak hoor ik na het gesprek dat er rust komt: ‘nu ik het uitge-
sproken heb, weet ik dat het “geregeld” zal worden. De kinderen 
zijn niet meer kerkbetrokken, voor mij is het belangrijk dat er een 
kerkelijke uitvaart zal zijn’. Voor mij als pastor ervaar en ontvang 
ik deze gesprekken als tere geschenken van vertrouwen.  
Momenten van waakzaamheid in het leven.
Zo zorgvuldig mogelijk omgaan met het leven dat gegeven is.  
Met een open oog voor de waardigheid van de mens die je mag 
ontmoeten.

Ria Mangnus

“ Zo vriendelijk en veilig 
als het licht.. 
Zoals een mantel om mij 
heen geslagen.. 
Wil mij behoeden en op 
handen dragen”

Tekst: Huub Oosterhuis
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pasteitjes en zamelen zo geld in voor onze 
missionarissen.
Vanwege de coronapandemie zal dit jaar 
Markt van Hoop niet plaatsvinden.
Dus we dachten dat we onze lekkernijen 
konden bakken en op bestelling verkopen.
We zijn van plan de oliebollen en de pas-
teitjes in de nacht van 4 op 5 december 
te bakken, zodat de bestellingen kunnen 
worden afgehaald op Sinterklaasdag (bij 
PAC, Zusterstraat) vanaf 10.00 uur.
Bestellingen moeten vóór 1 december 
worden geplaatst, omdat Roman en 
Aurelia moeten weten hoeveel 
ingrediënten ze moeten kopen.
Bestellingen kunnen telefonisch worden 
gedaan (sms, whatsapp) of vul het bijge-
voegde bestelbriefje in en lever dit in bij 
de kerk tijdens de kerkwacht of na de 
zondagsmis achterin de kerk.
De oliebollen van Roman en de pasteitjes 
van Aurelia zijn al bekend bij vaste klanten 
die weten hoe lekker onze producten zijn.
Door onze lekkernijen te kopen steunt u 
onze missionarissen en geniet u ook van 
de heerlijke smaak.
We wachten dus op uw bestellingen en 
wensen iedereen veel gezondheid en 
moed in deze moeilijke tijden.
Roman Saczynski tel. 0618013245, 
Aurelia Ladonski tel. 0617566773

ERITRESE VIERING
Op zaterdag 3 oktober was het weer een 
mooie dag voor “onze vrienden”, ja zo 
praten Els en ik over de Eritrese gemeen-
schap als ze om de veertien dagen een 
viering hebben in onze kerk. Tijdens 
deze viering was er ook nog een doop. 
In de dagkapel krijgen de kinderen gods-
dienstonderwijs  en oefenen ze liedjes, die 
ze na de viering laten horen.
Florien de Hond. (p.s. mijn vaste telefoon-
nummer is afgesloten)

makkelijk, want op afstand kun je op elke 
gewenst moment verbonden blijven. Nu 
we een beperkt deel kerkgangers kunnen 
toelaten, lopen de inkomsten terug, maar 
de uitgaven blijven gelijk. Ons uit 1908 
stammende kerkgebouw willen we graag 
behouden voor de toekomst en daar-
voor zijn tegoeden nodig. Draagt u een 
steentje bij? Ons bankrekeningnummer is: 
NL73INGB0000382244.
Met vriendelijke groeten, Drie Koningen 
college, collectanten van Goes.

K.V.G NIEUWS
Zoals de laatste tijd steeds het geval is, 
hebben we ook nu niet veel nieuws.
Door de aangescherpte maatregelen ging 
ook de barbecue niet door.
Wel zijn we voorzichtig begonnen met de 
inloopsoos waar iedereen met afstand 
welkom is.
De � etstocht naar het fruitmuseum kon 
gelukkig wel doorgang vinden, dus zijn 
we met een klein groepje op pad gegaan, 
ondanks de harde wind. Dit was tevens de 
laatste activiteit van dit jaar. We hebben 
helaas alles, ook de inloopsoos moeten 
annuleren, omdat we het niet verant-
woord vinden. We hopen dat het volgende 
jaar beter is, en dat iedereen gezond 
en wel weer mee kan doen. Tot nu toe 
weinig zieken al zijn er wel enkele leden 
in het ziekenhuis terecht gekomen voor 
iets  anders dan corona. Ze werden door 
Dimphy of Tineke bezocht of kregen een 
kaartje.
Ook Thea gaat regelmatig op bezoek als 
iemand ziek is of daar behoefte aan heeft.
Zo houden we toch contact met de leden.
Weet u iemand die ziek is of in het zieken-
huis ligt: geef het ons door dan kunnen we 
actie ondernemen.
Heeft u behoefte aan een praatje of een 
bezoekje, bel het bestuur en we doen er 
iets mee. Verder kunt u een kijkje nemen 
op onze website 
www.vrouwengildegoes.nl 
Schroom niet om inlichtigen op te vragen 
bij Thea van Dijk tel. 06 18751148. Ze helpt 
u graag verder. 
Graag tot ziens zodra het weer kan.

Dien Janssen

PAROCHIELE MISSIEWERKGROEP
Beste parochianen,
Elk jaar probeert de Parochiële Missie-
werkgroep de missionarissen uit Goes 
� nancieel te steunen. Dus elk jaar doen 
we, naast de donaties van onze dona-
teurs, mee aan Markt van Hoop en ver-
kopen daar onze producten: oliebollen en 

LIEF EN LEED

Gedoopt:
20 september: Feije Benjamin Heijers, 
geboren 29 april 2020, zoon van: J. Heijers 
en J. Heijers-Sinnige.

Overleden:
Jeannette Adriana Adriaansen, 78 jaar, 
overleden op 27 september, echtgenote 
van: S.M. Overtoom. De uitvaartdienst en 
begrafenis vonden plaats op 2 oktober.

Emile Josephus de Jonge, 91 jaar, over-
leden op 18 oktober, echtgenoot van: 
M.A.de Jonge-Galle. De uitvaartdienst en 
crematie vonden plaats op 23 oktober.

KIJK EN LUISTERGELD
TV is belangrijk voor hen 
die de kerk voor korte of 
langere tijd niet kunnen of 
willen bezoeken. Digitaal is 

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
Parochiekernsecretariaat, tel. 0113-216754 
email: rkmagdalena@hotmail.com

Parochiekern
GOES

N ieuws van 

uit de kernen 

Goes
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LIEF EN LEED

Overleden:
3 oktober: Catharina Stoop- van Gessel, 
94 jaar, weduwe van Jan Stoop, Burge-
meester Timansweg 61. Haar uitvaart vond 
plaats op donderdag 8 oktober, waarna in 
besloten kring gra� egging op ons kerkhof.

KERKSNUFFEL TOCH ACTIEF
Zoals menige vrijwil-
ligersgroep hebben 
de dames van de 
Kerksnuffel hun jaar-
lijkse verkoop moeten 
afblazen, omdat activi-
teiten als deze niet zijn 
toegestaan.
Binnen de mogelijk-

heden die ze hadden en hebben proberen 
ze toch op creatieve wijze aan inkomsten 
te komen, die weer worden ingezet voor 
het behoud van ons kerkgebouw.
In de afgelopen maanden werden via 
mond-tot-mond-reclame een aantal wens-
kaarten verkocht en ook kleine snuiste-
rijen die men op voorraad had. 
De afgelopen weken kwam er een gewild 
artikel bij: mondkapjes in allerlei kleuren 
en zelfs op speciaal maatverzoek.
Dit alles resulteerde in een geldbedrag als 
tussenstand: vierhonderd euro! Dames 
dankjewel!

KERKBEZOEK IN DE LIFT 

Toen de kerkdeuren in maart dicht gingen, 
konden we alleen maar momenten van 
stilte en bezinning organiseren. In juni 
mochten we dertig kerkgangers toelaten, 
maar we vonden dat een te beperkte maat-
regel om goed te kunnen uitwerken. We 
volstonden met het uitzenden van diensten 
via onze eigen Kerk-TV.
In juli werden de beperkingen zodanig 
opgeheven dat we tot honderd bezoekers 
mochten terugkeren. Dat gaf alle ruimte, 
want dat aantal is meer dan werkbaar. 
Voorzichtig klom het aantal van veertig 
naar ruim zestig personen. 
De inzet van koorleden was bepalend om 
toch tijdens alle diensten een muzikaal 
aanbod te kunnen doen. Dit werd door 
leden van Missicanto spontaan opgepakt, 
omdat de vaste groep zangers van dames- 
en herenkoor om begrijpelijke redenen 
even een pas op de plaats wilden maken.
Nu zitten we weer in een zeer beperkt 
keurslijf: dertig personen, exclusief bedie-
nend en ondersteunende medewerkers. 
We hebben half oktober besloten op proef 
te gaan werken met een reserveringssys-
teem. Het was wennen, want sommigen 
dachten – als vaste kerkgangers- dat dit 
systeem niet voor hen gold.
We begrijpen dit standpunt, maar we willen 
binnen de gestelde kaders blijven werken, 
om te voorkomen dat we onverantwoord 
tot overcapaciteit overgaan. Daarom is 
deze proef direct gestaakt en hebben we 
via een extra lokale editie als voorloper 
op PN gemeld dat tot nader orde er geen 
reserveringen op deze wijze meer zullen 
plaatsvinden. 1-2 november heeft hiervoor 
speciale regelingen. (zie artikel)
We houden u via ons wekelijkse kerkblad 
en website op de hoogte.

Parochiekerncommissie.

PASTORIE HEEFT NIEUWE BEWONERS
Na ruim twee 
jaar leegstand en 
beperkt onderhoud 

hebben we sinds 1 september een nieuwe 
huurder gevonden voor onze pastorie: Evi-
dEndt, een kleinschalige zorgorganisatie 
binnen de provincie Zeeland. Zij leveren 
ambulante hulpverlening, dagbesteding en 

's-Heerenhoek

zelfstandig begeleid wonen op verschil-
lende locaties in en rond Goes. 
In en rond de pastorie willen ze een zestal 
personen begeleiden en zinvolle activiteiten 
aanbieden, waarbij de aanwezige, grote, 
tuin een welkome aanvulling is. 
In november verwacht men alle ruimten 
klaar te hebben voor bewoning en zullen 
van hieruit alle werkzaamheden worden 
opgestart. Zakelijk leider Emmy zal vanuit 
deze woning dagelijks alle verrichtingen 
kunnen volgen en leiden. Zij hecht eraan 
een open contact met de plaatselijke bevol-
king aan te gaan, zodat eventuele vragen 
direct kunnen worden beantwoord.  Meer 
weten? Kijk op de website van EvidEndt.

Parochiekerncommissie 

ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN

Op 1 november zullen we – gezien de 
overheidsbesluiten en adviezen van het 
bisdom- de feestdag van alle heiligen op 
gepaste wijze vieren. Om het grote aanbod 
van belangstellenden en misintenties voor 
Allerzielen (2 november) goed te kunnen 
verdelen is besloten het grote aantal 
belangstellenden te verdelen over drie 
momenten:
-  De viering op Allerheiligen om 9.00 uur; 

eucharistie met een moment van bezin-
ning op de overledenen. Hiervoor moest 
wel gereserveerd worden, want het aantal 
beschikbare plaatsen is inmiddels ‘vol’. 

-  Inloopmoment op maandag 2 november 
tussen 14.00- 17.00 uur, waarbij men een 
kaarsje kan opsteken of een herdenkings-
licht kan plaatsen op het kerkhof. Hier-
voor is geen reservering noodzakelijk.

-  De herdenkingsdienst in de avond van 
2 november om 19.00 uur, waarbij enkel 
een plaats is gereserveerd voor de fami-
lies van de overledenen van afgelopen 
jaar. Zij hebben hiervoor reeds eerder 
een persoonlijke brief ontvangen.

Wij begrijpen dat voor een groot aantal 
belangstellenden dit aanbod mager en 
onvoldoende is. Zeker in de wetenschap 
dat normaliter zo’n 250-300 kerkgangers 
de avonddienst op Allerzielen bezoeken. 
Wij streven ernaar de belangstelling/ 
het bezoek aan kerk en kerkhof zodanig 
te spreiden, zodat er maximaal rekening 

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
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LIEF EN LEED 

Overleden: 
Op 11 september is overleden Lonie Steijn, 
echtgenote van Gerard Nagelkerke, op de 
leeftijd van 68 jaar. Lonie was de eerste uit 
een gezin met zeven kinderen. In 1977 is 
ze getrouwd met Gerard en zijn ze in Hein-
kenszand gaan wonen, waar Lonie 43 jaar 
les heeft gegeven aan de Jan van Schen-
genschool. Samen met Gerard kreeg zij drie 
kinderen en toen ze 59 jaar was, werd ze 
voor de eerste keer trotse oma. Ze was heel 
sociaal en maakte met iedereen een pra-
tje. Ze deed daarnaast vrijwilligerswerk o.a. 
voor de vrouwenvereniging en voor onze 
kerk, waar ze vele jaren lector was. In 2008 
kreeg ze de diagnose kanker en hoewel het 
aanvankelijk goed ging, kreeg ze in 2017 
weer een slechte diagnose. De dag hierna 
overleed onverwachts haar zoon Bart, het-
geen natuurlijk een grote impact op haar 
had. Door haar wilskracht heeft ze de laatste 
jaren toch nog alles uit het leven kunnen 
halen wat mogelijk was, totdat haar lichaam 
het opgaf. Dat zij moge rusten in vrede. 

ONTVANGEN SCHRIJVEN 
(dat wij u niet willen onthouden) 

Hartelijk dank voor de uitnodiging. Dit jaar 
zullen wij echter niet deelnemen aan de 
herdenkingsdienst op Allerzielen, maar 
wij willen wel een misintentie opgeven, 
nl. voor  Adrianus Duyvestijn, en Adriana 
Duyvestijn-van Aken. Met als tekst erbij: 
“Onze ouders zijn in 2011 uitgestrooid op 
het strooiveldje, kort bij het geboortehuis 
van onze vader aan de Kerkdreef 5. Aan-
gezien wij kinderen in het zuiden van het 
land en in Noord Holland wonen is deze 
plek voor ons en de kleinkinderen een 
dierbare plek geworden”. 
Met vriendelijke groeten 

Gertruud Heuts-Duyvestijn

Veel van onze parochianen zullen zich niet 
meer herinneren dat dhr. Duyvestijn sr. als 
hoofd aan onze oude St. Jozefschool, voor-
loper van de Jan van Schengenschool, ver-
bonden was (1921-1939). Het doet ons echter 
deugd dat de familie Duyvestijn nog steeds 
met zoveel dierbaarheid terugkijkt op die 
periode. (red.)

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

Heinkenszand

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 

PASTORALE ZORG INZAKE 
SACRAMENT DER ZIEKEN 

EN OVERLIJDEN

06- 53637130

gehouden kan worden met afstanden, vei-
ligheid en beschermende maatregelen. 
Wij hopen op begrip en uw medewerking 
in deze!

WILLIBRORDZONDAG
Elk jaar vieren we rond 7 november de 
patroonheilige van onze H. Willibrordus-
kerk. In clusterverband hebben we sinds 
enkele jaren de mogelijkheid geschapen 
om samen dit feest te vieren: rond H. Bla-
sius in februari te Heinkenszand; rond H. 
Eligius in juni te Lewedorp en in november 
bij ons in ’s-Heerenhoek. Na de viering 
begin februari in Heinkenszand ging 
corona in volle omgang toenemen en dus 
werden diensten en vieringen beperkt of 
afgezegd. Geen clusterviering in Lewe-
dorp en…helaas ook niet in ons dorp. Het 
huidige quotum bezoekers is te beperkt 
om samen te vieren. We gunnen elke 
kern binnen ons cluster een eigen viering, 
waarin ze hopelijk Willibrordus willen her-
denken. Enkel besloten dienst via Kerk-TV 
te volgen!

Geen patroonfeest, geen 
eremedailles voor vrij-
willigers of een gezellig 
uurtje na a� oop. Helaas, 
maar er komen beslist 
betere tijden om deze 
‘schade’ in te halen.

Heinkenszand

Hulp nodig bij het 
onderhoud van uw tuin?

Kiem Tuinonderhoud

• • • • •
06 44 91 52 78

jochemgielens@icloud.com
Kapelaan Koningstraat 26

4453 BK 's-Heerenhoek
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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

KERKRESTAURATIE
Wat oud is of oud wordt behoeft vaak 
meer onderhoud. Dat geldt zeker voor 
het kerkgebouw. Opnieuw is een restau-
ratieplan ontwikkeld, geaccordeerd en 
gesubsidieerd door de Rijksdienst voor 
Monumentenzorg. De kosten bedragen 
globaal twee ton, waarvan de helft gesub-
sidieerd wordt. Het plan wordt momenteel 
verder uitgewerkt om het werk te kunnen 
aanbesteden. De uitvoering moet in ieder 
geval eind 2022 zijn afgerond. Overigens 
heeft de bouwkundige van het bisdom ons 
laten weten dat ons kerkgebouw behoort 
tot de best onderhouden kerkgebouwen 
in het bisdom. Dit is natuurlijk ook de ver-
dienste van verantwoordelijken die ons 
zijn voorgegaan.
 
ORGELRESTAURATIE
Van de organisten horen we al sinds 
geruime tijd dat het orgel wederom veel 
mankementen vertoont, en dat deze in 
toenemende mate het speelplezier belem-
meren. Maar dat is ook niet zo gek, aan-
gezien de vorige restauratie al 35 jaar 
geleden plaatsvond. Binnen de kerncom-
missie is dit euvel intussen meerdere 
keren onderwerp van gesprek geweest. 
Renovatie is uiteraard niet goedkoop, 
maar een kwalitatief goed orgel is in 
de kerk een echte basisbehoefte. De 
gesprekken hebben ertoe geleid dat bij 
het bisdom machtiging is gevraagd om 
tot een hoognodige restauratie over te 
kunnen gaan. En deze machtiging is ver-
kregen; we mogen hier heel blij mee zijn. 
Dit betekent dat orgelbouwer en restau-
rateur René Nijsse, van dezelfde �rma die 
het orgel al eerder onder handen nam, 
de volgende werkzaamheden mag en zal 
gaan aanpakken: het uitvoeren van een 

ALLERZIELEN
Een kaars 
opsteken 
voor een 
overleden 
dierbare is 
een waar-

devol gebaar. Zo kun je een momentje 
stilstaan bij mensen die we missen. Op 
2 november is het Allerzielen, de dag 
waarop we speciaal onze dierbare over-
ledenen herdenken. Onze kerk besteedt 
hieraan volop aandacht, en daartoe staan 
de deuren vanaf 10.00 uur open. Wij 
nodigen u uit eens even binnen te lopen 
en een lichtje te ontsteken voor iemand 
die u dierbaar is, of te denken aan de bij-
zondere tijd waarin we nu leven. Er wordt 
veel van mensen, ouderen, jongeren, zie-
kenhuizen, zorginstellingen, scholen en 
ondernemers gevraagd. Door een kaarsje 
te branden, steken we ook hen een hart 
onder de riem. De waxinelichtjes worden 
u in de kerk aangereikt.
Ook zullen we net als in voorgaande jaren 
de begraafplaats in het licht zetten. Vanaf 
16.00 uur zullen vrijwilligers het licht gaan 
verspreiden. Kom gerust meehelpen of 
kom in de loop van de avond eens kijken 
naar de bijzondere sfeer die door dit 
licht gemaakt wordt. Aansluitend aan de 
avondviering vindt een gezamenlijk bezoek 
aan het kerkhof plaats, onder muzikale 
begeleiding door enkele leden van muziek-
vereniging Con Affezione en Con Amore.
In verband met de coronavoorschriften 
is besloten om op Allerzielen twee vie-
ringen te houden, één  ’s-middags en één 
’s-avonds. Ook hiervoor geldt dat reser-
veren een voorwaarde is.

Marga van de Plasse

KERKHOFGROEP
Wij vragen u eens na te denken over het 
onderhoud van de begraafplaats. Deze 
ziet er keurig uit en wordt bijgehouden 
door vrijwilligers. Dat verdient zeker een 
compliment. Het aantal vrijwilligers wordt 
echter steeds kleiner en voor de nabije 
toekomst is er zorg om kwaliteitsbehoud. 
Hebt u er wel eens over gedacht om een 
handje toe te steken? Niet alleen als kerk 
maar ook als dorpsgemeenschap mogen 
we ons verantwoordelijk weten voor goed 
onderhoud en de groene functie die de 
begraafplaats in het dorp inneemt. Samen 
met een aantal anderen met enige regel-
maat de handen uit de mouwen steken, 
kan ook nog eens gezellig zijn. Uw hulp is 
meer dan welkom. 

LIEF EN LEED

Overleden
Petrus Hoondert, geboren 15 januari 1930, 
overleden 27 augustus 2020.
Petrus Johannes Zuidhof, weduwnaar van 
Maria A.J. Pieters, geboren 22 november 
1930, overleden 2 oktober 2020.

RESERVERING KERKBEZOEK
Uiteraard schikken wij ons naar wat de 
overheid heeft bepaald ten aanzien van 
het maximale aantal kerkbezoekers en het 
gewenste gedrag in de kerk. Er mogen 
dus maximaal dertig mensen in de kerk, 
op gepaste afstand van elkaar. Dit laatste 
is gelukkig geen probleem, we hebben 
ruimte genoeg. Om aan de uitvoering van 
de regels de hand te kunnen houden, 
worden bezoekers gevraagd om vooraf 
te reserveren; dit kan ook voor meer-
dere diensten op rij. Hiertoe dient contact 
opgenomen te worden met Corrie Franse, 
wier contactgegevens zijn opgenomen in 
het colofon. Ook zijn met de beide koren 
afspraken gemaakt over hun muzikale bij-
drage en hun plaats in het kerkgebouw.

Parochiekerncommissie
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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
Caritas pater Damiaanparochie kern Lewedorp
NL15 RABO 0128500050

Parochiekern
LEWEDORP

OPGAVE BIJ BEZOEK AAN 
KERKDIENSTEN

Zoals 
iedereen in 
de media wel 
heeft kunnen 
lezen zijn we 
verplicht ons 
te houden 
aan het totaal 
aantal bezoe-

kers wat een kerkdienst mag bezoeken. Dit 
is 30 personen ( buitenom de voorganger, 
lector, organist en een paar koorleden) 
U kunt u opgeven aan het eind van een 
viering achterin de kerk of aanmelden op 
werkdagen tussen 18.00 uur en 19.00 uur 
op telefoonnummer 06-34529171. 
Dit om teleurstellingen te voorkomen want 
vol=vol 

Het parochiekernbestuur

DE GERARDUSKALENDER: ELKE DAG 
EEN BEETJE SPIRIT!
De Gerarduskalender, uitgebracht door 
Klooster Wittem, is een scheurkalender 
met elke dag op de voorkant een spreuk 
die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder 
het motto: ‘elke dag een beetje spirit ! ‘. Op 

Lewedorp

uitgebreide stembeurt, het schoonmaken 
van de pijpen, het repareren van twaalf 
grote houten pijpen (van het type Bourdon 
16), en het vernieuwen van de doorstroom-
membramen (196 stuks).

Parochiekerncommissie

NIEUWE KENNISMAKING
Op zondag 18 oktober mochten we 
wederom kennismaken met een - voor ons 
- nieuwe pastor, namelijk met Katrien van 
de Wiele uit Sas van Gent. Pastor Van de 
Wiele vertelde dat ze inmiddels al 24 jaar 
pastoraal werk verricht, maar dat dit de 
eerste keer was ‘an d’n overkant’ (of zoals 
wij aan deze kant zeggen ‘an d’ overkant’). 
Na een compliment voor ons prachtige 
kerkgebouw begon zij de viering met het 
gebed ‘Samen komen en samen zijn’ van 
de Nederlandse priester Marinus van den 
Berg, en helemaal aan het eind wenste 
ze ons op z’n Vlaams een ‘deugddoende 
zondag’ toe. Tussendoor leerden we 
van haar een nieuwe manier van elkaar 
vrede toewensen (met een samenge-
balde, krachtige vuist een gebaar maken 
naar ons hart), en hoorden we een bij de 
evangelielezing uit Matteüs 22, 15-21 pas-
sende  preek over het gehoorzamen aan 
de regels van de overheid en het geven 
van het beste van onszelf aan de gemeen-
schap. Ook mochten we via de mobiele 
telefoon van Katrien meeluisteren naar het 
lied ‘De reis’ van Sabien Tiels en Stef Bos. 
Het was voor ons, alles bij elkaar, een bij-
zondere ervaring die zeker voor herhaling 
vatbaar is.

Hans de Vos

TWEEDE KOFFIEMOMENT
Aan de wens van pater Thaddy de Dec-
kere om eens persoonlijk kennis te komen 
maken met de Kwadendamse parochi-
anen, is al meteen gehoor geven bij zijn 
eerstvolgende bezoek op zondag 13 sep-
tember. Omdat het die dag lekker weer 
was, werd na a� oop van de mis op het 
Bonifaciuspleintje achter het Paro-
chiehuis een lekker kopje kof� e of thee 
geschonken, om even bij of na te praten.

Hans de Vos

EERSTE KOFFIEMOMENT
Al meteen na de viering van zondag 2 
augustus had ik de nieuwe pastor bij mij 
thuis uitgenodigd voor de kof� e, samen 
met Rinus de Winter, Jan Strooband, 
Marina van Riet en Ursula Tijssen. Pater 
De Deckere had geen andere verplich-
tingen die dag, dus het werden een paar 

gezellige uurtjes hier aan de Witte Dam. 
Heel bijzonder was de ontdekking dat 
Thaddy in Brazilië heeft gewerkt en dat 
Rinus de Winter diverse familieleden in 
dat land heeft. En Thaddy kende die fami-
lieleden allemaal persoonlijk bij naam. Hoe 
klein de wereld toch kan zijn.

Willem den Hoedt

BED & BROODJE
Onze logeergelegenheid bestaat inmid-
dels negen jaar en gedurende deze 
jaren mochten we gasten ontvangen van 
velerlei pluimage. Van bluesartiesten tot 
processiegangers, van familiebezoekers 
tot toeristen die op zoek waren naar rust 
en ruimte, pastoraal werkers, pastoors uit 
zowel het zuiden als het noorden van het 
land, dekens, en - niet te vergeten - prins 
carnaval.
Hier volgt  een kleine bloemlezing uit het 
gastenboek. ‘Het was weer een � jne nos-
talgische ervaring. Dank je wel. Alles was 
netjes en verzorgd. De ontvangst was har-
telijk met veel bekende mensen. Ik heb 
genoten van de rust en van het � etsen in 
het mooie Zuid Beveland’. ‘Wederom dank 
voor de goede zorgen tijdens mijn verblijf 
op Pikpot-carnaval. Ik ben weer prinselijk 
verzorgd.’ ‘Wat een geweldige B&B, groot, 
rustig, stil. Sfeer van de jaren tachtig. 
Vriendelijke behulpzame vrijwilligers. 
Prachtig zonnig weer, lichamelijk en gees-
telijk uitgerust, de torenklok, geluiden van 
vogels. Kortom een geweldige stopplaats 
tijdens onze vierdaagse tocht door de Zak 
van Zuid-Beveland.’
Komt het door Corona of is het 
mond-tot-mondreclame? De afgelopen 
maanden mochten we ons wederom ver-
heugen in een goede belangstelling. Leuk 
dat wat we ooit begonnen als experiment 
een zo goede landing heeft gevonden. 

Marga van de Plasse
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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

Stiltehuis
Kitskinderscheweg 1 

4421 PJ Kapelle
info@uitvaartpeterbutler.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

Oost-Zuid Beveland

LIEF EN LEED
Overleden
Op 5 september 2020 is Riet Dhooge - 
Stobbelaar op 99-jarige leeftijd overleden. 
De dienst van Woord en Communie bij de 
uitvaart vond plaats op donderdag 10 sep-
tember in de parochiekerk te Hansweert. 
De begrafenis vond daarna plaats op het 
R.K.-gedeelte van de begraafplaats te 
Yerseke.

Op 20 september 2020 is 
Marie-José den Boer - 
de Poorter, echtgenote 
van Kees den Boer, op 
83-jarige leeftijd over-
leden. Met de eenvoud 

en de bescheidenheid die haar kenmerkten 
is Marie-José een vrouw die bij velen een 
groot respect heeft afgedwongen. Veel 
werk heeft Marie-José ook gedaan – vaak 
in stilte – voor onze parochiegemeenschap 
in Hansweert. De bloemversiering, het 
wassen van altaardwalen en kazuifels, het 
opzetten van de kerststal, de schoonmaak: 
ze deed het met grote toewijding en liefde-
volle inzet. Op zaterdag 26 september is in 
besloten kring op gepaste wijze afscheid 
van haar genomen in de uitvaartdienst in 
onze parochiekerk te Hansweert.

BLOEMENPOT
De bloemenpot heeft in de mand sep-
tember € 32,85 opgebracht. Namens de 
bloemengroep hartelijk dank.

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
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

de achter-
kant staan 
afwis-
selend, 
moppen, 
gedichten, 
bezinnings-
teksten, 
puzzels 
en infor-

matie over verschillende onderwerpen. De 
kalender is bedoeld om elke dag goed te 
kunnen beginnen. De spreuk op de voor-
kant geeft u aan het begin van de dag een 
positief gevoel
De kalender wordt elk jaar met zorg en 
plezier samengesteld door een uitgebreide 
redactie van personeel en vrijwilligers 
rondom Klooster Wittem. 
De opbrengst van de kalender komt ten 
goede aan alle activiteiten die vanuit 
Wittem worden georganiseerd (zie ook op 
internet: www.kloosterwittem.nl ).
U kunt de kalender bestellen bij Agnes de 
Winter, Tarwestraat 11, of  06-57728990

ONDERHOUD KERKGEBOUW
Het onderhoud van onze kerk gaat 
gelukkig in deze “coronatijd" gewoon door. 
De schilders zijn � ink bezig zoals iedereen 
wel kan zien als je voorbij de kerk komt 
. Helaas komt er ook wel eens wat extra 
onderhoud naar boven zoals houtrot 
aan de trellis van de klokkentoren. Dit is 
gelukkig weer gerepareerd en we hopen 
dat het weer verder meezit zodat de rest 
van het onderhoud lekker door kan gaan. 

Het parochiekernbestuur 

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN
10 november clustervergadering 19.30 uur.
16 november caritas 19.30 uur.
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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

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:
B. Rentmeester-de Jonge, tel.: 0113-655873
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

Ovezande

we namen de 1,5 m  in acht. Maar wat was 
het goed  om op deze manier weer samen 
te zijn in een viering  De communicanten 
lazen de voorbeden  voor en alle kinderen 
ontvingen een speciale kinderzegen van 
pastor Wiel Hacking. Na de vering konden 
we dankzij de  heerlijke zomerse tempera-
tuur,  kof� edrinken in de kerktuin.
Het was erg � jn hen allemaal weer eens 
te zien  en samen te vieren en elkaar 
weer eens te spreken. Kortom: het was de 
moeite waard!

Doop en Communie werkgroep

MOBIELE KAPEL

Aan het einde van de dierendagviering is 
de kapel ingezegend door pastor Van Veld-
hoven. Ook bij de Damiaanviering was de 
mobiele kapel present. Deze keer niet met 
een Mariabeeld erin maar een beeldje van 
Pater Damiaan. Als parochiekern zijn we 
blij met onze mobiele kerk/kapel. Als de 
coronastorm weer geluwd is, kunnen we 
bij hoogtijdagen en evenementen als kerk 
‘present’ zijn. Dat is nu nog lastig maar dat 
komt weer wel.
Al eerder hebben we de bouwer Nathan 
en de mede opbouwer Timothy bedankt 
voor hun enorme inzet om de mobiele 
kapel mogelijk te maken. Financieel heeft 
de Stichting Jacob Timmerman de mobiele 
kapel mede mogelijk gemaakt. Hun steun 
en daarmee de betrokkenheid bij dit pro-
ject hebben we zeer gewaardeerd.
Hoewel het gebruik van de mobiele kapel 
nu beperkt wordt door Corona, zoeken 
we toch naar goede mogelijkheden. We 
onderzoeken om de kapel een paar uur bij 
NieuwSande te plaatsen. Dan kunnen de 
bewoners van NieuwSande even naar de 
kapel, een momentje van stilte, van gebed 

DE TERUGKOMVIERING
Op zondagmorgen 20 september waren we 
erg blij om veel jonge ouders en kinderen 
in de viering te kunnen begroeten.  De 4 
dopelingen van het afgelopen jaar  en de 
4 communicanten voor wie het feest is 
uitgesteld, waren allemaal van de partij  
samen met hun gezin.
Iedereen kreeg een plaats toegewezen en 
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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

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 

op je hoede zijn om het COVID-19 virus 
buiten de deur te houden. Constant scha-
kelen van weinig vrijhe-den naar meer vrij-
heden en jammer genoeg weer terug naar 
beperkte vrijheden. Het feest van de Hei-
lige Pater Damiaan zou dit jaar in drie clus-
ters plaatsvinden in het weekend van 10 
en 11 oktober jl. te Lewedorp, Ovezande en 
Goes. Wij hadden er allen zin in om in deze 
tijd onze verbondenheid te laten zien. En 
verbondenheid is er zeker. Alle parochie-
kernen stonden achter het idee om tijdens 
de tweede collecte geld in te zamelen voor 
longkanker Nederland. Niels Harthoorn, 21 
jaar, uit Ovezande heeft twee jaar geleden 
de diagnose longkanker gekregen. Zijn 
vorm van longkanker - ALK-mutatie – is 
nog niet te genezen. Onderzoeken zijn 
daarom van groot belang. Via een � lmpje 
heeft Niels een korte uitleg gegeven over 
zijn vorm van longkanker. Vanaf deze 
plaats wil hij de gulle gevers tijdens de vie-
ringen en ook via een over-schrijving har-
telijk danken voor hun bijdrage. 

Verbondenheid houdt ook in om op het 
laatste moment te schakelen. Pastoor 
Fons van Hees en pastor Alida van Veld-
hoven vielen vanwege gezondheids-
klachten uit. Pater Thaddy de Deckere en 
pastor Wiel Hacking stonden gereed om 
hun taken over te nemen. Tevens werden 
op het laatste moment de COVID-19 regels 
verder aangescherpt. Er zijn dan een hele-
boel nadelen te noemen, maar zeer zeker 
ook voordelen. Eén van de voordelen is 
dat wij met zijn allen vrij creatief worden 
en klaar staan voor elkaar. Een voorbeeld 
hiervan is de invulling die gegeven is aan 
de kindernevendienst. Vrij bewegen in 
de kerk is op dit moment niet toegestaan, 
maar bewegen buiten op een schoolplein 
op de gospelsong Jerusalema des te meer. 
Wij hebben genoten van het � lmpje tijdens 
de viering. Op deze manier lieten de kin-
deren zien dat ze erbij horen en ook pastor 
Alida van Veldhoven. 

of een kaarsje branden. Als dit een succes 
wordt, bezoeken we nog meer instellingen 
zoals De Kraaijert en dergelijke. Waar-
schijnlijk kunnen we de kapel ook inzetten 
bij de alternatieve kerststallentocht.

Ad Schenk

CORONA HOUDT OOK DE KERK 
IN DE GREEP
Wat waren we als parochiekern blij dat 
we vanaf juli weer meer mensen in de kerk 
mochten ontvangen. Met de strikte maat-
regelen, die we getroffen hadden, ging dat 
in onze kerk ook prima. Nu ik dit aan het 
schrijven ben, moeten we weer terug naar 
maximaal 30 mensen in de kerk, beperkte 
koorzang en advies mondkapjes. Hoe lang 
dit zo blijft, is nog maar de vraag. Het zijn 
dagkoersen, het kan elk moment weer ver-
anderen.
Dat maakt het lastig om vooruit te kijken, 
bijvoorbeeld naar de Allerzielenviering. 
Het is in onze parochiekern een mooie 
traditie om op de zondag die het dichtst 
bij Allerzielen is ’s middags een Allerzie-
lenviering te houden. Tijdens deze vie-
ring worden alle overledenen herdacht 
en in het bijzonder de overledenen van de 
afgelopen periode. Hun namen worden 
genoemd en er wordt voor hen een kaars 
ontstoken.
Dit jaar is deze viering gepland voor zon-
dagmiddag 1 november 14.00 uur. Maar 
door de Corona maatregelen is het maar 
de vraag of dit op de gebruikelijke manier 
kan doorgaan. Het herdenken wat op 
Allerzielen juist een gemeenschappelijk  
gebeuren is, wordt door deze maatregelen 
onmogelijk gemaakt. Immers; er mogen 
maar 30 personen in de dienst aanwezig 
zijn. Op dit moment is dat allemaal nog erg 
onzeker. Vast staat echter dat, mocht de 
viering zelf niet door kunnen gaan, we op 1 
november een alternatief zullen bieden om 
toch stil te kunnen staan bij onze overle-
denen. We houden u op de hoogte!
Zie onze website www.rkovezande.nl

MET DE HEILIGE DAMIAAN OP MISSIE 
En een missie was het. Wat leven wij in 
een vreemde tijd op dit moment. Altijd 
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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

Ovezande

Wij in Ovezande kijken terug op een mooie 
viering met aanwezige parochianen uit 
verschil-lende parochiekernen. En Pater 
Damiaan keek toe vanuit de mobiele kerk. 

Wij herhalen graag de woorden van pastor 
Alida van Veldhoven in haar voorwoord 
namens het pastoresteam: Wij blijven alert 
en zorgvuldig. En wij blijven behoedzaam 
ons geloof vieren. 

Ineke Priem

MARIA DIE DE KNOPEN ONTWART
'Vitaminen voor 
de ziel, aangereikt 
door paus Fran-
ciscus': Paul Ver-
beek schreef dit 
inspiratieboekje. 
Drie devoties doen 
hem spiritueel 
goed en kunnen 

ook ons inspireren. De eerste is zijn grote 
devotie tot Maria die de knopen ontwart. 
In de viering van 7 november gaat vicaris 
Paul Verbeek voor en verzorgt tijdens 
de viering een lezing over Maria, die de 
knopen ontwart. In de viering worden de 
aanwezigen uitgenodigd om met het ont-
vangen lint naar de beeltenis van Maria 
te gaan. In het lint legt men knopen voor 
zaken of situaties waarmee men in de 
knoop zit. Tijdens een Marialied worden 
de linten bij haar afbeelding neergelegd 
als een soort bede voor Maria. Haar hulp 
wordt aangeroepen om de knopen te ont-
warren.
Koor ‘Oal-In’ verzorgt de muziek. Of er nog 
ruimte is om de viering bij te wonen, hangt 
af van de dan geldende corona-normen 
en van het aantal reserveringen dat al 
gedaan is. Informeren en indien mogelijk 
reserveren kan via 
rk.ovezande@zeelandnet..nl

DE BEZOEKGROEP BLIJFT ACTIEF
De bezoekgroep van onze parochiekern 
probeert te doen wat mogelijk is binnen 
de gestelde voorschriften. Mensen echt 
bezoeken kan helaas niet. Wel proberen 
ze de hoogbejaarden, zieken en gehandi-
capten die ze in beeld hebben, te blijven 
volgen. Maar soms ontsnapt er wel eens 
iemand aan hun aandacht. Ze horen dan 
dikwijls veel te laat dat iemand in het zie-
kenhuis gelegen heeft. Het verzoek is 
dan ook: als een van uw naasten, hoe 
oud of hoe jong ook, opgenomen wordt 
of anderszins in een moeilijke situatie 
terechtkomt, meld het alstublieft! Dan kan 
de bezoekgroep kijken hoe ze belangstel-
ling kunnen tonen.

Nu de kersttijd over een tijdje weer in zicht 
komt, wil de groep graag attenties rond-
brengen bij mensen van 85 jaar en ouder. 
Maar alweer: ze hebben niet iedereen in 
beeld. Het is niet � jn als de ene buurman 
wel wat krijgt en de even oude buur-
vrouw ernaast niet. Doet u alstublieft een 
berichtje bij:

Betsy Rentmeester (tel. 655873)
Els Boonman (tel. 655391)

VERGEET UW PAROCHIEKERN NIET
Wat is nog normaal sinds de uitbraak van 
de Corona pandemie? Ook het verzoek 
voor de jaarlijkse parochiebijdrage kwam 
dit jaar een paar maanden later. Intussen 
hebben een aantal mensen al een mooie 
bijdrage overgemaakt. Onze welgemeende 
dank daarvoor!
Heeft u uw parochiebijdrage nog niet 
overgemaakt? We vragen er uw welwil-
lende aandacht voor. Wat namelijk nor-
maal is gebleven, is dat onze parochiekern 
en onze kerk niet kan voortbestaan zonder 
de (ook � nanciële) steun van onze paro-
chianen en andere sympathisanten. De 
coronacrisis heeft dat alleen maar ver-
sterkt. Uw steun is nu des te harder nodig.
Kortom, help ons door de crisis heen en 
ons bestaansrecht te borgen en maak uw 
bijdrage over op bankrekening 
NL27 RABO 0346 0089 48 ten name van 
RK-kerk Ovezande onder vermelding van 
parochiebijdrage 2020. Bij voorbaat dank 
voor uw betrokkenheid!

De parochiekerncommissie

THEEHUIS DE PASTORIE
Zoals u in het vorige nummer van 'Paro-
chienieuws' heeft kunnen lezen, zijn wij 
voornemens om in de pastorie, in samen-
werking met Zeeuwse Gronden, een thee-
huis op te gaan zetten. Dit op basis van 
dagbesteding van cliënten van Zeeuwse 
Gronden. Zij zullen dan voorzien in de 
bemensing en aan ons is de taak gelaten 
om de pastorie eens � ink onder handen 
te nemen. Vooral de keuken heeft een 
� inke opknapbeurt nodig en ook het toilet 
is niet meer van deze tijd. Om dit allemaal 
mogelijk te maken zullen wij een beroep 
moeten doen op professionele hulp, maar 
ook op een groot aantal vrijwilligers. 
Schroom dus niet om je hiervoor beschik-
baar te stellen. De gebouwencommissie 
heeft de opdracht gekregen om, als het 
project groen licht krijgt van het bisdom, 
de verbouwing te coördineren. We willen 
u ter informatie meenemen in een stukje 
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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

planning van dit leuke project.
In oktober werd het kolenkot ontruimd en 
hier gaan we werktafels en opslagruimte 
maken voor de bloemendames. Het wordt 
geschilderd en er wordt hier een wasbak 
gemonteerd. Ook worden nieuwe tuin-
deuren geplaatst in de voorkamer.
In november is de bijkeuken aan de beurt. 
Deze wordt ook ontruimd en geschilderd 
en opnieuw ingericht. Tevens wordt dan 
een nieuw toilet geplaatst en de deur 
wordt gedraaid naar de hal. De hal gaan 
we schilderen.
In december zal er niet veel worden 
geklust. In januari is de keuken aan de 
beurt. Alles verwijderen, stroom aan-
passen, stukadoren en een nieuw keuken-
blok plaatsen. Verder moet er getegeld en 
alles afgewerkt worden.
Zoals u ziet een heel lijstje met klussen, 
waarbij we ieders hulp kunnen gebruiken. 
Als dit u ook iets lijkt en u wilt graag mee-
helpen, neem dan contact op met iemand 
van de parochiekerncommissie. Zij zullen 
u verder verwijzen en we zullen zorgen 
voor een leuke klus.

Bastian Goense 
(namens de gebouwencommissie)

WERKGROEP FINANCIËN
Onlangs heeft Lianne Goense te kennen 
gegeven onze werkgroep te verlaten. 
We betreuren haar beslissing zeer maar 
hebben er begrip voor. Bekwaam, des-
kundig en punctueel deed zij zo’n twintig 
jaar de administratie van onze parochie(-
kern).Zij verwerkte de gegevens, stelde 
begroting en jaarrekening op en presen-
teerde die in onze parochiekerncommissie. 
Lianne heel hartelijk bedankt voor het vele 
werk en de prettige samenwerking!
Gelukkig hebben wij een vervanger voor 
Lianne gevonden in de persoon van 
Johnny Boonman. We hopen en ver-
wachten met hem op dezelfde prettige 
manier samen te werken. De � nanciële 
werkgroep van onze parochiekern bestaat 
nu dus uit : Bianca Morauw, Johnny 
Boonman, André Rijk en ondergetekende,

Kees Boonman

ZIEKE BRUINE BEUK > MARIA UIT 
DE BEUK
Een van de twee oude en historische 
bruine beuken in de kerktuin is er zo slecht 
aan toe dat deze op zeer korte termijn 
geveld moet worden. Dat is natuurlijk zeer 
te betreuren, want bomen van dit kaliber 
én historische betekenis, zijn schaars op 
ons dorp (en in heel Borsele). De beuk 
is al een paar jaar aangetast door een 

agressieve schimmel, waardoor de wor-
tels al voor een belangrijk deel zijn afge-
storven. Maar ook de rest van de boom 
is aangetast en verzwakt en kan zo een 
gevaar opleveren voor het aangrenzende 
huis van de ‘bovenmeester’ en bezoekers 
van het een openbaar parkje.
Als parochiekern willen we graag pro-
beren om een meer dan levensgroot 
Mariabeeld van 3,5 meter hoog te laten 
snijden uit de stam van de boom. De beuk 
is geplant in 1867: acht jaar na de bouw 
van de kerk en drie jaar voordat de pas-
torie werd gebouwd. Zo’n tijdsbeeld van 
een boom op die plaats te laten voort-
leven in een majestueus Mariabeeld in een 
prieel zou toch prachtig zijn. Maar … er is 
samen met het prieeltje zo’n 4500 euro mee 
gemoeid. Een hoop geld, maar het levert 
dan ook een uniek kunstwerk op, gewijd 
aan onze patrones. Zonder uw � nanciële 
steun gaat dit echter niet lukken.
We roepen iedereen op om deze unieke 
hulde aan Maria te realiseren. Wacht 
niet af, maar steun dit mooie project. Het 
alternatief voor de eeuwenoude beuk is 
te worden versnipperd of opgestookt ... 
U kunt nu persoonlijk het verschil maken 
door het initiatief Maria uit de beuk moge-
lijk te maken.
Vind u het ook een belangrijk initiatief, wilt 
u helpen om Maria uit de beuk werkelijk-
heid te laten worden, hebt u best wat over 
voor een prachtig kunstwerk opgedragen 
aan Maria? Alle � nanciële steun is van 
harte welkom op bankrekening 
NL27 RABO 0346 0089 48 ten name van 
RK-kerk Ovezande onder vermelding van 
gift Maria uit de beuk. Door een mooie bij-
drage kunt straks persoonlijk trots zijn dat 
Maria in de pastorietuin zal verschijnen. 
We proberen de groot � nanciers (vanaf 
€100,-) een aandenken uit de oude beuk 
te schenken. Grotere bijdragen giften 
zijn aftrekbaar voor de belastingen. Voor 
meer info zie www.rkovezande.nl onder 
'Nieuws' of neem contact op met Kees 
Boonman of Ad Schenk.
Aarzel niet, METEEN DOEN!

Ad Schenk
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in grote getalen naar de kerk komen en 
dus ook niet met z’n allen gezellig kof� e 
drinken na de dienst. Zo wordt het in het 
zonnetje zetten van vrijwilligers toch een 
stuk minder feestelijk en misschien dat 
we dat dan maar op een andere manier 
moeten gaan doen.
Het vorig jaar, tijdens de Willibrordviering, 
had ik alle vrijwilligers nog een feestavond 
beloofd. Deze kon door de Corona niet 
doorgaan. Maar wat in het vat zit…
Wij als Parochiekerncommissie houden 
moed en wij geloven/hopen dat we in de 
zomerperiode van 2021 dit allemaal in 
kunnen halen met z’n allen. We steken er 
ook elke week een kaarsje voor aan. Dus 
dat moet goed komen.
Namens de PKC wil ik alle vrijwilligers die 
zich blijven inzetten voor onze kerk, zelfs in 
deze tijd, bedanken voor hun niet a� atende 
inzet. Zoals pastoor Verdaasdonk en pas-
toor Van Hees zeggen, 'samen maken we 
onze parochiegemeenschap'. En als we 
ons zo blijven inzetten zoals we nu doen, 
komt alles weer goed en kunnen we in 
2021 weer een mooie, feestelijke en druk 
bezochte Willibrordviering tegemoet zien.

Erik Steegmans

WILLIBRORDZONDAG
Op zondag 8 november a.s. staat de 
Eucharistieviering op Willibrordzondag in 
het teken van bemoediging.  Het thema 
van de viering is:" Raak niet ontmoedigd". 
De H. Mis begint zoals gebruikelijk om 9.15 
uur en wordt voorgegaan door pater 
De Deckere. Omdat het aantal personen 
nog altijd beperkt is wordt u vriendelijk 
gevraagd zich van te voren aan te melden.

CARITAS 
Caritas collectes 2020 
Schouwen-Duiveland:           

Zierikzee Haamstede
6 sept.  €  26,50 €  32,00  

eigen activiteiten Caritas, 
zoals bloemen en kaarten

27 sept.  €  60,00 €  46,25 
ter ondersteuning bloemen 
met  Allerzielen

We hebben Uw steun nodig: via collectes 
komt er minder geld binnen. Door de 
corona mogen er nog maar weinig mensen 
in de kerk komen. Toch krijgt Caritas aan-
vragen, die juist nu erg nodig zijn. Ook 
willen we de parochianen steunen in deze 
eenzame tijd. Daar is geld voor nodig, 
anders kunnen we als Caritas niets bete-
kenen voor de mensen om ons heen. We 
hebben Uw giften hard  nodig, ook als U 
nu niet in de kerk kunt komen!

Jaquelina Flikweert  61 jaar 
Cornelis Holty  92 jaar  
Gerardus Sebel  71 jaar 
Petrus Warrens  100 jaar 

KRANSLEGGING
Zondag 1 november a.s. zal de kransleg-
ging plaatsvinden op de begraafplaats 
St. Barbara te Zierikzee. Het is inmiddels 
gewoonte geworden dat wij na de viering 
vanuit de kerk gezamenlijk vertrekken naar 
de begraafplaats aan de Grachtweg. 
Na een korte plechtigheid daar kunt u een 
roos op het graf van uw geliefde over-
ledenen leggen.  Na a� oop gaan wij, als 
u kunt, terug naar het Parochiecentrum 
waar de kof� e en thee klaar staat.

ADVENTSVIERING VOOR SENIOREN
Op woensdag 16 december a.s. zou de 
jaarlijkse adventsviering voor senioren 
plaatsvinden. Gezien de omstandigheden 
zult u begrijpen dat dit geen doorgang kan 
vinden, hoe spijtig dit ook is. Zoals het er 
nu uit ziet willen we de H. Eucharistievie-
ring op woensdag 16 december om 16.30 
uur wel laten doorgaan, zodat u de sfeer 
van advent met elkaar nog een beetje 
kunt beleven. Parochianen die bij de vie-
ring willen zijn kunnen zich aanmelden bij 
Jacolien de Meij: per e-mail jdemeij@zee-
landnet.nl of telefonisch op nummer 06 29 
31 01 23 (een en ander in verband met het 
maximum aantal bezoekers in de kerk). 

Caritaskern Schouwen Duiveland

WILLIBRORDZONDAG
Op 8 november 2020 vieren we Willibrord-
zondag. Voor onze katholieke gemeen-
schap op Schouwen-Duiveland altijd een 
heel bijzondere viering. Een select gezel-
schap stelt dan met de voorganger van 
dienst een feestelijk viering samen en het 
koor zingt dan nog mooier dan anders. 
Na de dienst is het altijd een drukke, 
gezellige bedoening bij het gezamenlijk 
kof� e drinken. Na het kof� edrinken komt 
er nog een andere drankje op tafel en zijn 
er hapjes.
Er worden hierbij dan altijd enkele vrijwilli-
gers in het zonnetje gezet voor hun bijzon-
dere inzet door middel van het uitreiken 
van de Willibrordmedaille en een bloe-
metje of als je deze medaille al had met 
een kleine attentie.
Dat zal dit jaar echter ook anders gaan, 
denken we zo. We hadden nog gehoopt 
dat na de versoepelingen van juni, het 
misschien wel allemaal op zelfde wijze zou 
kunnen. HELAAS.
Zoals het er nu naar uitziet mogen we niet 

LIEF EN LEED

In Memoriam: Piet Warrens
Petrus Adrianus Warrens, weduwnaar van 
Anna Pauwels, geboren op 17 september 
1919 groeide op in Paal, Zeeuws Vlaan-
deren. Om reden van werk verhuisde hij 
met zijn vrouw en hun drie dochters naar 
Yerseke en later naar Zierikzee. Hij stierf 
op 20 augustus jl.. De uitvaart vanuit de 
H. Willibrord kerk in Zierikzee vond plaats 
op 27 augustus, waarna crematie in Goes. 
Hij was diep gelovig en dicht betrokken bij 
het kerkelijk gebeuren. Een typische uit-
spraak van hem waaruit zijn geloof sprak 
was: “Alles komt goed.” Moge hij rusten 
in vrede.

OVERLEDENEN VAN HET 
AFGELOPEN JAAR 
Thea Blommaert  58 jaar 
Jan Vos  73 jaar 
Marijke v.d. Borght  79 jaar  
Henk Dubelaar  76 jaar 
Johanna Zwietering  76 jaar  

Parochiekernsecretariaat: 
Mosselstraat 4 4301 JN Zierikzee; 
tel. 0111-417505
Geopend op dinsdag en donderdag 
van 9.30 – 11.30 uur.
www.rkschouwenduiveland.nl
willibrordus@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

Schouwen-Duiveland
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8.40 uur de lauden bidden. Aansluitend is 
er dan ook om 9.00 uur een eucharistievie-
ring. "Vaak zijn wij op donderdagmorgen 
verrast weer nieuwe mensen te kunnen 
verwelkomen die hun weg naar onze kerk 
hebben gevonden'. Misschien bent u ook 
nieuwsgierig geworden; u bent van harte 
welkom; zowel voor de lauden als voor de 
eucharistieviering. Wilt u de lauden mee-
bidden; laat het even weten, dan zorgt 
Henny Wichgers voor de tekst van het 
morgengebed. Telefoon:  06 10326921 of 
mail: hennysoeter43@gmail.com

De Onze Lieve Vrouwe op Zee kerk van 
Haamstede heeft een mooi en gevarieerd 
toeristenseizoen achter de rug, Velen 
hebben tijdens  hun vakantieperiode de 
weg naar onze kerk weten te vinden. Het 
was heel � jn om u allen bij ons te zien om 
samen ons geloof te vieren. Onze kerk wil 
geen plek zijn, waar men als individu op 
1,50 meter samenkomt; maar een gemeen-
schap, waar ook toeristen zich thuis 
voelen, Niet alleen op de zondag, maar 
gedurende de gehele vakantieperiode. 
25 oktober hadden we de slotviering. 
Pater Thaddy de Deckere ging voor in de 
eucharistie. Nogmaals hartelijk dank en 
graag zien we uw allen volgend voorjaar 
weer terug.

De Dorcas Voedselactie gaat door 
Het coronavirus maakt alles anders, ook 
voor Dorcas. Het is moeilijk om de alle-
rarmsten te bereiken. Maar… opgeven 
doet Dorcas niet. Ook niet als het bijna 
onmogelijk wordt. 
De allerarmsten in Oost-Europa gaan een 
zware winter tegemoet. Ze leven in de 
kou en weten niet of ze morgen nog te 
eten hebben. Dorcas wilde dit jaar voor 
de 25ste keer voedselpakketten voor hen 
inzamelen bij supermarkten, in kerken en 
op scholen. Maar helaas loopt het plan 
anders. Het aantal coronabesmettingen 
in Nederland neemt toe. Daarom pakt de 
organisatie de actie nu anders aan. Veilig-
heid en gezondheid gaan altijd voor. 
De producten die Dorcas normaalge-
sproken in Nederland inzamelt, koopt ze 
nu zelf in de landen. Voor 15 euro lukt 
het om een voedzaam pakket samen te 
stellen; inclusief handzeep. Omdat de 
organisatie de pakketten niet hoeft te ver-
voeren, zijn ze sneller bij de allerarmsten. 
U kunt ook bijdragen aan de Dorcas Voed-
selactie door de QR-code hieronder te 
scannen. Doneren kan ook via 
www.dorcasvoedselactie.nl of via 
NL04 RABO 0106 2500 00, t.n.v. Dorcas in 
Almere. Helpt u mee een pakket te vullen?                   
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Uw steun Caritas: bankrekening: 
NL 52 RABO 0143 5823 99 t.n.v. 
Caritaskern Schouwen-Duiveland.
Collecte 1 Nov.: Vrienden Cliënten 
Emergis: NL15 RABO 0320 5727 57 
t.n.v. Vrienden Cliënten Emergis

De Voedselbank Schouwen-Duiveland 
heeft Uw hulp en steun nodig! 
De Voedselbanken komen in de pro-
blemen, doordat er door de strijd van 
supermarkten tegen voedselverspilling, 
steeds minder voor ze overblijft. Onder-
tussen hebben door de coronacrisis 
steeds meer mensen hulp nodig van de 
Voedselbanken. Daarom heeft Caritas 
besloten, achter in de kerken in Zierikzee 
en Haamstede, een doos te plaatsen voor 
de voedselbank. U kunt daar houdbaar 
voedsel en artikelen, die ieder gezin nodig 
heeft, in plaatsen. We denken bv aan 
blikken voedsel, blikken soep, thee, kof� e, 
potjes jam of honing, tandpasta, wasmid-
delen, afwasmiddelen, toiletpapier etc.
Caritasleden zorgen er dan voor dat 
deze bijdrage bij de voedselbank Schou-
wen-Duiveland wordt afgeleverd. De doos 
voor de voedselbank blijft staan tot en met 
15 november, de Wereld Armendag.
U kunt ook geld overmaken:
Voedselbank Schouwen-Duiveland: 
NL75 RABO 0118 1804 01 t.n.v. 
St. Voedselbank S.D.

KERSTMARKT
Een grote kerstmarkt zoals elk jaar gebrui-
kelijk is zit er nu even niet in. Jammer 
maar dat is voor nu in deze coronatijd niet 
verstandig.DUS HELAAS GEEN KERST-
MARKT DIT JAAR!

TERUGBLIK OP OPEN 
MONUMENTENDAG
Verrassend was het 
voor ons dat we toch 
nog 161 bezoekers 
mochten ontvangen op 
12 september jl.
Even aandacht en/of 
een goed gesprek, een 
kaarsje aansteken, zomaar even stil zijn in 
deze verwarrende tijd. Fijn dat dit zo kon 
mede dankzij de inzet van een paar paro-
chianen, waarvoor uiteraard onze dank! 

ONZE LIEVE VROUWE OP ZEE KERK     
Zolang pater Thaddy 
de Deckere in de 
pastorie van de Onze 
Lieve Vrouwe op Zee 
kerk van Haamstede 

verblijft, zal hij elke donderdagmorgen om 
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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
-   Fons van Hees, pastoor
   tel. 06-1328 1235
   avanhees@zeelandnet.nl 
- Thaddy de Deckere, parochievicaris
 T: 06-26276050
 E: thaddeusmhm@gmail.com
-  Alida van Veldhoven, pastoraal werker,
 teamleider
   T: 06-29 373 102

   E: alidavanveldhoven@gmail.com 
-   Wiel Hacking, pastoraal werker,
  tel. 06-17598152
   wielhacking@gmail.com
-   Ria Mangnus, pastoraal werkster 
    tel. 06-42360493
    r.mangnus@rkwalcheren.nl
-   Katrien Van de Wiele, pastoraal werkster
 Kvdwiele@zeelandnet.nl
 T: 06-41 32 27 76

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 Alida van Veldhoven
- 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

HOOP ALS BEWUSTE KEUZE (6)
In het kerkelijk jargon komen we het woord 
‘hoop’ geregeld tegen ofschoon het niet een 
exclusief religieuze uitdrukking is. De titel 
geeft aan dat het in deze reeks gaat over 
dè hoop waarvoor bewust wordt gekozen. 
Daarmee wordt bedoeld dat het niet zon-
dermeer gaat om een onzekere verwach-
ting van wat we graag zouden willen dat het 
ook zo gebeurt, maar dat we hoopvol kiezen 
voor die dingen die het leven en de wereld 
beter kunnen maken. Ons hele leven lang 
maken we keuzes. Dagelijks, soms onbe-
wust, maar ook heel vaak welbewust. Elk 
woord dat je hier leest is gekozen, bewust 
gekozen. Er zijn oneindig veel keuzemo-
menten in ieder mensenleven waardoor het 
eigen bestaan en dat van anderen wordt 
bepaald of veranderd. Samen met vele 
anderen bepalen we zo de toekomst van de 
mensheid en van onze planeet. 
Van alle schepselen op deze aarde is alleen 
de mens geschapen naar Gods beeld. Wat 
dat ook mag beteken, het plaatst de mens 
wel in een aparte positie en geeft hem een 
bijzondere relatie met God. De mens als 
kroon op de schepping (Gen.1:26-31) heeft 
de unieke verantwoordelijkheid gekregen 
om als partner van de Schepper hier-
voor zorg en verantwoording te dragen. 
We kunnen die zorg voor mens en wereld 
daarom niet als passieve gelovigen alleen 
aan God overlaten. Van ons die geloven 
wordt verwacht dat we in actie komen 
vanuit een hoopvol toekomstbeeld, in de 
wetenschap dat het in deze wereld anders 
en beter kan. Als Christenen hebben we 
deze opdracht rechtsreeks uit de mond van 
Jezus ontvangen tijdens zijn Bergrede in 
Galilea (Mt.5:1-16 en Lc.6:17-38).
Een theoloog van deze tijd, rabbijn Jack 
Riemer uit New York, schreef in de jaren 
tachtig van de vorige eeuw het volgende 
gebed dat aansluit bij deze opdracht:

Likrat Shabbat 
We kunnen niet alleen tot U bidden, o God, 
om oorlog te beëindigen; 
want we weten dat U de wereld zo hebt 
gemaakt dat de mens zijn eigen weg  
naar vrede moet vinden, 
in zichzelf en zijn naaste. 

We kunnen niet alleen tot U bidden, o God, 
om een einde te maken aan de honger; 
want U hebt ons al de middelen gegeven 
waarmee we de hele wereld kunnen 
voeden, als we ze maar verstandig zouden 
gebruiken. 

We kunnen niet alleen tot U bidden, o God, 
om vooroordelen uit te roeien, 
want U hebt ons al ogen gegeven 
waarmee we het goede in alle mensen 
kunnen zien, 

als we ze maar op de 
juiste manier zouden 
gebruiken. 

We kunnen niet alleen tot U bidden, o God, 
om een einde te maken aan wanhoop, 
want U hebt ons al de kracht gegeven 
om sloppenwijken op te ruimen en weer 
hoop te geven,
als we onze macht maar rechtvaardig 
zouden gebruiken. 

We kunnen niet alleen tot U bidden, o God, 
om een einde te maken aan ziekten, 
want U hebt ons al een groot verstand 
gegeven waarmee we geneesmiddelen en 
behandelingen kunnen bedenken, 
als we ze maar constructief zouden 
gebruiken.

Daarom bidden wij U in plaats daarvan, 
o God, 
om kracht, vastberadenheid en  
een sterke wil, 
om te doen, in plaats van alleen te bidden, 
om te worden, in plaats van alleen maar te 
wensen.

We kunnen niet aan God vragen om onze 
zaakjes op te knappen, maar wel om inzicht, 
kracht en moed vragen zodat we God hierbij 
een handje kunnen helpen.

De missionaire gemeenschap - onze kerk 
van de toekomst - zal zich daarom inzetten 
voor een open gemeenschap waar eensge-
zind het geloof wordt beleden, het evangelie 
wordt uitgedragen, de gemeenschap wordt 
gediend en vorm en inhoud wordt gegeven 
aan de zorg en aandacht voor de wereld en 
haar bewoners. Voor mensen om ons heen, 
dichtbij en veraf, in het bijzonder voor de 
zwakken.

Han Bleyenbergh

Foto: De liefdadigheid van een bedelaar, 
Gustave Courbet 1868, Glasgow Museum,
Burrell collectie.
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