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Inleidend woord van de hoofdredacteur…
HET NIEUWE NORMAAL OF DE NIEUWE MORAAL?
Deze uitgave van Parochienieuws is geen normaal nummer….Er staat opvallend weinig nieuws over vieringen
en diensten in en dat was juist meer dan twintig jaar geleden de hoofdreden om een gezamenlijk blad voor alle
toenmalige parochies te maken.

‘WAAROM GEEF JE DAN EEN BLAD UIT, ALS ER ZO WEINIG
GEBEURT OP KERKELIJK GEBIED?’
Een terechte vraag, die door sommige lokale redactieleden ook
werd gesteld, maar ‘de kerk’ is meer dan de binnenruimte van dat
gebouw van glas en steen. In de meeste kerken vinden slechts
1-2 vieringen per week plaats en economisch gezien is dat al een
wonderlijk feit; welk bedrijf kan zich veroorloven zo beperkt OPEN
te zijn?
DOE EENS NORMAAL! DOE ZELF EERST NORMAAL!
BELADEN WOORDEN?
Daar zit al het eerste Nieuwe Normaal in: wie in de eerste twee
maanden zou verkondigen dat grootwarenhuizen, bibliotheken,
hoofdkantoren en zelfs onze nationale luchthaven hun deuren
zouden sluiten, zou tot ‘dwaas van de maand’ kunnen worden
uitgeroepen. ‘Wie doet nu zo iets? Dat kan niemand zich toch
veroorloven?’ En zie: het gebeurde; we stonden erbij en keken
ernaar. Eerst verwonderd, maar ondertussen zijn we gewend om
in de rij te staan om een schroevendraaier, zak potgrond of rol
toiletpapier te kunnen kopen.
Landelijk was er vorig jaar veel gedoe over en het kwam zelfs tot
een wetsvoorstel: vrouwen zwaar gesluierd in het openbaar vervoer. Buschauffeurs moesten nog meer ordehandhavers worden?
En zie: per 1 juni 2020 gaan we met gezichtsbedekkende mondkapjes het openbaar vervoer in!
Mensen die elkaar geen hand willen geven? Voormalig staatsecretaris Rita Verdonk maakte er een mediarel van
in 2004 toen een imam uit Tilburg dat weigerde,
omdat dit binnen hun geloofsovertuiging dit niet is
toegestaan! En zie: nu houdt iedereen onwennig
de handen thuis…
Wie voor 15 maart
een leerkracht had ontmoet die met
haar voeten de leerlingen begroette, had wellicht gelijk de directeur
opgezocht of het schoolbestuur had
verzocht deze persoon te schorsen.
En zie: de kinderen nemen het spontaan over en ouders stoten

elkaar aan via elleboog, keren elkaar de rug toe of geven een
knikje, alsof de koning langs komt.
En nu… geven we voor de eerste keer een blad uit, waarvan
we bij voorbaat al weten dat het diensten-en vieringenrooster zeer beperkt in omvang is?
Ja, heel bewust en niet omdat het moet, maar omdat het kan!
De periode tot maart 2020 zouden we voor Nederlandse begrippen het Pre-Coronatijdperk kunnen noemen. We leefden als prehistorische mensen: we wisten niks over dat virus. China, waar
het speelde, was ver weg en het was daar altijd al anders dan
hier…
We gingen gewoon door met ons
leven; ‘gewoon’ dicht naast elkaar.
Knus babbelen met vrienden; lekker
samen zingen in en buiten de kerk.
Carnaval kon overal onbekommerd
gevierd worden en we hoestten en
proestten van het lachen!
Dat lachen ging snel over en sloeg om in verbijstering: de wereld
ging grotendeels op slot (lockdown). Zorgcentra leken op gevangenissen: niemand mocht zonder toestemming erin of eruit!
Kerken gingen dicht en pastores krabden zich korte tijd achter de
oren: wat moesten ze nu op de zondagochtend doen?
En toen kwam ook hier het Nieuwe Normaal: allerlei initiatieven
schoten als lenteblaadjes uit de frisgroene boom. We keken
ernaar en verbaasden ons over zoveel vindingrijkheid, of 360
graden anders denken.
In dit nummer is daar volop ruimte voor vrijgemaakt: vieringen via
beeldverbindingen, geloofsbrieven, extra nieuws via facebook,
sms-berichten, beeldbellen, lessen via Zoom….onze taal en
manieren van contact zoeken zijn enorm verrijkt (dankzij?/ in) dit
Coronatijdperk. Het zal nog geruime tijd duren voor we kunnen
spreken over het Post-Coronatijdperk, maar tot die tijd, geloven
we in een nieuwe toekomst: het nieuwe Normaal!

‘T KERKJE VAN ELLESDIEK
Het is stil in het kerkje. Geen dames die de koffie al gereedzetten, geen geroezemoes van binnenkomende bezoekers, geen
altijd verrassend bloemstuk van Janny, maar vooral: geen Zeeuws. We hadden ons verheugd op de komst van Maarten Wisse.
Wat zou die verteld hebben in het Walchers? En Leuny de Kam in april? En Krijn van der Jagt in mei in het Schouws? We kunnen
alleen maar hopen dat we dat allemaal nog tegoed hebben. We moesten als werkgroep Levensbeschouwing denken aan al die
mensen die op de derde zondag van de maand in de benen komen, de één vlot, de ander in een rustiger tempo, maar altijd met
veel zin om naar Ellesdiek te gaan om daar te helpen met dingen klaar te zetten, bij te praten en te luisteren naar alle varianten
van het Zeeuws. We moeten het allemaal tijdelijk missen maar we zijn alvast begonnen met het voorbereiden van de volgende
bijeenkomst. Wanneer die komt, weten we nog niet. Wat we wel weten is dat we ernaar uitzien om jullie weer allemaal te ontmoeten, en we hopen dat in goede gezondheid te kunnen doen. Bij deze op afstand een hartelijke groet.
Ko Dek, namens de werkgroep Levensbeschouwing
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Algemeen

ACTIVITEITEN ROND DE CORONACRISIS IN DE KERNEN IN
DE H. PATER DAMIAANPAROCHIE

•	Er is veel spijt betuigd vanwege de vele
parochie(kern)activiteiten die afgelast
moesten worden.

•	In al onze kernen hebben minstens tot
Pasen op woensdagavond de klokken
van troost en hoop gebeierd.

•	Op dat moment en op de uren waarop
zondags de viering zou zijn waren de
kerken open voor stil of gezamenlijk gebed
met behulp van corona-bidboekjes.

•	In kern Heinkenszand wordt de
Mariagrot in het bijzonder aanbevolen
voor gebed nu de kerk dicht is.

•	Er zijn paaswensen
rondgestuurd en paasbloemen gebracht aan
mensen die aan huis zijn
gebonden.
•	Nieuwe vrijwilligers
worden opgeroepen een
bijdrage te geven aan
het parochieleven zowel
financieel als in daadkracht.
•	Gezien de crisis moest er meer
aandacht besteed worden voor de
Vastenaktie. Mogelijkheden werden
aangeboden bijdragen te storten zonder
huis – aan – huis - acties. Dat geldt
ook voor de wekelijkse bijdrage aan de
kerkcollecte.
•	Op eerste paasdag was er vanuit de
kerk van Ovezande de eerste uitzending via Omroep Zeeland van de serie
oecumenische vieringen ‘Geloven in
Zeeland’.

•	Vanuit de parochiekerk in Goes werden
vanaf Palmzondag tot op heden de vieringen ge-live-streamed via
www.kerkdienstgemist.nl met vrijwillige
medewerking van acolieten, kosters,
koorzangers en lectoren tot aan het
toegestane maximum aantal. De meeste
keren gaat de viering vooraf door een
kinderviering.

•	Wekelijks worden in diverse kerken
nieuwsbrieven uitgegeven via papier
en/of email. Mensen wordt gevraagd de
berichten uit te printen en te bezorgen
bij hen die geen internet hebben.
•	De bezoekgroepen worden gestimuleerd extra aandacht aan hun mensen
te geven door telefoon, kaartje, appjes
enz.. Ook de pastores doen hier aan
mee.
•	Via websites, facebook e.d. wordt aandacht gegeven aan actuele situaties en
worden bemoedigende teksten aangeboden.

•	Parochiekerncommissies bieden hulp
aan, aan mensen in geïsoleerde situaties
en een luisterend oor voor wie dat wil.
•	Ter zake doende mededelingen worden
opgehangen aan kerk en parochiecentrum.
•	Vanwege de rustige tijd wordt er nu ook
een parochiecentrum door vrijwilligers
opgeknapt.
•	Met de zorgcentra in de kernen wordt
zo en zo kwaad als het gaat contact
gehouden.
•	Door kinderen ingekleurde kleurplaten
worden gebracht naar de zorgcentra.
In de afzonderlijke parochiekerndelen

van dit blad krijgt elke kern de ruimte om
verder verslag te doen over deze bijzondere tijd van kerken dicht- maar harten open.
In maart 2019 riep
SIRE met
#DOESLIEF Nederlanders op om wat
liever voor elkaar te zijn, nadat onderzoek
liet zien dat onze maatschappij steeds
meer onaardig gedrag vertoont. Exact een
jaar later laten Nederlanders dus ook een
hele andere kant van zichzelf zien.
Lucy van der Helm, directeur van SIRE.
“Wij willen altijd met inzet van creativiteit een bijdrage leveren aan een mooier
Nederland. Ook nu. Want de realiteit is:
we hebben elkaar op dit moment en in de
nabije toekomst harder nodig dan ooit.
Met #DASLIEF bedanken we alle Nederlanders voor hun mooie initiatieven, groot
of klein. Daarnaast hopen we dat mensen
#DASLIEF gebruiken als compliment
richting de initiatieven van anderen. We
kunnen elkaar inspireren tot behulpzaamheid, vooral als we het zien én delen.”
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Bestuurszaken

PAROCHIEBESTUUR OVERLEG PERIODE MAART-MEI 2020
Het parochiebestuur van de H.
Pater Damiaanparochie is de afgelopen periode officieel eenmalig
bijeen geweest, omdat overheidsregels dat niet mogelijk maakten.
Toch heeft met name het dagelijks
bestuur op diverse manieren overleg gepleegd, intern en met derden, zodat navolgende afspraken
konden worden ingesteld:
-S
 ituatie pastoresteam: door afwezigheid van pastor Wiel
Hacking zijn taken binnen het team intern verdeeld en zijn prioriteiten vastgesteld om te voorkomen dat belangrijke zaken te
lang blijven liggen of ook bij andere pastores overbelasting kan
bestaan.
-O
 nderzoek naar milieuschadeverzekering: indien er bijvoorbeeld sprake is van aanwezig asbest in kerkelijke gebouwen of
eigendommen van de parochie en deze op termijn verwijderd
moeten worden, is het afdekken van risico’s van groot belang.
Onderzoek zal moeten uitmaken waar nog gevaarlijke stoffen
aanwezig zijn.
-B
 eheer eigendommen en het verstrekken van machtigingen;
na goedkeuring door het parochiebestuur worden besluiten
voorgelegd aan het bisdom. Pas na akkoord/ machtiging vanuit
Breda kunnen voorstellen worden uitgevoerd; het gaat hier met
name over werkzaamheden die de budgetnorm van een parochiekern overschrijden.
-O
 verleg binnen het samenwerkingsverband “Boven de
Schelde”( H. Mariaparochie Walcheren en H. Pater Damiaan);
met name over personele zaken en financiën, omdat het pastoresteam voor beide parochies werkzaam is.

- Vitaliteitsmetingen: hoe levenskrachtig zijn de parochiekernen
en zijn ze ook financieel gezond? Belangrijke vragen voor de
toekomst, wanneer besluiten moeten worden genomen die
ervoor zorgen dat we als parochie ook na 2022 verantwoord
verder kunnen. Het bestuur is voornemens met alle parochiekerncommissies afzonderlijk overleg te voeren binnen een
vastgesteld tijdpad.
- Jaarrekeningen van alle parochiekernen en parochie; met name
het toezicht vanuit het bisdom; de controle van de jaarboeken
2013-2018 heeft plaatsgevonden, maar hun eindverslag volgt
later vanwege de coronaprotocollen.
- I nstellen van een financiële commissie voor de parochie, die
adviseert inzake gelden.
-Plan van aanpak groot onderhoud en controle over boekjaar
2019.
- Nieuwe automatiseringspakketten voor ledenadministratie en
financiële zaken; bestuur is bezorgd over de complexiteit en
snelheid waarmee men dit denkt te moeten invoeren.
-U
 itwerking parochieplan; nu het plan door de bisschop is
goedgekeurd en is vastgesteld moet de vertaalslag naar uitwerking worden gemaakt door leden van het pastoresteam en het
bestuur. Hiervoor is een implementatieplan samenwerkingsverband Boven de Schelde 2019-2021 opgesteld.
- Uitwerking afspraken inzake Verklaring omtrent gedrag.
- Onderhoud aan pastoraal centrum Goes; gebruik softwarepakketten door pastoresteam en afspraken over archivering en
mogelijke faciliteiten kantoorruimten.
- Gevolgen Coronabeleid op korte en middellange termijn; aanpak
rooster van vieringen en diensten online en controle naleving
regelgeving in deze.

ANGST VOOR HET ONBEKENDE
Angst voor het grote onbekende,
een ongewisse toekomst tegemoet,
is wat ik vóór corona niet kende.
is wat onzekerheid met mij doet.
We zijn gedwongen in ons zelf gekeerd,
beduusd, onwetend, lamgeslagen,
alleen of samen, nu nog ongedeerd,
moeilijk waren voor mij de eerste dagen.
Van elkaar gescheiden zijn doet pijn,
elkaar soms spreken, zien, maar níet voelen.
Mijn hart bloedt, diep in mij steekt dit venijn;
een mens kan níet alleen, wil ik bedoelen.
Theaters, cafés, restaurants gesloten,
kantoren, bedrijven, alles moet dicht,
thuiswerk, werkeloos, tot failliet besloten,
alles om stand te houden en op zorg gericht.
Langzaam kom ik tot ontwaken,
wrijf mijn ogen uit en kijk ik op.
Gaat mijn vijand het voor míj uitmaken,
of trek ik mijzelf uit deernis en ’t slop?
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Mijn lijf mag dan wel gebonden zijn,
mijn geest is vrij en blijft van mij,
níet geketend, mijn ziel is mijn,
kind van God; het zij zoals het zij.
In Gods vertrouwen kan ik verder,
want al staat de wereld in vuur en vlam,
het is Hij, mijn toeverlaat, mijn Herder,
die ieder kracht geeft, die tot Hem kwam.
Met die hoop vervolg ik mijn levensweg,
zoekend naar mijn taak, mijn levensopdracht,
voor zover de tijd vergund, en voorzég:
liefde overwint, geloof geeft mij kracht.
Samen elkaar vasthouden, dát laten weten.
Liefde voor elkaar, natuur, ons dagelijks brood.
Dat is de waarde die we leren af te meten
in deze tijd van gedwongen bezinning en nood.
Peter de Sonnaville
Tekening: Esther Roelofs

ADVENTSACTIE VOOR NIGER KERST 2019
Tijdens de Adventsactie voor Niger in de Adventstijd 2019 hebben
we als Parochiële Caritas veel geld opgehaald op de Kerstmarkten in Goes en Zierikzee met de verkoop van kaarsjes, nl: 1693,75
euro. We willen u hierbij informeren wat er gedaan is met het
geld dat de Adventsactie ontvangen heeft voor het gezondheidsproject in Niger, o.a. met de steun van onze parochie.
Wij kunnen heel blij zijn met deze mooie resultaten behaald in
Niger met onze steun! Hier doen we het toch voor!
Hieronder de terugkoppeling, die we ontvangen hebben van de
Adventsactie: Toegankelijke gezondheidszorg in Niger
Niger is een van de minst ontwikkelde landen ter wereld met
een slecht bereikbare gezondheidszorg en hoge kindersterfte.
De samenwerkingspartner van
Vastenactie in Niger, caritas-organisatie CADEV, heeft vier
gezondheidscentra toegerust
om de gezondheidszorg voor de
omliggende dorpen toegankelijker te maken en te verbeteren, en
ondervoeding aan te pakken.
Onze samenwerkingspartner CADEV heeft in afstemming met
de gezondheidscentra in Fadama, Lido, Guéchémé en Makorwa
onderzocht welke zorg nodig is om de sterfte van moeder en kind
te verminderen, ondervoeding tegen te gaan en zo ziektes te
voorkomen.
Om de vier gezondheidscentra toe te rusten om aan deze zorgbehoeften in het omliggende gebied te voldoen, heeft het project de
volgende hulp mogelijk gemaakt:

ZORG BIJ ZWANGERSCHAP, GEZONDHEID EN MEDICIJNEN
•O
 m de zorg rond zwangerschap en bevalling te verbeteren en om
sterfte van moeder en kind te verminderen is allerlei apparatuur
geleverd welke nodig is rondom de bevalling zoals veilige bevallingskits (met steriele materialen), couveuses, weegschalen voor
baby’s, thermometers en bloeddrukmeters.
• I n de gezondheidscentra zijn 106 zwangere vrouwen en 200 kinderen onder de vijf jaar uit de omliggende dorpen gratis behandeld.
•O
 m de kennis van de gezondheidswerkers te verbeteren, hebben
zeven verpleegkundigen trainingen ontvangen op het gebied van
kinderziektes en hygiëne.
GEZONDE VOEDING EN ONDERZOEK NAAR ONDERVOEDING
• Om ondervoeding te voorkomen zijn lokale producten en voedingsmiddelen verspreid onder de gezondheidscentra. Ook zijn er diverse
kookworkshops gegeven om daarmee de dorpelingen te leren hoe
zij met lokale producten voedzame maaltijden kunnen bereiden.
• Ook hebben lokale gezondheidswerkers in het kader van bewustwording en gedragsverandering op het gebied van voeding 175 huisbezoeken afgelegd en ruim 200 groepsgesprekken georganiseerd.
• Er zijn in totaal 2.031 kinderen onder de vijf jaar onderzocht op
ondervoeding. Daarvan hadden 235 kinderen gemiddelde tot ernstige ondervoedingsverschijnselen.
• Verder zijn er in totaal rum 60 lokale gezondheidswerkers getraind en
hebben zij tools gekregen om ondervoeding te kunnen signaleren en
om gezinnen bewust te maken van het belang van goede voeding.
Carine Neijzen

EEN APOSTEL VAN DEZE TIJD
Gor Khatchikyan (33) is een Armeens-Nederlandse arts die werkt
op de spoedeisende hulpafdeling van het Sint Antoniusziekenhuis in
Nieuwegein/Utrecht. Op twaalfjarige leeftijd vluchtte hij met broer
en ouders naar Nederland en vond op Texel een woonplaats. Daar
leerde hij de baptistengemeente kennen en kreeg belangstelling voor
het christelijk geloof. Hij studeerde geneeskunde aan de Universiteit
van Amsterdam, maar bleef procederen om in Nederland te kunnen
blijven wonen. Uiteindelijk kreeg hij zijn Nederlanderschap door een
generaal pardon. In 2012 deed hij mee als panellid van het VARA
programma ‘het nieuwe lagerhuis’ en won in ‘Premier gezocht’. Hij
schreef een boek ‘de gelukzoeker’ en naast zijn werk als arts is hij ook
politiek actief binnen de ChristenUnie in Utrecht.
WAT INSPIREERT, TROOST EN BEMOEDIGT ONS?
Hij vergelijkt het leven met een klimtocht; een weg die je moet afleggen naar het doel wat je wilt bereiken; in zijn geval: een bergtop.
Ondanks weerstanden ga je door en laat je de moed niet zakken.
Hij maakt ook de vergelijking met het bestrijden van het Corona-virus.
De angst/paniek in de ogen van de mensen die het ziekenhuis binnenkomen wordt door hem gezien, maar ook gevoeld. De strijd die dan
volgt om deze mens te redden, laat hem (en zijn team) niet los.
‘We gaan er komen’ die zekerheid spreekt hij zo stellig uit, dat je er
alleen maar bewondering voor kunt hebben.
Zijn weg naar het gewenste beroep (arts) vindt hij ook een wonder.
Wie gelooft dat een kind van een vluchtelingengezin die vurige wens
ooit kan realiseren?
Gor is een gelovig mens en spreekt over God en de hemel, waar de

goedheid van mensen vooral te vinden is. ‘Als ik
iets kan, vertrouw ik erop dat God me helpt!’
God waar was je nou in al dat verdriet? Die vraag
stelt Jacobine Geel hem ook. Ook dan komt de
man heel naturel over en bekent dat hij regelmatig
die vraag heeft gesteld; zelfs huilend en soms
vertwijfelt naar de hemel keek. Hij vestigt zijn aandacht niet op het ‘waarom’, maar op ‘wat nu’. Blijven hangen in ‘waar was U in deze tijden?’ heeft volgens hem weinig
zin. “Hoe moet ik God nu zien?’ heeft veel meer waarde. Gor ziet God
in veel mensen die keihard werken in en buiten ziekenhuizen met hun
hart op de juiste plek en initiatieven tonen die medemensen enorm
helpen. Zij proberen rampen en leed te voorkomen en -volgens hemis de hand van God hierbij duidelijk voelbaar. Hij erkent meteen dat
deze persoonlijke vaststelling ‘bizar’ kan overkomen, maar hij gelooft
daarin en het houdt hem op de been om te doen wat hij moet doen!
Gor zegt dat God zonder hem ook in staat is om goede dingen te doen.
God is soeverein, almachtig, maar Hij kiest ervoor om het samen
met mensen, zoals jij en ik te doen. Ook al voel jij jezelf zwak, klein
en maak je fouten; God zit -in zijn geval- achter op de motorfiets mee
en stuurt je de goede kant op. Pas op het einde van de reis kun je de
balans opmaken en bepalen of die lange zoektocht het waard was.
OP ADEM (22 april 8 minuten) is een programma van KRO/NCRV dat
op het eind van de avond werd uitgezonden en geeft een inkijk wat
Corona met ons doet. Via NPO-start kan men alle programma’s gratis
terugkijken.
Richard Gielens
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Pastoraal Katern

PINKSTEREN … EEN BLIJVENDE BELOFTE EN KRACHT …
TOEN …
‘Ziet, ik ben met u alle dagen tot aan het einde der wereld’.
(Matteüs 28,20b) Dat is wat je noemt een belofte! Het is het laatste wat Jezus zegt tot zijn leerlingen bij zijn hemelvaart, zijn voorgoed terugkeren in de eeuwige liefde van zijn Vader.
Hoe blijft hij dan bij ons? Hij zendt ons de heilige Geest met Pinksteren. Zo staat het in de Handelingen van de apostelen.
(2, 1-11). Een spectaculair verhaal: de leerlingen bij elkaar in een
huis, in afwachting van wat komen gaat. Dan is er gedruis van
wind en vlammen van vuur - lees maar na -: het uitstorten van de
heilige Geest begint. Een wijze van vertellen hoe de Geest-drift
in de leerlingen ontvlamde om naar buiten te gaan en te vertellen
over het leven van Jezus: hoe hij hen in contact had gebracht
met God, zijn Vader en hen had geleerd met elkaar om te gaan
als broeders en zusters, kinderen van die ene Vader. Vanaf deze
gebeurtenis verzamelen zich mensen rond de apostelen die net
zo begeesterd raken door de Geest als de apostelen. De kerk
ontstaat. ‘De Helper, de heilige Geest zal jullie alles leren en
alles in herinnering brengen wat ik u heb gezegd’, had Jezus nog
gezegd. En zo – met dat in herinnering brengen - is het gegaan,
alle eeuwen door.
EN NU DAN ...?

Hoe is het vandaag met het in herinnering komen van alles wat de Heer
gezegd heeft? Wil de heilige Geest
ons iets in herinnering brengen, dan
moet het ons eerst wel gezegd zijn,
dan moet ons eerst wel iets verteld zijn over Jezus: door de
pastor, door je vader en moeder, door de leerkrachten, of door
wie dan ook. Met andere woorden: De Heer moet ons eerst verkondigd zijn geweest.

INTENTIES

GELIEFDE PAROCHIANEN VAN HET SAMENWERKINGSVERBAND BOVEN DE SCHELDE

In deze bijzondere tijd kunnen er geen kerkvieringen plaats
hebben. In het samenwerkingsverband Boven de Schelde is er op
zondagmorgen om 11.00 uur een eucharistieviering in de Maria
Magdalenakerk waarin pastoor Van Hees voorgaat.
Zonder kerkgangers en via live stream uitgezonden:
vvwww kerkuitzendinggemist.nl. Zo kunnen parochianen toch
de viering meemaken. En kunnen zij de intenties horen, áls ze
die tevoren doorgeven. Intenties kunnen tót 6, 13, 20 en 27 juni
worden doorgegeven per e-mail: pastorteam@zeelandnet.nl.
Telefonisch contact met pastoraal centrum: 0113-218610 van
dinsdag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur.
Vriendelijke groet namens het pastoresteam,

Op zondag 31 mei vieren we het hoogfeest van Pinksteren
We beginnen om 09.30 uur met een Kringviering voor de kinderen met pastor Ria Mangnus.
Om 11.00 uur wordt U van harte uitgenodigd om deel te nemen
aan de viering van het hoogfeest van Pinksteren voor ons
Samenwerkingsverband.
Pastoor Fons van Hees zal celebrant zijn met assistentie van
pastoraal werksters Alida van Veldhoven en Ria Mangnus.
Aan het eind van deze viering zal de pastoor een
belangrijke kanselmededeling uitspreken. Zegt het voort en
geef er aandacht aan. Dank u daar voor.

Ria Mangnus pastoraal werkster
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Wat dat betreft maken we hier in onze streken moeilijke tijden
door. De overdracht van ons geloof aan de jonge generaties is
behoorlijk moeizaam. Vlugger dan we dachten zijn gezinnen,
families, individuen los van de gemeenschap komen te staan.
De gemeenschap, de kerk, die samenkomt om door de Geest zich
de woorden van Jezus te herinneren en ernaar te leven.
Hoe wordt tegenwoordig het sacrament van het Doopsel
beleefd? De eerste Communie, het Vormsel. Is de viering ervan
voldoende - of vraagt het toch iets meer? - om de heilige Geest
zijn werk te laten doen en om je later te helpen herinneren wat
Jezus allemaal gezegd heeft. ? Nu, in deze Coronatijd is het allemaal wat extra moeilijk: de Sacramentencatechese is opgeschort
en bij gevolg ook de Eerste Communie- en Vormselvieringen, de
geloofsbijeenkomsten gaan niet door, de Alphacursus waar we
zo enthousiast aan begonnen waren is ook uitgesteld. En wat
nog het belangrijkste is: de zondagse Eucharistieviering of als
het niet anders kan een viering
van Woord en Communie. Er zijn
– ook nu in deze crisistijd - digitale mogelijkheden te over om de
woorden en het leven van Jezus
te leren kennen. De heilige Geest
zal het ons allemaal in herinnering
brengen als wij ons dagelijks leven
leiden en ons zo vormen tot serieuze en blije christenen.
De Geest van Pinksteren zal ook
ons door de moeilijke tijden heenleiden, vol hoop, vertrouwen en
inzet, want zijn belofte blijft staan: ‘Zie, ik ben met u tot het einde
der tijden’.
Fons van Hees, pastoor
Illustraties: Hogeschool Utrecht/Elias.media.info

Op maandag 1 juni - tweede Pinksterdag zal er om 11.00 uur
een Eucharistieviering zijn met pastoor Fons van Hees als
voorganger.
Op dinsdag 2 juni is er om 09.30 uur een Eucharistieviering met
pastoor Fons van Hees als voorganger
De vieringen vinden plaats in de H. Maria Magdalenakerk te
Goes U kunt aan alle vieringen deel nemen via:
www.kerkdienstgemist.nl
Fons van Hees, pastoor

Algemeen

OP DE FIETS
Vandaag reed ik in de vrieskou van de morgen naar het ziekenhuis.
Op de fiets. Mijn eerste werkdag als geestelijk verzorger. Nou ja, niks
bijzonders misschien, iedereen begint wel eens ergens aan nieuwe
baan, maar de tijden die we nu meemaken met het coronavirus
maken het juist wel bijzonder.
Met een zekere angst en spanning in de benen ontmoet ik buiten
m’n collega’s. Gelukkig maar, want zonder badge kom je het ziekenhuis niet meer binnen. Het is een bastion met beveiliging, tenten en
drukte. Er vindt een ongekende logistieke operatie plaats. Het ziekenhuis moet op orde zijn voor wat er is en gaat komen.
Ik drink koffie met m’n collega’s en maak kennis met maatschappelijk werk en psychologen. Een vast moment in de morgen om
bij te praten en af te stemmen. Woorden voor de eigen zorgen
en afspraken voor wat er te doen valt. Ieder die in de zorg werkt
heeft ook een eigen verhaal van hoe deze crisis ingrijpt in je
gezin, in je bedrijf en in je ziel. Dat is goed om te delen, en dat
helpt ook om te doen wat gedaan moet worden. Een luisterend
oor te zijn, daar tijd en ruimte voor te maken. Maar eerst krijg ik
nog een bloemetje omdat het mijn eerste werkdag is.
Er wordt op de deur geklopt. Er staat een medewerkster van de
schoonmaakdienst die vastloopt in haar werk vanwege al wat

gaande is. Ze gaat zitten
en doet langzaam haar
verhaal. ‘Ik ben altijd sterk
geweest’, zegt ze. ‘Maar al
die ellende die ik hier de hele dag moet zien, ik kan er niet meer
tegen…en dan kom ik thuis en dan staat de hele dag de televisie
aan en dan ook weer die ellende, alleen maar de erge verhalen……ik word er gek van….’ Mevrouw slaapt slecht, voel zich
zwaarmoedig, herkent zichzelf niet meer. Een kreet in de nacht.
Een collega vertelt dat ze gister iemand heeft gesproken die van
na twee weken IC-slaap weer op de afdeling ligt en met wie het
beter gaat. Ze spreekt van grote dankbaarheid. Ze zingt het lied:
‘omdat Gij het zijt, groter dan ons hart’. Ze zingt van Goddank.
Ik word er gek van, en Goddank…..
Ik fiets naar huis in een milde zon. Zoveel indrukken, zoveel niet
geschudde handen, zoveel blikken van verbondenheid, ogen
blikken met elkaar. Zoveel verhaal wat gezegd wil worden. Zoveel
hard werken. Heel bijzonder. Ja, en morgen ben ik er weer.
Woensdag 1 april 2020
Rens Stobbelaar

DAMIAANTJE
DAMIAANTJE HEEFT EEN VRIENDINNETJE
Door corona
moesten we
ineens een heleboel dingen anders
gaan doen. De hele
Damiaantje-kalender met activiteiten voor kinderen
en jonge gezinnen
leek ineens niet
door te kunnen gaan. Daar moest toch iets
op te bedenken zijn! Al snel ontstond het
idee om de Kringvieringen online uit te
zenden vanuit de Maria Magdalenakerk in
Goes. Dat hebben we de afgelopen periode gedaan op zondagochtend om half 10.
We hebben kennisgemaakt met Damiaantje, de kerkknuffel van de H Pater Damiaanparochie. En, Damiaantje heeft meteen

een vriendinnetje meegebracht. Ze heet
Marieke en zij is de kerkknuffel van de
H. Maria Parochie Walcheren. De twee
handpoppen doen gezellig mee in alle
Kringvieringen. Annika en Noortje hielpen
pastoraal werkster Alida van Veldhoven
spontaan mee bij de Kringvieringen en het
poppenspel. Pastoraal werkster Ria Mangnus introduceerde de online Kinderwoorddienst met een verhaal uit de schatkist. De
eerste keer vertelde ze een verhaal over
“Kikker” en ook bij haar zaten Damiaantje en Marieke op de eerste rij. We gaan
zeker nog meer
horen en zien
van Damiaantje
en Marieke in
de toekomst.
Terugkijken kan

via Kerkdienstgemist.nl – Goes – Maria
Magdalenakerk. We houden je op de
hoogte van alle activiteiten via
www.paterdamiaanparochie.nl
en de Facebookpagina van de Pater Damiaanparochie.

GELOVENTHUIS.NL
Geloven Thuis is een webpagina waar
je tips en informatie vindt over geloven
met kinderen. Je vindt er verhalen,
verdieping, tips om met je kinderen te
bidden en te vieren, maar ook tips om
samen te knutselen en te doen.

SINT FRANSISCUSCENTRUM VAN HET BISDOM BREDA EN GEZINSPASTORAAT
Tip: Voor meer (online) activiteiten, tips en initiatieven op het
gebied van gezinspastoraat kun je terecht op de website en
facebookpagina van het Sint Fransiscuscentrum van het Bisdom
Breda. Kapelaan Jochem van Velthoven is iedere zondag- en
woensdagavond LIVE op Facebook met kindercatechese. En het
jaarlijkse geloofsfeest gaat ook door.

RESERVEER IN JE AGENDA:
4 Juli - Online Geloofsfeest Jezus & de Storm!
Komen jullie ook naar het online geloofsfeest??!!
Op zaterdagmorgen 4 juli
van 9.30-12.30 uur gaan we beleven hoe Jezus in de
storm terechtkomt.
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Algemeen

ALS GOD RENOVEERT VOOR-TIJDENS EN NA CORONA?

Foto: Joshua Eckstein, gebrandschilderd raam in Lutherse kerk
Augusta V.S.
In maart kreeg elke deelnemer, aan het congres ‘Als God
renoveert’ dat gehouden zou worden in Oudenbosch, te horen dat
deze driedaagse bijeenkomst niet doorging om begrijpelijke redenen. ‘Ligt de renovatie dan stil?’ zou je kunnen denken.
In sommige parochiekernen en kerken grepen ze deze verplichte
sluiting aan om de handen letterlijk uit de mouwen te steken: er
werd schoongemaakt (het was tenslotte voorjaar), geschilderd of
zelfs ge- en verbouwd! Van de nood werd een deugd gemaakt.
Renoveren, vernieuwen heeft ook een andere -meer
inhoudelijke- kant en daar zou vooral over gesproken worden
aan de hand van het gelijknamige boek van de Canadese priester
James Mallon. Het beleid dat tot heden gevoerd werd, ook in ons
land, zou omgebogen kunnen worden naar een meer toegankelijke manier van samenwerken aan geloof met meer aandacht voor
persoonlijke benadering.
Ook de Alphacursus, die begin dit jaar een opstart kreeg, werd
door Corona tot stilstand gebracht. ‘Op de plaats rust’! want niemand wist wanneer er weer in grotere groepen bijeengekomen
mag worden.
Moeten we lijdzaam afwachten, of kunnen we via andere wegen
tot die vernieuwing al tot stand brengen? Desnoods met vallen
en opstaan?
De initiatieven om via beeldverbindingen kerkuitzendingen en
nascholing mogelijk te maken is een goed voorbeeld van wat kan.
Een geheel nieuw medium (voor de kerk) is het niet, maar lokale
kerken in onze parochie maakten er zeer beperkt gebruik van.
• Nu Omroep Zeeland via ‘geloven in de Delta’ ons in andere
kerken en genootschappen uitnodigt en er zelfs ruimte is om
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kindvriendelijke uitzendingen te verzorgen, liggen hier nieuwe
uitdagingen voor alle gelovigen en pastorale krachten.
• Bisdom Breda/ Sint Franciscuscentrum Hoeven komt met een
drietal online-momenten over de handelingen van de apostelen,
waar men zich voor kan inschrijven.
• Pastores maken speciale korte kinderdiensten of lezen bijbelverhalen voor, waarbij zij zich ook nadrukkelijk richten tot jonge
gezinnen.
• KRO/NCRV hebben elke dag een soort dagafsluiting in de vorm
van een 8-minuten-vraaggesprek onder de titel ‘Op Adem’.
Verder is er tussen Hemelvaart en Pinksteren steeds wisselend
een themalied, uitgevoerd door jongeren in een opvallende
omgeving (restanten van een voormalige kerk).
• Voor wie steek jij een kaarsje op? Niet alleen met Kerstmis, of
bij Allerzielen…nee, nadrukkelijk ook weer met Pinksteren, om
het vuurtje in ons te laten branden en warmte uit te stralen naar
medemensen.
Nu koren voorlopig niet hun muzikale kwaliteiten in maximale
omvang kunnen laten horen/zien, moeten we soms grijpen naar
hulpmiddelen die voorheen minder gebruikelijk waren: de cd,
usb-stick of cantor/solist. Met name de keuze in liederen, teksten
en muziek wordt hierdoor zeker niet beperkt. Een nieuw scala
aan passende gezangen ligt open, of we zouden meteen weer op
onze vingers getikt moeten worden door een ‘kerkarchitect’ die
sommige vernieuwingen niet toestaat.
Natuurlijk mag men kritisch kijken en luisteren naar teksten; in
het Nederlands, maar zeker ook anderstalig. Weten wat je zingt
en wat bedoeld wordt, telt nog steeds.

Er ontstaat nu al een bundeling van liederen, die we vaker horen
en die mensen steun geven: variërend van Ramses Shaffy (Bidt,
huil, vecht..), Claudia de Brey (Mag ik dan bij jou?) tot een
collectie van Alinda Bol (Vier het leven), waarin – in mijn ogenveel herkenbare bijpassende teksten en liederen gebundeld zijn.
The Passion op Witte Donderdag heeft jaarlijks ook zo’n bijzonder
arrangement aan vooral Nederlandstalige liederen, die bijzonder
treffend zijn.
Renoveren betekent ook ‘opruimen’ de ruimte anders willen
inrichten, toegankelijk maken in de breedste zin van het woord.
Laten we deze en de komende tijd gebruiken om niet langer op
onze handen te zitten, maar desnoods via ellebogenwerk (omdat
handenschudden niet mag) naar de toekomst te kijken. Er zit nog
steeds muziek in!
Richard Gielens

Volg ons via social media
en luister naar onze podcasts!
Volg de podcasts van katholiekleven.nl via
SoundCloud, RSS-feed of zoek ons op in iTunes!

Goes

N ieuws van
uit de kernen

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

LIEF EN LEED
Catharina Seraphina Anthonia Remijn, 95
jaar, overleden op 17 maart, weduwe van:
G. Krekelberg. De uitvaartdienst en begrafenis vonden plaats op 23 maart.
Arthur Jacobus van der Walle, 82 jaar, overleden op 19 maart, echtgenoot van: S.C.Geljon. De uitvaartdienst en begrafenis vonden
plaats op 24 maart.
Maria Elizabeth Johanna Depondt, 95 jaar,
overleden op 18 april, weduwe van P.de
Jonge. De uitvaartdienst en crematie vonden
plaats op 22 april.
Cornelis Capello, 91 jaar, overleden op 7 mei,
weduwnaar van J. Rijk. De uitvaartdienst en
crematie vonden plaats op 13 mei.
K.V.G NIEUWS
Deze keer geen activiteiten maar wel even
contact. In het laatste parochieblad schreef
ik nog dat alles in mei waarschijnlijk wel
door kon gaan. Wat heb ik mij vergist, we
kregen te maken met een gemeen virus,

's-Heerenhoek
covid 19 ofwel corona. De wereld ziet er
ineens anders uit, thuis blijven als je niet
persé naar buiten moet. 1,5 meter afstand
wat voor veel mensen toch heel moeilijk blijkt
te zijn. Mensen die verzorging nodig hebben
en soms niet weten of ze het wel krijgen,
want er moet afstand zijn wat niet mogelijk
is. Mensen die zich eenzaam gaan voelen,
bellen kan en mag, maar is niet hetzelfde als
iemand echt zien. Toch moeten we er het
beste van maken. Het bestuur heeft intussen
verschillende mensen gebeld en er is door
Thea een mooie kaart gemaakt voor iedereen
voor Pasen. Ook met Pinksteren krijgt iedereen een mooie wens gemaakt door Els.
Heeft u behoefte aan een praatje of bezoek
laat het ons weten dan komt er iemand of we
bellen. Ook mag u altijd zelf naar een van de
bestuursleden bellen, de telefoonnummers
staan in het smoelenboek. Zodra er weer
iets geregeld kan/mag worden wordt u op de
hoogte gebracht, al zal dat wel september
worden. Ik hoop u alle in goede gezondheid
te kunnen begroeten als het weer een beetje
normaal wordt. Ook willen we Riet Korsuize
sterkte wensen die haar man verloor net voor
de pandemie. Namens het hele bestuur wens
ik iedereen sterkte, let op elkaar, bel elkaar,
samen komen we erdoor. Kijk ook eens naar
de foto’s op www.vrouwengildegoes.nl
Tot ziens Dien Janssen
KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING
Op 24 april heeft het onze koning behaagd
om de heer Cees Pieters, bouwmeester, een
eervolle onderscheiding te geven. (Lid in
de orde van Oranje Nassau). Cees zet zich
al vele jaren in voor de kerk in Goes. Daarnaast maakt hij zich op andere fronten zeer
verdienstelijk: de molen in Kloetinge, boogschietvereniging en nog vele andere zaken.
Voor ons is Cees een steun en toeverlaat
voor alle restauraties die we gehad hebben
en nog zeker gaan krijgen bij zo’n monumentale kerk als de Heilige Maria Magdalena.
Hij weet altijd de goede subsidiebronnen
aan te boren en met de aannemers scherpe
prijzen af te spreken. Wij hopen dat hij dat
nog vele jaren voor ons wil blijven doen.
Gefeliciteerd Cees, van harte verdiend!
Els Heijers, voorzitter kerncommissie.
CARITASCOLLECTEN 2020
5 – 6 januari 2020:
€ 192,11
Bijzondere noden parochianen
1 – 2 februari 2020:
€ 286,32
Cordaid Memisa
1 – 2 maart 2020 :
€ 136,65
Elisabethdiaconie
Hartelijk dank voor uw gulle gaven.
Caritaskern Goes

Parochiekern
‘S-HEERENHOEK
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.

LIEF EN LEED
Overleden:
op 3 april: Catharina Cornelia van Eijkeren,
93 jaar, al jaren verblijvend in zorgcentrum NieuwSande te Ovezande; voorheen
wonend op ’s-Heerenhoeksedijk. Haar
besloten uitvaartdienst was op woensdag 8
april, waarna graflegging op ons kerkhof.
Op 8 mei: Jacobus (Jaap) van Eijkeren,
weduwnaar van Jozina Maria Verdonk; hij
verbleef de laatste periode in “Ter Valcke”
in Goes, maar woonde voorheen op de
Stoofweg 8 te Nieuwdorp. Hij werd 90 jaar
oud. De afscheidsdienst vond plaats op
woensdag 13 mei in Uitvaartcentrum Van
der Hooft te ’s-Gravenpolder (rekening
houdend met voorschriften) en de crematie
volgde later die dag.
Op 11 mei: Leen Bergwerff, weduwnaar
van Dien Raas, 95 jaar, woonachtig in
Nieuw-Sandenburgh te Veere. Na de kerkelijke viering werd hij naast zijn vrouw te
rusten gelegd op ons kerkhof op 15 mei.
EEN LEVEN ALS EEN OORDEEL…
Een eerste terugblik op het Coronatijdperk
medio maart-medio mei 2020
Wie had ooit gedacht dat dit spreekwoord
nog eens een andere – totaal tegenovergestelde- betekenis zou krijgen? Niks geen
oorverdovend lawaai; geen herrie of overlast, maar we zijn allemaal veroordeeld tot
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's-Heerenhoek
Plantplannen?
Wij adviseren u graag.

rust, afzondering en een afstandelijk leven
van minimaal anderhalve meter.
’s-Heerenhoek, een dorp in de Zak van
Zuid-Beveland, dat al jaren heeft ingeboet
van bruisende kern van vermaak met een
rijke horecatak, naar een dorp met beperkte voorzieningen, raakte de afgelopen
weken ook nog vitale onderdelen kwijt:

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 vrijblijvend 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
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-	De twee kapperszaken moesten noodgedwongen de schaar tot 11 mei jl. neerleggen.
-	De plaatselijke groenteboeren sloten
hun zaak of hielden enkel een inrijsessie,
waarbij je onpersoonlijk je behoefte aan
vitamientjes uit bakken kon halen tegen
betaling (wel cash).
-	Chinees restaurant, pizzeria en frietzaak
mochten enkel ‘nee’ verkopen. Afhalen
en bezorgen kon nog wel bij de pizzabar.
Na 14 mei startten ze geleidelijk weer op,
maar serveren zeker niet op volle/normale
sterkte.
-	Cafébazen zagen letterlijk de tap droogstaan. Veel stamgasten moesten hun
vrijetijdsbesteding anders invullen; vandaar wellicht veel aandacht voor
milieustraten en klusbedrijven.
-	De slager moest mensen buiten laten
wachten, omdat de winkel geen ruimte
bood om die anderhalve meter afstand te
bewaren.
-	De bakkerskraam kwam gelukkig op
vaste momenten nog wel (broodnodig),
maar ook hier lieten weersomstandigheden mensen regelmatig in de kou staan.
Van de regen in drup werd indringend
gevoeld!
-	De markt op dinsdagmiddag bleef gehandhaafd en niemand ging letterlijk door het
lint (dat afstand moest garanderen).
En de kerk?
Die sloot
afgelopen
weken hermetisch de
deuren, maar
ging vanaf 1
april (geen
grap) tussen
19.00 – 20.00
uur weer open; de klokken gaven de openingstijden aan. In de afgelopen periode
schoven tussen de tien en twintig mensen
per week even of voor langere tijd naar
binnen en zochten een plekje voor een

moment van bezinning.
Maria kreeg volop
aandacht en veel
lichtpuntjes in haar nis
gaven aan, dat men
veel steun via haar
hoopte te ontvangen.
Gelukkig konden we via Kerk-TV meer
mensen laten zien en horen dat we nog
bestaan en aan ze blijven denken: stilte,
gebed, bezinning en wellicht passende
achtergrondmuziek complementeerden de
bijeenkomst.
Met name de uitvaartdiensten die we de
afgelopen periode mochten verzorgen met
de beperking van maximaal 30 aanwezigen,
voelen enerzijds erg kil aan, maar gelukkig
konden veel belangstellenden de dienst op
afstand via tv volgen. Nog nooit werd er
direct of uitgesteld zo vaak naar de kerkdienst gekeken (14-84 verbindingen).
-	Passiezondag en de Lijdensweek werden
zelden zo ervaren, want het raakte iedereen: gelovige of andersdenkende. Er was
even ‘niks’ nabij voelbaar.
Parochiekern
’s-Heerenhoek bleef
wekelijks ‘Rond de
Kerk’ uitbrengen; een
weekbericht met alle
wetenswaardigheden
die landelijk,
diocesaan of parochieel speelden.
Zo mogelijk brachten we bij iedere belangstellende het misboekje van de betreffende
zondag thuis, zodat via NPO-2 of de Vlaamse omroep de kerkuitzendingen met tekst
gevolgd konden worden.
Na Palmpasen ontving iedere vaste
abonnee van Kerk-TV ( 24 leden) een
gewijd palmtakje thuis. Helaas: op afstand
en van mindere kwaliteit, maar daar was de
buxusmot debet aan!
-	De websites van onze parochiekern en
het dorp kregen meer aandacht, na de
winterslaap was dat echt nodig!
-	Vanaf 1 april lagen er ook de speciale
gebedenboekjes klaar, die men kon raadplegen tijdens het uur van bezinning.
-	Kaarsen bij Maria, gedachtenishoek
overledenen en de heilige Antonius (we
missen een heleboel sociale contacten)
lieten sporen van hoop en licht achter.
-	De bewoners van Theresiahof werden
zeker niet vergeten, ook al is bezoek tot op
dit moment nog steeds niet toegestaan.
-	Een kaartje via schoolkinderen (want ook
Don Bosco deed mee) of een spontane
zwaai-actie is altijd mogelijk.
Men hoefde zich niet achter de geraniums te verschuilen!

Heinkenszand
-	Belcontacten werden
gestimuleerd en
besteldiensten van
Jumbo en Albert
Heijn reden regelmatig door de straten voor de eerste
levensbehoeften.
-	Zorg voor de medelanders/ statushouders , die door hun taalachterstanden en
beperkte contactmogelijkheden toch al
gauw in een verdomhoekje zitten. Huiswerkbegeleiding kon soms (veilig) ook
thuis plaatsvinden en via pendeldiensten
werden speciale boodschappen bij de
Goese bazaars opgehaald en bezorgd.
-	Busdiensten bleven redelijk actief; vijf
van de zeven dagen van de week; elk
uur van ’s ochtends 6.45 uur tot 18.45 uur.
Die anderhalve meter afstand in de bus
was gegarandeerd, maar contact met de
buschauffeur was verboden! Dus: geen
kaartjes kopen, maar enkel via pin of thuis
internetten…
-	De vastenactie via de basisschool was
net achter de rug, toen Corona haar
slag sloeg. Ruim zeshonderd euro kon
veilig worden overgemaakt; zonder vastenzakjes.
-	De actie “berenjacht” was op ’s-Heerenhoek ook actief; het sympathieke virus,
waarbij kinderen op zoek gingen naar
beren voor het raam en daardoor iets
konden bespeuren van betrokkenheid

voor kinderen, werkte mee.
-	Facebookpagina ‘’s-Heerenhoek roept
u maar’ groeide en verzoeken om witte
lakens te doneren als basis voor te maken
mondkapjes deden hun dienst.
-	Gelukkig wonen we in een dorp, waar je
snel ‘buiten de drukte’ bent en je zonder
restricties makkelijk kunt bewegen.
Polderwegen in overvloed en de enkele
hondenbezitters ten spijt, rust geeft ook –
naast het lentezonnetje- een beetje paasen geluksgevoel.
-	Sinds 31 maart weten we dat de Veertigdagentijd minimaal met dertig dagen
verlengd werd: vasten hoefde dan niet
meer, maar sociale onthouding bleef wel
gehandhaafd.
-	Als Pinksteren achter de rug is, gaat
het dagelijkse leven weer wat verder

open, maar zoals vroeger wordt het nooit
meer….Nieuwe ronde geeft ook nieuwe
kansen voor ons dorp!

HOE VERDER NA 1 JUNI?

een mooie meevaller voor 2020 kunnen
betekenen, maar ‘zou’ is nog werkelijkheid.
Het opstarten na 1 juli zal vanaf 1 juni in
fases plaatsvinden.
-	Koorrepetities worden kritisch bekeken,
want koorleden mogen geen enkel risico
lopen, ook al betekent dat ‘stille’ missen.
-	Inzet van misdienaars en acolieten is een
punt van overleg; noodzaak en veiligheid,
maar ook van beschikbaarheid.
-	Bloemengroep, kerkhofwerkers en
schoonmaakploegen zijn de afgelopen
weken al actief geworden. Ieder binnen
hun eigen wensenpakket en mogelijke
inzet: geweldig dank hiervoor!
-	De website, het digitale blad ‘Rond de
kerk’ en Parochienieuws-inlegkrant
houden u op de hoogte!
Parochiekerncommissie

De kerncommissie zal zich – net als andere
parochiekernen- moeten houden aan de
regels van de overheid en de richtlijnen
van de Nederlandse bisschoppen: tot 1
juni (Tweede Pinksterdag) geen liturgische
vieringen in onze kerk; uitgezonderd de
speciale uitvaartdiensten met het maximum
van dertig bezoekers.
In onderling overleg wordt bezien of we
tot 1 juli ( de overgangsperiode naar maximaal honderd kerkgangers) de kerk openstellen op speciale tijden. Ook het luiden
van de klokken valt onder hetzelfde reglement van onderlinge afspraken binnen de
parochie, waarbij een zekere vorm van
vrije invulling zit.
De afgelopen periode van openstelling is
positief door een beperkte groep (10-20
personen) ontvangen.
De inkomsten liggen stil, omdat er geen collectes mogen plaatsvinden. Dat is natuurlijk
bijzaak, maar wel een zaak van betekenis.
De kerkbijdragen tot heden lopen niet in de
pas met voorgaande jaren, omdat de kerkelijke betrokkenheid anders is geworden dan
voorheen. Als je fysiek de kerk niet kunt/
mag bezoeken is de afstand groter dan die
bekende anderhalve meter. ‘Uit het oog, uit
het hart’ komt soms om de hoek kijken. Als
geloofsgemeenschap doen we er alles aan
om niet vergeten te worden of sterker nog:
om de medemens niet te vergeten!
Onze jaarcijfers van 2019 liegen er niet om:
een fors tekort en dat is een tegenvaller,
want we hadden op meer inkomsten gerekend. Ook de afrekening van het dakleien
van onze kerk speelt een grote rol: een
flinke aderlating, maar die was grotendeels
voorzien. De verhuur van de pastorie zou

Parochiekern
HEINKENSZAND
Spreekuur in de pastorie:
Voor vragen over doopsel, huwelijk of anderszins
kunt u iedere donderdag van 10.00 uur tot 11.00 uur
terecht in de pastorie, Kerkdreef 4, tel. 561216.
Spoedzaken:
561756 of 06-53165677 (Sjaak Priem)
Correspondentieadres Parochiekernbestuur:
Kerkdreef 4, 4451 AD Heinkenszand,
e-mail: administratie@blasius.nl
website: www.blasius.nl
Financiële gegevens:
Rabobank: NL29 RABO 0128502126,		
Pater Damiaanparochie kern Heinkenszand
ING: 286055, Parochiekern Heinkenszand
Doopcontactpersoon:
Pastoraalcentrum: 0113-218610
Inleveren kopij Parochienieuws:
e-mail: addienelen@zeelandnet.nl
Addie Nelen, Stationsweg 30 Heinkenszand

LIEF EN LEED
Overleden:
Op 10 april is overleden Jo Remijn-Rijk,
weduwe van Pieter Remijn, op de leeftijd
van 98 jaar. Jo werd in 1922 aan de Kerkdreef geboren als dochter van de toenmalige koster. Samen met Piet kreeg ze 4
kinderen waarvan de jongste in Goes werd
geboren. In 1958 gingen ze immers in Goes
wonen. Ze was erg gastvrij. De geboorte
van de klein-en achterkleinkinderen was
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Kwadendamme
een feest. Lang heeft ze voor haar moeder
gezorgd, die bij hen inwoonde. Na het
overlijden van haar man in 1995 heeft ze
nog veel vrijwilligerswerk gedaan in diverse
verzorgingshuizen. Na een kortstondig ziekbed overleed zij tenslotte na een liefdevolle
verzorging in “Ter Weel”.
Op 13 april is overleden Cornelia Janse, op
de leeftijd van 81 jaar. Corrie was de 2e uit
een gezin van 11 kinderen. Zij is ongehuwd
gebleven en heeft vanaf 1976 tot haar pensioen gewerkt als hoofd huishoudelijke dienst
bij de Schakel in Goes, waar ze ook ging
wonen. Ze was sportief, fietste en wandelde veel, maar ging er ook graag op uit met
vakantie in binnen- en buitenland. In familieverband had ze voor iedereen belangstelling, vooral voor neefjes en nichtjes. Bij
tegenslagen had ze steun en kracht vanuit
haar rotsvaste geloof. Met uitzondering van
de laatste moeizame jaren heeft zij een mooi
leven gehad. We zullen haar zeker missen!
Op 10 april is overleden Riny Janssen, echtgenoot van Bernadette de Wael, op de leeftijd van 62 jaar. De uitvaart vond in besloten
kring plaats.
Op woensdag is onze kerk geopend van
18.45 uur tot 19.15 uur voor stil gebed en
kunt u een kaarsje opsteken.
De Mariagrot is altijd geopend mocht u op
een andere tijd de behoefte hebben om een
kaarsje op te steken.
COMMUNIE
De viering van de eerste communie is ook
komen te vervallen. We hopen de communicanten die dit jaar hun eerste communie
zouden doen volgend jaar tijdens een extra
feestelijke viering in de kerk te zien.
CORONATIJD IN DE PAROCHIEKERN
HEINKENSZAND
Tijdens de afgelopen weken mocht er
niet veel en zagen of spraken we elkaar
erg weinig of niet. Dat is voor velen een
groot gemis.
De leden van het dameskoor missen niet
alleen de wekelijkse repetitie en het zingen
in de vieringen maar ook de sociale contacten voor en na de repetitie. Het contact met
de leden wordt wel onderhouden via de app
maar dat is toch anders. Er worden via de
app ook liedjes gedeeld zodat we toch nog
kunnen zingen.
Niet alles ligt stil tijdens deze coronaweken. De heren van de administratie
zorgen nog iedere week voor het mededelingenblad dat via e-mail wordt verzonden. Ook in de tuin wordt nog wekelijks
gewerkt en er worden al spullen voor de
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rommelmarkt gebracht en die worden ook
geprijsd. Of er een rommelmarkt komt weten
we natuurlijk nog niet, maar die is pas in
september dus we wachten af en we blijven
hopen. We hopen dat de maatregelen spoedig worden versoepeld en we elkaar weer in
levende lijve kunnen ontmoeten. Veel sterkte
nog in de komende tijd.
GEREEDSCHAP KERKHOF
Als hulpmiddelen voor onderhoud van het
graf van uw dierbare overledenen plaatsen
we bij de vuilcontainers een viertal stuks
gereedschap die u voor dit onderhoud mag
gebruiken.
Uiteraard wel terugplaatsen na gebruik!
PERIODIEKE OVEREENKOMST
PAROCHIEBIJDRAGE
Steeds meer parochianen maken gebruik
van de mogelijkheid om de parochiebijdrage
vast te leggen in een periodieke overeenkomst. Daarmee wordt deze zonder verdere
voorwaarden aftrekbaar voor de belasting.
Dit kan ook nog voor de bijdrage die U in
dit jaar betaalt / betaalde. Daarvoor doet u
immers pas in 2021 aangifte!
Meer informatie bij Sjaak Priem.
(561756 / 06-53165677 )

Parochiekern
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.

KERK OPEN
Uw favoriete muziek in een bijzondere
entourage.
Dit voorjaar is alles zo anders dan anders.
Corona bepaalt onze agenda’s, ze bepaalt
wat wel en niet verantwoord is. Ze houdt
ons in de greep, zorgt voor topdruktes
onder het zorgpersoneel, zorgt voor zorgen
in gezinnen, brengt eenzaamheid bij senioren, beperkt de vrijheid van de jongelui en
er is sprake van een enorme economische
crisis met bijkomende zorgen omtrent
werkgelegenheid en koopkracht.
En daar waar we juist kracht zouden
kunnen putten uit de kerkelijke samenkomsten, kunnen ok deze niet worden gehouden. Wat gek en tegenstrijdig is dit.
Niet samen te zingen, te bidden om kracht
en elkaar te ontmoeten.
Wat wel kan is op zondagmorgen even
de kerk binnenlopen en een kaarsje te
branden. Beurtelings zorgen de kosters
ervoor dat de kerkdeuren open zijn, de klok
wordt geluid. Bijzonder is ook dat iedere
koster zorgt voor passende muziek van zijn
of haar keuze. De binnenlopende bezoeker
werd zodoende al meerdere malen aangenaam verrast. De entourage van onze kerk
zorgde voor een kippenvelmoment bij het
Avé Maria van André Bocelli. En dat is nog
maar één voorbeeld.
We dagen u uit om ook uw favoriete
muziek eens aan ons en de bezoekers te
laten horen. Het is eenvoudig, de kerk is
op zondagmorgen geopend van 11.00-12.00
uur. Neem uw favoriete cd mee en laat de
bezoekers even meegenieten.
Het past ook om op deze plek de bloemengroepen te complimenteren; ondanks dat
er geen vieringen zijn, zijn er wel steeds
verse bloemen. Dat is heel erg fijn.
Onze kerk is voorlopig iedere week
open op zondagmorgen ten tijde dat er
anders een viering zou zijn, dus tussen
11 en 12 uur, en op woensdagavond
tussen 19 en 20 uur. U kunt komen voor
een kaarsje, een gebed, of zomaar even.
STILSTAAN BIJ VRIJHEID
(Even terugkijkend naar 4 mei: de dag dat
de nationale herdenking plaatsvond en
normaal gesproken ook heel veel plaatselijke herdenkingen georganiseerd worden.
We gedenken dan alle Nederlandse oorlogsslachtoffers en allen die omgekomen
zijn sinds het uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog.
Vanwege Coronatijd was het dit jaar
niet mogelijk de herdenking te organiseren zoals gebruikelijk. Wel was er een

Uitvaartzorg
Van der Hooft

VASTENACTIE 2020
Zoals bekend heeft het Cluster Zuid de
afgelopen Veertigdagentijd daar waar
mogelijk actie gevoerd voor het project
Bianca Couture in de hoofdstad Ouagadougou te Burkina Faso. Jonge meisjes
en kindmoeders krijgen daar een driejarige opleiding tot naaister, zodat ze een
zelfstandig bestaan kunnen opbouwen.

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 p e r s o o n l i j k e begeleiding bij een uitvaart
landelijke oproep aan muzikanten om twee
minuten voor acht de taptoe te blazen. En
aan die oproep werd volop gehoor gegeven, ook door Eric Remijn, de trompettist
van muziekvereniging Con Affezione. Eric
blies de taptoe ter hoogte van de galmgaten van de toren. Een kleine groepje
mensen had zich verzameld op het kerkhof, ter hoogte van het oorlogsmonument.
De omstandigheden waren perfect: een
strakblauwe lucht, aangename temperatuur en gunstige wind zorgden ervoor
dat de muziek prachtig vanuit de hoogte
over de mensen neerdaalde. De klok sloeg
acht uur, we namen twee minuten stilte in
acht en zongen het Wilhelmus. Zelden de
herdenking zo ingetogen en bewust meegemaakt.
Zelden zo nadrukkelijk gedacht aan de
waarde van vrijheid in deze Coronatijd.
Dank aan Eric voor dit initiatief.
PAASGROET
Hartverwarmende reacties mochten we
ontvangen na het
bezorgen van een
mooie paasattentie in de vorm van
een bloeiende
geranium. Alle
tachtigjarigen en
ouderen werden
bij gelegenheid
van Pasen via
een raamgesprek of een kort praatje op
gepaste afstand bezocht. Omdat het hele
Paastriduüm wegens de corona geen
doorgang kon vinden, was dit een mooie
gelegenheid om namens kerk en Caritaskern van Kwadendamme een paasgroet
te brengen. Een mooie opsteker in deze
moeilijke periode.
Parochiekerncommisie

Vanwege het grote succes werd de school
te klein en is er begonnen met vernieuwbouw, waarvoor wij actie hebben gevoerd.
Dit heeft het mooie bedrag opgebracht
van iets meer dan drieduizend euro; dit
bedrag zal worden overgemaakt naar het
daarvoor bestemde bankrekeningnummer. Ook de actie “een plantje voor een
ander landje” heeft hieraan bijgedragen;
deze actie vond , in een versoberde vorm,
plaats tijdens onze op Eerste Paasdag
opengestelde kerk. Namens directrice
Denise, pater Jan Beekman, en vooral de
meisjes en kindmoeders: heel veel dank
voor deze gaven. Ondanks de coronabeperkingen boekten we een mooi resultaat;
op deze manier werd het voor Denise toch
een mooi Paasfeest.
Namens de Caritasinstellingen
Cluster Zuid,
John Jansen, William Harthoorn,
Theo Audenaerd
BATIKS
In het kielzog van de Vastenactie is er
thans in de kerk een verkoopactie van
batiks, waarvan de opbrengst ten goede
komt aan de stichting Sahelp, een stichting die meer dan negentig procent van
haar inkomsten besteedt aan kleinschalige, concrete en duurzame hulp aan
mensen in Burkina
Faso. Inderdaad
valt het hierboven
genoemde project
Bianca Couture
hier ook onder.
Batik is een verftechniek om stoffen
te beschilderen:
een deel van de

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

Richard Ensing
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Kwadendamme

Kerkeboomgaardstraat
30 Kwadendamme
Dorpsstraat 51b Heinkenszand
(0113) 644
644 398
398
(0113)
www.rplusmakelaardij.nl
www.rplusmakelaardij.nl

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

PASTORALE ZORG INZAKE
SACRAMENT DER ZIEKEN
EN OVERLIJDEN

06- 53637130
14

witte stof wordt bestreken met was,
waarna de gehele stof wordt geverfd.
Daarna wordt de was verwijderd en blijft
alleen de rest van de stof gekleurd.Het
is een techniek die vooral bekend is van
het eiland Java in Indonesië, maar in feite
wordt batik overal ter wereld toegepast,
ook in Burkina Faso. In de kerk zijn gebatikte doeken te koop van ongeveer 40 bij
60 cm alsmede gebatikte wenskaarten.
De doeken à € 12,50 zijn gesigneerd (zie
foto) en kunnen worden ingelijst bij de
lijstenmaker. De wenskaarten à € 1,- zijn
voorzien van een passende envelop.
VAN PASEN NAAR PINKSTEREN
Al sinds lange, lange tijd is Pasen ieder
jaar weer het feest van de wederopstanding, van hoop op en bevestiging van
nieuw leven. Maar in het jaar 2020 was dit
plotseling anders; de meeste kerken waren
op Eerste Paasdag gesloten en er was niemand aanwezig om het Paasfeest samen
mee te vieren. Behalve in de kathedraal
van Milaan, de hoofdstad van het zwaar
door de corona getroffen Lombardije in
Italië. Op verzoek van het stadsbestuur en
het kerkbestuur gaf de beroemde tenorzanger Andrea Bocelli ter plaatse een
gratis concert dat live over de hele wereld
werd uitgezonden en dat nog steeds op
Internet te zien en te horen is. Het was
een concert van hoop op betere tijden; de
zanger zelf verwoordde het als volgt.
“Op de dag waarop we het geloof in de
overwinning van het leven vieren, ben ik
tegelijkertijd blij en vereerd om het verzoek
van de stad Milaan en haar kathedraal te
kunnen beantwoorden met ‘Ja’. Ik geloof
in de kracht van het samen bidden, in ons
Christelijke Pasen als een universeel symbool van wedergeboorte, waaraan iedereen - gelovig of niet - nu erge behoefte
heeft. Dankzij deze live gestreamde muziek
worden overal ter wereld handen ineen
geslagen om het kloppende hart van onze
gewonde aarde te beschermen; een wonderschone internationale verbondenheid
waar Italië trots op kan zijn. Het moedige,
vrijgevige en vooruitstrevende Milaan
zal er, met heel Italië, snel weer bovenop
komen en met kracht de nieuwe renaissance inzetten waarop we allen hopen. Het
zal een vreugde zijn om daarvan te kunnen
getuigen, hier in de kathedraal tijdens de
viering van Pasen, getuigend van het mysterie van geboorte en wedergeboorte.”
Ook op Eerste Pinksterdag zal de Kwadendamse kerk van 11 tot 12 uur geopend
zijn voor een gebed, een kaarsje, of een
moment van stilte en overweging. Tevens
kunt u dan luisteren naar de muziek van

het bovengenoemde concert, dat zachtjes
door de luidsprekers klinken zal.
Hans de Vos
BLUESGEVOEL
Dag mensen in Kwedamme. Al een tijd zag
ik uit naar 10 mei, naar de bluesmis. Dat
stond in mijn agenda. En begin maart, toen
de kerken de deuren dicht moesten doen,
dacht ik nog: in mei kunnen we weer.
Maar nee, het is karig zo. Ik dacht: ik stuur
jullie een groet, in verbondenheid met die
mooie traditie, the blues. Nu zou ik willen
zingen een lied van verlangen, verlangen
naar verbondenheid en nabijheid, een
lied van uithouden en hoop, in Godsnaam.
Inmiddels werk ik voor een paar dagen in
het ADRZ. Dat is indrukwekkend en heftig
in deze tijden. Geestelijk verzorgers zijn
meer dan nodig, nu er geen bezoek mag
zijn. Coronapatiënten hebben zeker in de
nazorg veel bijstand nodig. Corona is een
rare, onvoorspelbare, indringende ziekte,
die ook geestelijk ontregelend werkt. Dus
ik ben wel goed op m’n plek daar. Ik hoop
dat het goed gaat met jullie.
Met hartelijke groet,
Rens Stobbelaar
PAROCHIEBIJDRAGE –
AKTIE KERKBALANS
Als het goed is hebt u bij deze editie van
het Parochienieuws een financiële verantwoording en acceptgiro aangetroffen. Het
is de gebruikelijke jaarlijkse oproep om uw
lidmaatschap of uw financiële support aan
onze kerkgemeenschap te voldoen. We
hebben elkaar nodig, is een veelgehoorde
kreet maar niets is meer waar dan dat. Als
kerkgemeenschap kunnen we niet zonder
elkaar. Aan ons allen de uitdaging om onze
geloofsgemeenschap toekomst te bieden.
Natuurlijk hopen we het mooie monument
te bewaren t.b.v. het aanzien van het dorp
Kwadendamme. Maar daarnaast hopen we
vooral als geloofsgemeenschap te kunnen
blijven voortbestaan in zorg en nabijheid
naar elkaar en onze God. We hopen te
kunnen rekenen op u en op elkaar.

Lewedorp

Parochiekern
LEWEDORP
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 0113613188 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

LIEF EN LEED
Op 1 april 2020 is mevrouw Magdalena
Driedijk-Vermuë overleden.
De crematie vond plaats in besloten kring.
Op 18 april overleed Cornelis Marinus
Gerardus Moreauw. De uitvaartdienst
in besloten kring vond plaats op 23 april,
waarna hij is begraven op ons kerkhof.
KERK IN CORONATIJD
Wat een vreemde
tijd. Een gesloten
kerk en dat al zo’n
lange tijd, en hoe
lang nog te gaan?
Maar we verheugen ons erop als er weer elke week een
dienst gehouden kan worden. Wie weet
wat er over een paar weken weer mogelijk
is. U kunt natuurlijk altijd via internet of tv
de kerkdienst meebeleven.
Ondertussen proberen we het onderhoud
van de kerk en kerkhof goed te verrichten.
Elke week zijn er op het kerkhof 6 á 7
personen bezig om onder corona omstandigheden, (voldoende afstand ) alles
goed te onderhouden, er wordt gespoten,
gemaaid, gewied en geknipt om het er
“up-to-date” uit te laten zien. En met deze
droogte is dat echt geen sinecure; soms is

de grond net een betonplaat.
Verder wordt er geprobeerd de toegangsdeur, welke met de jaren steeds krommer
gaat trekken, wat in zijn oude stand terug
te krijgen .
Als u de kerk voorbijgelopen bent en u zag
grote klemmen op de deur zitten weet u nu
waarom dit is. Laten we hopen dat het lukt.
Iets wat u van buitenaf niet kunt zien is dat
ze ook bezig zijn om de altaarvloer van een
nieuwe laag parketverf te voorzien zodat,
als er weer diensten gehouden mogen
worden, deze er weer netjes uitziet.
Zeker mag ook vermeld worden dat de
dames van de schoonmaak zorgen dat
alles netjes schoon blijft en dat er regelmatig gestoft en gezogen wordt. Zeker
de vliegen welke ons kerkgebouw driftig
blijven bezoeken dienen regelmatig verwijderd te worden.
Voor de toekomst staat er ook een grote
schilder en onderhoudsbeurt op het programma voor de buitenkant van pastorie
en kerk.
Hiervoor loopt momenteel een aanvraag
bij het Bisdom voor toestemming van
uitvoering. Als deze binnenkort gegeven
wordt (en daar gaan we vanuit) zal het
schilderwerk in augustus/september
worden uitgevoerd.
Ook andere zaken gaan gewoon door, als
u de website van de H. Pater Damiaan
bezoekt kunt u onder hoofdstuk Lewedorp
de nieuwe jaargids 2020-2021 inzien,
waarin alles is geactualiseerd. Gemakkelijk ook wanneer u iemand nodig heeft en
niet adres of telefoonnummer weet.
We hopen u allen weer snel in ons kerkgebouw te kunnen ontmoeten en wensen u
veel sterkte toe in komende periode.
Kerncommissie Lewedorp
KINDERNEVENDIENST

Lieve kinderen,
Wat leven we
op dit moment
in een vreemde
tijd.
De kindernevendienst en crèche begint
(naar alle waarschijnlijkheid) pas weer na
de zomervakantie. In welke vorm is nu nog
niet bekend. We willen jullie alvast een
fijne zomer(vakantie) toewensen!
Hopelijk mogen we 6 september weer
starten en zien jullie dan graag weer in
goede gezondheid terug!
Groetjes,
Mieke, Mirjam, Petra en Jessica

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

Voor een zorgzame begeleiding

Dag en nacht bereikbaar op:

(0111) 45 07 17
www.uitvaartsd.nl

U I T VA A RT Z O R G

STEIJN
DE VLIEGER

U I T VA A RT Z O R G

STEIJNZEELAND
DE VLIEGER

U I T VA A RT S E RV I C E

Schouwen-Duiveland
U I T VA A RT S E RV I C E
Wilgenstraat 12 Oosterland
ZEELAND
0111 40 2000
(dag en nacht)
info@uitvaartdevlieger.nl
www.uitvaartdevlieger.nl
U I T VA A RT S E RV I C E

U I T VA A RT S E RV I C E

DE VLIEGER

ZEELAND

U I T VA A RT S E RV I C E

DE VLIEGER

U I T VA A RT S E RV I C E
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Oost-Zuid Beveland
schilders- en
afwerkingsbedrijf

FRANSE BV
meer dan ‘een kleurtje’
Johan Frisostraat 26
4434 AC Kwadendamme
Telefoon 0113-649361

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

Uw adres voor laan- en parkbomen
tevens volop tuinplanten
van november tot mei
Specialiteit: Veredelde noten

Parochiekern
OOST-ZUID BEVELAND
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

LIEF EN LEED
Overleden
Op 4 april 2020 is Antonius Cornelis van
der Borgt, weduwnaar van Gerarda Maria
Elise van der Borgt-van Heese, op 91-jarige
leeftijd te Goes overleden. De laatste jaren,
waarin zijn krachten geleidelijk afnamen,
werd Anton liefdevol verzorgd in Zorgcentrum “Ter Weel” te Goes. Op vrijdag 10
april 2020 hebben we, vanwege de maatregelen rondom het Coronavirus, in besloten
kring in de parochiekerk te Hansweert
afscheid van Anton genomen.

zijn tekentafel kwamen en in de periode
tussen 1866 en 1880 werden gebouwd.
In de tussentijd zijn er zeven kerken al
weer afgebroken en in 2016 brandde van
de Laurentiuskerk in Weesp de toren af,
die deels door hem was bedacht. In 2012
was de kerk als godshuis al gesloten,
mede door de slechte fundering. Te hoge
restauratiekosten noopten tot verkoop; nu
is er een brouwerij en een yogastudio in
gevestigd…..
Een van de bekendste en nog bestaande
opdrachten was die van de abdij van
Berne-Heeswijk, waar hij het kloostergebouw mocht ontwerpen in de passende
stijl van de overige -oudere- gebouwen.
De kerk vertoont de voor Asselere bekende kenmerken die hij vaker toepast,
maar elke keer heeft hij te maken met de
opdrachtgever en het budget. De kerk in
Hansweert lijkt in delen op die van zijn iets
jongere broertje de H. Willibrorduskerk
(1874) in ’s-Heerenhoek, die drie jaar later
gebouwd zou worden. Deze driebeukige
kruiskerk zou later – in tegenstelling tot
die van Hansweert- wel een rijksmonument worden met beschermde status.
Ook de OLV van Altijddurende Bijstand-kerk in Roosendaal is een ontwerp
van dezelfde architect in 1874, maar door
uitbreiding begin 20e eeuw kreeg de
bekende Pierre Cuypers hier een betekenisvolle hand is en werd ook die kerk als
beschermd rijksmonument aangemerkt.

1000

A4 flyers*

AANDACHT VOOR EEN
HONDERDVIJFTIGJARIGE
De Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangenkerk werd in 1870-1871 gebouwd.
Architect Theo Asseler ontwierp de zaaldrukkerij en
kerk in neoromaanse stijl.
ontwerpstudio
Asseler was een neef van Theo Molkenboer en leerde het vak als bouwopzichter
bij zijn oom, voor hij zich als zelfstandig
Een veelzijdige drukker voor bedrijven, verenigingen
architectenvestigde. Hij bouwde voornameparticulieren. Als gedreven professionals met
passie
lijk een
rooms-katholieke
kerken in het westen
voor papier, drukwerk en ontwerp stellen wij
onsNederland.
als doel
van
Asseler wordt, evenals zijn
om u zo goed mogelijk te helpen op het gebied
uw
oom,van
beschouwd
als een vertegenwoordidrukwerk. Hierbij staat betrouwbaarheid, een goede begeger van de stucadoorsgotiek, een vroege
leiding, kwaliteit en scherpe prijs hoog in het vaandel!
neogotische stijl waarin vormen uit de
Ook bij een beperkt budget denken we graag met u mee!
gotiek werden gebruikt zonder veel begrip
van de gotische constructie.
Het was de tiende kerk die hij mocht ontwerpen in een reeks van 26 kerken die van
drukkerijdriedijk.nl

voor maar
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Noordland 3
4451 RP Heinkenszand

t 0113 56 19 42
e info@drukkerijdriedijk.nl

* Full colour, dubbelzijdig, exclusief ontwerp kosten

95 euro
Boven de hoofdingang staat de toren met
vier geledingen. De spits werd in 1940 bij
oorlogshandelingen verwoest, waarna
er een klein tentdak op de toren werd
geplaatst. Wellicht mede hierdoor verloor
de kerk zijn oorspronkelijke grandeur,
maar de financiën lieten nimmer toe de
spits in glorie te herstellen.

Ovezande
De kerk beschikt nog over de oorspronkelijke kruiswegstaties. Het eenklaviers
orgel werd in 1916 gemaakt door orgelbouwer J.M.H. Giesen uit Goes.
De parochiekern Oost-Zuid-Beveland doet
haar uiterste best om het kenmerkende
gebouw te behouden; niet enkel als monument maar zeker als godshuis. Na de kerkelijke aderlatingen in Yerseke en Rilland
is dat zeker een belangrijk streven. Het is
te hopen dat noodzakelijke restauratie van
sommige muren voldoende steun in geldelijke zin mogen vinden.

Parochiekern
OVEZANDE
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

Striepseweg 4,4435 RL Baarland

Verzorgt de gehele uitvaart
met Zorg en Respect...

0113-639108
06-40484076
Dag en nacht bereikbaar
info@lindavanwingen.nl
www.lindavanwingen.nl

OLV HEMELVAART IN TIJDEN VAN
BENAUWENIS
Zonder te willen beweren dat deze tijden
van crisis veel moois gebracht hebben,
zijn er toch wel een paar bijzondere
momenten geweest. Het was een schok
om vrij plotseling ons mooie kerkgebouw
te moeten sluiten. Alle plannen vielen
in duigen. Hoe lang zou dit gaan duren?
Kunnen we ooit weer een normaal kerkelijk leven opbouwen?
Maar helemaal potdicht ging de kerk niet.
Ten eerste was daar het landelijk initiatief,
om op iedere woensdagavond overal de
klokken een kwartier te laten luiden. Tegelijk staat de deur open, is het licht aan,
en kunnen we elkaar op veilige afstand
ontmoeten. Je kunt ook stil zijn, speciaal
samengestelde teksten lezen, of een lichtje branden.
De bloemversieringen op het altaar en bij
Maria gaan gewoon door, tot genoegen
van alle bezoekers.
Ook op zondagmorgen of zaterdagavond,
afhankelijk van wanneer er volgens het
rooster een dienst geweest zou zijn, is de
kerk opengesteld. Ook weer voor inkeer,
bezinning, en ingetogen samenzijn. Dit
leverde intense momenten op. Normaal
vullen we de stilte met zingen en spreken
en dingen doen. Nu kunnen we eens tot
rust komen in de ruimte “waar nog de wolk
gebeden hangt” volgens een liedtekst.
Paasmorgen werd een merkwaardig hoogtepunt. De classispredikant (in katholieke
termen “deken”) van de Protestantse Kerk
in de Delta, dominee Arie van der Maas
die we kennen uit zijn periode op Driewegen, had contact gekregen met Omroep
Zeeland. Er is overeengekomen dat hij
gedurende de kerksluiting, vanaf Pasen

Uitvaartverzorging

‛DE BEVELANDEN’
Johan Hoekman
Voor een zorgzame begeleiding
Uitvaarten in geheel Midden-Zeeland
Eigen rouwcentrum met aula
en kofﬁekamer

Geldeloozepad 20, 4463 AJ Goes

(0113) 311 444
www.uitvaartzorgcentrum.nl
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Schouwen-Duiveland
De parochiekerncommissie wil kijken hoe
het mogelijk is op anderhalve meter, en
heeft zich aangemeld voor een proef. Daar
hoort u dan ook weer van.
Marinus Bierens

Foto: Origin Media Venture
iedere zondag een korte dienst organiseert vanuit wisselende kerkgebouwen
in heel Zeeland. Dat zijn oecumenische
diensten met steeds twee voorgangers uit
verschillende kerken. De opnames worden
verzorgd door Origin Media Venture, een
communicatiebedrijf uit Middelburg.
De aftrap met Pasen was bestemd voor
Ovezande. Van der Maas vond dat een
katholieke kerk op haar paasbest het
meest geschikt was voor de verkondiging
van de paasboodschap aan de provincie.
Hij ging zelf voor, samen met pastoor Van
Hees. Enkele koorzangers uit Ovezande en
Driewegen zongen wat liederen, evenals
een paar gastmuzikanten. We missen dan
wel de Klomppopviering, maar we kregen
toch iets dat er een beetje op leek.
De opnames hadden natuurlijk enige
dagen eerder plaatsgevonden. Maar
wat een belevenis dat op die bijzondere
ochtend, nu juist onze kerk op televisie
centraal stond. Onvergetelijk is het beeld
vanuit de lucht. Dan zie je pas hoe centraal
de kerk is komen te staan, met de dorpsvernieuwing enkele jaren geleden.
Tot nader order gaat de openstelling op
woensdagavond om 19.00 uur en in het
weekeinde zo door. De volgende stap
is misschien dat we hier weer diensten
kunnen houden.

EERSTE HEILIGE COMMUNIE MEI 2020
Ik zou dit jaar mijn Eerste Communie doen.
Mijn broer en zus hebben dit al gedaan,
en dit jaar is het mijn beurt. Ik heb er best
wel zin in, dan mag ik ook om de hostie in
de kerk en mag ik misdienaar worden. Dat
lijkt me heel leuk. Nu door alle regeltjes
rondom de coronaziekte kan ik met nog
drie andere kinderen van school geen
Communie doen. Ik vind het heel jammer.
We moeten nu nog een heel jaar wachten. Twee weken geleden zijn ze van de
tv geweest bij ons in de kerk. Samen met
vriendin Bregje mochten we toch onze
communiejurk aan en werd er vragen aan
ons gesteld. We moesten praten door een
microfoon en werden we op film gezet.
Een hele aardige mevrouw en een meneer
van Omroep Zeeland gaan een filmpje
maken van ons. Ook de mamma’s mochten
nog iets zeggen. Ik ben heel benieuw naar
het filmpje.
Juul Voet, (groep 4)
DE KLOK
Zoals u misschien heeft gemerkt, is de
klok een tijdje niet te horen geweest.
Omdat er wat op ongebruikelijke tijden
extra werd geluid (bijvoorbeeld op de
woensdagavond) is hij waarschijnlijk iets
van slag geraakt. Na een bezoek in de
klokkentoren, van twee mensen van de
gebouwencommissie, bleek dat de ketting
van het tandwiel afgelopen was. Dit was
relatief eenvoudig te verhelpen en na een
testronde, is de klok weer in het gareel
gezet. Tevens is een controle gedaan naar
de ophanging van de klok, en dit ziet er
alleszins redelijk goed uit. De klok kan er
weer tegen. We hopen dat de ketting op
het wiel blijft liggen.
De jaarlijkse klusdag is in verband met de
coronacrisis niet doorgegaan. We kijken
wanneer we dit eventueel kunnen doen.
Maar of het dit jaar nog lukt, zal vooral
afhangen van de maatregelen van de overheid. U hoort hier tegen die tijd meer van.
Bas Goense
Namens de gebouwencommissie
PAROCHIEBIJDRAGEN
In dit nummer van 'Parochienieuws'
vindt u al jaren een inlegvel met daarin
het financiële reilen en zeilen van onze
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parochiekern, met een uitnodiging om uw
parochiebijdrage te voldoen. Nu ligt al
maanden zowat het hele parochieleven
noodgedwongen stil. Geen vieringen, wel
een betalingsuitnodiging, leek ons niet zo
logisch. Besloten is om dit uit te stellen tot
na het zomerreces. Waarschijnlijk komt
ons parochieleven dan weer op gang, in
welke vorm is nog onduidelijk.
Mocht het u toch beter uitkomen om uw
bijdrage nu te doneren, heel graag zelfs!
Dan kunt u dat doen door overmaking op
onze rekening NL27 RABO 03460 08948.
Bij voorbaat heel hartelijk dank. Ook dank
wanneer wij uw bijdrage reeds mochten
ontvangen.
Als alles goed is, gaat met deze
'Parochienieuws' wel een betalingsuitnodiging naar diegenen die hun bijdrage
2019 nog niet voldaan hebben. Problemen
met de software zijn de oorzaak van deze
erg late herinnering.
Kees Boonman, kasbeheerder

Parochiekern
SCHOUWEN-DUIVELAND
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

LIEF EN LEED
Overleden op 8 mei te Goes: Jaquelina
MacKay- Flikweert; ze werd 61 jaar. De uitvaart vond plaats in haar woonplaats Zierikzee op 14 mei, waar ze ook begraven is.
KLUSGROEP
De Coronatijd is/was natuurlijk heel vervelend. Maar zoals een bekende Nederlander wel eens heeft gezegd “elk nadeel
heeft zijn voordeel”. De klusgroep heeft
deze stille tijd benut om, met gepaste
afstand tot elkaar, toch het een en het
ander voor elkaar te krijgen. Ze hoefden
nu niet alles elke keer op te ruimen en
konden de klusmaterialen laten liggen
voor de volgende keer, omdat het paro-

genomen, een compostbak gemaakt en
geplaatst en zijn de kandelaren van de
kerk weer schoon gemaakt.
Het is fijn dat deze klussen nu klaar zijn en
we hopen spoedig onze parochianen weer te
mogen begroeten in ons parochiecentrum.
Namens de Parochie Kern Commissie: “Klusgroep, bedankt.“
Erik Steegmans
GEZINSVIERING
Wat hadden we graag met u en met jullie
op 7 juni de gezinsviering gevierd. Helaas
kan deze viering niet doorgaan maar we
hopen dat we in september wel weer met
elkaar kunnen vieren, bidden, zingen en
koffie drinken. We wensen iedereen veel
sterkte toe in deze bizarre tijd maar vooral
veel hoop en gezondheid zodat we elkaar
in september weer kunnen ontmoeten.

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

Heerenstraat 27, 4453 AA ’s-Heerenhoek
Tel: 0113-351400
www.gebrdehond.nl

Loodgieterswerk, CV-installaties,
Mechanische ventilatie –Duurzame
energie – Dakbedekkingen – Onderhoud
& Service

De werkgroep gezinsviering.

chiecentrum nu toch niet gebruikt werd.
Zo zijn alle muren en deuren geschilderd
van de hal en de zaal, is er een blokhut op
de binnenplaats gezet, een werkbank voor
in de blokhut gemaakt, stroom getrokken naar de hut, is de tuin onder handen

CARITASCOLLECTES 2020
SCHOUWEN-DUIVELAND:
2 feb. 2020: 
€ 143,25
voor ondersteuning mensen in armoede
1 maart:
€ 85,90
voor ondersteuning van de Vastenactie
Uitgegeven maart 
€ 100,voor hulp aan iemand in nood.
Uw steun Caritas: bankrekening:
NL 52 RABO 0143 5823 99 t.n.v. Caritaskern
Schouwen-Duiveland
ACTIVITEITEN CARITAS:
Liggen op het ogenblik wat stil door de
Coronacrisis. We proberen met name via
onze bezoekgroep wel zoveel mogelijk
parochianen te bellen om te informeren
hoe het gaat en een hart onder de riem
te steken. Ook versturen we zo mogelijk
kaarten naar de parochianen in de verpleeghuizen als deze bekend zijn bij de
bezoekgroep. Als U behoefte heeft aan tel.
contact mag U dit altijd even aangeven
via Henny Verkaart 06-15276350 of Carine
Neijzen: 0111-644956.
ACTIVITEITEN KBO
Gezien de situatie zult u kunnen begrijpen
dat er voorlopig nog geen activiteiten
gepland staan. Dat is ontzettend spijtig
maar we zullen nog even geduld moeten
hebben. In de nieuwsbrief van de KBO en
in het Parochienieuws zult u t.z.t. vernemen wanneer en waar er weer wat georganiseerd gaat worden, Wij hopen dat het
u allen goed gaat en dat wij u spoedig in
goede gezondheid mogen ontmoeten!

Specialist in PVC vloeren

RUBEN DE JONGE

Heerenstraat 9
0113 351311
Www.totaalwonendejonge.nl

Door toegevoegde
waarde de beste keus!
Werrilaan 8 | 4453 CC ‘s-Heerenhoek
T 0113 - 35 24 40 | E info@paree.nl

WWW.PAREE.NL
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colofon
PASTORAAL CENTRUM
Secretariaat/teamassistentie:
Plonie Paree
Zusterstraat 4, 4461 JA Goes
tel. 0113-218610
pastor team@zeelandnet.nl
Openingstijden Pastoraal Centrum:
van di t/m vrij van 10.00 tot 12.00 uur
PASTORAAL TEAM
- 	Wiel Hacking, pastoraal werker,
teamleider, tel. 06-17598152
wielhacking@gmail.com
- 	 Fons van Hees, pastoor
tel. 06-1328 1235
avanhees@zeelandnet.nl
- 	 Ria Mangnus, pastoraal werkster
tel. 06-42360493
r.mangnus@rkwalcheren.nl
- Alida van Veldhoven, pastoraal werkster
T: 06-29 373 102
E: alidavanveldhoven@gmail.com
- 	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

SLUITINGSTERMIJN
VOLGEND NUMMER:
Volgend nummer verschijnt op
vrijdag 3 juli!
Kopij inleveren voor
zondag 21 juni!
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HOOP ALS BEWUSTE KEUZE (3)
Dit is de derde bijdrage aan
een serie over de toekomst
van de geloofsgemeenschappen in het Samenwerkingsverband boven de Schelde.
Geschreven in de periode met
ingrijpende beperkingen op sociaal, maatschappelijk en economisch gebied en ook
in ons kerkelijk leven.
De Covid-19 pandemie heeft onze leefwereld veranderd met minimale bewegingsruimte en handelingsvrijheid en treft veel
mensen met ongekende gevolgen. Deze
beperkingen hebben ook een andere kant
en geven ons de tijd en de kans om met
andere zaken bezig te zijn en na te denken
over dingen waar we anders niet aan toekomen.
Luisterend, lezend en kijkend heb ik afgelopen weken veel nieuwe indrukken opgedaan en mijn kennis en inzichten verrijkt.
Velen zullen eenzelfde ervaring hebben. Het
zou mooi zijn om die met elkaar te delen,
vooral wanneer het ons dichter brengt bij
het Mysterie dat deze wereld, ons bestaan
en het zijn bepaalt. Onderweg met zijn volk
naar het beloofde land schreef Mozes in de
woestijn het volgende gebed:
Heer, leer ons zo onze dagen tellen dat wijsheid ons hart vervult. (Ps. 90:12)
Een aansporing om in een periode van crisis
- een tijd die als verloren wordt gewaand
- er het beste van te maken en deze te
gebruiken voor bezinning, zuivering en voorbereiding. Een periode om hoopvol uit te
zien naar een andere, nieuwe toekomst.
In dat verband werd ik getroffen door een
vraaggesprek met André Kuipers (1958), de
ruimtevaarder die in dienst van de ESA bijna
200 dagen in een ruimtestation verbleef en
in 2012 op ongeveer 400 km hoogte rond
de aarde cirkelde. “Ik kreeg op een enig
moment een claustrofobisch gevoel toen
ik neerkeek op de aarde. We passeerden
India, een land met 1 miljard inwoners. Ik
zag die planeet met zijn dunne dampkring,
met wolken en lichtjes als een laagje schimmel eromheen. Onze moederplaneet, in
een vijandige en leeg heelal met dodelijke
straling. Mensen en dieren dicht opeengepakt met veel onderlinge contacten. Vanuit
de ruimte was overbevissing, ontbossing
en vervuiling goed zichtbaar. Ik besefte
op dat moment dat natuurgeweld, atoomwapens en virussen de aarde kwetsbaar
maken en er het leven bedreigen. Een broze
leefwereld waarop we zuinig moeten zijn.
THERE IS NO PLANET B, je ziet het vaak op
T-shirts! Met miljarden mensen zitten we
allemaal in hetzelfde schuitje. Dat schuitje
is nu lek en kan alleen standhouden als de
mensen met elkaar samenwerken. Deze
crisis mag daarvoor een goede les zijn. Hoe

gaan we dat
aanpakken?”
(tv-uitzending:
Floortje Blijft
Hier, 30 april
2020, NPO1,
BNN VARA)
Mozes kreeg van
God de opdracht
om het volk
Israël te leiden
uit de slavernij
van Egypte met de volle vleespotten. De
tocht naar het beloofde land is er een met
veel ontberingen, jaren rondtrekken in de
woestijn, velen sterven en het volk komt in
opstand. Maar Mozes houdt vol, bewaart
het geloof en gaat verder met zijn gebed van
hoop en vertrouwen:
Heer, vervul ons in de morgen met uw liefde,
laat ons van blijdschap juichen, al onze
dagen.
Geef ons vreugde, vergoed de dagen dat u
ons kwelde,
de jaren dat wij ellende doorstonden.
Laat ons uw genade zien, Heer onze God.
Bevestig het werk van onze handen,
het werk van onze handen, bevestig dat.
(Ps. 90:14,15,17)
In de dagen van Mozes was het niet anders
dan in onze tijd. De kerk van vandaag is in
crisis, krimpt en is kwetsbaar. Maar, we
hoeven niet te somberen, er is een weg naar
de toekomst. Pinksteren komt eraan, God de
Vader schenkt ons zijn Heilige Geest.
Samen met anderen - die zich aangesproken voelen door het evangelie - is het mogelijk om ons te bezinnen op de kern van ons
geloof en dat in praktijk brengen. Gedoopte
christenen hebben de opdracht om te leven
naar de boodschap van het evangelie en
het met vreugde uit te dragen. Als geloofsgemeenschap zijn we geroepen om in zorg
en verbondenheid met elkaar – de hele
mensengemeenschap - te leven. Het evangelie bevat geen eenvoudige boodschap,
het vereist kennis, inzicht en verdieping.
Hoe geven we de geloofsschat door aan
volgende generaties? Van een praktiserend
gelovige mag worden verwacht dat deze
een persoonlijke relatie aangaat met Jezus,
de levende Heer. In persoonlijk gebed en
in gemeenschap door samen te vieren. De
Heer zelf heeft ons daarvoor geroepen en
uitgenodigd. Die band met Christus en met
elkaar verdiepen en verbreden is onze missionaire opdracht.
Han Bleyenbergh

