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Inleidend woord van de hoofdredacteur…
GELOVEN OP AFSTAND (inleidend woord van de hoofdredacteur)

In het weekend van 15 maart moest gelovig Nederland afstand doen van kerkbezoek: kerkdeuren bleven hermetisch gesloten en voorgangers, koren en kerkvolk wisten even niet wat te doen op die zondagochtend…
Dagen en weken zou het duren voor we beseften wat een isolement (of een intelligente lock-down) met
mensen kon doen.

AFSTAND BEWAREN
gemist in gebed, gezang of een opbeurend woord. Het geschreven of auditieve woord wint het nimmer van het zichtbare beeld:
je mag elkaar dan wel niet aanraken, maar je wordt toch geraakt
door een bezinnende preek, die de pastor via een beeldverbinding of tv-uitzending bij je binnen brengt.
De afstand tot het televisiescherm is misschien wel anderhalve meter, maar het voelt toch close, als je er voor open staat.
Omroep Zeeland, KRO-NCRV en Kerkuitzendinggemist maken het
mogelijk God te blijven ‘voelen’.
Voor een aantal mensen is de afstand tot het kerkgebouw en/of
het geloof al jarenlang te groot tot onoverbrugbaar en dat heeft
niets te maken met centimeters of Corona. Ze staan niet meer
open voor contact, ook al heeft hun tv of laptop een slaapstand,
die makkelijk weer ‘aan’-gezet kan worden
Overbruggen

Nederlanders staan niet bekend om hun hartstochtelijke begroetingen; we kijken de kat eerst uit de boom en slechts een beperkte groep intimi bereikt de status van ‘drie zoenen’. Het zou terug
te voeren zijn op ons calvinistisch denken: nuchter en ‘doe maar
gewoon, dan doe je gek genoeg’. Een ferme handdruk , dat is
beter, want die laat meteen een stevige indruk achter; slappe
handjes vinden we niks.
Werk & privé houden we graag
gescheiden. Collega’s en vrienden zijn verschillende categorieën en thuis kunnen we ons
heel anders/vrijer gedragen
dan op kantoor: niet alleen in de
omgang, woordgebruik of kleding; soms lijken we wel een andere ‘ik’.
Als de overheid ons dan dwingt om thuis te blijven en daar je
werk te doen, dan moeten we enorm schakelen. Files en overvolle treinen bestaan niet meer, maar het internetverkeer stijgt
enorm. We gaan zoomen, google-meeten of beeldbellen, want we
willen elkaar toch zien en horen. Aanraken is vaak niet gewenst.
Zorgcentra doen er iets later nog een schepje bovenop: familiebezoek is niet langer toegestaan en er wordt creatief omgegaan
met knuffelpakken, prefab buurttenten of glazen praatkooien
waardoor die honderdvijftig centimeter afstand overbrugd kan
worden. Elkaar echt aanraken kan dan wel niet meer, maar het
gevoel dicht bij elkaar te zijn, wordt maximaal benut. Het Nederlands wordt verrijkt met het begrip ‘huidhonger’.
Afstandelijk
De kerken zien ook mogelijkheden om zo dicht mogelijk bij de
mensen te blijven. God is dan wel overal, maar wordt toch node
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Veel Nederlanders hebben nog een
gedateerd beeld van Zeeland als een
provincie met veel dijken, dammen, of
losse eilandstructuur. Een hernieuwd
bezoek aan onze regio laat hen pas
ervaren dat hun beeld volledig achterhaald is: Zeelandbrug, Westerscheldetunnel, veerboten en
natuurlijk het Deltaplan hebben Zeeuwen verenigd en in veel
opzichten dichter bij elkaar gebracht.
Verbindingen herstellen
Vanaf begin juni rijdt het openbaar vervoer weer
op de vertrouwde tijden en kunnen zelfs de
Zuiderburen ongehinderd de grens weer over.
Kerken hebben nog beperkingen in openstelling
en aantal bezoekers, maar elke kern zoekt naar
mogelijkheden die verstoorde relatie te vernieuwen. Een brief, een bezoekje, een telefoontje of
een heuse beeldverbinding helpen enorm. Zonder ongevraagd
binnen te dringen, geef je mensen de volledige ruimte om weer
met elkaar in contact te komen. De een vindt de bezoekuren te
beperkt, maar de ander kan zich prima vinden in digitaal contact,
incidenteel bezoek op feestdagen of de geschreven nieuwsbrief/
Parochienieuws. Kleine moeite betekent vaak groot plezier.
Wees welkom
Als vanaf 1 juli er weer meer ruimte is om elkaar op te zoeken of
bijeenkomsten toe te staan (wel op gepaste afstand) is het enorm
belangrijk dat contact uit te bouwen of te verbeteren. Iemand
thuis uitnodigen doe je vooral als je elkaar enorm gemist hebt.
Dat gevoel van ‘ik mis je’ zou het beste van twee kanten kunnen
komen, maar een tv-programma als ‘het Familiediner’ laat regelmatig zien dat je moet investeren (al of niet met een imposante
limousine) om een breuk te lijmen. Soms komt de liefde minder
gedoseerd van één kant, maar God zou God niet zijn, als niks
onmogelijk is. Geloof in elkaar = blijven investeren in elkaar.

Pastoraal katern

ZOMER IN ZEELAND
Ik heb het genoegen bezinnende woorden
te mogen schrijven voor de zomereditie
van Parochienieuws. Het lijkt ineens alsof
ik al heel lang werk in de parochie, maar
het wordt toch echt pas mijn eerste zomer
in Zeeland als pastoraal werkster.
Vanaf het prille najaar,
toen ik aan mijn nieuwe
baan begon heb ik uitgekeken naar het groen worden
van al die prachtige boomgaarden in de Bevelanden en nog meer
naar het ontluiken van de eerste bloesem
en ik was benieuwd of ik de vogels zou
kunnen zien broeden op de schorren en
kwelders van Schouwen-Duiveland. Het
zou de toegift zijn op mijn tochten door
de provincie bij de vele bijeenkomsten
met diverse werkgroepen en parochiekerncommissies, de voorbereidingen op
communie en vormsel, bezoekjes aan
parochianen en vieringen in heel de regio.
Maar de lente ontpopte zich dit jaar totaal
anders voor de mensen. Terwijl de natuur
ontlook in de zonnigste lente sinds de
eerste weermetingen, werd de actieradius
van de mensen begin maart ingedamd
door een nieuw fenomeen: coronamaatregelen. Nagenoeg alle

parochieactiviteiten kwamen fysiek stil
te liggen. We vonden elkaar via andere
wegen in de digitale wereld op Facebook
of via e-mail en met online vieringen
vanuit Goes. Het werd drukker in mijn
laptop, in mijn what’s appgroepjes en ook
met telefoonverkeer. Het werken van thuis
uit, werd af en toe onderbroken met een
wandeling door de Ossendrechtse duinen.
Maar ik kwam al bij al een stuk minder
tussen de dijken, de welen, de schorren,
de heggengebieden met de verscholen
boomgaarden, de Zeeuwse duinen en
de mooie stadjes en dorpen in Zeeland.
Alles en iedereen verstilde en zelfs de A58
werd een oase van rust, waar jonge eenden-families het er met een gerust hart op
konden wagen om over te steken.
Maar inmiddels is het zomer geworden en met de versoepelingen van de
coronamaatregelen zijn we voorzichtig
weer opgestart. De agenda loopt weer
vol met afspraken en het doet goed om
weer op pad te zijn. Er valt nog best wel
wat te organiseren met 1,5 m afstand en
wat potten desinfecterende gel. Na wat
onwennig proefdraaien in juni beginnen
we vol goede moed aan een nieuwe fase
in juli. We zijn ook blij met de versterking
van ons team met pater Thaddy de Deckere. Wiel Hacking gaat met een rustige
aanloopfase ook weer beginnen met
een paar uur in de week. We hebben zin
in de zomer. We beginnen op 8 juli met
een teamdag om onze takenpakketten
opnieuw op elkaar af te stemmen, om de
vieringen-roosters opnieuw te bekijken,
want een nieuwe samenstelling van het
team biedt weer nieuwe mogelijkheden en
uitdagingen en puzzels. We houden u op
de hoogte.
Wat zegt de bijbel eigenlijk over
zomerse dagen? Ik heb een paar

wetenswaardigheden voor u uitgezocht:
het woord 'zomer' komt in de hele bijbel
niet zo vaak voor. De zomer is meestal
synoniem voor hard werken, want de oogst
moet dan binnengehaald worden. Marcus,
Mattheüs en Lucas nemen alle drie slechts
één keer het woord 'zomer' in de mond in
een zin die ze nagenoeg letterlijk van elkaar
hebben overgenomen: ‘Leer van het beeld
van de vijgenboom: Als zijn twijgen zacht
worden en zijn bladeren zich ontvouwen,
dan weten jullie dat de zomer in aantocht
is.’ De drie evangelisten hebben het niet
over het warmste en aangenaamste jaargetijde van het jaar. Zij gebruiken de zomer
in hun beeldspraak als symbool voor de
wederkomst van de Mensenzoon. Van het
woord 'vakantie' hadden ze in de bijbel
nog niet gehoord. Dat komt gewoon niet
voor. In de bijbel is men anderszins onderweg. Dus zoek ik nog even verder op mijn
zomerthema. ´Zoek de zon op', zeggen we
tegen elkaar als we elkaar willen wijzen op
al het goede dat Gods schepping voor ons
in petto heeft. Dat heb ik ook gedaan. Het
woord 'zon' komt vaker voor in de bijbel,
sowieso 134 keer in het Hebreeuws, exclusief plaatsnamen. Met het Parochienieuws
voor juli en augustus mogen we misschien
wat zon toevoegen aan uw zomerse dagen.
Ik wens u, namens het pastoresteam een
vruchtbare en zonnige zomer toe met op z’n
tijd een verfrissend buitje.
Alida van Veldhoven,
Pastoraal werkster.
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Pastoraal Katern

PAROCHIES BIEDEN GELOOFSBRIEVEN AAN
TIJDENS PINKSTERESTAFETTE
Op Pinksteren, zondag 31 mei 2020, is het
Bisdom Breda in de kathedraal een
Pinksterestafette gestart. Elf weken lang,
tot 15 augustus, zullen de dertig parochies
van het bisdom het pinkstervuur aan elkaar
doorgeven, vergezeld van een geloofsbrief.

Foto: Ramon Mangold/ bisdom Breda
‘Vuur van Pinksteren’
Tijdens de Mis op Pinksteren overhandigde bisschop Liesen aan twee ‘blijde
boodschappers’ een draaglamp met het
pinkstervuur plus de geloofsbrief van
de kathedraal voor de eerste parochie.
Daar komt men dan met enkele mensen
samen voor een geloofsgesprek en voor
het schrijven van een eigen brief aan de
volgende parochie. Elke parochie mag
zijn eigen invulling geven aan de wisselmomenten waarop het pinkstervuur en de
geloofsbrief aankomen en worden doorgegeven. De estafette kan worden gevolgd
via de website van het bisdom.
“Haalbare vorm om gestalte te geven aan
de missionaire Kerk”
De Pinksterestafette is onderdeel van het
project van de missionaire Kerk. Pater
Marc Lindeijer SJ, die sinds 1 april 2020
vicaris-generaal is met bijzondere aandacht voor dit project, hoopt dat de estafette het bisdom nog meer in beweging zal
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zetten en de parochies nauwer met elkaar
zal verbinden. “Je geloof delen en verkondigen is een kernelement van de missionaire parochie.”
‘Twee aan twee’
De Pinkstertijd leent zich volgens Lindeijer
goed voor de missionaire opdracht om
‘twee aan twee uit te gaan’ (Lucas 10, 1).
“Parochies kunnen een paar lopers of fietsers uitzenden om het vuur van hun kerk,
klooster, verzorgingshuis, enzovoorts naar
de volgende plaats te brengen. Men mag
het zo groot of zo klein aanpakken als men
wil, zolang het maar authentiek missionair
is, dus met gebed, aandacht voor de armen
en natuurlijk getuigenis.” Tijdens de estafette kunnen de parochies en hun boodschappers verslag doen, bijvoorbeeld door
middel van een weblog, foto’s en filmpjes.
“Dit wordt dan samen met de geloofsbrieven op de bisdomwebsite geplaatst, zodat
iedereen de estafette mee kan volgen.”
Geloof, hoop en liefde

In de geloofsbrief
die met het pinkstervuur wordt doorgegeven, getuigt
de parochie van
haar geloof in de
verrezen Heer, van
de hoop wat betreft
zijn Rijk, en van haar liefde voor de wereld
waarin ze leeft en waarheen ze gezonden
is. “De brieven van de apostel Paulus zijn
een mooi model hiervoor”, aldus Lindeijer.
Het vuur en de brief worden met de lopers
of fietsers meegegeven op het einde van
een viering. “Ons geloof vieren en ons
geloof belijden horen onlosmakelijk bij
elkaar. Niet voor niets eindigt elke eucharistieviering met een zegen en zending.”

De estafette kan op verschillende manieren worden ‘gelopen’, zoals hier in Alphen
waar men per fiets het vuur naar de volgende halte bracht.
Praktisch
• De Pinksterestafette is te volgen via de
campagnepagina op de website van het
bisdom Breda. Hier zijn nieuwsberichten,
algemene informatie en downloads te
vinden. Deze pagina is direct vanaf de
homepage van het bisdom aan te klikken.
• De estafetteroute wordt door het bisdom
uitgezet. Parochies ontvangen nadere
informatie over de opzet.
Voor inhoudelijke vragen kan contact
worden opgenomen via het bisdom en
ons parochiecentrum Goes.
H. Pater Damiaanparochie
Ook wij sluiten als parochie aan bij de
Pinkster-estafette. Het Pinkstervuur en de
geloofsbrief ontvangen wij van de
H. Mariaparochie-Walcheren op zondag
9 augustus en wij brengen het Pinkstervuur en onze geloofsbrief verder naar de
Lievevrouwparochie te Bergen op Zoom
op zondag 16 augustus. Nadere info volgt
in de loop van de komende weken d.m.v.
mededelingen in de kerk en website en de
nieuwsbrief.
Pastoor Fons van Hees

Algemeen

OUDE TIJDEN HERLEVEN?
Corona heeft niet alleen ons sociale leven
ernstig bemoeilijkt, maar ook flink huisgehouden in kerkelijke tradities en rituelen.
Wijwater: vanaf de vijftiende eeuw nam
men water dat door een
priester was gewijd, mee
naar huis. Het werd via flessen in hangende of staande
wijwaterbakjes gegoten.
Voor het slapen gaan of bij
het opstaan, maakte men
met wijwater een kruisteken en ook bij
onweer en andere gevaren werd het huis
met wijwater besprenkeld. De voornaamste eucharistieviering op zondagen werd
voorafgegaan door een besprenkeling
onder het zingen van het ‘Asperges me’.
Voor kosters was het een schande als
wijwatervaten droog kwamen te staan…
nu is het al geruime tijd verboden om deze
vaten te vullen of te gebruiken.
Communiebanken: vanaf de tiende eeuw
ontvingen gelovigen geknield de heilige
Hostie, meestal op de tong, maar later
(eind jaren zestig van de vorige eeuw)
werd ook via de hand dit toegestaan. Aan
het eind van de vorige eeuw verdwenen
uit veel kerken communiebanken, die een
scheiding vormden tussen priesterkoor en
het deel voor gelovigen. Bleven ze staan
dan werden ze ontheven van hun taken.
Door Corona zoekt men manieren om

manier moet. De collectestok (voor zover
nog aanwezig) kan weer uit de mottenballen gehaald worden en heeft weer een
nuttige functie.

liturgisch verantwoord de communie over
te dragen aan de gelovigen. In een aantal
gevallen zou deze communiebank weer
in ere kunnen worden hersteld, omdat bij
gebruik van een pincet altijd de mogelijkheid aanwezig is dat een hostie valt, met
alle vervelende gevolgen vandien.
Collectestok: offergaven zijn nodig om
kerkelijke diensten in stand te houden.
De afgelopen periode kon door kerksluiting niet gecollecteerd worden en voorlopig blijft de 1,5 meter maatregel ervoor
zorgen dat collecteren op een andere

Suisse/ kerkbaljuw: tot het
Tweede Vaticaans Concilie
kon je ze nog
in menige kerk
aantreffen:
de ordebewaarder, die
mensen tot de
orde riep, als
ze zich niet
netjes gedroegen. Sommigen hadden,
naast een indrukwekkend uniform ( dat
leek op de Zwitserse garde – vandaar
de Franse naam ‘Suisse’- een sjerp om
met de tekst ‘eerbied in Gods Huis’. Om
vooral gezag uit te stralen, waren sommige bewakers in het bezit van een lans,
zwaard of versierde stok.
Nu Corona strenge eisen stelt aan kerkbezoek, worden wederom bewakers aangesteld die erop moeten toezien dat mensen
gezond zijn; zich houden aan de
1,5 meter-afstandsregel en de adviezen opvolgen bij communiebezoek en
in-en-uitgaan van het kerkgebouw. Ze
hebben (gelukkig) geen stok achter de
kerkdeur staan….

Parochiebestuur
Het parochiebestuur
dient zich- gelijk
iedereen- te houden
aan de regels van
het RIVM en dus
waren vergaderingen
tot voor kort alleen in
afgeslankte vorm mogelijk.
Op 16 juni mocht het voltallige bestuur
in een daartoe passende ruimte ( Maria
Magdalenazaal te Goes) weer bijeenkomem om onderstaande punten te bespreken en besluiten te nemen:
• I nstallatieviering pater Thaddy de
Deckere voorbereiden en huisvesting

regelen na zijn benoeming door bisschop
op 1 juni jl.
• Machtigingen/goedkeuring aanvragen
inzake renovatie of verbouwing diverse
gronden of gebouwen in Lewedorp,
Heinkenszand, Hansweert, ’s-Heerenhoek en Kwadendamme.
• Automatisering ledenadministratie en
financiële administratie van alle parochiekernen met bijbehorende aanpassingen en verantwoording.
• Instellen van een communicatiecommissie die in kaart moet brengen welke
doelen met welke doelgroepen behaald
dienen te worden voor 2022.

• Voorbereiden van een overleg tussen
pastoresteam en bestuursleden over
de toekomst van onze parochie en de
samenwerking met de H. Mariaparochie
Walcheren (samenwerkingsverband).
• Voorbereiden van vitaliteitsmetingen
binnen elke parochiekern en de inhoud
van zo’n meting bepalen/kaders stellen.
• Voorbereiden van een samenkomst
tussen bestuur en voorzitters van de
parochiekernen op 25 augustus te Goes.
• Stand van zaken per parochiekern met
betrekking tot invullling diensten en
vieringen in de afgelopen periode en de
opstart na 1 juli.
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Kerkdiensten

		

VRIJDAG 3 JULI
19.00 uur Zierikzee
F. van Hees-Eucharistieviering
ZATERDAG 4 JULI
19.00 uur Heinkenszand
H. Buijssen-Eucharistieviering
19.00 uur Ovezande
F. van Hees-Eucharistieviering
Verzorgd door Oal In
ZONDAG 5 JULI
14e zondag door het jaar
09.00 uur ‘s-Heerenhoek
Geen viering
09.15 uur Zierikzee
Liturgie Groep
Viering van W&G
W. Boer organist/cantor
09.30 uur Hansweert
H. Buijssen-Eucharistieviering
10.45 uur Lewedorp
R. Stobbelaar-Viering van W&C
PC te gast bij RK
Orgelspel
11.00 uur Kwadendamme
H. Buijssen-Eucharistieviering
11.00 uur Haamstede
Geen viering
11.00 uur Goes
Pastoraal team: F. van Hees,
R. Mangnus en A. van Veldhoven,
Diaken E. Bornhijm
Eucharistieviering
Installatieviering
Th.de Deckere MHM
W. Boer en Cantors
DINSDAG 7 JULI
09.30 uur Goes
F. van Hees-Eucharistieviering
ZATERDAG 11 JULI
19.00 uur Lewedorp
F. van Hees-Eucharistieviering
Orgelspel
19.00 uur Ovezande
Th. de Deckere-Eucharistieviering
Verzorgd door Pius X
ZONDAG 12 JULI
15e zondag door het jaar
09.00 uur Heinkenszand
R. Mangnus Viering van W&C
Dameskoor/orgelspel
09.15 uur Zierikzee
H.Buijssen-Eucharistieviering
W. Boer organist/cantor
09.30 uur Hansweert
F. van Hees-Eucharistieviering
10.00 uur Middelburg
Th. de Deckere-Eucharistieviering
10.45 uur ’s-Heerenhoek
R. Mangnus-Viering van W&C
Missicanto. (ged)
11.00 uur Kwadendamme
F. van Hees-Eucharistieviering
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11.00 uur Haamstede
E. Visser-Viering van W&C
11.00 uur Goes
H. Buijssen-Eucharistieviering
W. Boer en Cantors
DINSDAG 14 JULI
09.30 uur Goes
F. van Hees-Eucharistieviering
ZATERDAG 18 JULI
08.00 uur – 14.00 uur Goes
Eritrese viering
19.00 uur Heinkenszand
Th .de Deckere-Eucharistieviering
Dameskoor/orgelspel
ZONDAG 19 JULI
16e zondag door het jaar
09.00 uur ’s-Heerenhoek
Th.de Deckere-Eucharistieviering
Orgelspel
09.15 uur Zierikzee
F. van Hees-Eucharistieviering
W. Boer organist/cantor
09.30 uur Ovezande
Liturgie Groep-Viering van W&C
Verzorgd door Pius X
09.30 uur Hansweert
H. Buijssen-Eucharistieviering
10.45 uur Lewedorp
Th.de Deckere -Eucharistieviering
PC te gast bij RK
11.00 uur Kwadendamme
H. Buijssen-Eucharistieviering
Orgelspel
11.00 uur Haamstede
Liturgie Groep
Organist Peter Wels
11.00 uur Goes
F. van Hees-Eucharistieviering
W. Boer en Cantors
DINSDAG 21 JULI
09.30 uur Goes
F. van Hees-Eucharistieviering
ZATERDAG 25 JULI
19.00 uur ’s-Heerenhoek
F. van Hees-Eucharistieviering
Missicanto (ged)
ZONDAG 26 JULI
17e zondag door het jaar
09.00 uur Heinkenszand
H. Buijssen-Eucharistieviering
Herenkoor/orgelspel
09.15 uur Zierikzee
R. Stobbelaar-Viering van W&C
W. Boer organist/cantor
09.30 uur Ovezande
Th. de Deckere-Eucharistieviering
Verzorgd door Pius X
09.30 uur Hansweert
W.Hacking-Viering van W&C
10.00 uur Vlissingen
F. van Hees-Eucharistieviering

10.45 uur Lewedorp
H. Buijssen-Eucharistieviering
11.00 uur Kwadendamme
W. Hacking-Viering van W&C
Orgelspel
11.00 uur Haamstede
G. Verlijsdonk
11.00 uur Goes
Th. de Deckere-Eucharistieviering
W. Boer en Cantors
DINSDAG 28 JULI
09.30 uur Goes
F. van Hees-Eucharistieviering
ZATERDAG 1 AUGUSTUS
18.00 uur Goes
Vietnamese kerkdienst
19.00 uur Heinkenszand
H. Buijssen-Eucharistieviering
Free Spirit/orgelspel
19.00 uur Ovezande
F. van Hees-Eucharistieviering
Verzorgd door Pius X
ZONDAG 2 AUGUSTUS
18e zondag door het jaar
09.00 uur ’s-Heerenhoek
H. Buijssen-Eucharistieviering
Orgelspel
09.15 uur Zierikzee
F. van Hees-Eucharistieviering
W. Boer organist/cantor
09.30 uur Hansweert
Th. de Deckere-Eucharistieviering
10.45 uur Lewedorp
H. Buijssen-Eucharistieviering
11.00 uur Kwadendamme
Th. de Deckere-Eucharistieviering
11.00 uur Haamstede
N. Polet-Viering van W&C
Organist Peter Wels
11.00 uur Goes
F. van Hees-Eucharistieviering
Con Amore
DINSDAG 4 AUGUSTUS
09.30 uur Goes
H. Buijssen-Eucharistieviering
VRIJDAG 7 AUGUSTUS
19.00 uur Zierikzee
F. van Hees-Eucharistieviering
ZATERDAG 8 AUGUSTUS
19.00 uur Lewedorp
F. van Hees-Eucharistieviering
19.00 uur Ovezande
Th.de Deckere-Eucharistieviering
Verzorgd door Pius X
ZONDAG 9 AUGUSTUS
19e zondag door het jaar
09.00 uur Heinkenszand
F. van Hees-Eucharistieviering
Dameskoor/orgelspel

Kerkdiensten
09.15 uur Zierikzee
H. Buijssen-Eucharistieviering
W. Boer organist/cantor
09.30 uur Hansweert
A. van Veldhoven en E. Tramper
Oecumenische openlucht viering
Jeugdhonk Hansweert
Binnenhaven
10.00 uur Middelburg
Th. de Deckere-Euchaistieviering
10.45 uur ’s-Heerenhoek
W. Hacking-Viering van W&C
Missicanto (ged)
11.00 uur Kwadendamme
F. van Hees-Eucharistieviering
11.00 uur Haamstede
I.vd Par-Viering van W&C
11.00 uur Goes
H. Buijssen-Eucharistieviering
W. Boer en Cantor
DINSDAG 11 AUGUSTUS
09.30 uur Goes
F. van Hees-Eucharistieviering
ZATERDAG 15 AUGUSTUS
Maria Tenhemelopneming
19.00 uur Heinkenszand
Th. de Deckere-Eucharistieviering
Dameskoor/orgelspel
ZONDAG 16 AUGUSTUS
20e zondag door het jaar
09.00 uur ’s-Heerenhoek
H. Buijssen-Eucharistieviering
Orgelspel
09.l5 uur Zierikzee
Th. de Deckere-Eucharistieviering
W. Boer organist/cantor
09.30 uur Ovezande
A. van Veldhoven-Viering van W&C
Verzorgd door Pius X
09.30 uur Hansweert
F. van Hees-Eucharistieviering
10.45 uur Lewedorp
H. Buijssen-Eucharistieviering
11.00 uur Kwadendamme
Liturgie Groep-Viering van W&C
Orgelspel
11.00 uur Haamstede
Th. de Deckere-Eucharistieviering
11.00 uur Goes
F. van Hees-Eucharistieviering
W. Boer en Cantors
DINSDAG 18 AUGUSTUS
09.30 uur Goes
F.van Hees-Eucharistieviering
ZATERDAG 22 AUGUSTUS
19.00 uur ’s-Heerenhoek
F. van Hees-Eucharistieviering
Missicanto (ged)

ZONDAG 23 AUGUSTUS
21e zondag door het jaar
09.00 uur Heinkenszand
Th de Deckere-Eucharistieviering
Herenkoor/orgelspel
09.15 uur Zierikzee
Liturgie Groep-Viering van W&C
W. Boer organist/cantor
09.30 uur Ovezande
F. van Hees-Eucharistieviering
Verzorgd door Pius X
09.30 uur Hansweert
H. Buijssen-Eucharistieviering
10.45 uur Lewedorp
Th. de Deckere-Eucharistieviering
11.00 uur Kwadendamme
H. Buijssen-Eucharistieviering
Orgelspel
11.00 uur Haamstede
G. Verlijsdonk-Viering van W&C
11.00 uur Goes
F. van Hees-Eucharistieviering
W. Boer en Cantors
DINSDAG 25 AUGUSTUS
09.30 uur Goes
F. van Hees-Eucharistieviering
ZATERDAG 29 AUGUSTUS
19.00 uur Heinkenszand
A. van Veldhoven-Viering van W&C
Herenkoor/orgelspel
19.00 uur Kwadendamme
F. van Hees-Eucharistieviering
ZONDAG 30 AUGUSTUS
22e zondag door het jaar
09.00 uur ’s-Heerenhoek
H. Buijssen-Eucharistieviering
Orgelspel
09.l5 uur Zierikzee
Th de Deckere-Eucharistieviering
W. Boer organist/cantor
09.30 uur Ovezande
A. van Veldhoven-Viering van W&C
Verzorgd door Pius X
09.30 uur Hansweert
F. van Hees-Eucharistieviering
Viering van W&C
10.00 uur Lewedorp
Ds. M. Wisse
RK te gast bij PC in de RK kerk
11.00 uur Haamstede
Th. de Deckere-Eucharistieviering
11.00 uur Goes
F. van Hees-Eucharistieviering
W. Boer en Cantors
DINSDAG 1 SEPTEMBER
09.30 uur Goes
F.van Hees-Eucharistieviering

ZATERDAG 5 SEPTEMBER
19.00 uur Heinkenszand
F. van Hees-Eucharistieviering
Free Spirit/orgelspel
19.00 uur Ovezande
Th de Deckere-Eucharistieviering
Verzorgd door Oal In
ZONDAG 6 SEPTEMBER
23e zondag door het jaar
09.00 uur ’s-Heerenhoek
A. van Hees-Eucharistieviering
Orgelspel
09.15 uur Zierikzee
Th. de Deckere-Eucharistieviering
W. Boer organist/cantor
09.30 uur Hansweert
W. Hacking –Viering van W&C
10.45 uur Lewedorp
F. van Hees-Eucharistieviering
11.00 uur Kwadendamme
W. Hacking –Openluchtviering
11.00 uur Haamstede
N. Polet-Viering van W&C
11.00 uur Goes
Th. de Deckere-Eucharistieviering
Con Amore
DINSDAG 8 SEPTEMBER
09.30 uur Goes
F. van Hees-Eucharistieviering
ZATERDAG 12 SEPTEMBER
19.00 uur Lewedorp
F. van Hees-Eucharistieviering
19.00 uur Ovezande
T. Brooijmans-Eucharistieviering
Verzorgd door Pius X
ZONDAG 13 SEPTEMBER
24e zondag door het jaar
Ziekenzondag
09.00 uur Heinkenszand
H. Buijssen Eucharistieviering
Dameskoor/orgelspel
09.15 uur Zierikzee
F. van Hees Eucharistieviering
W. Boer organist/cantor
09.30 uur Hansweert
Th de Deckere-Eucharistieviering
10.45 uur ’s-Heerenhoek
T. Brooijmans-Eucharistieviering
Missicanto (ged)
11.00 uur Kwadendamme
Th. de Deckere-Eucharistieviering
Poolse viering
11.00 uur Haamstede
J. Heezemans-Viering van W&C
11.00 uur Goes
F. van Hees –Eucharistieviering
W. Boer en Cantors

VRIJDAG 4 SEPTEMBER
19.00 uur Zierikzee
F. van Hees-Eucharistieviering
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VRAAGGESPREK MET PATER THADDY DE DECKERE
Op (Pinksterzondag) 31 mei werd
bekend gemaakt dat
ons pastoresteam
binnen het samenwerkingsverband
‘Boven de Schelde’
per 1 juni zou worden
uitgebreid met de
benoeming van pater
Thaddy de Deckere. Ondergetekende zocht
hem op 10 juni op voor een nadere kennismaking na een pastoresoverleg in de
pastorie van Middelburg.
Een hernieuwde kennismaking met
Zeeland?
Thaddy de Deckere in 1959 geboren in
Zeeuws-Vlaanderen is enigszins bekend
met Walcheren, omdat hier familie woont.
Dat hij hier in de nabije toekomst gaat
wonen voelt vertrouwd, maar zijn tijdelijk
verblijf in de kleine pastorie bij de R.K. Toeristenkerk in Burgh-Haamstede geeft hem
de kans om ook dat deel van Zeeland en de
overige delen (Noord- en Zuid-Beveland)
beter te leren kennen. Een Zeeuw gaat niet
zo gauw op vakantie in zijn eigen provincie, dus er valt genoeg te verkennen. “Ik
kan zodoende geleidelijk thuis geraken in
kerkelijk Zeeland en nader kennis maken
met beide parochies. De eerste indruk
is positief: een prachtig gebied, Schouwen-Duiveland, en ik ontving meteen een
warm welkom en spontane hulp bij het
verhuizen.”
Wat dreef je tot het priesterschap en dan
nog wel missionaris?
Het lag zeker niet meteen in de lijn der verwachtingen. In mijn tienerjaren maakte ik
een geloofscrisis door. Wie had dat niet, in
die periode? Ik merkte in de loop van mijn
studie in Wageningen, dat mijn interesse
voor mensen en het sociale aspect van
landbouw veel groter waren dan de technische kant.
Ik nam een aanbod aan om twee dagen
per week als leraar te gaan werken op een
Middelbare Agrarische school in Roermond, terwijl ik nog aan het afstuderen
was. Met jonge mensen omgaan en alvast
wat geld verdienen maakte het voor mij
aantrekkelijker. De lange reistijd tussen
Wageningen en Roermond en de lange
werkdagen nam ik voor lief. Door mijn
stageperiode aan die school te koppelen
en daar tijdelijk een werkplek te hebben,
zorgde ik ervoor dat ik mijn onderwijsakte
kon behalen, dat veel voor me betekende.
Ik ging voor mijn studie op stage naar
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Brazilië. Daar zag ik met eigen ogen dat
mensen vochten voor een goed bestaan
en dat grootgrondbezitters hun land met
gif en grote machines hen in hun macht
hadden. Dat beeld ging van binnen wringen. Na terugkomst in Nederland besloot
ik een flinke wending te geven aan mijn
studie: meer naar de sociale kant van
landbouw. Gedurende het laatste jaar van
mijn studie voelde ik me zogezegd ‘klaar
voor het leven’. Maar het verliep allemaal
heel anders dan ik had verwacht. Ik voelde
steeds meer een onweerstaanbare innerlijke stem die me zei dat ik een andere
richting moest volgen. Ik werd als-het-ware in mijn kraag gegrepen. Ik zocht verder
en vond via de toenmalige Nederlandse
Missie Raad mogelijkheden om als landbouwsocioloog verder te gaan. Dat bracht
me naar Roosendaal, waar een aantal
oriëntatieweekenden bij Mill Hill/ Missionair College me in contact bracht met
zo’n 20-25 potentiele vrijwilligers. Voor het
eerst kwam toen de gedachte bij mij op om
priester-missionaris te worden. Dat gaf me
een schok van jewelste, want wilde ik dat
echt wel? We zitten midden jaren tachtig,
waarin het allerminst voor de hand lag om
die richting uit te gaan. Via gesprekken met
wijze mensen en gebed werd die innerlijke stem steeds luider om deze keuze te
maken. Na een aantal maanden hakte ik
de knoop door. Ik probeer het een jaar, zo
dacht ik, en maak dan de balans op.
De innerlijke drang groeide door?
Jazeker. Ik deed een pastoraal-missionaire
stage in Kenia. Daar kwam ik een heel
bruisende kerk tegen, waar de vieringen
heel levendig zijn. Dat was wederom een
positieve ervaring en de bevestiging: Dit
wil ik! Ik leerde de lokale ‘Luo’ taal van
West-Kenia. Zonder vaardigheid in de taal
kun je niets beginnen. Door middel van
de taal kon ik me meer en meer met de
mensen één voelen. Ik nam actief deel aan
het pastorale werk, in het geloofsonderricht, het werk met jongeren en het diaconale werk voor de armen en zieken. Toen
wist ik het zeker: Ja, dit is mijn roeping,
hierin kan ik gelukkig zijn.
De priesterwijding was de volgende stap
Op 7 september 1991 werd ik door bisschop Ernst van Breda tot priester gewijd
in de Heilige Gregoriuskerk in Axel. Hij
verwees in zijn homilie naar een Franse
theoloog die Frankrijk in de jaren veertig al
als missieland zag. In Nederland was de
ontkerkelijking in volle gang, maar ik wilde
-volgens de traditie van Mill Hill- naar een
missieland.

India!

Ik voelde de missionaire opdracht van de
Kerk om het ‘evangelie te verkondigen tot
aan de uiteinden der aarde’. De Mill Hill
Missionarissen in India waren net begonnen met een splinternieuw idee, namelijk
mensen in India te werven om Mill Hill
Missionaris te worden. Dat was een hele
onderneming. Ik kwam als het ware als
geroepen om daar bij te gaan helpen.
Ik ging eerst een half jaar naar Hyderabad, en verbleef daarna vijf jaar in Puné
(Puna). De studie van de plaatselijke taal
beschouwde ik als een prioriteit. Het
verkrijgen van een visum was een telkens
terugkerend probleem. Toen het Mill-Hillbestuur me vroeg om een actieve rol te
gaan spelen in de opleiding van kandidaten, reisde ik door naar Varanasi. Het
klimaat daar is er een van extremen : in de
zomer verschrikkelijk heet en in de winter
koud, hoewel het daar nooit vriest.

Waarom bleef je?
Het gebrek aan verwarming in de winterse
kou en het wonen in een sloppenwijk met
totaal geen comfort (bv slapen op een
lemen vloer op een rieten matje, geen
meubels, geen sanitair) en waar hygiëne
ontbrak, maakten het voor mij vrij zwaar
qua gezondheid. Het was voor mij en mijn

collega een berekend risico om toch door
te gaan. Anderzijds was het ook een klein
wonder. Iedereen die daar woonde wilde
eruit weg. Wie wil er nu in een sloppenwijk wonen? Wij bleven juist - hoe gek het
ook klinkt- dat was een missionaire keuze;
om zo een stukje van de wereld te verbeteren. Er viel in de sloppenwijk weinig
te lachen, maar er was wel hoop om te
overleven. Ik bleef in totaal negentien jaar
in India en het was een enorm verrijkende
periode van mijn leven waar ik erg dankbaar voor ben.
Dan word je gevraagd andere taken te
doen?
Ik werd eerst gevraagd om rector-begeleider te worden voor onze Mill Hill kandidaten in de theologische opleiding. In 2010
werd ik tijdens de vergadering van ons
kapittel benaderd om deel uit te maken
van het hoofdbestuur van onze congregatie. Dat viel me zwaar en na drie jaar gaf ik
die taak terug.
En dan?
Na een sabbatverlof waarin ik weer op

krachten kwam, volgde ik een cursus in
het ‘Centrum voor spiritualiteit’ in Margate
aan de oostkust van Engeland. Tijdens
die cursus werd ik gevraagd om er te
blijven als lid van het begeleidingsteam. Ik
stemde toe en merkte dat ik zo weer meer
energie kreeg die ik nodig had om ‘werker
in de wijngaard’ te blijven.
Tussentijds nog wel eens terug in
Nederland?
Er zijn regelingen die het mogelijk maken
om eens in de zoveel tijd een aantal maanden je familie en vrienden te bezoeken.
Die kans benutte ik ook: in september
2016 vierde ik mijn zilveren priesterfeest
in de R.K. kerk in Terneuzen. Uiteindelijk
bracht het me eind 2019 weer terug naar
Nederland, waar ik gevraagd werd of ik op
termijn bereid was een pastorale taak op
me te nemen.
En die taak ligt in Zeeland?
Blijkbaar, want de bisschop heeft me
gevraagd hier toe te treden tot het pastoresteam. Ik werd met warmte en enthousiasme ontvangen, maar moet me nog

volledig inwerken de komende tijd. Ik heb
in juni nog geen taken als voorganger en
kan zo via andere pastores en plaatselijke
kernen me oriënteren.
Op zondag 5 juli wordt pater Thaddy de
Deckere geïnstalleerd als parochievicaris in het samenwerkingsverband
‘Boven de Schelde’. Egbert Bornhijm zal,
diaken van het vicariaat Middelburg, zal
hem presenteren, in aanwezigheid van
pastoor Fons van Hees, pastor Alida van
Veldhoven, pastor Ria Mangnus en pastor
Katrien van de Wiele. De viering is om
11.00 uur in de H. Maria Magdalenakerk
te Goes, maar is vanwege regelgeving
beperkt te bezoeken (tot max. 100 personen). Gelukkig is de viering voor iedereen
te volgen via www.kerkdienstgemist.nl
• Een parochievicaris is een priester van
de Katholieke Kerk die werkzaam is in
een parochie. Hij heeft niet de eindverantwoordelijkheid over de parochie, zoals
een pastoor of administrator die heeft. Hij
wordt daarom ook weleens met de term
'hulppastoor' aangeduid.

ACHTERGRONDINFORMATIE OVER DE MISSIONARISSEN VAN MILL HILL
De Sint Jozef Congregatie van Mill Hill of liever (het is nu eenmaal een Engelse congregatie) de 'St. Joseph's Missionary
Society of Mill Hill' is een echte missiecongregatie, oorspronkelijk opgericht met als doel het evangelie te verkondigen
onder de niet-geëvangeliseerde volkeren buiten Europa.
De oprichter was Herbert Vaughan (1832-1903), die later kardinaal-aartsbisschop van Westminster zou worden. In 1864
kwam de eerste goedkeuring voor zijn plan om in Mill Hill, een
voorstadje van Londen, een seminarie te beginnen voor de
opleiding van priester-missionarissen. In 1866 werd de stichtingsakte getekend en midden 1869 begon de bouw van het Mill
Hill-seminarie, waarvan de kapel in 1873 werd ingewijd.
In 1908 keurde het Vaticaan de statuten goed. De Latijnse
benaming voor de congregatie is Societas Sancti Josephi
pro Missionibus exteris de Mill Hill apud Londinum ofwel Sint
Jozefs congregatie voor buitenlandse Missies van Mill Hill (bij
Londen), maar we noemen ze meestal Fathers van Mill Hill of
Paters van Mill Hill.
Hoe Engels deze missiecongregatie ook lijkt, er is ook een
belangrijk Nederlands aandeel. Al in 1871 kwam Vaughan naar
Nederland om studenten te werven voor zijn missiecollege en
drie jaar later waren al acht van de dertig studenten Nederlands. In 1890 werd in Roosendaal een missiehuis geopend.
En met succes, want dat bloeide. Volgden hier aanvankelijk
alleen Nederlandse studenten hun opleiding, vanaf 1895 werd
de studentenpopulatie internationaler. Begin twintigste eeuw
werden de opleidingsmogelijkheden in Nederland zelfs verder
uitgebreid en in 1936 was ongeveer de helft van de missionarissen binnnen de congregatie Nederlands, de andere helft

Engels, Iers, Welsh, Schots of afkomstig uit Tirol.
In Noord-Brabant hadden de Missionarisen van Mill Hill huizen
in Roosendaal (Het Missionair College Mill Hill en in Tilburg
(Sint Jozef-Studiehuis). Verder waren er in Nederland huizen
in Arnhem, Hoorn, Haelen en Oosterbeek. Buiten Europa zijn
de paters en broeders van Mill Hill actief in verschillende
landen in Afrika en in Brazilië, de Filippijnen, India, Maleisië,
Nieuw-Zeeland en Pakistan. Sinds de 70-er jaren, na het
Tweede Vaticaans Concilie, verwelkomen zij ook leken-missionarissen op basis van een drie-jarig contract.

Architect Th. Boosten uit Maastricht ontwierp het gebouw, dat
27 juni 1967 met de inzegening van de kapel in gebruik werd
genomen. Met het moderne gebouw wilde men het internationale karakter van de congregatie benadrukken. Hoewel de
naam Missiehuis Roosendaal nog in gebruik bleef, werd in
1975 met grote letters de naam Missionair College op de gevel
aangebracht De paters zijn hier eind 1994 vertrokken, het
gebouw is rond 1996-1997 gesloopt.
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Algemeen

KERKELIJKE SAMENKOMSTEN IN CORONACRISIS
Vanaf 1 juli is het aantal kerkgangers vrij.
Dit in tegenstelling tot eerdere berichten
(ook in dit Parochienieuws). Tijdens de
laatste persconferentie van premier Rutte
inzake veiligheidsmaatregelen op woensdag 24 juni, kwamen nieuwe versoepelingen in de openbaarheid.

Hoofdregel blijft: het nieuwe normaal met
de anderhalve meter afstand.
Wat betekent dat nu vanaf 1 juli als u
kerken wil?
• Vooraf reserveren is gewenst, want
elk kerkgebouw is gehouden aan een
maximum aantal kerkgangers dat men
op anderhalve meter mag laten zitten.
Het is dus afhankelijk van de grootte van
het gebouw of de ruimte waarin men wil
samenkomen. Elke kerk zal hiervoor een
eigen maximum kunnen/moeten hanteren. Wilt u zeker zijn van een bezoek?
Meld u dan tijdig aan!
• In alle gevallen moeten de bezoekers
zich registreren. Bij de ingang liggen
lijsten klaar waar uw naam moet worden
genoteerd. Enkel in het geval er besmettingen zouden kunnen optreden, weet
men dan exact welke mensen hierbij
betrokken waren en kan men snel tot
eventueel testen overgaan. Uiteraard
moet men privacyregels in acht nemen
en deze gegevens vertrouwelijk behandelen.
• Bij de ingang wordt elke bezoeker
gecheckt op gezondheid. U hoeft slechts
EEN vraag te beantwoorden en uiteraard
gaat men uit dat u naar waarheid antwoordt. Bent u ziek, verkouden, grieperig
of voelt u zich niet goed? Blijf dan – uit
voorzorg- thuis. Natuurlijk maakt dat
mensen huiverig en zullen sommigen nog
wachten met kerkbezoek. Helaas, het is
niet anders! U en wij als parochie, willen
geen risico's nemen.
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• Vervolgens moet u uw handen
ontsmetten met desinfecterende gel (die
klaar staat).
• In veel kerken wordt u door een toezichthouder naar uw plaats geleid. In een
aantal kerken houdt men geen rekening
met gezinsleden, omdat men niet exact
weet ‘wie bij wie hoort’ en het verstoort
de geplande reservering van plaatsen.
• In sommige kerken liggen de misboekjes
al klaar op de daarvoor bestemde plaatsen; in andere kerken zijn kerkbanken
gemarkeerd: zo houdt men de gewenste
afstand in ere.
• Tijdens de dienst mag er door kerkgangers niet worden meegezongen. Enkel
koorleden (die ook gepaste afstand
moeten bewaren) zingen voorlopig in de
vieringen. Nieuwe regels volgen.
• Onder vieringen is het niet verstandig
om elkaar de vrede te wensen via
handdruk. U kunt naar elkaar knikken als
teken van contact.
• Collectes worden ook – op afstandgehouden; sommigen hanteren collectemandjes bij de in-/uitgang; andere
kiezen voor een ophaalwijze op 1,5 meter
afstand. Het doorgeven van mandjes of
geld is niet toegestaan. U kunt altijd via
bankoverschrijving uw bijdrage overmaken, of geef uw bijdrage later in een
enveloppe af via pastorie/parochiecentrum ter plaatse.
• De Heilige Communie uitreiken blijft
mogelijk, maar enkel op de 1,5 meter-

afstand. De voorganger zal het gelaatsmasker dragen en de hostie wordt via
de pincet overhandigd. Vooraf dient u
uw handen nogmaals te desinfecteren;
de middelen staan hiervoor apart klaar.
U kunt altijd de hostie ontvangen via
een schone tissue of zakdoek, als u dat
prettiger vindt. Ook hier maakt u dus een
eigen keuze of u ter communie wilt gaan
of nog niet.
• Er worden looproutes aangegeven, zodat
bij de communie mensen elkaar niet te
dicht hoeven te passeren. Vaak hanteert
men de bank-voor-bank-regel.

•B
 ij het verlaten van de kerk vragen wij u
ook rekening houden met ‘voorrangsregels’ en zullen vaak de achterste banken
het eerst verlaten worden.
•M
 isboekjes e.d. legt u achter in de kerk
neer, zonder verder oponthoud.
•U
 wordt gevraagd om nagesprekken
buiten de kerkmuren tehouden, omdat
dit de vlotte doorgang hindert. Buiten de
kerkruimte is dat -op anderhalve meterwel mogelijk.
• Koffiedrinken kan dus voorlopig alleen
buiten plaats vinden, of de ontvangstruimte moet zo ruim bemeten zijn
dat alle gasten voldoende afstand
behouden.
• Bij het opsteken van kaarsen kunt u
vooraf uw handen ontsmetten, zodat
virusverspreiding zoveel mogelijk
wordt voorkomen. Uw betaling via de
kaarsenbus zal meestal in muntgeld
plaatsvinden. Houd ook hier rekening
met afstand en veiligheid. Ontsmet
desnoods na uw devotiemoment uw
handen opnieuw. Meestal brandt er
al een devotielichtje waarmee u uw
kaarsje kan aansteken.
• Wijwatervaten blijven voorlopig
ongebruikt/leeg.

CARITAS NIEUWS
Gezamenlijke actie: Caritas Pater Damiaan
Parochie en Caritas Maria Parochie
Walcheren.
Caritas collecte op 5 juli a.s. gevraagd
voor Pater Thaddy de Deckere MHM:
Pater Thaddy heeft in India gewerkt en
toen ik hem vroeg voor welk project we
konden collecteren op 5 juli 2020 gaf
hij meteen zijn voorkeur aan voor een
meisjesproject in Rangia, in de provincie
Assam in N.O. India.

toch meestal voor de jongens.
De zusters geven onderwijs aan deze
meisjes, die een jaar intern verblijven in de
school. Ze leren lezen, schrijven en algemene ontwikkeling, maar ook praktische
vakken als naaien, waar ze later geld mee
kunnen verdienen en zichzelf en hun toekomstige gezin kunnen helpen. Na dit jaar

Dit project wordt gerund door Indiase
Fatima zusters. Zij geven onderwijs aan
tienermeisjes, die hun lagere school niet
hebben kunnen afmaken. Als er geen of
weinig geld beschikbaar is voor schoolgeld voor de kinderen kiezen de ouders

onderwijs doen de meisjes een examen
en als ze daarvoor slagen kunnen ze ook
geholpen worden met de aanschaf van
een naaimachine, zodat ze zich kunnen
redden.
Dit geeft de meisjes zelfvertrouwen en een
veel beter toekomst perspectief!
We vragen uw hulp voor dit project in de
Caritascollecte van 5 juli a.s.
Voor de parochianen, die niet naar de kerk
kunnen komen in Goes maar wel willen
steunen en meevieren via de streaming:
U kunt geld overmaken naar de Caritas
rekening
bank: NL51 RABO 0105 8012 08
Caritas Pater Damiaan parochie te Goes
met vermelding project Rangia.

LAUDATO SI EN CORONACRISIS
De schreeuw van de aarde en de
schreeuw van de armen
In 2015 is de encycliek “Laudato Si”
van Paus Franciscus
uitgekomen over de
zorg voor het gemeenschappelijke huis.
We hebben ons als Caritas verdiept in deze
encycliek, 6 april 2016 hebben we een
gezamenlijke avond beleefd hierover met
alle caritaswerkgroepen. Daarna op 24 sept
hadden we een mooie zaterdag in Heinkenszand met iedereen, die belangstelling
had voor dit onderwerp. We hebben die
dag geluisterd naar Tjeu van Mierlo, die
ons vertelde over duurzaamheid en handelingsperspectief in persoonlijk verband
en de essentie kwam neer op het feit dat
de huidige wijze van produceren en consumeren onze aarde overvraagt. We spraken
over klimaatverandering, hergebruik van
consumptiegoederen en Peter Geene
sprak over biodiversiteit gerelateerd aan
het scheppingsverhaal. Daarna maakten
we een wandeling door Heinkenszand met
aandacht voor milieuaspecten. En afsluitend een mooie openluchtviering met Wiel
Hacking. Een verrijkende dag!
We zijn nu enkele jaren verder, vijf jaar
na de publicatie van de milieu-encycliek
door paus Franciscus en men denkt in het
Vaticaan na over de radicale vragen van
de coronacrisis. Er is een internationale
Laudato Si week geweest van 16-24 mei,
die tot vele initiatieven leidde en nu heeft
Paus Franciscus onlangs een heel Laudato

Si-jaar afgekondigd dat tot volgend jaar 24
mei, de zesde verjaardag van de encycliek,
zal duren.
Wat is hier de reden voor?
Ik citeer uit het interview
van Hendro Munsterman
met de Franse priester
Bruno Marie Duffe, die in
het Vaticaan werkzaam
is als secretaris van het
Dicasterie voor integrale Menselijke Ontwikkeling. (dicasterie is een onderafdeling
van de Romeinse Curie. De congregaties,
Pauselijke raden en pauselijke rechtbanken
worden dicasterie genoemd).
Hij zegt dat: “de kerk een acteur van ecologische “bekering” is geworden, bewust
van de aftakeling en van het lijden van onze
planeet en van de armste van zijn bewoners. De encycliek spreekt dan ook over de
noodzaak te luisteren naar de schreeuw
van de aarde en de schreeuw van de
armen”.
Hij vertelt ook: “in deze coronacrisis
hebben we vooral onze kwetsbaarheid
weer leren kennen. Vooral in onze ontwikkelde landen dachten we dat pandemieën
tot het verleden behoorden, of tot de
armere delen van de wereld. De ervaring
van angst, die samengaat met de nabijheid
van het lijden en van de dood, heeft stevige
vragen opgeworpen. Wat heeft voor ons
de meeste waarde? Waar gaan we heen
en waarheen willen we eigenlijk gaan?
Hoe kunnen we zorg dragen voor wat ons

dierbaar is: ons leven, onze naasten, hen
die we liefhebben?”
Profetie?
Volgens de priester Duffe: “wat er profetisch is aan de encycliek is de vruchtbare
band in deze overwegingen tussen contemplatie en actie. We kunnen slechts handelen wanneer we leren de natuur en haar
bewoners te bekijken en te bewonderen.
Wat profetisch is aan deze encycliek is de
oproep om over te gaan tot investeringen
die zorg dragen voor de aarde en een
wereld voorbereiden waar de aarde en
haar bewoners een verzoening leven. Wat
er profetisch aan is, is het vertrouwen die er
uitspreekt in de talenten en mogelijkheden
van mannen en vrouwen om een bewoonbare en vreedzame wereld te scheppen
en te kiezen voor een “sober leven”, waar
“minder” feitelijk ‘meer” betekent.”.
Tot zover het gesprek van Munsterman met
de priester Bruno Marie Duffe.
Het lijkt me van grote waarde de encycliek
nog eens rustig door te lezen en misschien
kunnen we als Caritas, samen met belangstellende parochianen, nog eens een avond
brainstormen over de betekenis van deze
encycliek voor ons persoonlijk en voor ons
als parochie. Nu zeker met de ervaring van
de corona crisis!
Carine Neijzen, secretaris P.C.I.
Parochiële Caritas Instelling
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DAMIAANTJE
SWIMMY
In een hoekje van de zee woonden een
heleboel visjes gezellig bij elkaar. Ze
waren prachtig rood gekleurd behalve één
visje. Dat ene visje was namelijk zwart,
net zo zwart als een mosselschelp. Hij
zwom veel vlugger dan zijn broertjes en
zusjes. Swimmy heette hij.
Op een dag kwam er plotseling een grote woeste
hongerige tonijn recht op de
visjes afzwemmen. En met
een hele grote hap slokte hij
alle rode visjes op. Één visje
had hij niet gezien en dat
was Swimmy. Swimmy ging er vlug vandoor. Hij zwom weg, heel ver weg door de
grote zee. Swimmy was bang en hij voelde
zich heel alleen en verdrietig. Maar in de
zee was zoveel moois te zien, dat Swimmy
zijn ogen uitkeek en weer helemaal blij
werd. Weet je wat hij allemaal zag?
Een grote kwal, zo doorzichtig als glas en
met alle kleuren van de regenboog.
En dan was er een kreeft die gewoon door
het water liep. Swimmy vond dat een mal
gezicht. Verder kwam hij vreemde vissen
tegen die achter elkaar aanzwommen. Het
leek wel of ze door een onzichtbare draad
werden voortgetrokken, Er was zoveel te

zien. Een bos zeewier groeide op zuurbalbonte rotsen. Er zwom een paling rond die
zo ontzettend lang was, dat hij zijn eigen
staart niet eens kon zien.
Ook ontdekte Swimmy
nog prachtige zeeanemonen die op roze palmbomen leken. En ineens
wat zag Swimmy toen?
Hij kon zijn ogen niet
geloven. Tussen de
rotsen en het zeewier
zwommen hele kleine
visjes, die net zo groot waren als Swimmy.
Alleen waren ze weer rood van kleur.
Hij dacht eerst dat het zijn broertjes en
zusjes waren. Maar dat kon niet. Die
waren opgegeten door de gulzige tonijn
Swimmy ging vlug naar de visjes toe. ‘Kom,
laten we in de grote zee gaan spelen, dan
zal ik jullie allerlei moois laten zien’. ‘Dat
durven we niet’, zei een rood visje.
‘De grote vissen zullen ons allemaal
opeten’. ‘Maar je kunt hier toch niet altijd
tussen de donkere rotsen blijven,’zei
Swimmy. ‘Weet je wat we doen? We
maken een plan’.
Swimmy dacht diep na. En plotseling riep
hij ‘Ik heb het, laten we het eens proberen’.

DAMIAANTJE DOORLOPER
Even lekker puzzelen. Kun jij alle woorden vinden?
Zoek goed van links naar rechts en van rechts naar
links. Van boven naar onder en van onder naar boven.
En kijk ook schuin (diagonaal) van boven naar beneden
en van beneden naar boven.
Zie je ook wat je overhoudt als je alle woorden gevonden hebt? Het is geen woord, maar het heeft wel alle
letters die je kent…
Vakantie
Kerktoren
Orgel
Communie
Vormsel
Corona
Pastoor
Appel
Hostie
Acoliet
Altaar
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Bijbel
Koor (2x)
Koster
Haan
Berg
Job
Maria
Jezus
Lector
Wijn
Adam

Eva
Meer
Slang
Mozes
Jozef
Droom
Ster
Kerk
Ezel
Os
God

De rode visjes vonden
Swimmy heel aardig en
daarom volgden ze zijn
aanwijzingen trouw op.
Ze moesten allemaal
dicht bij elkaar gaan
zwemmen, zodat het
leek alsof ze één grote
vis waren. Ieder visje had zijn eigen plaats.
‘Ik zal het zwarte oog zijn’,
zei Swimmy, ‘omdat ik zwart ben’.
Ze oefenden goed en eindelijk durfden ze
de grote wijde zee in. Niemand viel hen
lastig. Integendeel, zelfs de grote vissen
gingen op de vlucht voor de grote rode vis
met het zwarte oog.
En zo zwemmen er nog steeds vele rode
visjes als een grote reuzenvis door de zee
en Swimmy voelt zich in zijn rol van waakzaam oog, heel, heel gelukkig.
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Damiaantjekalender, communie en
vormsel… nog even geduld…
Na een gezellige en drukke start met de online kringvieringen zijn de kerkknuffels Damiaantje en Marieke even met vakantie. Na de grote vakantie komen ze zeker terug en we
hebben nu al heel veel zin ook weer Zondag ochtend Anders, gezinsvieringen, kindernevendiensten en live kringvieringen te kunnen organiseren voor jullie. In het volgende
nummer van Parochienieuws hopen we de nieuwe Damiaantje Kalender te kunnen
presenteren met alle activiteiten voor kinderen en jonge gezinnen voor dit najaar. Op
dit moment buigen we ons ook over de mogelijkheden die we hebben voor de communievoorbereiding en de vormselvoorbereiding. Het wordt een extra uitdaging, omdat de
kinderen die dit jaar hun communie of vormsel niet hebben kunnen doen, vanwege de
coronamaatregelen natuurlijk ook mee gaan doen. Voor nu wensen we iedereen een
fijne zomertijd en we hopen dat de versoepelingen in de coronamaatregelen nog verder
uitgebreid gaan worden. Dan zal er zeker volop gelegenheid zijn om elkaar
weer te ontmoeten en samen te viering na de grote vakantie.
Groetjes,
Damiaantje, Marieke, pastor Alida
De werkgroepen voor jonge gezinnen, communie en vormsel.

Gezinsdag aan zee!
Op zaterdag 11 juli wordt van 10-13 uur een
gezinsdag gehouden in de strandkerk in Cadzand-Bad. Dennis en Sascha Peters spreken
over communicatie. Van harte welkom!
Communicatie. Een middel om elkaar te leren kennen en begrijpen? Of toch een bron
van frustratie en spanning? Wat ook je ervaring is, het is goed om stil te staan bij dit
belangrijke aspect in je relatie en gezinsleven. Natuurlijk zijn er verschillen tussen man
en vrouw, karakters en voorgeschiedenis die je manier van communiceren voor een deel
bepalen. Maar een spiegel over de valkuilen, behoeften van de ander en van jezelf kán
handig zijn. En waar is God in dit aspect?
Dennis en Sascha Peters vertellen over hun ervaringen en nemen je mee in een reflectie
op mogelijke valkuilen én oplossingen voor betere communicatie. Zij delen ook welke
kracht zij ontvangen vanuit hun katholieke geloof.
Het programma ziet er in grote lijnen als volgt uit: ontvangst, inleiding en uitwisseling,
Eucharistieviering en lunch. Tijdens de inleiding is er een programma voor de kinderen.
In de middag kan ieder er nog een heerlijk dagje strand en duinen van maken: de strandkerk ligt op een steenworp afstand van de zee en het strand.
Maatregelen
Vanwege het risico op verspreiding van corona, hebben we een aantal maatregelen
genomen. De medewerking van de deelnemende gezinnen is daarbij onmisbaar.
De lokale overheid heeft gesteld dat we de dag enkel in de buitenlucht mogen houden.
Dat betekent dat als het weer slecht is, we de dag helaas moeten afzeggen. Daarvan
krijgt u natuurlijk bericht. We vragen iedereen om een eigen lunchpakket mee te nemen
voor ieder gezinslid en pakjes drinken voor de kinderen.
Gezinnen kunnen samen zitten, maar onderling is er 1,5 meter afstand.
Voor de mis gelden de protocollen zoals de Nederlandse bisschoppen die op papier
hebben gesteld. Na elk toiletbezoek moet iedereen deze goed reinigen. Materialen
daarvoor zullen aanwezig zijn.
Locatie is de strandkerk, Noorddijk 2, 4506 JE Cadzand-Bad.
Deelname is gratis. Aanmelden is wel noodzakelijk, dat kan door een formulierin te
vullen op de website. www.eparochie.nl

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
Overleden:
Jacqueline Angèle Dhaene, 81 jaar, overleden 26 mei, echtgenote van J. van Moorten.
De crematieplechtigheid vond in besloten
kring plaats.
Rosalia Mariea Steur, 91 jaar, overleden
8 juni, weduwe van: H.C. Bal. De uitvaartdienst en crematie vonden plaats op
13 juni.
KERKDIENSTEN ONLINE EN
KOSTERWERK
Al een aantal jaren ben ik in de voetsporen
van mijn vader getreden die ruim 50 jaar
koster is geweest van onze kerk. We zijn
met drie kosters in Goes maar vanwege
de coronavirus was ik de enige die kon
werken zonder onverantwoorde risico’s te
hoeven nemen.
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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 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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Op 26 februari kregen we te horen dat er in
de kerk geen wijwater meer gebruikt mocht
worden, dus werden de wijwatervaten
leeg gemaakt en mocht er geen wijwater
gebruikt worden bij de inhuldiging bij een
uitvaart. Toeval of niet, maar bij de uitvaart
van mijn vader was de eerste uitvaart
zonder besprenkeling van zijn kist. We
mochten toen nog wel ter communie gaan.
De week erop werd de kerk gesloten, maar
pastoor Van Hees kwam al vlug met een
oplossing: vanuit Goes gaan we via de
livestream uitzenden zonder parochianen
via kerkdienstgemist.nl voor heel de regio
en Walcheren.
Bij elke viering was ik van de partij en als de
pastoor binnenkwam zei hij: ‘Ha Florien we
gaan weer uitzenden’.
Ook op elke dinsdag was er een uitzending
en al gauw werd er een oproep gedaan
om op woensdag de kerk open te doen van
af 19.00 uur. Een kwartier klokkengelui en
daarna het rozenkransgebed volgden elkaar
op, zodat de parochianen de gelegenheid
kregen om een kaarsje op te steken.
Op een gegeven moment hadden we
een vast team van acolieten lectrice en
livestream- opnemer. We begonnen met de
palmwijding op Palmzondag en in de loop
van de week konden de mensen om hun
palm komen.
De Goede Week verliep anders als anders
met maar drie koorleden werden de diensten opgeluisterd en met de Paaswake
hadden we alle paaskaarsen van de
parochie op een tafel en een doopvont vol
gewijd water. Op 1e Paasdag kon men
vanuit de regio tussen 14.00 /14.30 uur om
hun paaskaarsen en gewijd water komen
en zo zag pastoor Van Hees zijn mensen
uit de regio om even een praatje te maken,

hoe het met hen ging.
De uitvaarten waren een triest gebeuren:
slechts dertig familieleden in de kerk en
geen communie. Als de pastoor te communie was geweest hadden we een mooi
gebed zodat Jezus geestelijk toch in ons
midden was.
De pastorale werkers Alida van Veldhoven en Ria Mangnus en hun assistenten
Arnika en Noortje uit Ovezande werden
ook creatief. Er werden twee poppen
gemaakt: een Marietje en een Damiaantje,
om livestream voor de kinderen de kringviering te houden. Na wat gepuzzel en
aanpassingen werden de vieringen steeds
beter en zo kregen we rond Hemelvaart en
Pinksteren drie uitzendingen met mooie
bijbelprenten en een leuke opdracht om
een lampionnetje te maken; dan konden ze
er een lichtje inzetten.
Vanaf begin juni kregen we groen licht:
dertig mensen mochten er komen en ze
konden zich wekelijks opgeven op het
secretariaat.
Nu hebben we al drie weken de communie
mogen ontvangen op afstand: de pastoor
doet een gelaatsmasker op en met een
pincet ontvangt iedereen op afstand de
communie.
Op 5 juli bij de installatie van Pater Thaddy
de Deckere mogen we 100 mensen ontvangen die bij ons net in de kerk kunnen.
We staan bij de deur om aan de parochianen te vragen of ze gezond zijn en of ze
gelijk de collecte in de schalen willen doen
die tijdens de offerande naar voren worden
gebracht. We hopen dat alles goed gaat
verlopen en zien met volle verwachting
weer naar jullie uit.
Florien de Hond

's-Heerenhoek

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
In de afgelopen maand zijn er geen parochianen overleden, waarover wij gegevens beschikken. Dat neemt niet weg, dat
er mensen overleden kunnen zijn, die korte
of langere periode in onze parochiekern
hebben gewoond.
Indien u prijs stelt op vermelding bij
overlijden, wordt enkel hiervan gebruik
gemaakt als het bericht van overlijden is
binnengekomen bij het pastoraal centrum
te Goes. Ook als u, als nabestaanden geen
prijs stelt op een kerkelijk afscheid, maar
bijvoorbeeld een besloten dienst elders
inplant, nemen wij – desgewenst- deze
gegevens in ons wekelijks bericht op.
Het pastoraal centrum zendt automatisch
alle benodigde informatie aan ons door.
Uiteraard geschiedt dit vertrouwelijk en
met alle respect voor overledene en nabestaanden.
MISINTENTIES:
Onze kern hanteert het principe van zeswekendienst automatisch, als de melding
van overlijden is binnengekomen. In elke
viering of dienst binnen die periode wordt
de naam van de overledene genoemd en
uiteraard zijn hier geen kosten aan verbonden.
In de afgelopen periode overleden parochianen, maar konden misintenties niet in

onze parochiekern worden
gelezen. Alle
betrokken families ontvangen
binnenkort een
persoonlijke
brief, waarin
wij aangeven
wat u kunt doen
met ontvangen
misintentiegelden. De termijn van twee
jaar na overlijden, wordt uiteraard verruimd tot 1 juli 2022.
CORRESPONDENTIE KERKHOFBEHEER
Ons kerkhof omvat meer dan duizend
graven en grafmonumenten. Kerkhofwerkers proberen zo goed mogelijk- binnen
de regels van het Rooms-Katholiek
Kerkhofreglement- het gehele terrein
zo netjes mogelijk te onderhouden. Aan
de grafmonumenten zelf mogen zij niets
veranderen, omdat dit particulier bezit is.
Uiteraard willen wij u zo snel mogelijk verwittigen als iets niet in orde is, maar in een
aantal gevallen kloppen de gegevens van
de nabestaanden niet langer. Begrijpelijk,
want ook nabestaanden verhuizen of
komen te overlijden en wonen niet altijd in
onze parochie, gemeente of zelfs in onze
provincie of binnen onze landsgrenzen.
Om te voorkomen dat bijvoorbeeld tot ruiming van graven kan worden overgegaan,
is het van groot belang deze adressen
actueel te houden. Onze kerkhof-administratie moet soms maandenlang speuren
om de juiste persoon te vinden, die uiteindelijk het recht heeft om besluiten te
nemen.
Ook bij verlenging
van grafrechten of
verjaring is het van
belang dat de correspondentie correct
wordt uitgevoerd.
Nabestaanden en
verantwoordelijke
familieleden behouden altijd het recht om de grafrechten al
of niet te verlengen. De eventuele kosten
worden wel met u overlegd.
Meer weten?
Stuur een mailtje naar
info@rksheerenhoek.nl en wij zenden uw
bericht door naar de desbetreffende persoon Wim Hoogesteger of Henk Postema.
OUDE TIJDEN HERLEVEN
Tot eind zeventiger jaren van de vorige
eeuw werden collectestokken gebruikt bij

elke collecteronde in onze kerk.
Na de periode van plaatsengeld en het
bijbehorende mandje ontstond de periode
van de collecteschalen. Wij kenden het
begrip all-in-collecte die moest voorkomen dat de kerkganger meerdere malen
de beurs moest trekken, of met te weinig
munten op zak de kerk betrad.
Een jaar geleden introduceerden we de
wekelijkse tweede collecte. Voorheen
waren speciale collectes enkel toebedeeld aan instanties die door het bisdom
waren vastgesteld. De Caritascollecte was
daar een goed/maandelijks voorbeeld van.
Nu collecteschalen tijdelijk (door te nauw
contact) verboden zijn, keren we in onze
kern weer terug naar de oude vertrouwde
collectestok. Een van de kosters heeft alle
stokken altijd keurig beheerd en zet ze nu
in een nieuwe standaard terug.
Zo kunnen wij twee vliegen in EEN klap
vangen: de persoonlijke collecte kan toch
gehandhaafd worden en op veilige (anderhalve meter) afstand.
Per 12 juli krijgt u deze vorm weer voorgeschoteld. Wees erop voorbereid, zodat we
u niet laten schrikken!
Parochiekerncommissie
INZET KOREN BIJ VIERINGEN EN DIENSTEN VANAF 1 JULI EN VAKANTIETIJD
Vanaf juli zullen er weer vieringen met
koorzang in onze kerk mogelijk zijn; tot die
tijd hielden we ons aan de strikte richtlijnen van RIVM zodat enkel orgelspel of
solozang op veilige afstand mogelijk was.
We hebben veel respect voor koorleden
die voorlopig aangeven liever niet te
willen zingen in de kerk; hoe veilig de
afstand ook zou zijn. Met name sommige
risicogroepen hanteren strengere regels
en veel koorleden vallen daaronder qua
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Heinkenszand
leeftijd en/of gezondheid.
In goed overleg willen we tot nader tijdstip
gelegenheidskoren of ensembles samenstellen, waarbij leden kunnen aangeven of
en wanneer ze willen zingen. Koorleiding
Jolanda Nagelkerke beoordeelt deze verzoeken en stelt passende muziekstukken
samen.
Zo hopen we tegemoet te kunnen komen
aan samenzang én veiligheid.

Tekening: RD.NL.

Parochiekerncommissie

KIJK -EN LUISTERGELDEN
Sinds 2011 gebruiken wij in onze kerk
een KERK-TV-systeem met twee aparte
camera’s en mogelijkheden tot luisteren
en kijken thuis. Daarvoor hadden we enkel
KERKRADIO dat via KPN-verbindingen tot
stand kwam en uiteindelijk vrij kostbaar
werd voor abonnees.
De periode waarin luisteraars via zogenaamde Lucas-kastjes thuis kunnen luisteren, loopt op zijn einde. De kastjes worden
nog in een drietal huiskamers gebruikt;
veelal door personen die geen internetverbinding hebben.
In zorginstellingen zijn deze verbindingen
standaard aanwezig en kunnen bewoners
op hun eigen kamer of afdeling meekijken
via Kerkdienstgemist.nl
Aangezien wij geen persoonlijke gegevens
mogen registreren over deze luister- en
kijkgroep, kunnen we wel de statistieken
per dienst/viering bekijken en zien we dat
hier goed gebruik van wordt gemaakt. Met
name speciale diensten (uitvaarten) en
zeker de Coronaregels zorgden voor veel
kijkers in de afgelopen periode. Toen we
enkel via internet kerkdiensten uitzonden
keken gemiddeld tussen de 40-70 aansluitingen (direct of uitgesteld, want alle diensten worden bewaard in een archief dat u
zelf kunt aanklikken).
Het enige wat men nodig heeft, is een internetverbinding en een laptop, pc, tablet/IPad, telefoon of in een aantal gevallen een
aangepaste tv.
Prettig voor u: er zijn geen verdere kosten
aan verbonden; minder prettig voor ons: wij
moeten onze apparatuur wel intact houden.
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Na negen jaar zijn camera’s niet direct aan
vervanging toe, maar is de beeldkwaliteit
dusdanig veranderd, dat HD-camera’s hun
werk beter kunnen doen.
Er ligt een aanbod om beide camera’s te
vervangen voor EEN nieuwe camera, die
overal inzetbaar is.
De kerncommissie wil hier graag op
ingaan, op voorwaarde dat dit project een
zelfstandige inkomstenbron oplevert: kijken luistergelden.
U kunt op verschillende manieren bijdragen als u verzekerd wilt blijven van erediensten in topkwaliteit:
- U geeft een bijdrage in de kerk via de
speciale collecte
- U maakt een klein bedrag over (eenmalig/per maand/ incidenteel) en vermeldt
hierbij ‘kijkgeld’ zodat de kasbeheerder
weet dat het geoormerkt is.
- U sponsort ons via een speciale gift of
denkt mee over een renteloze lening.

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

In alle gevallen helpt u ons enorm, want
uit de gewone middelen mogen en kunnen
we deze vervanging niet betalen.
Meer weten? Via kasbeheerder Henk Postema (hendrik.postema@gmail.com) of via
info@rksheerenhoek.

KERKBEZOEK IN CORONATIJD

KOPPELING LEDENADMINISTRATIE
AAN PAROCHIENIEUWS
Ledenlijsten veranderen bijna maandelijks
en onvolledigheid zit in een klein hoekje.
Daarom testen we op gezette tijden of ons
overzicht nog klopt.
Het kan zijn dat u – ongevraagd- incidenteel of herhaalde malen een blad ontvangt,
waar u niet naar gevraagd hebt. Of: u krijgt
niets en wordt verstoken van informatie,
waarvoor u wel kerkbijdrage betaalt.
Beide gevallen zijn vervelend en willen
we aan elkaar koppelen door onze digitale
ledenbestanden te koppelen aan oudere
papieren bestanden.
Helpt u ons door ons te wijzen op fouten of
onvolledig gegevens? Bij voorbaat dank
Richard Gielens, secretaris parochiekern
en hoofdredactie Parochienieuws.

In juni zijn in onze kerk de kerkdiensten
weer hervat. Er mochten maar 30 mensen
in de kerk, als je naar de viering wilde
komen moest je je van te voren op geven.
Bij aankomst in de kerk moest je je handen
ontsmetten en dan kon je op een gereserveerde plaats gaan zitten om de verplichte
1,5 meter afstand te houden. In een kerk
is dat niet zo moeilijk die is meestal groot
genoeg. Er werd niet gezongen, maar er
werd wel op het orgel gespeeld. De dienstdoende priester reikte met een gelaat-

Kwadendamme
scherm
op de
hosties uit
met een
pincet.
Voor je
die aannam moest je weer je handen
reinigen. Het was een rare, maar prettige
viering en iedereen was blij dat hij weer
naar de viering kon, want een viering op
de televisie kan een viering in de kerk
toch niet helemaal vervangen.
ONDERHOUDSPLOEG
De mensen van de onderhoudsploeg
zoeken nog mensen die hen willen komen
helpen met het onderhoud van de tuin, het
kerkhof, de kerk en de pastorie. Heeft u een
ochtend tijd en wilt u een handje helpen
dan zien ze u graag komen. U kunt altijd
even komen kijken op maandagmorgen.

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.

HERSTART
Na ruim drie maanden keren we beetje
bij beetje terug naar normaal. Hoewel,
normaal, zover zijn we eigenlijk nog lang
niet. Ogenschijnlijk kunnen vele sectoren,
denk aan toerisme, horeca, cultuur, sport,

maar ook kerken, weer gaan doen wat ze
gewoon waren te doen. Maar daaraan
liggen veel regels en afspraken ten grondslag. Met andere woorden: het gaat en
kan niet zonder meer.
Laten we als kerkgemeenschap even
terugblikken: de afgelopen maanden
waren de kerkdeuren geopend op woensdagavond en zondagmorgen. Mensen
kwamen even binnenlopen om een kaarsje
op te steken, even stil te zijn of te genieten
van passende muziek. Vóór Pasen brachten kerk en caritas een bloemengroet
aan onze senioren. Een nieuwe BonifaciusBode lag achter in de kerk en een
nieuwe editie van Parochienieuws is rondgebracht. En vaak was er ook een verse
bloemengroet in de kerk.
Deze maand (juni) bestaat de mogelijkheid
om weer vieringen aan te bieden, hoewel
slechts voor maximaal dertig personen.
Daarvan zei de kerncommissie: laat ons
wachten tot juli, dan is honderd het maximale aantal en hoeft er geen reserveringssysteem opgezet te worden. Dit betekent
dat 5 juli de eerste zondag is sinds 15
maart waarop er weer een viering gaat
plaatsvinden. Natuurlijk met de bekende
afspraken als het gaat om afstand en
hygiëne.
De planning voor de maand juli is nog niet
rond en toont nog wat witte vlekken, maar
deze gaan de komende weken uiteraard
ingevuld worden. Volgens een instructie
van hogerhand mogen zangkoren echter
nog niet ‘optreden’. Vijf koorzangers zou het
maximum zijn, en dat heeft onze koren doen
besluiten om te wachten tot september.
Tot slot: ondanks alles en de ongelooflijk
rare tijden waarin we zijn beland, is er ook
weer optimisme en blijheid dat de maatschappij én onze kerken beetje bij beetje
terug kunnen naar het goede. Gelukkig is
hier in de buurt en in de regio is het aantal
besmettingen erg meegevallen. Dit is
vooral te danken aan de voorzichtigheid
die we met z’n allen hebben betracht.
En uiteraard ook aan al die mensen die
werken bij de zorginstellingen en die voor
onze naasten zorgden alsof het hun eigen
familie was.
Sjaak Uitterhove, voorzitter
parochiekerncommissie
GLASKUNST
Blijkbaar zijn onze kerkramen zo mooi
dat ze zelfs bewonderaars trekken van
buiten de provincie. Sinds kort is in de
rubriek Glaskunst op de website www.
erfgoedroosendaal.nl een prachtige collage te bewonderen van interieurfoto’s

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 p e r s o o n l i j k e begeleiding 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

Richard Ensing
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55x150 Adv Monuta Richard Ensing.indd 1
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Kwadendamme

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

van onze Bonifaciuskerk, met name van
de ramen en de kruisweg. Met een speciaal computerprogramma heeft fotograaf
Caspar Dingjan zijn foto’s zodanig bewerkt
dat het net lijkt of deze recht voor de
ramen zijn gemaakt, waardoor de afbeeldingen een mooie rechthoekige, tweezijdig
symmetrische omtrek hebben gekregen.
Op de bijgaande, bewerkte foto staat een
raam afgebeeld dat niet veel bezoekers

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
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wel eens gezien zullen hebben, omdat het
jammer genoeg een beetje verscholen
gaat achter de overigens prachtig beschilderde hemelboog. Op het raam is de
instelling van het Joodse Paasfeest uitgebeeld (dit gebeurde onder het toeziend
oog van Mozes’ broer Aäron). Tijdens dit
jaarlijkse feest wordt door ieder gezin,
eventueel samen met de buren, een lam
of een bokje geslacht en gegeten, ter herdenking van de uittocht uit Egypte.
Bij het geroosterde vlees worden ook
ongedesemde broden gegeten, omdat het
feest werd ingesteld vlak voor de uittocht,
en er geen tijd meer was om het brood te
laten rijzen.
Dit raam werd, evenals de meeste andere
ramen in het priesterkoor, eind jaren 1920

vervaardigd door atelier F. Nicolas en
Zonen te Roermond en eind jaren 1940, na
grote schade als gevolg van de beschietingen in oktober 1944, gerestaureerd.
Tekst Hans de Vos, foto Caspar Dingjan
HET PENNINKSKE
In grootmoeders kastje vond ik tussen oud
naaigaren een piepklein zilveren penninkje. Het heeft een doorsnede van slechts 9
mm en is maar 0,9 mm dik, dus het is echt
heel klein (zie bijgaande foto). Ook al is het
penninkje oud en inmiddels zwaar gecorrodeerd, toch is er duidelijk een afbeelding
van Maria op te zien. Dit zal de belangrijkste reden zijn waarom het werd bewaard:
een afbeelding van Maria doe je niet weg,
en al helemaal niet als deze van zilver is.
Zilver is inderdaad een waardevol metaal,
maar omdat het penninkje zo klein is,
weegt het slechts 0,6 gram en is het aan
zilver momenteel ongeveer 30 cent waard.
Maar hoe en waarom is dat Mariamuntje
ooit bij oma in bezit gekomen? Toen ik
het onder de lamp en met een vergrootglas nader bekeek, zag ik dat rondom de
afbeelding van Maria de volgende tekst is
gegraveerd: ‘Ô Marie, conçue sans péché,
priez pour nous qui avons recours à vous’.
Dat is Frans voor: ‘Oh Maria, zonder zonde
ontvangen, bid voor ons die toevlucht tot u
nemen’. Het idee van de Onbevlekte
Ontvangenis van Maria is nog niet heel
oud, het dogma werd pas afgekondigd in
1854, dus nu weten we dat het zilveren
penninkje van na die tijd is. De aangegeven tekst wordt, ook nu nog, gebruikt op
de zogenaamde ‘Wonderdadige medaille’,
die werd ontworpen naar aanleiding van
een aantal Mariaverschijningen aan de
Parijse zuster Catharina Labouré. Maar
het penninkje is geen wonderdadige
medaille, want op de achterkant ervan is

niet - zoals bij de medaille - de letter M
met een staand kruis erdoor afgebeeld,
maar de Heilige Jozef en het kindje Jezus.
De tekst op de achterkant luidt: ‘Saint
Joseph, priez pur nous’. De voor- en de
achterkant samen stellen dus de Heilige Familie voor. Aan de bovenkant van

Lewedorp
het penninkje is een bevestigingsoogje
gemonteerd. Zo’n oogje is er waarschijnlijk ook ooit geweest aan de onderkant,
want daar is duidelijk iets afgebroken.
Bij een tweede inspectie zag ik dat er
ook aan de bovenkant een oogje is afgebroken, zodat er oorspronkelijk drie van
dergelijke oogjes zijn geweest. Toen herkende ik het penninkje als een onderdeel
van een rozenkrans: aan de bovenste
twee oogjes was het rondgaande deel van
het gebedssnoer vastgemaakt en aan het
onderste een aanzet met vier kralen en
een crucifix.
Waarschijnlijk heeft oma bij haar
Plechtige Communie in 1906 te Ovezande
een mooie Franse rozenkrans cadeau
gekregen en heeft ze deze tijdens haar
leven letterlijk stuk gebeden. De losse
kralen zijn waarschijnlijk weggegooid,
maar niet het penninkje en het crucifix.
Nadat echter ook het onderste oogje
afbrak, werden beide voorwerpjes apart
bewaard, en uiteindelijk werd alleen het
eerste teruggevonden.
Tekst en foto: Hans de Vos

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

NOG NIET TERUG NAAR NORMAAL.
Hoewel er op dit moment al vier weken
geen ziekenhuisopnames geweest zijn met
corona in Zeeland dienen we toch voorzichtig te blijven en ons aan te passen aan
"het nieuwe normaal". Wat houdt dit voor
ons kerkbezoek in?
Vanaf 5 juli, als er weer een dienst van
Woord en Communie in ons kerkgebouw
zal plaatsvinden, dienen wij ons aan de
nieuwe regels te houden. Dat dit pas op
5 juli plaats vindt met maximaal 100 personen en niet begin juni met 30 personen is
een bewuste keus geweest van de
parochiekerncommissie.
Wij vonden het niet passen dat buitenom
de voorganger, lector, organist, koster
en eventueel een paar koorzangers er
een keuze gemaakt moest worden zodat
pakweg 25 personen er de dienst zouden
mogen bezoeken. Het zou toch erg frustrerend kunnen zijn als u te horen zou krijgen
dat u niet welkom zou zijn in de kerk omdat
de 30 personen bereikt waren. Wij vonden
het passender om te wachten totdat er
100 personen in het kerkgebouw mogen
komen.
We dienen ons wel aan de coronamaatregelen te houden. Ten eerste u
dient vrij te zijn van coronaverschijnselen,
(hoesten, snotteren, koorts) dit moeten
wij u vragen voordat u het kerkgebouw
betreedt. U dient als u niet tot eenzelfde
huishouden behoort 1,5 meter afstand te
houden.
Wij vragen u dringend om de aanwijzing
op te volgen van degene die hiervoor in
de kerk aanwezig is. Ook bij het verlaten
van de kerk dient u deze aanwijzingen te
volgen.
Als we allen hieraan meewerken en wat
begrip tonen kan deze eerste viering na de
uitbraak van de corona een feest worden;
een feest van het weer samen mogen
vieren en weer samen het gevoel mogen
hebben één kerkgemeenschap te zijn.
GELDZAKEN

Iets van totaal
andere orde is het
volgende.
Al jaren hanteren we in onze
kerk een all-in collecte, dat wil zeggen,
u betaalt het ouderwetse plaatsengeld,
kosten misboekje en bijdrage aan de kerk
in één collecte. Diverse kernen hebben
de laatste jaren dit uit elkaar gehaald en
wordt voor het boekje een aparte bijdrage
gevraagd bij het betreden van de kerk en
plaatsengeld en bijdrage voor de kerk in
de collecteschaal. Wij willen hier liever

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
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Lewedorp
schilders- en
afwerkingsbedrijf

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

Kwekerij
Westhof

niet toe overgaan en houden graag de
all-in collecte in stand. Wij willen u echter
wel vragen om de minimale (vrijwillige)
bijdrage te verhogen naar € 1,50.
De kosten welke wij moeten maken voor
aanschaf boekjes, altaarmissaal en verdere benodigdheden zijn de laatste jaren
fors gestegen en willen we deze kunnen
blijven betalen. Helaas zijn we dan van uw
gaven afhankelijk. Wij hopen dat u hiervoor begrip op kunt brengen.
Hopen u allen in de dienst van 5 juli en
daarna weer te mogen begroeten.
De parochiekerncommissie

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

MEDEDELING BETREFFENDE ONDERHOUD KERK.
In het laatste parochieblad las u dat de
kerkhofwerkers in coronatijd toch hun
werk blijven verzetten, top! Ook in de kerk
is er druk gewerkt.
Onderhoud altaarvloer:

Onze vrijwilligers hebben niet
stil gezeten. De
vloer heeft een
nieuwe verflaag
gekregen en is
erg mooi geworden. Dank aan
iedereen die
meegeholpen
heeft.

Schilderwerk:
Wij hebben mondeling vanuit het bisdom
vernomen dat onze aanvraag voor schilderwerk aan buitenzijde pastorie en kerk
is goedgekeurd.
Dit verheugt ons daar deze werkzaamheden nodig uitgevoerd dienen te worden.
Wij hebben met de firma Franse uit Kwadendamme een overeenkomst afgesloten
dat deze werkzaamheden, als het weer het
toelaat, in de maanden augustus / september zullen plaatsvinden.

wordt geschilderd opgeruimd en er wordt
een nieuwe vloer gelegd. Dit werk vordert
ook lekker.
De parochiekerncommissie
OECUMENE

In deze vreemde en moeilijke tijd een
berichtje van
de oecumene
in Lewedorp,
want de
samenwerking
met de protestantse mededorpsbewoners gaat onverminderd door.
De gezamenlijke kerkbesturen zijn weer,
zoals ieder jaar, bij elkaar geweest en
hebben het wel en wee besproken.
Wij zijn blij dat wij elkaar in deze kleine
gemeenschap, zo goed verstaan en
kunnen samenwerken.
Helaas zijn er dingen buiten ons om, zoals
de coronacrisis, die ervoor zorgen dat
niet alles gaat zoals wij dat graag zouden
willen. Een er van is de campingdienst van
28 juni die helaas, om begrijpelijke reden,
niet door kan gaan. Erg jammer want voor
velen is dat echt een samenkomst waar
wij naar uitzien, de sfeer en niet te vergeten de gastvrijheid van de familie Dekker.
Wat gelukkig wel door kan gaan zijn de
gastdiensten.
5 juli: onze eerste dienst, en 19 juli zijn de
mensen van de protestantse kerk bij ons
te gast.
Op 30 augustus zijn wij te gast bij de p.c.
kerk, maar dat geeft een groot probleem,
want door de anderhalve meter regel is
deze kerk te klein.
Een mooi voorbeeld van samenwerking
maakt het toch mogelijk om die gastdienst
door te laten gaan.
Want de vraag kwam, mag het dan in de
RK Kerk, want die is groot genoeg.
Dus is er 30 augustus om 10 uur een
protestantse dienst in onze kerk waar wij
te gast zijn.
Wij hopen als twee kerken in Lewedorp er
samen iets moois van te maken, in deze
toch wel onzekere tijden.
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A4 flyers*

voor maar

Sacristie opknapbeurt:
Ook de sacristie moet er aan geloven. Er

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 begeleiding, kwaliteit en scherpe prijs hoog in het vaandel!
Ook bij een beperkt budget denken we graag met u mee!

drukkerijdriedijk.nl
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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

drukkerij en
ontwerpstudio

de oecumenische werkgroep
VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN
20 juli parochiekernvergadering 19.30 uur

Oost-Zuid Beveland

Ovezande

Striepseweg 4,4435 RL Baarland

Verzorgt de gehele uitvaart
met Zorg en Respect...

0113-639108
06-40484076

Parochiekern
OOST-ZUID BEVELAND

Parochiekern
OVEZANDE

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

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

OECUMENISCHE BUITENDIENST

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

LIEF EN LEED

Op 9 augustus hebben we een oecumenische buitendienst op het terrein voor het
Jeugdhonk ‘Answest’ aan de Binnenhaven
te Hansweert in samenwerking met
Hervormde Gemeente Hansweert/Schore.
Voorgangers zijn Erik Tramper en Alida van
Veldhoven. Thema van de viering: ‘Kracht
in onmacht’.

Graag een stoeltje meenemen en 1,5 meter
afstand van elkaar bewaren.
De dienst begint om 9.30 uur.

Overleden
In de uitzonderlijke leeftijd van 106 jaar is
op 17 juni Pieternella van de Dorpel overleden. Ze was op 4 januari 1914 te
's-Gravenpolder geboren. Een groot deel
van haar leven heeft ze in Den Haag
gewoond en gewerkt. De laatste dertig
jaar was ze weer terug in Zeeland op
Ovezande. Ze verbleef uiteindelijk in
Ter Valcke te Goes. Nel heeft daar het
sacrament der zieken ontvangen, en is na
een kerkelijke uitvaart op 23 juni in 'Het
Zeeuwse Land' gecremeerd.
EEN NIEUW BEGIN
De ervaringen met de eerste live vieringen
in juni, na maanden stil te hebben gelegen,
zijn goed. Het reserveringssysteem voor de
hele maand juni is prima verlopen. Iedereen heeft een uitvoerige brief met opgaveformulier ontvangen. Wekelijks hebben
zich tussen de 28 en de 30 mensen aangemeld. De systematiek van vragen naar
gezondheid, handgel, eenrichtingsverkeer
(bij binnenkomst + communie + uitgaan
van de kerk) en naar hun plaats begeleiden

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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verloopt ordentelijk. Men let goed op zichzelf en elkaar.
We zijn nu ook aan het kijken naar juli. Dan
is in Ovezande geen reserveringssysteem
meer nodig. Met de verplichte 1,5 meter
afstand en dergelijke voorschriften kunnen
we ongeveer 65 mensen plaatsen. Dat is
normaliter voldoende. Er gaan wekelijks
best wat uren voorbereidingswerk in zitten.
Verder is veel, heel veel van onze bijzondere plannen niet door kunnen gaan. Bij nogal
wat van deze evenementen was er al veel
energie en tijd ingestoken door vrijwilligers.
Helaas… maar, zodra er groen licht gegeven werd voor kerkdiensten op beperkte
schaal, rukte de schoonmaakploeg uit om
de kerk weer piekfijn klaar te maken.

Tijdens de lock-down hebben we geprobeerd om het dorp en de parochianen bij
de kerk betrokken te houden. Van de twee
wekelijkse openstellingen werd zeker
gebruik gemaakt. We hebben tussentijds
goede informatie proberen te verstrekken.
De paaswens aan de parochianen en alle
mensen uit het dorp viel goed in de smaak.
We kregen positieve reacties op de onder
alle parochianen verspreide Pinksterwens
met het passende rode geurkaarsje.
Net voor start van de coronacrisis hebben
we in onze parochiekern een tijdcollecte
uitgezet. Dit voor een aantal wat kleinere,
overzichtelijke taken die huidige breed ingezette vrijwilligers wat kunnen ontlasten. Er
is flink op gereageerd door ongeveer vijftien
potentiële nieuwe vrijwilligers. Dat kunnen
we nu ook verder gaan oppakken.
Ad Schenk
DOORLEVEN IN TIJDEN VAN
BENAUWENIS
Het stilvallen van de meeste kerkelijke
activiteiten viel samen met een langdurige
periode van zonovergoten lenteweer. Veel
te droog voor de boeren, terwijl het voor
andere mensen een soort vakantie kon
lijken. Bij de zeldzaam geworden ontmoetingen ervoeren we dat we elkaar misten.
Het was vooral spijtig dat de vieringen
in de Goede Week en de communie- en
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vormselvieringen niet door konden gaan.
Des te kostbaarder en dierbaarder waren
de momenten van inkeer op woensdagavond en zondagochtend. Een bijzondere
ervaring hadden we ook met Hemelvaartsdag. Via de pers was bekend gemaakt, dat
mensen aangemoedigd werden de veldkapel te bezoeken en in het wild of in eigen
tuin geplukte bloemen achter te laten. Aan
het eind van de dag was Maria omringd
door een bloemenzee.
Iedere zondag kwam de kerk van Ovezande
op Omroep Zeeland. Opnames van Eerste
Paasdag dienden als intro voor het wekelijkse programma “Geloven in Zeeland”,
waarin steeds andere kerkgebouwen en
kerkgenootschappen aan elkaar gekoppeld werden. Heel de verscheidenheid
van de Zeeuwse kerk kwam voorbij: van
doopsgezind tot de Turkse moskee, en van
oud-katholiek tot Leger des Heils. Deze korte
diensten zaten ook nog eens goed in elkaar
en voorzagen in een behoefte aan zingeving.
Ook de komende maanden zal het nog
veel proberen zijn, en dan gaat er ook wel
eens wat mis. Op deze situatie waren we
niet voorbereid. Alle plannen die we willen
maken, staan tussen haakjes. Want er kan
zo weer iets gebeuren waardoor we de zaak
weer heel anders moeten aanpakken, of
van bepaalde ideeën afzien. Het is in ieder
geval een periode waarin we veel leren. En
hopelijk verdiept het onze onderlinge band.
Marinus Bierens

MARIA HEMELVAART
Op 16 augustus vieren we Maria
Tenhemelopneming, het patronaatsfeest
van onze parochiekern. Na de viering op
zondagochtend willen we graag naar de
veldkapel aan de Oude Ovezandseweg
wandelen. Dat zal dan nog wel met inachtneming van de anderhalve meter afstand
moeten. Maar omdat het in de buitenlucht
is, zal dat toch wel mogelijk zijn. U wordt
van harte uitgenodigd om een bloemenhulde voor Maria mee te nemen. Daar
zullen vazen staan om ze in te zetten.
Of het mogelijk is een kopje koffie en een
versnapering aan te bieden, zullen we pas
tegen die tijd kunnen beslissen. Dan wordt
dat in ieder geval nog bekend gemaakt.
OPEN MONUMENTENDAG
De jaarlijkse openstelling van de kerk met
de monumentendagen begin september
zal dit jaar waarschijnlijk niet doorgaan.
TERUGKOMVIERING
Er wordt gezocht naar een manier om
de terugkomviering voor dopelingen op
zondag 20 september wel door te laten
gaan. Ook worden de communicanten en
vormelingen, die hun feestje dit voorjaar
moesten missen, daarbij betrokken. Over
de precieze invulling van die viering en
samenzijn volgt tegen die tijd nog nader
bericht.

Schouwen-Duiveland

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

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

regels en aanwijzingen houdt.
Voor voorgangers, kosters, acolieten,
organist, secretariaat medewerksters,
vrijwilligers die voor de bloemen zorgen,
schoonmaaksters en kerkgangers is het
vreemd. Het is alsof we compleet opnieuw
beginnen. We moeten onze weg in deze
nieuwe tijd nog vinden.
Met de aanmeldingen voor het bijwonen
van een viering loopt het niet heel hard (al
zaten we, in Zierikzee, op 7 en 14 juni bijna
vol). Op 7 juni hebben we (in Zierikzee) na
de dienst koffie gedronken. Dit kan binnen
in het parochiecentrum met maximaal 22
personen. Als het mooi weer is kan dit
natuurlijk met meer mensen, omdat we
dan ook gebruik kunnen maken van onze
binnenplaats. Het was en is fijn om elkaar
dan te ontmoeten.
In juli kunnen we weer (met maximaal 100
mensen) naar de kerk. Ik hoop dat dan
eenieder zijn/haar weg naar onze kerk(en) weer weet te vinden.

WEER OPSTARTEN
Vanaf 7 juni jl. mogen we weer naar vieringen in onze eigen kerk(-en), maar dan wel
volgens de richtlijnen. Onze vrijwilligers
hebben er voor gezorgd dat de maatregelen ten behoeve van die richtlijnen netjes
zijn uitgevoerd.

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

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

Specialist in PVC vloeren

RUBEN DE JONGE

Bij het koffie drinken (in Zierikzee) kan
men dan onze nieuwe blokhut bewonderen en de tuin. De blokhut is af en ook al
ingericht. Er wordt nu gewerkt aan een
overkapping voor o.a. onze steiger.

Heerenstraat 9
0113 351311
Www.totaalwonendejonge.nl

Tot ziens in onze kerk(-en).
Erik Steegmans
In de maand juni mogen er slechts 30
mensen per dienst een viering bijwonen.
Ik merk dat mensen nog voorzichtig en
terughoudend zijn, maar we kunnen het
veilig doen, mits iedereen zich aan de

OPENING SECRETARIAAT
In de maanden juli en augustus is het
secretariaat uitsluitend op donderdagochtend geopend van 9.30-11.30 uur.

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
- Thaddy de Deckere, parochievicaris
T: 06-26276050
E: thaddeusmhm@gmail.com
- 	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:
nummer 6 verschijnt op
vrijdag 4 september
Kopij inleveren voor
zondag 23 augustus

HOOP ALS BEWUSTE KEUZE (4)
Het woord God wordt al eeuwen omgeven
met ballast en met beelden die ons van de
ervaring die wij God zouden kunnen noemen
weghouden. Een kind dat ’s avonds met verwondering naar de sterrenhemel kijkt wordt
zich bewust van zijn bestaan en vraagt zich
af waar die onmetelijke ruimte ophoudt en
of die er ook is als het niet kijkt? Ooit was er
niets, de aarde ontstond, de plaats waar ik
nu ben, het heelal die enorme ruimte en nu
ben ik er ook. Misschien vraagt het zich wel
af, wat is er tussen mij en die oneindigheid?
Als jong mens word je al snel een onderdeel
van de materiële wereld waarin je opgroeit.
Als volwassenen vragen we ons af: zijn
er geen twee werkelijkheden en zo ja hoe
kunnen we daarmee omgaan? Hoe houden
we het mysterie dat we als kind hebben
ontdekt in onszelf wakker? Hoe kunnen we
voorkomen dat we niet helemaal verdwijnen
of opgaan in de wereld van uiterlijkheden?
Veel mensen ervaren een onrust die zich
laat omschrijven als heimwee naar het
onbekende en twijfels over de wereld
waarin we ons niet altijd thuis voelen. Dat
brengt ons bij de zoektocht naar een plaats
waar die twee werelden of horizonten
samenvallen. De innerlijke wereld en de
uiterlijke wereld, de spirituele wereld en
de wereld van alle dag, het hemelse en
het aardse bestaan. Deze reis is vaak lang,
soms zwaar en met veel obstakels. Jezus
van Nazareth leert ons erin te geloven dat
het de moeite waard is om die tocht te gaan.
De weg van liefde en van hartstocht, naar
de plaats waar deze twee werelden één
zijn: diep in onszelf, in de ontmoeting met de
medemens, de ander en in onze relatie met
God onze Vader.
Zoals de apostelen na het Pinksterfeest
op weg gingen om de blijde boodschap uit
te dragen, zo moeten ook wij - gedoopte
Christenen - de boodschap van geloof, hoop
en liefde verder brengen onder diegenen
die het willen horen. Ieder mag dat doen op
zijn eigen manier en naar eigen vermogen.
Zoals Paulus schreef in een brief aan de
Korintiërs: ‘Aan de een wordt door de Geest
het verkondigen van wijsheid geschonken,
aan de ander door diezelfde Geest het overdragen van kennis; de een ontvangt van de
Geest een groot geloof, de ander de gave
om te genezen. En weer anderen de kracht
om wonderen te verrichten, om te profeteren, om te onderscheiden wat wel en wat
niet van de Geest afkomstig is, om in klanktaal te spreken of om uit te leggen wat daar
de betekenis van is. Al deze gaven worden
geschonken door een en dezelfde Geest, die
ze aan ieder afzonderlijk toebedeelt zoals hij
wil.’ (1 Kor. 12: 8-11)

Er zijn veel inspirerende
teksten – ook van Nederlandse zangers - die ons hoop
en inspiratie kunnen geven. Wanneer
we onze verwondering niet hebben verloren
kunnen we hun boodschap verstaan en aan
de slag gaan. Het lied van Huub van der
Lubbe van De Dijk: ‘Dat zou mooi zijn’ is zo’n
lied dat ons aanspreekt en goed aansluit bij
het visioen dat in het boek Openbaringen
van de apostel Johannes wordt beschreven:
‘Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe
aarde.’ (Op. 21:1)

Dat zou mooi zijn
(tekst: Huub van der Lubbe)
kon je met een liedje maar
de honger laten stoppen
de armoe doen verdwijnen
voor eens en voor altijd
kon je door een liedje maar
de wapens laten droppen
de zon weer laten schijnen
dan deed ik dat geheid
kon je met een liedje maar
het wereldleed oplossen
een eind maken aan oorlog
aan haat en aan geweld
dat je met een liedje weer
woestijnen kon bebossen
dat de oceaan weer schoon werd
de ozonlaag hersteld
dat zou mooi zijn
dat zou mooi zijn
dat werd een prachtig lied
met een pracht couplet
en een pracht refrein
maar zo mooi maak ik ze niet
(…..)
In dit vierde artikel van de serie ‘Hoop als
bewuste keuze’ over de toekomst van de
geloofsgemeenschappen in het Samenwerkingsverband boven de Schelde wordt een
appél gedaan op al diegenen die zich voelen
aangesproken door het idee van een Missionaire gemeenschap. Dat is een gemeenschap die zich breed inzet om het evangelie
- de blijde boodschap van Jezus Christus
- te verspreiden en daarmee iets van die
hoopvolle boodschap waar te maken en het
visioen dichter bij te brengen.
J.M. (Han) Bleyenbergh

