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VONK- VLAM-VUUR OF ENKEL ROOK?

Rond 22 april was er in de gemeente Deurne een enorme peel-
brand die met veel moeite kon worden bestreden en uiteinde-
lijk werd geblust.  Veengebieden als deze staan erom bekend: 
in 1857 en 1921 waren dergelijke vuurzeeën ook in het nieuws, 
maar toen was de blustechniek nog van dien aard, dat men vaak 
alleen maar de brand gecontroleerd kon laten smeulen. We 
stonden erbij en keken ernaar…
De bosbranden in Australië vorig jaar en de actuele branden in 
Californië/V.S geven aan dat de natuur in dit opzicht zich niet 
makkelijk laat bedwingen. 

VUUR EN VLAM
In onze kerken gebruiken we ook 
graag en vaak het symbool ‘vuur’. Het 
licht van kaarsen straalt iets warms 
uit, het is levendig en houdt ons ook 
waakzaam. We steken niet voor niets 
kaarsen op als troost en bemoediging 
in zware tijden.

Hoogfeesten en bijzondere gebeurtenissen omringen we ook met 
kaarslicht: te denken valt aan Advent met zijn adventskrans; geen 
kerst zonder kaarsen; het paasvuur in de paasnacht en wie her-
innert zich niet het verhaal van de vurige vlammetjes boven de 
hoofden van de apostelen tijdens Pinksteren? Bij een afscheid 
van een dierbare omringen we de kist bewust met kaarsen…

OPLETTEN GEBLAZEN!
Brandende kaarsen mag je nooit alleen laten! Dat werd je als 
kind goed ingepeperd. Natuurlijk hoorde daar ook de waarschu-
wing voor lucifers bij, want spelen met vuur blijft gevaarlijk. De 
tijd van vuurstokjes ligt achter ons; automatische ontsteking (hoe 
het ook werkt?) dat is het toverwoord!

DE VONK MOET OVERSLAAN
De gelijkenis van de wijze en dwaze 
maagden (parabel uit het Nieuwe Testa-
ment, Matteus 25 1-13) die hun lampen 
brandend moesten houden, is voor 
velen een minder bekend verhaal: we 
zijn wel waakzaam, maar dan op andere 
gronden dan onze voorouders. Het 

appeltje voor de dorst wordt sneller opgegeten, omdat we eerder 
dorst hebben dan vroeger. We leven nu en maar één keer…en de 
dag des oordeels is voor jongeren vaak ‘oude koek’.
Zoals ambachten vroeger werden overgedragen van vader op 
zoon, kiest ieder kind nu een eigen loopbaan. Doe wat je leuk 
vindt en ruim overbodige ballast op.
Dat hierdoor een schat aan ervaring verloren gaat, nemen we 
(onbewust) op de koop toe. We gaan naar een museum voor oude 
gebruiken en soms naar een kerk als er aanleiding toe is: een 
afscheidsdienst herinnert ons dan aan een verleden, dat eertijds 
gemeengoed was.

VUURGEVAARLIJK?
Mogen we genoegen nemen met een uitgeblust geloofsgevoel, 
of proberen we (als een veenbrand) toch die geestdrift -niet altijd 
goed zichtbaar- door te geven? 
Voor sommigen is de tuin een paradijs, waar het goed toeven is. 
Bij regelmatig onderhoud en aandacht krijg je loon naar werken, 
maar het uurloon wordt veelal in natura uitbetaald.
Voor anderen is tuinonderhoud een gruwel en worden karren-
vrachten grind en klinkerwerk aangevoerd om de natuur onder de 
duim te houden. Korte metten ermee en gemak dient deze mens.
Er zijn en blijven mensen die het vuur uit hun sloffen lopen om 
de fakkel brandend te houden.  Elk vonkje hoop op toekomst en 
voortgang is voor hen een doel op zich.  In dat licht moet men ook 
de geloofsestafette zien, die afgelopen periode tussen Pinksteren 
en Maria Tenhemelopneming in ons bisdom van parochie naar 
buurparochie ging. Het vuur werd niet altijd makkelijk overge-
dragen. De een wilde zich niet branden aan godsdienstige zaken; 
de ander werd er niet koud of warm van…
Bewondering en gepaste waardering voor deze fakkeldragers. 
Laten we hopen dat hun elan voor nieuwe bezieling niet in rook 
zal opgaan.

Foto’s: Florien en Bert 
de Hond brengen op 15 
augustus het pinkstervuur 
naar de Lievevrouweparo-
chie in  Bergen op Zoom.
Charlotte den Toonder krijgt het vuur uit handen van Ria Mangnus 
(vanuit de H. Mariaparochie Walcheren aangeboden) tijdens de 
viering op 11 augustus te Goes.

Inleidend woord van de hoofdredacteur…

‘In vuur en vlam staan’ heeft zowel een positieve als negatieve lading: we zien graag enthousiaste mensen die 
geestdriftig hun werk doen en taken aanpakken. Anderzijds maakt het ons bang: beelden van bosbranden, blik-
seminslagen of een brandende Franse kathedraal…
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GERICHT OP MORGEN  

Nu de zomerperiode achter de rug is, nemen we de draad van de 
dagelijkse bezigheden weer op. Misschien zijn sommigen onder 
ons nog erop uit getrokken, wellicht naar minder verre oorden 
dan oorspronkelijk gepland. Anderen zijn thuis gebleven, noodge-
dwongen of mogelijk als vrije keuze. Maar ook als je thuis bleef, 
kan het zijn dat je in gedachten verbonden was met mensen 
verder weg. Ook zo worden afstanden overbrugd.
 Onderweg zijn – fysiek of in gedachten – is een bezig-
heid die hoort bij het menselijke leven. Niet alleen leggen we in 
ons leven feitelijk wegen af van A naar B. Maar we voltrekken 
ook een levensweg, die ons hopelijk brengt bij de bestemming 
die voor ieder van ons is weg gelegd. Zo kun je in je beroep, in je 
relaties met anderen, in vrijwilligerswerk of in het uitoefenen van 
een mooie hobby gestalte geven aan de levensweg, die jou maakt 
tot wie je bent. En daarbij zullen ook tegenslagen en teleurstel-
lingen deel uitmaken van de manier waarop je wordt gevormd tot 
jouw eigen persoonlijkheid.

WAT KAN ZIJN 
In het ontwikkelen van ons persoonlijke levensproject krijgen we 
allemaal te maken met omstandigheden, die we liever anders 
zouden zien. Dan heb ik het niet alleen over ernstige ziekte, het 
verlies van een dierbare of gebrouilleerde verhoudingen in ons 
eigen leven. Maar dan gaat het ook over ten hemel schreiende 
situaties van kinderen die op de vlucht zijn zonder hun ouders, 
over mensen die als loonslaven moeten werken in onterende 

omstandigheden, over slachtoffers van mensenhandel. De wereld 
waarin wij leven is niet alleen maar zonnig en vervuld van muziek 
en harmonie. Maar het verlangen naar zo'n wereld kan aanzetten 
om waar mogelijk iets bij te dragen aan die droom van een vreed-
zame, menswaardige wereld.
 Die droom noemt Jezus het koninkrijk van God. Die 
droom maakt dat hij gericht was (is!) op wat kan zijn, op wat nog 
gerealiseerd moet worden. Die droom maakt, dat zijn en onze blik 
is gericht op morgen en dat het verlangen naar verbetering van 
ons samenleven ons hart in vuur en vlam zet. Maar het is goed 
om te beseffen, dat we voor dit project, deze droom niet teveel 
moeten kijken naar wat geweest is. Dat vraagt van ons de moed 
om los te laten wat niet meer terug komt. Terugverlangen (feitelijk 
past dit woord niet in ons gelovige vocabulaire) naar wat voorbij 
is, helpt niet om de droom van Gods koninkrijk naderbij te brengen. 
'Wie de hand aan de ploeg slaat, maar omziet naar wat achter 
hem ligt, is ongeschikt voor het Rijk Gods,' zegt Jezus (Lc 9,62).

 GETUIGEN VAN ONS GELOOF
Dat valt ons niet altijd gemakkelijk. Want we zijn geneigd om 
met een zekere weemoed en veelal ook met meer of minder ver-
driet te kijken naar de tijd waarin onze kerken konden rekenen 
op grote aantallen. Toch moeten we daar niet op inzetten. Wat 
geweest is komt niet meer terug. Het zou getuigen van ons 
geloof, wanneer we de bereidheid hebben om een onzekere, 
maar wel hoopvolle toekomst in te gaan. Een toekomst die ons 
ongekende vergezichten en uitdagende perspectieven laat zien. 
Een toekomst waarin we meer koersen op kwaliteit dan op kwan-
titeit. Een toekomst waarin het werken aan barmhartigheid en 
gerechtigheid, aan vrede en verzoening meer aantrekkingskracht 
genereert dan jammeren over wat voorbij is. Een toekomst die wij 
dichterbij kunnen bidden als we in ons hart ruimte maken voor de 
werking van Gods Geest.
 Pas als we gericht zijn op zo'n toekomst, op zo'n 
'morgen', zijn we 'geschikt voor het Rijk Gods'.

Wiel Hacking 

KERSTVIERINGEN IN CORONATIJD
De ontwikkelingen in verband met de coronapandemie zijn naar het zich laat aanzien 
nog lange tijd onzeker. We merken dat het kerkbezoek door de crisis ook is beïnvloed. 
Gelukkig weten ook best veel mensen de weg te vinden naar het livestreamen van 
kerkdiensten.
 Het lijkt nog ver weg, maar de vieringen van Kerstmis zullen ons ook voor 
vragen stellen die te maken hebben met een beperkte toegang tot de vieringen. Daar 
komt nog bij dat de vereiste ventilatie, die in de zomerperiode relatief weinig pro-
blemen opleverde, in de winterdagen lastiger te realiseren zal zijn. Precies dit ventila-
tieprobleem vraagt nog nader onderzoek van alle betreffende kerkgebouwen.
 Wat dit concreet betekent voor de specifieke vieringen met kerstmis kan op 
dit moment nog moeilijk gezegd worden. Maar het is van belang om nu al rekening 
te houden met beperkt mogelijkheden. In de volgende nummers van Parochienieuws 
zullen we u op de hoogte houden van de maatregelen die genomen moeten worden.

Namens het pastorale team,
Wiel Hacking

DANK!
Veel kaartjes, e-mails, appjes, 
PB-tjes via Messenger, bemoedi-
gende woorden en bloemen hebben 
mij geraakt en goed gedaan tijdens 
de maanden waarin ik gedwongen 
rust moest nemen om op verhaal en 
op adem te komen. Het medeleven 
dat daarin werd uitgedrukt heeft mij 
geholpen om nieuwe krachten op te 
doen, zodat ik het laatste jaar vóór mijn 
pensioen fris en enthousiast mijn werk 
mag doen ten behoeve van de parochie 
en het evangelie.

Wiel Hacking

3



Algemeen

PINKSTER- & GELOOFSESTAFETTE in het bisdom Breda

De bedoeling was dat alle parochies konden meedoen, met de 
vrijheid om de estafette en de wissels op hun eigen manier te 
organiseren, steeds rekening houdend met de overheidsmaatre-
gelen i.v.m. de coronacrisis. Het bisdom gaf de wisselplaatsen 
en -dagen aan.

ELEMENTEN VAN DE ESTAFETTE
•  het Pinkstervuur, meegedragen in een draaglamp;
•  een geloofsgesprek tussen tenminste drie mensen, inclusief een 

lid van het pastorale team, tot maximaal twaalf;
•  een geloofsbrief aan de volgende parochie, die voortkomt uit 

dat gesprek;
•  tenminste twee ‘blijde boodschappers’ (lopers, fietsers, enz.), 

die met het vuur en de brief op weg gezonden worden vanuit 
een eucharistie- of gebedsviering;

•  de overhandiging van het vuur en de brief.

Zo begon de uitnodiging, met daarin de vraag, om deel te nemen 
aan een geloofsgesprek. Dit gesprek was onderdeel van een 
Pinksterestafette, waarbij het vuur van Pinksteren vergezeld van 
een mooie geloofsbrief van parochie naar parochie doorgegeven 

zou worden: het hele bisdom door. Meerdere mensen werden 
gevraagd, sommigen zagen het niet zitten of waren op de 
geplande datum op vakantie. 

Tien mensen uit de Pater Damiaanparo-
chie zeiden: ja ik doe mee! Wat bracht 
ieder van ons tot die keus? Werden we 
geprikkeld door de vraag? Sprak de Hei-
lige Geest, het Pinkstervuur ons aan? 
Hoopten we gelijkgestemden te ont-
moeten? Hoopten we nieuwe inzichten 
te krijgen? Werd er eindelijk een keer 
naar ons geloof gevraagd, zodat we er 
over konden praten?

Voor iedereen van ons was de reden om mee te doen anders. 
Nieuwsgierig naar wat ons te wachten stond, namen we plaats 
aan tafel in een grote kring en één deelnemer was op de laptop 
via Zoom aanwezig. Pastoor Van Hees ging voor in gebed. Daarna 
vertelde pastoor Paul Verbeek wat de bedoeling was: Het ging 
deze avond om  twee vragen. 

OKTOBER: WERELDMISSIEMAAND 2020

Gelukkig de vredestichters: Stemmen van hoop in West-Afrika
Onder het motto ‘Gelukkig de vredestichters’ (Matteüs 5,9) voert 
Missio Pauselijke Missiewerken dit jaar de campagne voor de 
Wereldmissiemaand. Te midden van grote problemen als honger, 
armoede, terreur en de coronapandemie in West-Afrika wil 
Missio stemmen van hoop laten horen.

VREDE ONDER DRUK
Niger en Nigeria waren lange tijd, samen met buurlanden in 
de Sahelregio, een voorbeeld van vreedzaam samenleven van 
mensen van verschillende religies en etnische groepen. Ondanks 
grote problemen als armoede en honger was er sprake van een 
relatieve stabiliteit. Maar de laatste jaren is die vrede onder druk 
komen te staan. Islamitische terreurgroepen breiden zich over 
steeds meer landen uit.

STEMMEN VAN HOOP
Te midden van oplaaiende conflicten en problemen als honger, 
armoede en nu ook de coronapandemie klinken echter ook 

stemmen van hoop. Stemmen van zusters, priesters, bis-
schoppen, leken van de katholieke kerk die zich actief inzetten 
voor vrede tussen christenen en moslims en tussen etnische 
groepen. Want alleen samen kan men de problemen het hoofd 
bieden.

ZUSTER MARIA VITALIS TIMTERE
Deze stemmen van hoop wil Missio in de Wereldmissiemaand 
laten horen. Zoals zuster Maria Vitalis Timtere in Yola, Nigeria. Zij 
zorgt voor families die gevlucht zijn voor Boko Haram en al jaren 
in provisorische hutten wonen op het terrein van de kerk, dat 
bisschop Stephen Mamza meteen ter beschikking stelde. Zuster 
Maria: “Ik ging naar de gezinnen. Eerst spraken we over hygiëne 
en gezondheid. Daarna echter vertelden de mensen mij hun ver-
halen van de vlucht. Ik luisterde en bemoedigde hen om niet op te 
geven.” Niet opgeven is ook nu met de coronacrisis het motto.

Zr. Maria Vitalis Timtere op bezoek in het vluchtelingenkamp in 
Yola, Nigeria | Foto: H. Schwarzbach
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Algemeen

* Wat heeft de coronatijd met jou gedaan? 
* Van wie heb jij het geloof ontvangen?                                         
(Met daarbij de opdracht om alleen naar elkaar te luisteren en 
niet in discussie te gaan.) 

Met werd na het horen van onze opdracht even stil in de groep, 
we keerden even naar binnen in ons zelf. Lieten de vragen op ons 
inwerken en legden de vragen voor aan ons hoofd en aan ons 
hart. Toen kwamen de verhalen. Er werd geluisterd en gedeeld, 
er was openheid en respect en het mooiste van al …..  
we voelden God in ons midden! 

We willen vanavond op het feest van Maria ten Hemelopneming 
met u , parochianen van Bergen op Zoom, delen wat het geloof 
voor ons betekent, waar we de heilige Geest aan het werk voelen 
om zo het vuur wat in ons brand aan jullie door te kunnen geven 
en te kunnen delen. We waren het er over eens dat we een brief 
aan jullie wilden beginnen met: Broeders en Zusters, ………..
een aanhef waarbij we allen gelijk zijn, zonder onderscheid. En 
dan, terugkijkend op een tijd die achter ons ligt, maar waar we 
tegelijk ook nog midden in zitten. Het is goed om dan met elkaar 
te praten, wat Corona met ons doet, hoe we daarin God met ons 
mee voelen gaan, of Hem soms juist missen en Hem zoeken. We 
kunnen elkaar hierin sterken en het vuur van de Heilige Geest, 
dat op zoek is naar zuurstof weer op doen laaien! Want onze ver-
halen zijn eigen en persoonlijk, maar zeker ook herkenbaar voor 
velen. We willen wat van onze verhalen symbolisch aan u ver-
tellen. Als een wandeling door een tuin, waar gewerkt en gerust 
wordt, waar inspiratie, inzicht en voedsel te vinden is, waar een 
vuurkorf staat te smeulen en waar, voor wie goed luistert, God 
tegen ons praat. 

Als we op een ochtend in de vroege lente de tuin in gaan, hangt 
er boven ons hoofd een zware donkere dreigende wolk. Er is 
onweer op komst! De wind steekt op, we kijken de tuin rond en 
zien daar prille kwetsbare gewassen en bloesems aan de bomen. 
We kijken naar de dreigende wolken aan de hemel en prevelen 
een stil gebed naar boven:
Lieve Heer, mogen deze prille gewassen en de bloesems aan de 
bomen, maar ook de jaren oude eik, die in warme zomers verkoe-
ling geeft, gespaard blijven als zo meteen het noodweer losbarst?
Dank U wel Heer! 

Snel gaan we naar binnen om te schuilen en af te wachten wat 
er komen gaat. Er staat nog van alles in de voorraadkast dus we 
hoeven voorlopig niet naar buiten voor boodschappen en we 

pakken een spelletje uit de kast. We maken er maar het beste 
van. Dan barst het onweer los en duurt lang. Alle nieuwszen-
ders houden ons de hele dag op de hoogte, het voelt angstig, 
wat is er aan de hand? Zullen wij straks ook schade hebben? 
Als we door het raam naar buiten kijken, zien we dat er mooie 
bloemen geknakt zijn onder het noodweer en zien we mensen 
lopen in regenpakken en laarzen. Ze zetten omgevallen schut-
tingen recht en slepen afgebroken takken weg. Ze helpen elkaar 
en vormen een ketting van verbondenheid om het natuurgeweld 
te trotseren en de zwakkere gewassen te beschermen. Dan luwt 
het noodweer, al blijven er wel wolken boven de tuin hangen. 
Maar de zon breekt door en voorzichtig komt iedereen één voor 
één naar buiten en pakt zijn tuingereedschap uit de schuur. Men 
begint met schoffelen en wieden. Er is in de tuin ruimte genoeg 
voor iedereen. Er worden nieuwe zaadjes gezaaid, de overwoe-
kerende en verstikkende wingerd wordt zo goed mogelijk ver-
wijderd en langzaam ontvouwen zich de mooiste bloemen in de 
meest diverse kleuren en samen vormen ze een prachtig geheel. 
Dit verrast ons en maakt ons dankbaar. Soms leunt er even 
iemand op zijn schoffel en mijmert over allen die door het nood-
weer getroffen zijn. Eén van ons plukt een mooie bos bloemen 
en brengt die later op de dag bij iemand die nog niet naar buiten 
durft. En soms vleit iemand zich neer op het bankje onder de 
oude eik om even bij te tanken. De eik is gelukkig in het nood-
weer gespaard gebleven. Zijn wortels vinden hun weg diep in de 
aarde en hij staat stevig, bestand tegen menig natuurgeweld. Hij 
is gepland door onze ouders of voorouders en als je stil op het 
bankje onder zijn bladerdak zit en misschien je ogen sluit, hoor je 
de Heilige Geest in het ruisen van de wind en misschien voel je 
dat je er door aangeraakt wordt. Als je je hart ervoor openstelt, 
hoor je dat God daar tegen je praat, dat Hij bij jou is en je niet los 
laat. Daar mag je op vertrouwen. 

Als voor vandaag het werk in de tuin gedaan is, komen alle 
10 mensen uit de Pater Damiaanparochie samen met Pastoor 
Fons van Hees en pastoor Paul Verbeek rond de oude eik zitten. 
We gooien wat houtblokken in de nog smeulende vuurkorf en 
het vuur wakkert aan. Het geeft ons warmte en verlicht ons in 
de avondschemering. Er wordt gelachen, gepraat en verhalen 
gedeeld. Op deze bijzondere plaats, onder de oude eik, worden 
we opnieuw aangeraakt door de Heilige Geest en vertellen elkaar 
over het zaadje dat ooit in ons eigen hart geplant is. Het geloof 
in God wat in ons zijn eigen weg steeds weer vindt en wat in de 
loop van de tijd wortel schiet en groeit. Door alles wat wij tot nu 
toe tegen zijn gekomen op ons levenspad. Nu we zo met elkaar 
over ons geloof praten lijken de zaadjes verder tot bloei te komen 
en vormen ze samen de prachtige kleurrijke bloementuin waar-
over we u zojuist vertelden. Waar we steeds van kunnen blijven 
stekken en kunnen delen met de mensen om ons heen. En stille-
tjes beseffen we: dit willen we blijven doen! De meegebrachte 
boterhammen worden uit de tassen gehaald en iemand heeft nog 
een fles wijn bij zich. We maken een kruisteken en eten samen! 
En het mooist van al……we voelen God in ons midden! Nu we 
vandaag het feest van Maria ten Hemelopneming mogen vieren 
willen wij haar in deze viering hulde brengen met bloemen uit de 
tuin rondom de oude eik.

Charlotte den Toonder
Foto: website bisdom Breda.
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  Kerkdiensten

Zaterdag 5 september
19.00 uur  Heinkenszand
 W. Hacking-Viering van W&C
 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
 H. Buijssen-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
 T. Brooijmans-Eucharistieviering
 Con Dios (ged)
11.00 uur  Kwadendamme
                 W. Hacking – Viering van W&C
11.00 uur  Haamstede
                 N. Polet-Viering van W&C 
11.00 uur  Goes
                 Th.de Deckere-Eucharistieviering
                 Con Amore
16.00 uur  Zierikzee
                 Th. de Deckere-Vesperviering
                 W. Boer organist

Dinsdag 8 september
09.30 uur  Goes
                 F. van Hees-Eucharistieviering

Woensdag 9 september 
14.00 uur  Lewedorp De Kraayert
                H. Buijssen-Eucharistieviering

Donderdag 10 september 
08.40 uur Haamstede
 Th. de Deckere-Lauden
09.00 uur  Haamstede
 Th. de Deckere-Eucharistieviering

Zaterdag 12 september
19.00 uur  Lewedorp
                F. van Hees-Eucharistieviering
                 A. van Veldhoven
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
                A. van Veldhoven
                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
11.00 uur  Haamstede
                J. Heezemans-Viering van W&C
11.00 uur  Goes   
                F. van Hees –Eucharistieviering

                A. van Veldhoven
                W. Boer en Cantors

Dinsdag 15 september
09.30 uur  Goes
 F. van Hees-Eucharistieviering

Woensdag 16 september
14.00 uur  Lewedorp De Kraayert
 F. van Hees-Eucharistieviering

Donderdag 17 september 
08.40 uur Haamstede
 Th. de Deckere-Lauden
09.00 uur Haamstede
 Th. de Deckere-Eucharistieviering

Zaterdag 19 september
19.00 uur  Heinkenszand
               Th.de Deckere-Eucharistieviering
 Dameskoor

Zondag 20 september
25e zondag door het jaar
Vredeszondag
09.00 uur  ’s-Heerenhoek
  F. van Hees-Eucharistieviering
09.30 uur  Ovezande
 W. Hacking-Viering vanW&C
09.30 uur  Hansweert
 H. Buijssen-Eucharistieviering
10.00 uur  Zierikzee
 Werkgroep-Gezinsviering
10.45 uur  Lewedorp
 Ds. N. Roggeband in de RK kerk
11.00 uur  Kwadendamme
  W. Hacking-Viering van W&C
11.00 uur  Haamstede
 F. van Hees-Eucharistieviering
11.00 uur  Goes
 H. Buijssen-Eucharistieviering
 W. Boer en Cantors

Dinsdag 22 september
09.30 uur  Goes
  F. van Hees-Eucharistieviering

Woensdag 23 september
14.00 uur  Lewedorp De Kraayert
 Th.de Deckere-Eucharistieviering

Donderdag 24 september 
08.40 uur Haamstede
 Th. de Deckere-Lauden
09.00 uur  Haamstede
 Th. de Deckere-Eucharistieviering

Zaterdag 26 september
19.00 uur  ’s-Heerenhoek
 T.Brooijmans-Eucharistieviering
 Missicanto (ged.)
 
Zondag 27 september
26e zondag door het jaar
09.00 uur Heinkenszand
              A.v.Veldhoven-Viering van W&C
09.15 uur  Zierikzee
 H. Buijssen-Eucharistieviering
09.30 uur  Ovezande
 F. van Hees-Eucharistieviering
09.30 uur  Hansweert
 Liturgie Groep-Viering van W&C
10.45 uur  Lewedorp
              A.v.Veldhoven-Viering van W&C
11.00 uur  Kwadendamme

              F. van Hees-Eucharistieviering
11.00 uur  Haamstede
 E. Visser-Viering van W&C
11.00 uur  Goes
 H. Buijssen-Eucharistieviering
 W. Boer en Cantors
16.00 uur  Zierikzee
 F. van Hees-Vesperviering
 W. Boer organist

Dinsdag 29 september
09.30 uur  Goes
  F. van Hees-Eucharistieviering

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

Donderdag 1 oktober 
08.40 uur Haamstede
 Th. de Deckere-Lauden
09.00 uur  Haamstede
 Th. de Deckere-Eucharistieviering

Vrijdag 2 oktober
19.00 uur  Zierikzee
 F. van Hees-Eucharistieviering

Zaterdag 3 oktober
19.00 uur  Heinkenszand
 R. Mangnus-Viering van W&C
19.00 uur  Ovezande
  A. van Veldhoven-  Viering van 

W&C
 Dierendagviering
 Inzegening mobiele kerk
 Verzorgd door Oal In

Zondag 4 oktober
27e zondag door het jaar
Wereldmissiedag kinderen 
09.00 uur  ‘s-Heerenhoek
  A. van Veldhoven- Viering van 

W&C
 Orgelspel
09.15 uur  Zierikzee
 F. van Hees-Eucharistieviering
09.30 uur  Hansweert
 H. Buijssen-Eucharistieviering
10.45 uur  Lewedorp
  A. van Veldhoven-Viering van 

W&C
11.00 uur  Kwadendamme
 H. Buijssen-Eucharistieviering
11.00 uur  Haamstede
 Liturgie groep-Viering van W&C
11.00 uur  Goes
 F. van Hees-Eucharistieviering
 Con Amore

Dinsdag 6 oktober
09.30 uur  Goes
  F. van Hees-Eucharistieviering
19.00 uur  Heinkenszand
  Liturgie-Groep-Rozenkransviering
19.00 uur  ’s-Heerenhoek- 
 Liturgie Groep-Rozenkransviering

Woensdag 7 oktober
14.00 uur  Lewedorp De Kraayert
 Ds. Wisse

Zaterdag 10 oktober
19.00 uur  Lewedorp
 A.van Hees-Eucharstieviering
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  Kerkdiensten

 Damiaanviering-clusterviering
19.00 uur  Ovezande
 A. van Veldhoven
 Viering van W&C
 Damiaanviering-clusterviering

Zondag 11 oktober
28e zondag door het jaar
09.00 uur  Heinkenszand
 Viering in Goes
09.15 uur  Zierikzee
 Viering in Goes 
09.30 uur  Hansweert
 viering in Goes
10.45 uur  ’s-Heerenhoek
 viering in Goes
11.00 uur  Kwadendamme
 viering in Goes
11.00 uur  Haamstede
 P. de Rooy-Eucharistieviering
11.00 uur  Goes
 H. Pater Damiaanviering
 Regionale viering
 Pastoraal team
 W. Boer en Cantors

Dinsdag 13 oktober
09.30 uur  Goes
  F. van Hees-Eucharistieviering
19.00 uur  Heinkenszand
 Rozenkransviering

Woensdag 14 oktober
14.00 uur Lewedorp De Kraayert
 T. Brooijmans-Eucharistieviering

Donderdag 15 oktober 
08.40 uur  Haamstede
 Th. de Deckere-Lauden
09.00 uur  Haamstede
 Th. de Deckere-Eucharistieviering

Zaterdag 17 oktober
19.00 uur  Heinkenszand
 H. Buijssen-Eucharistieviering
 Dameskoor

Zondag 18 oktober
29e zondag door het jaar
Wereldmissiedag
09.00 uur  ’s-Heerenhoek
 Liturgie Groep-Viering van W&C
 Orgelspel
09.15 uur  Zierikzee 
 W. Hacking-Viering van W&C
09.30 uur  Ovezande
 Liturgie Groep-Viering van W&C
09.30 uur  Hansweert
 H. Buijssen-Eucharistieviering
10.45 uur  Lewedorp
 T. Brooijmans-Eucharistieviering
11.00 uur  Kwadendamme
 K.v.d. Wiele-Viering van W&C
11.00 uur  Haamstede
 J. Heezemans-Viering van W&C
11.00 uur  Goes
 H. Buijssen-Eucharistieviering
               W. Boer en Cantors
16.00 uur  Zierikzee
                 Th. de Deckere-Vesperviering
                 W. Boer organist

Dinsdag 20 oktober
09.30 uur  Goes
  H. Buijssen-Eucharistieviering

Woensdag 21 oktober
14.00 uur  Lewedorp De Kraayert
              Th.de Deckere-Eucharistieviering

Donderdag 22 oktober 
08.40 uur  Haamstede
 Th. de Deckere-Lauden
09.00 uur  Haamstede
 Th. de Deckere-Eucharistieviering

Zaterdag 24 oktober
19.00 uur  ’s-Heerenhoek
 T. Brooijmans-Eucharistieviering

Zondag 25 oktober
30e zondag door het jaar
09.00 uur  Heinkenszand
 Liturgie Groep-Viering van W&C
09.15 uur  Zierikzee
 Liturgie Groep-Viering van W&C
09.30 uur  Ovezande
 H. Buijssen-Eucharistieviering
09.30 uur  Hansweert
            A.v.Veldhoven-Viering van W&C
10.45 uur  Lewedorp
             Liturgie Groep-Viering van W&C
11.00 uur  Kwadendamme
            A.v.Veldhoven-Viering van W&C
11.00 uur  Haamstede
 Liturgie Groep-Viering van W&C
11.00 uur  Goes
 T. Brooijmans-Eucharistieviering
 W. Boer en Cantors

Dinsdag 27 oktober
09.30 uur  Goes
  F. van Hees-Eucharistieviering

Woensdag 28 oktober
14.00 uur  Lewedorp De Kraayert
  H. Buijssen-Eucharistieviering

Donderdag 29 oktober
08.40 uur  Haamstede
 Th. de Deckere-Lauden
09.00 uur  Haamstede
 Th. de Deckere-Eucharistieviering

Zaterdag 31 oktober
19.00 uur  Heinkenszand
  W. Hacking-Viering van W&C
 Herenkoor
19.00 uur  Kwadendamme
 T. Brooijmans-Eucharistieviering
   
Zondag 1 november
Allerheiligen
09.00 uur  ’s-Heerenhoek
 H. Buijssen-Eucharistieviering
 Orgelspel
09.15 uur  Zierikzee
 Liturgie Groep-Viering van W&C
 W. Boer en Cantors
09.30 uur  Ovezande
 Liturgie Groep-Viering van W&C
 Pius X
09.30 uur  Hansweert
 W. Hacking-Viering van W&C
10.45 uur  Lewedorp
 W. Hacking-Viering van W&C
11.00 uur  Goes
 F. van Hees-Eucharistieviering

14.00 uur  Ovezande
 Th. de Deckere-Viering van W&G
 Allerzielenviering
 
Maandag 2 november
Allerzielen
11. 00 uur Goes
 H. Buijssen
 Con Amore
19.00 uur  ’s-Heerenhoek
 W. Hacking
19.00 uur  Heinkenszand
 Th. de Deckere
19.00 uur  Kwadendamme
 A. van Veldhoven
19.00 uur  Zierikzee
 F. van Hees
 

Indien nodig zullen er i.v.m. corona voor 
Allerzielen tweede vieringen op het 

rooster komen

Dinsdag 3 november
09.30 uur Goes
  F. van Hees-Eucharistieviering

Woensdag 4 november
14.00 uur  Lewedorp De Kraayert
  Ds. Wisse

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

Vrijdag 6 november
19.00 uur  Zierikzee
 F. van Hees-Eucharistieviering

Zaterdag 7 november
19.00 uur  Heinkenszand
 Th. de Deckere-Eucharistie
19.00 uur  Ovezande
 Vicaris Paul Verbeek
 Eucharistieviering
 Verzorgd door Oal In
  Lezing Maria, die de  

knopen ontwart

Zondag 8 november
32e zondag door het jaar
Willibrordzondag
09.00 uur  ’s-Heerenhoek
 F. van Hees-Eucharistieviering
 Willibrordusviering
09.15 uur  Zierikzee
               Th.de Deckere-Eucharistieviering
 Willibrordzondag
09.30 uur  Hansweert
  A. van Veldhoven-Viering van 

W&C
10.45 uur  Lewedorp
 F. van Hees-Eucharistieviering
11.00 uur  Kwadendamme
  A. van Veldhoven-Viering van 

W&C
11.00 uur  Goes
               H. Buijssen-Eucharistieviering
` Con Amore
16.00 uur  Zierikzee
                 F. van Hees-Vesperviering
                 W. Boer organist
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Ouderen pastoraat

SUCCESVOLLE COLLECTE PROJECT RANGIA IN INDIA
Op 5 juli is gezamenlijk gecollecteerd door 
kernen van de Pater Damiaan Parochie 
en de Maria parochie te Walcheren voor 
een project aanbevolen door Pater Thaddy 
in Rangia, India. Dit is een meisjesproject 
wat gerund wordt door Indiase Fatima 
zusters. De zusters geven onderwijs aan 
tienermeisjes, die hun lagere school niet 
hebben kunnen afmaken. Ze leren lezen, 
schrijven en algemene ontwikkeling. Ook 
praktische vakken als naaien worden 
onderwezen, zodat ze later zichzelf  en 
hun gezin beter kunnen redden. Dit geeft 

de meisjes zelfvertrouwen en een veel 
beter toekomstperspectief!
Veel kernen hebben gecollecteerd en 
veel parochianen hebben geld voor dit 
mooie project overgemaakt. De uiteinde-
lijke opbrengst was: €1.038,60 ! Een groot 
succes!  Dit geld is door onze penning-
meester overgemaakt naar de bankreke-
ning van de Mill Hill Paters op naam van 
dit project. Veel dank aan de Caritas leden 
van de Pater Damiaan parochie en de 
Mariaparochie, die zich hiervoor hebben 
ingezet.

VASTENACTIE 2020:  
WERKEN AAN JE TOEKOMST
In veel kernen zijn wel de Vastenzakjes verspreid, maar niet persoonlijk opgehaald i.v.m. 
coronacrisis. De meeste parochianen hebben hun bijdrage direct overgemaakt naar de 
Vastenactie rekening. Anderen hebben geld voor dit doel overgemaakt naar de PCI reke-
ning, via de kernen, waar in totaal:  
€1.081,12  is binnengekomen. De 
penningmeester heeft dit bedrag 
overgemaakt naar de rekening 
van de Vastenactie. Veel dank aan 
de Caritasleden, die zich hiervoor 
hebben ingezet!  

Het project was “werken aan 
je toekomst” en het geld wordt 
gebruikt voor jongeren en jong 
volwassenen in Zambia om zich 
verder te ontwikkelen, zodat ze 
in hun eigen onderhoud kunnen 
voorzien.

OVERZICHT BENOEMINGEN 
CARITAS JUNI 2020:

PCI Pater Damiaan Parochie:
• Jean-Paul de Jonge, voorzitter   
• Carine Neijzen, secretaris   
• Stan Kopmels, penningmeester
* Anita Remijn-Raas, lid
* Joke Vermue-Vermue, lid
* Louis Schout, lid
* Petra Marijs-Verschueren, lid

Eervol ontslag is verleend aan William 
Harthoorn, na 8 jaar lidmaatschap, 
waarvan geruime tijd als voorzitter. 

Veel dank voor al je werk William! 

Wiel Hacking is onze adviseur van het 
Pastorale Team.

DCI: Carine Neijzen is benoemd als 
bestuurslid en vertegenwoordiger van 
onze regio “Boven de Schelde” in de 
Diocesane Caritas Instelling. 

UITNODIGING

Beste parochianen,
de stuurgroep ouderenpastoraat zal op 29  
september een bijeenkomst houden voor  
vrijwilligers en belangstellenden.

Noteert u het vast in uw agenda! :
van 14.00 u   - 16.30 uur in de Jeugdhoeve te ’s Heerenhoek
Wat het thema betreft: we zullen terug gaan in de koloniale 
geschiedenis: 75 jaar terug.

 
U hoort binnenkort meer 
over opgave. Meer weten? 
Informeer bij het pastoraal 
centrum Goes (gegevens 
vindt u op de achterkaft van 
dit blad)

vriendelijke groet, namens de stuurgroep, 

Ria Mangnus, pastoraal werker.
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DAMIAANTJE
Hoi iedereen,
Jee, wat is de vakantie vlug voorbij. Een 
hele vreemde vakantie ook. Maar ondanks 
corona toch een aantal mega coole dingen 
gedaan deze zomer. Ik hoop dat jullie ook 
een mega vakantie hebben gehad. 
Ik ben ook wel een beetje blij dat de 
school weer begint, dan zie ik al mijn klas-
genoten terug. Ik hoop dat het heel gezellig 
wordt en dat corona ons niet teveel hinde-
ren zal dit jaar. 

Van oma Polder 
kreeg ik een 
kaartje om me 
veel geluk en 
lef te wensen 
bij het begin 
van het nieuwe 
schooljaar.Een 
kaartje met 
een gebedje 
erop.

Da's nou echt 
oma Polder. Er 
stond ook nog 
een puzzel op. Ik 
snapte er eerst 
helemaal niets 
van. Kan jij de 
puzzel oplossen?

Oma Polder wenst mij veel lef en avontuur tijdens het nieuwe schooljaar. Ze vertelde 
me het verhaal van Mozes uit de Bijbel. Ken jij dat verhaal van Mozes? Het verhaal van 
Lef? Ik heb echt een superoma, zij kent zoveel verhalen en staat altijd voor me klaar! 
En ik wens ook jou ontzettend veel lef en plezier de komende tijd.
Doeoeg!

Damiaantje.

Daar is God 
(naar Bara van Pelt, in: Om te beginnen)
Mozes is groot geworden en woont niet 
meer bij de prinses in het paleis. Hij 
woont nu in het bergland. Samen met zijn 
schapen. Ver weg van de wrede farao. 
Maar ook ver weg van zijn moeder en de 
rest van de familie. 
Elke dag loopt Mozes met zijn kudde 
schapen door de bergen. Op zoek naar 
gras. Mozes gaat voorop. De schapen 
achter hem aan. De schapen lopen 
heel plechtig. De lammetjes niet. Die 
springen kriskras achter hun moeder aan. 
Onderweg eten ze van het gras en de 
struiken. 
Ze lopen naar de rivier. Mozes draait zich 
om. Zijn alle schapen er nog? Vlekje? 
Pluisje? En Halfoor? Waar is Halfoor? Dat 
is een echte wegloper. Mozes tuurt in de 
verte. Zie je wel! Helemaal voorbij de rot-
spunt is Halfoor. Ze heeft zeker een zacht 
polletje gras gevonden. Mozes roept heel 
hard: 'Oe... hoe!' Halfoor komt aangehold. 
Ze weet heel goed wat 'Oehoe' betekent: 
'Hier komen!' 
Als Mozes bij de rivier komt, gaat hij op 
zijn knieën zitten en drinkt water uit zijn 
handen. De schapen komen aangerend, 

ook zij drinken. Mozes kijkt om zich heen. 
Het is hier mooi en rustig. Mozes probeert 
niet te denken aan zijn familie. Maar tel-
kens als hij niet aan ze wil denken, denkt 
hij juist wel aan ze. Als hij zijn ogen dicht-
doet, ziet hij ze sjouwen. Grote zware 
stenen. Mozes doet snel zijn ogen weer 
open. Bijna zag hij ook de opzichters met 
de zweep. Die wil hij helemaal niet zien. 
Mozes staat op. Kijken of zijn schapen 
geen gekke dingen doen.  'Hé, wat is dat? 
Is daar rook? Bij de braamstruik?' Mozes 
loopt erheen. De braamstruik, waar hij 
net nog voorbijgelopen is, staat in brand. 
Het vuur speelt met de blaadjes. Maar de 
blaadjes verbranden niet. Dat is gek. Dan 
hoort hij een stem uit de struik: 'Mozes, 
Mozes! 
Ik ben de God van Abraham, Isaak en 
Jakob,' zegt de stem. 'Het gaat niet goed 
met Mijn volk dat in Egypte woont. Ze 
worden geslagen en ze hebben honger. 
Ik wil dat ze daar weggaan. En jij Mozes, 
moet hen helpen. Jij zult vooroplopen. Net 

als nu bij de schapen. Als ze onderweg 
verdwalen, moet jij ze zoeken. En als ze 
geen zin meer hebben om nog verder te 
lopen, moet jij tegen ze praten. Want zo 
iemand hebben ze nodig onderweg. En Ik, 
Ik zal erbij zijn.' 
Mozes heeft naar God geluisterd. ‘Ik 
vooroplopen?’ denkt hij. Hij schudt het 
hoofd. Hij zegt: 'Eerlijk God, het is niets 
voor mij. Ik houd niet van praten. En als ik 
praat, luisteren de mensen nooit naar mij. 
Waarom vraagt u het niet aan de potten-
bakker? Naar hem luisteren de mensen 
altijd. Of aan de jager, hij is nergens bang 
voor. Ik wel. Ik ben maar een klein man-
netje. Een herder die dicht bij het vuur 
kruipt als het donker wordt.' 
'Je hoeft niet bang te zijn,' zegt God, 
'want Ik zal erbij zijn. Ik zal de stem zijn, 
die praat door jouw mond. Ik zal de hand 
zijn, waarmee jij de weg wijst.' En zo krijgt 
Mozes het lef om ja te zeggen. Hij gaat 
terug naar Egypte. 

DAMIAANTJEKALENDER, KRINGVIERINGEN, ZONDAGOCHTEND ANDERS… 
NOG EVEN GEDULD… 
Helaas…. Corona zorgt ervoor dat we nog niet kunnen starten. We hopen zo snel 
mogelijk weer allerlei leuks te kunnen aanbieden. Het is nog een hele puzzel om alles 
georganiseerd te krijgen binnen de geldende corona-regels. Want ieders gezondheid 
komt natuurlijk op de eerste plaats. Maar hou zeker de facebookpagina en de website 
van de parochie in de gaten. Zodra er nieuws is, kunnen jullie het daar lezen. Dami-
aantje en Marieke staan te trappelen om in actie te komen!
Lijkt het je leuk om mee te denken? Laat dan zeker van je horen!

Alida, Charlotte, Katrien, Ria, Susanne en Suzanne.
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OPEN MONUMENTENDAG 2020? 

1,2 miljoen mensen bezochten afgelopen 
jaar een of meer opengestelde objecten/
panden in het tweede weekend van sep-
tember. OMD is een begrip geworden, ook 
in onze streken. De gemeenten in onze 
regio besteedden de voorgaande jaren 
veel aandacht en tijd aan dit weekend, 
maar dit jaar laten ze -begrijpelijk- vooral 
verstek gaan. 

De Stichting Open Monumentendag werd 
in 1986 opgericht, in een tijd dat in Neder-
land ingrijpende wijzigingen in de monu-
mentenzorg op stapel stonden. Met de 
nieuwe Monumentenwet 1988 zou de 
Nederlandse monumentenzorg verre-
gaand worden gedecentraliseerd, waarbij 
taken van de rijksoverheid werden over-
geheveld naar gemeenten. Monumenten 
en monumentenzorg kwamen daardoor 
dichter bij burgers te staan, maar hoe 
dicht stonden burgers eigenlijk bij hun 
monumenten? En was er wel voldoende 
draagvlak onder de bevolking om monu-
menten te willen behouden?
Particuliere monumentenorganisaties 
namen het initiatief om een flinke impuls 
te geven aan de algemene kennis over 
monumenten en daarmee aan het draag-
vlak voor behoud. In 1987 werd daarom, 
naar voorbeeld van Frankrijk, de Open 
Monumentendag in Nederland geïntrodu-
ceerd. Het enthousiasme was groot. Open 
Monumentendag bracht op laagdrempe-
lige wijze een breed publiek met monu-
menten in aanraking en vergrootte zo de 
belangstelling en daarmee de instandhou-
ding van monumenten. Tot 2016 speelde de 
RABO-bank een grote rol als sponsor.
In 2016 heeft de BankGiro Loterij zich ver-
bonden als hoofdpartner aan de Open 

Monumentendag. Daarmee is de naam 
aangevuld tot BankGiro Loterij Open 
Monumentendag. In datzelfde jaar is 
Stichting Open Monumentendag opge-
gaan in Stichting Nederland Monumen-
tenland, waarbij het bestaande team van 
de Open Monumentendag een projectbu-
reau vormt binnen de nieuwe organisatie. 
Dankzij goede samenwerking kan men 
het evenement telkens weer versterken: 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erf-
goed, Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed 
Nederland, Erfgoedvereniging Heemschut, 
Nationale Molendag, Nationale Orgeldag, 
ErfgoedEvent, Wiki Loves Monuments, 
Rijksvastgoedbedrijf, Vereniging Natuur-
monumenten, Geldersch Landschap & 
Kasteelen, Vereniging Hendrick de Keyser, 
BOEi, Vakgroep Restauratie, Federatie 
Instandhouding Monumenten, Vereniging 
De Hollandsche Molen, Nieuwe Hollandse 
Waterlinie, Staatsbosbeheer, ANWB en 
De12Landschappen.
Tijdens de BankGiro Loterij Open Monu-
mentendag 2020 staat educatie centraal. 
De titel van het thema is ‘Leermonument’.
In verband met het coronavirus is het 
aanbod leermonumenten en activiteiten 
dit jaar beperkt.
Van elk monument kun je uiteraard wel 
wat leren. Naast monumenten die een 

leerfunctie hadden of hebben (zoals 
scholen en universiteiten), worden in 2020 
ook allerlei andere monumenten ‘leermo-
numenten’. We gaan namelijk nog meer 
dan anders de nadruk leggen op bele-
ving in het monument. Het doel is dat in 
elk opengesteld monument iets te leren 
valt, tijdens een ‘leermoment’. Dit kan van 
alles zijn: een schilderworkshop, een mas-
terclass gospel zingen, een les hiphop 
dansen of een uurtje yoga voor beginners.
In het woord ‘Leermonument’ zitten allerlei 
woorden verscholen:
Leer - van leren
Nu - omdat het een eenmalige activiteit is
Monument - de plaats waar gaat gebeuren
Leermoment - de beleving in het monument
 
LEERMONUMENTEN ZIJN OVERAL
Nederland barst van de leermonumenten. 
Hoe zit het eigenlijk met de geschiedenis 
van leren in ons land? Een van de eerste 
scholen in Nederland waarover iets 
bekend is, is een kloosterschool in Utrecht 
uit het jaar 750 na Christus. Karel de Grote 
zorgde voor het ontstaan van de eerste 
onderwijswetten die voorschreven dat 
alle jongens in het Frankische rijk moesten 
leren lezen, schrijven, zingen en bidden. 
Na de kloosterscholen volgden dorps-
scholen, en in 1575 werd in Leiden de 
eerste universiteit opgericht door Willem 
van Oranje. Mede dankzij nieuwe onder-
wijswetten werden in de 18e en 19e eeuw 
verspreid over Nederland honderden 
schoolgebouwen neergezet. Inmiddels 
barst Nederland van de (oude en nieu-
were) leermonumenten: ambachtsscholen, 
universiteitsgebouwen, kloosters, basis- 
en middelbare scholen, muziekscholen, 
dansscholen, sportscholen, enzovoorts.

Algemeen

door Richard Gielens
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KERKEN NEMEN EEN GROTE HAP UIT DE SUBSIDIEPOT

Bron: onderzoek Trouw 10 juli 2020
Een groot deel van de subsidies voor 
rijksmonumenten gaat naar een heel 
klein aantal monumenten: de kerken. 
Die vormen slechts 4 procent van het 
totaal aantal rijksmonumenten, maar 
tussen 2009 en 2018 kregen ze 44 procent 
van het geld voor de instandhouding van 
monumenten. Dat blijkt uit de Erfgoed-
monitor van de Rijksdienst voor het Cul-
tureel Erfgoed (RCE). Er zijn bijna 62.000 
rijksmonumenten, 2351 daarvan is kerk. 

GODSHUIZEN ZIJN VAAK GEMAAKT 
VAN KOSTBAAR MATERIAAL, ZOALS 
NATUURSTEEN
Daarnaast is bij de bouw van de gods-
huizen vaak kostbaar materiaal gebruikt, 
zoals natuursteen. Kerkdaken zijn vaak 
van leisteen en wanneer daar iets aan 
vervangen moet worden, moet gelijk het 
hele dak eraan geloven. Dat zorgt voor 
hogere kosten dan wanneer er enkel een 
paar nieuwe pannen op het dak hoeven. 
Ook is in kerken vaak veel detailwerk te 
vinden als beeldhouw- of houtsnijwerk. 
Detailwerk is arbeidsintensief en arbeid is 
duur, zeker omdat steeds minder mensen 
deze ambachten beheersen.
In de afgelopen tien jaar is het aantal sub-
sidieaanvragen redelijk stabiel. Er is een 
piek te zien in 2011 en 2012 en weer een in 

2018. Dat komt omdat de subsidieregeling 
gebaseerd is op een zesjarig onderhouds-
plan. Als die zes jaar om zijn, kan er weer 
een nieuwe aanvraag worden ingediend; 
dat moet ervoor zorgen dat de panden sys-
tematisch onderhouden worden. Het over-
grote deel van de aanvragers doet na zes 
of zeven jaar een nieuwe aanvraag, wat 
erop wijst dat die strategie werkt.

VRAAGSTUKKEN VOOR DE KOMENDE 
JAREN, OOK IN ONZE PAROCHIE? 
Een op de vijf kerken is al niet meer in 

gebruik als kerk en de komende jaren zal 
dat aantal alleen maar gaan toenemen. 
Van de bijna 6900 kerken in Nederland 
hebben een kleine 1400 een nieuwe 
bestemming gekregen. De meeste herbe-
stemde kerken hebben nu een culturele of 
maatschappelijke functie, zijn veranderd 
in een woonhuis of appartementencom-
plex, of zijn in gebruik als bedrijfsruimte. 

Dat blijkt uit onderzoek van Trouw.  
Zien commerciële partijen kerkgebouwen 
inmiddels als een nieuwe mogelijkheid om 
geld te verdienen? We gruwen misschien 
van deze gedachte, maar we moeten de 
werkelijkheid wel onder ogen durven zien. 
Denk aan het voormalige katholieke kerkje 
van Yerseke!
In de komende jaren zullen honderden 
kerken de deuren moeten sluiten. Wat 
gaat er met al dat religieus erfgoed 
gebeuren? Het kabinet wil dat Neder-
landse gemeenten er plannen voor gaan 
maken, via de zogenaamde KERKENVISIE. 
Daar staan de gemeenten voor in de rij. 
Maar is daarmee de toekomst van al die 
kerkgebouwen gewaarborgd? 
Hoeveel kerken er na 1970 precies zijn 
gebouwd en welk deel daarvan inmiddels 
een andere bestemming heeft gekregen, 
is nog niet helemaal in kaart gebracht.  
Experts schatten dat van de ongeveer 
6900 kerkgebouwen in Nederland een 
kleine duizend na 1970 zijn gebouwd. Een 
verwaarloosbaar aantal van die kerken 
– maximaal 3 procent – heeft een andere 
bestemming gekregen. 
In het onderzoek van Trouw zijn de ver-
dwenen kerken niet meegenomen. Van de 
kerken uit de bouwperiode 1800-1970 zijn 
dat er zo’n tweeduizend. Een voorbeeld 
van sloop is de katholieke kerk in Rilland; 
binnen onze parochie was dit gebouw het 
jongste in jaren, maar onderhoudskosten 
en de toenmalige conditie lieten geen 
andere oplossing toe.
De provincie Zeeland is betrokken bij de 
opzet van Kerkenvisie. Uit onderstaand 
kaartje blijkt dat verschillende Zeeuwse 
gemeenten ook al stappen in die richting 
gezet hebben, of van plan zijn op korte ter-
mijn te doen.
 

Algemeen

door Richard Gielens
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COMMUNICEREN IS MEER DAN IETS TE ZEGGEN HEBBEN….

In de afgelopen twintig jaar is op eigentijdse wijze geprobeerd 
contact te leggen tussen plaatselijke kerk <> pastores <> paro-
chiebestuur<> parochianen en belangstellenden. De moge-
lijkheden van communiceren zijn natuurlijk enorm veranderd; 
een technische ontwikkeling maakt het mogelijk om direct met 
mensen in contact te komen, zodat we niet hoeven te wachten 
tot een volgend nummer van Parochienieuws (of diens voorgan-
gers van lokale kerkbladen) uitkomt.

De groep belangstellenden/toehoorders  ( de doelgroep) is ook 
enorm gewijzigd. Rond 2000 viel in bijna elke brievenbus van een 
katholiek-praktiserend gezin wel het Parochienieuws: zo’n 8000 
stuks in totaal. In de loop der jaren verschoof dat beeld en kregen 
we naast de papieren versie ook de website van de heilige Pater 
Damiaanparochie. Het aantal exemplaren van PN zakte naar ruim 
4000 stuks ( een halvering dus in 20 jaar).
Het medium internet met alle sociale netwerken eromheen maakt 
het mogelijk en makkelijk snel en doeltreffend te werken. We 
zijn gewend om snel op de hoogte gebracht te worden: ‘wat hot 
nieuws is, moet je niet koud serveren’.
Niet alleen de makers van Parochienieuws, maar ook het bestuur 
van de parochie wil inspelen op deze veranderingen; meegroeien 
naar nieuwe tijden, waarin dialoog heel belangrijk is. De tijd van 

eenrichtingsverkeer is voorbij; betrokkenheid en samenwerking 
zijn sleutelwoorden bij communicatie.
Het parochiebestuur heeft in juli een voorstel aangenomen 
dat onderdeel is van het eerder goedgekeurde parochieplan: 
het instellen van een communicatiecommissie. Deze groep 
(bestaande uit vertegenwoordigers van bestuur-pastores-
team-parochianen) aangevuld met adviseurs op communicatie-
terreinen wil een actieplan ontwikkelen waardoor die onderlinge 
band verstevigd en gewaarborgd wordt.
In de gemaakte planning willen we starten in september-ok-
tober, waarbij we vanuit de parochiekernen vertegenwoordigers 
zoeken. Om de groep werkbaar te houden, stellen we voor per 
cluster EEN vertegenwoordiger af te vaardigen. In totaal dus drie 
personen ( Cluster Noord/West/Zuid). Deze leden hoeven geen 
deel uit te maken van de parochiekerncommissie, maar moeten 
zich wel kandideren via deze lokale kerngroep. In de afzonderlijke 
clusters kan dan bekeken worden, of er voldoende belangstelling 
is en wordt de vertegenwoordiger per cluster lid van deze com-
municatiecommissie. 
Namens het pastoresteam zal Alida van Veldhoven zitting nemen; 
namens het parochiebestuur is Richard Gielens voorgedragen. 
Vanuit het bisdom Breda mogen we rekenen op adviezen via het 
Franciscuscentrum en hun communicatiemedewerkers.
Graag nodig ik uit om via uw parochiekerncommissie uw belang-
stelling te tonen. Indien mogelijk voor 1 oktober a.s. zodat wij 
in november ons werk serieus kunnen opstarten. De parochie-
kerncommissies krijgen een conceptplan inzake communicatie 
aangeboden in de komende weken, zodat iedereen op de hoogte 
gebracht kan worden, van hetgeen deze groep wil nastreven.
Namens de opstartgroep Communicatiecommissie pater Damiaan

Richard Gielens
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BESTUURSZAKEN
Op dinsdag 25 augustus kwamen 
bestuursleden van de H. Pater Damiaan-
parochie in Goes samen met voorzitters/ 
vertegenwoordigers van de afzonderlijke 
parochiekerncommissies.

Doel was de onderlinge samenwerking 
te verbeteren; voornemens vanuit het 
bestuur te verduidelijken, maar zeker ook 
belangstelling te tonen voor hetgeen er in 
de afzonderlijke parochiekernen plaats-
vindt. Bovendien is in het parochieplan de 
intentie opgenomen om jaarlijks bijeen te 
komen. Vanaf de start van de nieuwe H. 
pater Damiaanparochie, was dat nog niet 
gebeurd.
De afzonderlijke kernen konden agenda-
punten inbrengen, maar vooraf is duide-
lijk bepaald dat er op deze avond geen 
besluiten worden genomen (dat is een 
bestuurstaak), maar een advies zal zeker 
ter harte genomen worden bij de besluit-
vorming.
Punten die ter tafel kwamen: 
•  Communicatiecommissie: de instelling 

van een commissie die zich vooral gaat 
richten op de ontwikkelingen inzake ver-
betering communicatie, inzet moderne 
middelen en vergroten van betrokken-
heid. In een ander artikel verderop in 
dit blad, leest u hierover meer. Speciale 
aandacht voor kernen, waaruit geen ver-
tegenwoordiging direct zitting heeft in 
het parochiebestuur. Via afgevaardigden 
zullen deze kernen wel regelmatig dia-
looggesprekken voeren. Het bestuur stelt 
na elk overleg notulen beschikbaar aan 
elke kerncommissie.

•  Dienstenschema in de toekomst: door 
de uitbreiding van het pastoresteam en 
herschikking van taken zal in de nabije 
toekomst anders worden omgegaan met 
de inzet van priesters, pastoraal wer-
kers, emeriti en leken-voorgangers. De 
planning zal minimaal per drie maanden/
kwartaal worden vastgesteld, zodat een 
evenwichtige verdeling van eucharistie- 
en Woord- en Communiedienst-vieringen 
in alle kernen kan worden gerealiseerd. 
Speciale vieringen als; Allerzielen, 
Kerstmis en specifieke kernvieringen 
(Klompop, carnaval, Mariavieringen) 
worden hierin nadrukkelijk meegenomen.

•  Voortgang Parochieplan en uitwerking 
van speerpunten inzake ‘Missionaire 
Parochie, vitaliteit en gebouwensituatie:  
Een omvangrijk punt dat de komende 
periode (tot 2022) veel aandacht en inzet 
zal vragen om de wensen van de bis-
schop inzake vernieuwing en levens-
vatbaarheid, gekoppeld aan financiële 
draagkracht tegemoet te komen. 

•  Gebouwensituatie: hoewel er een plan 
van aanpak zal moeten komen, waarin 
duidelijkheid verschaft wordt over het 
toekomstig aantal kerken binnen onze 
parochie, stelt het bestuur zich duide-
lijk op, dat er op voorhand geen kerken 
gesloten zullen worden voor 1 januari 
2022. Voor die tijd zal er veelvuldig 
overleg plaatsvinden met de afzonder-
lijke kernen over de eerder genoemde 
vitaliteit binnen elke kern en financiële 
situatie.

•  Beleidsafspraken inzake protocollen 
Corona en uitvaartzorg: In sommige 

kernen worden afwijkende regels gehan-
teerd die verwarring en onduidelijkheid 
in de hand werken; we streven naar 
uniformiteit door regelmatig overleg en 
beleidsstukken.

•  Instellen financiële commissie: in veel 
kernen ontstaan problemen inzake 
inkomsten en uitgaven; de rol van 
vrijwilligers en mogelijke onkosten-
vergoedingen; het vergroten van het vrij-
willigersbestand en het zicht op de totale 
inkomsten- en uitgavenposten van de 
parochie, Penningmeester van de paro-
chie en afgevaardigden van kernen (vaak 
kasbeheerders of personen met een 
deskundigheid op dit terrein) zullen het 
bestuur gaan informeren; de commissie 
wordt op korte termijn ingesteld en krijgt 
een takenpakket.

•  Samenwerking tussen de kernen en de 
drie clusters: de drie clusters (Noord, 
West en Zuid, werken ieder op eigen 
wijze, maar ervaren zeker een zinvol 
overleg, waarbij samenwerking verhel-
derend en versterkend kan werken voor 
elk van de drie aangesloten parochie-
kernen. Samen vieren, gezamenlijk work-
shops organiseren, of elkaar steunen bij 
vieringen, waarbij men koren, acolieten 
of misdienaars mist, behoort zeker tot 
de mogelijkheden. Ook kosten en bespa-
ringen worden tegen het licht gehouden, 
zodat men samen ervan profiteert.

Rol samenwerkingsverband ‘Boven de 
Schelde” wordt toegelicht en besproken; 
ook hierin kan men door samenwerking 
meer bereiken en als team beter inspelen 
op behoeften

Bestuurszaken

DIT JAAR DRIE DAMIAANVIERINGEN
Naar goede traditie vieren we in de paro-
chie in oktober het feest van de Heilige 
pater Damiaan. Het is door de jaren heen 
uitgegroeid tot een moment van verbon-
denheid met elkaar en een moment van 
ontmoeting tussen de parochiekernen. 
Vanwege Corona en de 1.5m-regel is het 
nu niet mogelijk en ook niet verantwoord 
om met hele grote groepen parochi-
anen uit de verschillende kernen op één 
locatie bij elkaar te komen. Dit jaar doen 
we het daarom een beetje anders. We 
maken er een estafette-viering van. In het 
weekend van 10 en 11 oktober beginnen 
we op zaterdagavond met twee cluster-
vieringen. Cluster zuid heeft om 19.00 uur 

een Damiaanviering in Ovezande. Gelijk-
tijdig is er om 19.00 uur ook een cluster-
viering in Lewedorp voor cluster West. 
Deze clusters geven het thema door aan 
cluster Noord.  Daar zal in de parochie-
kerk in Goes op zondagochtend om 11.00 
uur de regionale viering Damiaanviering 
gehouden. Deze viering zal voor de hele 
parochie te volgen zijn via de livestream 
van kerkdienstgemist.nl. U bent van harte 
welkom in één van deze vieringen.  

Wel graag even laten registreren dat u  
er bent bij binnenkomst en de handen 
desinfecteren. 

Alida van Veldhoven
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DE HEILIGE CORONA?
Het is ongepast om de spot te drijven met een ziekte die wereld-
wijd voor ellende en verdriet zorgt. Toch is deze naam ook  
verbonden aan een heilige, die al bijna tweeduizend jaar 
geleden leefde.  

Wat velen niet weten: 'Corona' of 'Korona' / 'Stephania' is de 
naam van een relatief onbekende heilige van de katholieke kerk, 
die waarschijnlijk rond 160 in Egypte of in Syrië of in Antiochië is 
geboren en die op 16-jarige leeftijd het martelaarschap onder-
ging. De vroegchristelijke martelaar stierf waarschijnlijk rond 
177 op 16-jarige leeftijd in de tijd van vervolging van christenen 
samen met haar vader, St. Victor van Siena. Volgens andere 
bronnen was Corona de vrouw van de martelaar Victor. Ze werd 
gearresteerd omdat ze probeerde mensen te troosten die werden 
gemarteld. Haar dood was erg wreed. Haar herdenkingsdag is  
14 mei. 
Keizer Otto III. (983 - 1002) bracht relikwieën van de heilige 
Corona naar Aken, waar ze in de kathedraal worden bewaard. 
De heilige Corona werd Co-patroonheilige van het “Aachener 
Marienstift". In de 14e eeuw bracht keizer Karel IV relikwieën 
naar Praag.
De heilige wordt vooral vereerd in Oostenrijk, Beieren en 
Bohemen. In St. Corona am Wechsel bij voorbeeld werd een 

beeld van de heilige gevonden in een holle lindeboom gevonden, 
een kapel werd opgericht en de bedevaarten werd een bede-
vaartsplaats. Ook in St. Corona am Schöpfl, St. Corona bij Stau-
dach en de Handlab zijn bekende bedevaartskerken. Houthakkers 
zochten in hun vaak gevaarlijke beroep bescherming en hulp van 
St. Corona. Met haar hoopten ze op 'begrip' en hulp voor hun 
zorgen want de heilige Corona werd gedood door twee palm-
bomen.
De Oostenrijkse munteenheid werd tot 1924 genoemd naar de 
heilige "kroon". Deze heilige wordt ook aangeroepen bij geld-
zaken - ze is de beschermheilige van zakenmensen.

En het verbazingwekkende: de heilige is naast "standvastigheid in 
het geloof" ook verantwoordelijk voor epidemieën - ook al is dat 
maar een plaatselijke traditie:  
In St. Corona am Wechsel werd deze heilge al in de 16e of 17e 
eeuw bij vee- epidemieën aangeroepen. Het feit dat het Corona-
virus door dieren bij de mens terecht kwam, is ook een element 

dat deze lokale Oosten-
rijkse traditie met onze 
coronavirus-tijd ver-
bindt. 
In verschillende kloos-
ters kwam men begin 
20e eeuw nog zusters 
tegen die de klooster-
naam Corona aannamen 
en als zuster Corona 
onderwijs gaven, of 
zieken verpleegden. 
We kunnen ons nauwe-
lijks voorstellen dat een 
religieuze deze naam 
nu nog bewust zou 
kiezen…

Laten we deze heilige 
speciaal aanroepen in 
deze dagen om bij God 
voorspreekster te zijn 
tegen dit virus!

Algemeen

Sammarei Wallfahrtskirche Altarwand

Kerk in St. Corona
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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

Parochiekern 
GOES

N ieuws van 

uit de kernen 

op de eerste en derde woensdag van de 
maand, tijd 14.00 uur. Kosten €1,50 voor 
koffie of thee met koek.
Kom een praatje maken, ga handwerken, 
kaarten maken of doe iets wat je leuk vind. 
Het Gilde begint deze keer met de uitge-
stelde barbecue op 2 avonden met 20 per-
sonen per keer. Dit is de enige manier om 
weer iets te kunnen doen.
Wat we verder kunnen organiseren hangt 
af van het coronaverloop. We houden u op 
de hoogte!
Kom ook eens gezellig bij ons kijken meld 
het dan wel even bij Thea tel. 06-18751148. 
Zij kan u alles vertellen over onze acti-
viteiten. Voor opgave bij activiteiten bel 
Greet Peters tel. 0113- 852055 of 
Thea van Dijk tel. 06-18751148.
Graag tot ziens, 

Dien Janssen.

POETSEN
Beste mensen, 
Mocht u op zaterdag om de twee weken 
nog tijd over hebben om te klussen of 
schoon te maken in de kerk, dan zijn wij 
als poetsclub heel erg blij met u. Meld 
u aan bij het secretariaat emailadres:  
rkmagdalena@hotmail.com
Alvast bedankt namens de poetsgroep, 

Florien, Bert, Louis, Ton, Cecilia, Loes.

Terwijl ik daar achterin de kerk zat te lezen 
kwam er een gezinnetje, die de dag daar-
voor een kruisje had gezien en de zoon 
had er toch wel interesse in, dus hij kocht 
het kruisje van zijn zakgeld. Verder kwam 
er ook nog een groep jongelui, die geïn-
teresseerd waren in de doopkapel en zo 
vertelde ik hun het verhaal van de doop-
druppels en de kruisjes. Een van hen ver-
telde het verhaal weer aan de rest van 
de groep. Verder heb ik hen ook verteld 
over onze doopvont die nu voorin in de 
kerk staat en nu dient voor de anderhalve 
meter afstand tussen de priester en de 
parochianen tijdens de communie-uitrei-
king. Ook viel het mij op hoe indrukwek-
kend de jongelui het grote kruis achter in 
de kerk vonden en iedereen vindt het fijn 
om even een kaarsje op te steken en te 
bidden.
Een Belg kocht een engeltje. Hij zei: “voor 
in de auto vanwege het gezever over de 
corona”. 
Het was een zinvolle middag en ik heb tus-
sendoor toch nog 30 bladzijden kunnen 
lezen.

Florien de Hond.
 

KVG NIEUWS
Hier ben ik dan weer. ik hoop dat iedereen 
de corona maar zeker ook de hitte goed 
heeft doorstaan. Dit wat echt niet fijn 
meer.
Na een lange periode zonder activiteiten, 
gaan we weer voorzichtig beginnen. 
De eerste vergadering zit er weer op en 
we kijken hoe we verder kunnen binnen 
de regels.
Iedereen heeft weer het boekje met acti-
viteiten ontvangen, maar let op, niet alles 
kan doorgaan. Let goed op uw uitnodiging 
en geef u op tijd op als dat nodig is. 
In september starten we met de soos 

LIEF EN LEED

Overleden
Theodorus Petrus van der Walle, 86 jaar, 
overleden op 29 juli, echtgenoot van: M. 
van Garsel. De uitvaartdienst en crematie 
vonden plaats op 3 augustus. 
Maria van Büel, 89 jaar, overleden op 7 
augustus, weduwe van: W. van der Wal. 
De uitvaartdienst en begrafenis vonden 
plaats op 12 augustus in Hansweert.

KERKWACHT 29-7-2020
Mijn man Bert en ik hebben op woensdag 
29 juli kerkwacht gehouden. Terwijl Bert 
nog een klusje in de tuin van de sacristie 
had, las ik in het boek “Licht in de tunnel” 
van Marc de Hond, dat ik te leen heb.  
De kerk is trouwens nog steeds op zoek 
naar iemand die het tuintje bij wilt houden, 
een paar uur per week op zaterdagoch-
tend tijdens ons poetsonderhoud in de 
kerk vanaf  9.00 uur tot we klaar zijn.
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Correspondentieadres parochiekerncentrum:
Postadres: Deken Holtkampstraat 9, 
4453 AH ’s-Heerenhoek 
Tel. 0113-351264; B.g.g. belt u met de secretaris van 
de parochiekerncommissie:
R. Gielens: 0113-352067.
www.rksheerenhoek.nl
e-mail: info@rksheerenhoek.nl
Financiële gegevens:
IBAN: NL65RABO0128596538
Spoedzaken: 06-22815618
Spreekuur: Maak een afspraak via het secretariaat. 
Opgave misintenties: 
via Nel de Winter-Roks, 
tel. 351852 of per e-mail: winro@zeelandnet.nl
Betaling via bovenstaand banknummer.
Doopcontactpersoon:
Pastoraal Centrum, tel. 0113-218610
Kopij-adres: e-mail: plonieparee@kpnmail.nl 
Plonie Paree, Deken Tomaslaan 42, 
4453 AL ‘s-Heerenhoek. 

Parochiekern 
‘S-HEERENHOEK

-  Geen nagesprek met kerkgangers in de 
kerk

-  Een gelaatscherm dat afstand moet 
garanderen….

Nu we als kerk-
gemeenschap zes 
weken verder zijn, 
moeten we vast-
stellen dat al deze 
maatregelen veel 
mensen (zeker 55 % 

vaste bezoekers) weerhoudt de diensten 
te bezoeken. Begrijpelijk, maar ook pijnlijk.
Zeker nu een tweede golf voor moge-
lijk moet worden gehouden, zetten we 
de kerkdeur wijd open, maar is dit geen 
garantie dat we wekelijks het maximale 
aantal kunnen begroeten.

Parochiekerncommissie

GEDULD IS EEN SCHONE ZAAK?
Door al die beper-
kingen zijn een 
aantal uitvoerings-
plannen tot uitstel 
gekomen. Groten-
deels door gebrek 
aan inkomsten 

moeten we de hand op de knip houden. 
Onderhoud aan buiten-kerkdeuren en 
kozijnen parochiezaal wordt op de lange 
baan geschoven. De aanblik is verre van 
ideaal, maar ‘schone schijn’ is nu even 
niet gepast.
Restauratieplannen staan voorlopig in de 
ijskast; er lopen ook geen nieuwe aan-
vragen bij het Rijk inzake onderhoud rijks-
monumenten.
Aanpassingen kerk-TV kunnen pas plaats-
vinden als het parochiebestuur ons plan 
van aanpak (en bekostiging) goedkeurt.
Kleine ongemakken en technische manke-
menten worden zoveel mogelijk in eigen 
beheer (vrijwilligerswerk) uitgevoerd.  
Verplichte keuringen en onderhouds-
beurten vallen hier uiteraard buiten, omdat 
we veiligheid moeten blijven garanderen.
Ook hier vormen geldmiddelen de 
hoofdoorzaak van uitstel of afstel. Indien 
de komende periode er gunstige tekenen 
zijn inzake mogelijke verhuur van de pas-
torie en er zodoende weer inkomsten/
meevallers zijn waar te nemen, kunnen we 
onze plannen bijstellen. Wij houden u op 
de hoogte!

Parochiekerncommissie

Besturen is niet altijd leuk, maar willen we 
als parochiekern blijven bestaan en een 
kerkgebouw in ere houden, dan zullen we 

personen.
Vanaf maart was de 
kerkdeur op zater-
dagavond of zondag-
morgen potdicht en 
dat was uniek- niet 
alleen in ’s-Heeren-

hoek.
Gelukkig bood de openstelling op woens-
dagavond tussen 19.00- 20.00 uur ruimte om 
onze kerk te bezoeken. Soms in stilte, dan 
weer in gebed of met achtergrondmuziek 
van orgelspel.
In juni besloot de parochiekerncommissie 
nog om enkel digitale vieringen te houden, 
omdat we niemand tekort wilden doen met 
dat maximum van dertig personen.  
Dankzij Kerk-TV keken gemiddeld 27 aan-
sluitingen direct en zo’n 34 keer werd later 
ingeschakeld. 
En toen werd het 7 juli en bleef onze kerk 
dicht! Door de installatieviering van pater 
Thaddy de Deckere vonden we het pas-
send andere kernen ( die al maanden vol-
ledig gesloten waren geweest) voorrang te 
gunnen bij de zondagse viering.
Op zondag 14 juli mochten we weer vol-
waardig vieren; zij het met een bescheiden 
groep van 43 kerkgangers, maar toch…

Het was wennen: 
nieuwe regels bij 
binnenkomst, je 
naam noteren, je 
nieuwe -corona-
proef- plekje 
opzoeken (groene 

en rode stickers) en dan het ook nog het 
verzoek om NIET mee te zingen…. Ook het 
aantal koorleden was beperkt van minimaal 
1-8 personen, dankzij het grote priesterkoor 
dat we hiervoor mogen gebruiken.
Bij speciale diensten (afscheid van dier-
baren) werd vaak gebruik gemaakt van het 
besloten karakter. Maximaal 96 genodigden 
mochten worden toegelaten.
Misdienaars werd gevraagd voorlopig nog 
geen diensten mee in te vullen en lectoren 
kregen de extra taken van deze dienaren 
toebedeeld.
Kosters kregen een omvangrijk protocol 
met afspraken inzake looproutes, gebruik 
microfoons en kerkelijk vaatwerk. 
Collectanten (voor zover aanwezig) kregen 
de anderhalve-meter collectestok aange-
reikt en zij die ter communie gingen, werd 
dringend gevraagd afstand te bewaren – 
ook bij het uitreiken van de heilige hostie.
En dan vergeten we zeker niet de voor-
ganger, die overal en vooral moest opletten: 
- Geen vredeswens
-  Geen gezamenlijk delen van Brood  

en Wijn

LIEF EN LEED

Overleden:
05 juli: Johanna Goense. echtgenote van 
P.M. Goense, wonende Heinkenszand-
seweg 34, 92 jaar. Haar afscheidsbijeen-
komst was in besloten kring, waarna 
crematie plaatsvond.
09 juli: Albert Rijk, 63 jaar, woonachtig 
’s-Heerenhoeksedijk 7; de uitvaartdienst 
in onze kerk was op 13 juli, waarna in 
besloten kring de crematie plaatsvond.
12 juli: Leu Vette. 93 jaar, laatste periode 
verblijvend in Theresiahof; haar afscheids-
dienst was op vrijdag 17 juli in uitvaartcen-
trum te ’s-Gravenpolder.
06 augustus: Antonia Kopmels- van den 
Dries, 80 jaar, echtgenote van Bas Kop-
mels, woonachtig Zuidweg 20 te Nisse.  
De besloten afscheidsdienst was op 
maandag 10 augustus, waarna graflegging 
op ons kerkhof.
21 augustus: Peter Paree, 72 jaar; echt-
genoot van Els Paree-de Moor; Kapelaan 
Koningstraat 12. Afscheid en crematie in 
besloten kring op 27 augustus.

GEDULD MOET JE OEFENEN
Eind juni kregen we vanuit de overheid 
te horen dat de regels inzake maximale 
groepsgrootte bij vieringen verhoogd 
werd van dertig naar maximaal honderd 
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naar de toekomst moeten blijven kijken.
Het verhogen van inkomsten is zo’n uitda-
ging. Zeker nu veel mensen het ook niet 
breed hebben, begrijpen we dat best. Elke 
euro is de collecteschaal wordt met blijd-
schap ontvangen.
Het binnenhalen van parochiebijdrage is 
ook een gevoelig onderwerp. Niet elke 
parochiaan heeft de mogelijkheid om de 
minimale bijdrage van € 130.- op jaarbasis 
te betalen; ook al is dat slechts een tientje 
per maand…. Ook hierin zijn we coulant 
en zeggen we ‘dankjewel’ tegen dona-
teurs die bijvoorbeeld tien euro (parochie-
blad-kosten) of iets meer kunnen missen.  
Als we boven de grens van minimaal 55% 
betalende parochianen/huishoudens 
blijven, mogen we in onze handen klappen.
Het verlengen van grafrechten is ook 
geen vanzelfsprekend onderwerp meer. 
We hebben uiteraard begrip indien fami-
lies besluiten geen verlenging meer toe 
te passen en feitelijk goedkeuren dat het 
graf mag worden geruimd. Uiterste zorg-
vuldigheid passen we toe, voor we die 
stap nemen, want ‘gedane zaken nemen 
geen keer’. Daarbij komt de trend dat er 
meer crematies plaatsvinden dan begrafe-
nissen; mede ingegeven door de besloten-
heid van de coronaregels.
Het vinden van nieuwe bestuursleden is 
ook zo’n uitdaging. Wij kennen als kern-
commissie roosters van aftreden en her-
verkiezing, maar nieuwe kandidaten liggen 
niet voor het oprapen. Persoonlijk bena-
deren is de beste manier om succes te 
ervaren, maar niet iedereen zegt meteen 
medewerking toe. Ook hierbij zullen we 
geduld en vertrouwen in de toekomst 
blijven houden!

VOOR EN NA CORONA
Er is een tijd geweest dat mensen spraken 
over voor/na de Tweede Wereldoorlog, of 

voor/na de ramp van 1953…Zou er ook een 
moment komen dat we gaan praten over 
voor/na corona?
Heimwee naar het verleden heeft mooie en 
minder fraaie kanten; je kunt er in blijven 
hangen, maar dan blokkeer je de weg naar 
de toekomst.
In ‘Beeldbank ’s Eerenhoek-Eintjeszand’ 
vond ik een prachtige foto uit een periode 
dat deze pandemie nog volledig onbekend 
was en drommen kerkgangers de ker-
klaan/ de huidige Deken Holtkampstraat 
bevolkten. De kerkdiensten waren voor 
velen het hoogtepunt van de zondag. De 
vrouwen en kinderen trokken huiswaarts 
en de mannen mochten in een van de plaat-
selijke cafés de zondag anderszins vieren.

 

De komende periode zal ons leren wat er 
mogelijk is op kerkelijk gebied.
Communievieringen in Theresiahof zijn voor-
lopig nog besloten (enkel voor bewoners).
Ziekenbezoek is zeer beperkt mogelijk en 
dat doet de ziekenbezoekgroep veel ver-
driet. Men zoekt alternatieven om toch 
troost en aandacht te kunnen bieden.
De Don Boscoschool zal in september hun 
schooljaar openen in onze kerk; zo houden 
we de contacten met onze jeugd en onder-
wijzend personeel levend.
De Pater Damiaanviering zal dit jaar 
in clusterverband worden gevierd. Op 
zaterdag 10 oktober viert Cluster West 
(Heinkenszand-Lewedorp en ’s-Hee-
renhoek) samen de naamdag van onze 
patroon in de kerk van Lewedorp. Eén 
grote parochiële viering zit er dit jaar  
niet in, maar zo vinden we het een goed 
alternatief!
Mogen we Allerzielen (2 november-19 uur) 
op gepaste wijze vieren, of moeten we 
ons beperken tot een sobere- afstande-
lijke dienst? We zoeken alle mogelijkheden 
om binnen onze ruime kerk en ruimte-
lijk kerkhof zoveel mogelijk tegemoet te 
komen aan samenkomst-mogelijkheden.
Kerst 2020? Nog ver weg, maar afstande-
lijk denken is gevaarlijk, want sommige 
activiteiten vragen veel voorbereiding. 
Ook hierin willen we de gemeenschap  
’s-Heerenhoek in volle breedte betrekken.
Het voortbestaan van dames- en 

's-Heerenhoek

herenkoor is een zaak van veel aandacht 
en begrip voor afwezigheid of aarzeling. 
Na een halfjaar in de wacht zal het extra 
moeilijk zijn weer op te starten. Gelukkig 
hebben we een alternatief aanbod via 
deelname van Missicanto-leden die in 
wisselende samenstelling onze diensten 
muzikaal blijven opluisteren.
De kerkhofwerkers doen wat ze kunnen 
binnen de kaders van gedoogbeleid en 
voorschriften. Deze krasse mannen ver-
dienen zeker een applaus voor hun inzet 
– weer of geen weer-…ze komen op 
woensdag trouw hun diensten aanbieden!

OKTOBERMAAND – MARIAMAAND
MARIANIS & LOURDESGROT
In of rond veel katholieke kerken vindt men 
een nis, kapel of hoek waar speciale aan-
dacht is voor Maria, de moeder van Jezus.  
Veel beelden werden aan haar toegewijd, 
omdat Maria vele eretitels bezit. Een veel 
voorkomende is die van ‘Maria Onbevlekte 
Ontvangenis’, die gekoppeld werd aan het 
verzoek van Maria bij haar verschijning 
aan Bernadette Soubirous in Lourdes op 
11 februari 1858.
Met name na 1864 toen in Lourdes/ in de 
grot van Massabielle een kerk gebouwd 
werd, nam de populariteit enorm toe.  
Miljoenen mensen, vooral zieken, 
bezochten de Zuid-Franse bedevaarts-
plaats en medische bureaus bevestigden 
verscheidene wonderbare genezingen ten 
gevolge van het drinken van water uit de 
nabijgelegen bron.
Niet iedereen was in de gelegenheid die 
relatief dure reis naar Lourdes te maken 
en dus bedacht men lokale plaatsen voor 
aanbidding.
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LIEF EN LEED

Gedoopt:
Op 23 augustus is gedoopt Romy Roos Maria 
Anthonise, dochter van Jos Anthonise en 
Willemien Vette 

Overleden: 
Op 22 juni is overleden Katharina Helena van 
Steenbergen-de Jong, weduwe van Guust 
van Steenbergen, op de leeftijd van 76 jaar. 
Op 30 juni is overleden Rozet van Dries-
sche-Arends, echtgenote van Theo van 
Driessche, op de leeftijd van 67 jaar. Rozet 
was een “mensen” mens. Haar interesse, 
positief denken en doorzettingsvermogen 
zullen altijd een voorbeeld zijn voor hen die 
haar kenden. Wij hopen dat wij haar sociale- 
positieve instelling tot de onzen kunnen 
maken. Dat zij moge rusten in vrede. 
Op 16 juli is overleden Cornelis Jacobus 
Traas, echtgenoot van Truus van Leemput, 
op de leeftijd van 72 jaar. De crematie vond 
in besloten kring plaats. Dat hij moge rusten 
in vrede. 
Op 5 augustus is overleden Tilly Remijn-van 
Waterschoot, echtgenote van Albert Remijn, 
op de leeftijd van 68 jaar. Tilly, geboren 
Zeeuws Vlaamse, overleed volkomen  
onverwacht en werd op 12 augustus op 
ons kerkhof begraven. Dat zij moge rusten 
in vrede.

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

Parochiekern 
HEINKENSZAND

Heinkenszand

In 1928 kreeg de parochie een Mariabeeld 
als geschenk van een parochiaan, die de 
bedevaartsplaats had bezocht en gelou-
terd terugkeerde. Het Lourdesbeeld ken-
merkte zich door de aanwezigheid van 
een twaalfsterrenkrans om haar hoofd; 
een rozenkrans in haar hand en een witte 
mantel met kruisjes en lelies; aan haar 
voeten liggen twee rode rozen.
Het toenmalige kerkbestuur ontwierp 
een Lourdesgrot, aan de vrouwenkant 
van de kerkingang. Dat gedeelte werd tot 
die tijd tot grote ergernis van de pastoor 
vooral gebruikt als rustplaats. Men moest 
namelijk vanuit Lewedorp, Nieuwdorp of 
Borssele te voet een lange reis maken 
door wind en wind, om de kerk te kunnen 
bezoeken. 
In de ruim veertig jaar dat deze grot in de 
kerk bestond, werd ze vaak bezocht door 
kerkgangers. Bij een doop (zie foto) of een 
huwelijk was het traditie dat men deze 
devotieplek vereerde.
Rond 1960 waren er enorme vochtpro-
blemen in de kerk; een ervan was bij de 
uit steen gevormde grot. Op dit euvel te 
verhelpen moest de grot eind jaren zestig 
worden gesloopt en kreeg het Mariabeeld 
een eenvoudige sokkel.
In 1994 kreeg de nis een glas-in-loodraam 
vanwege het vijfentwintig jarig jubileum 
van pastoor Kroon en zijn tachtigste ver-
jaardag in september.
Vanwege haar bijna 85-jarige aanwezig-
heid kreeg het beeld in 2012 een grondige 
restauratie en werden mankementen her-
steld. Sinds die tijd straalt Maria in volle 
glorie te midden van passende verlichting, 
speciale banieren en uiteraard een kaar-
senstandaard vol lichtjes.  

Daniëlsweg 1, 4451 HP  Heinkenszand

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

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

 

Kerkeboomgaardstraat 30 Kwadendamme  
(0113) 644 398 

www.rplusmakelaardij.nl 

 

Dorpsstraat 51b Heinkenszand  
(0113) 644 398 

www.rplusmakelaardij.nl 

PASTORALE ZORG INZAKE 
SACRAMENT DER ZIEKEN 

EN OVERLIJDEN

06- 53637130
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Kwadendamme

-  Secretariaat is gevestigd in het parochiehuis: 
 J. Frisostraat 5, 4434 AC Kwadendamme.
-  Op dinsdag- en vrijdagmorgen is er iemand van 

of namens de parochiekerncommissie aanwezig 
tussen 9.00 – 12.00 uur.

- Telefonisch bereikbaar: 0113-649219 
 of 06-25053876.
- Website: www.kerk-kwadendame.nl
- E-mail: h.bonifacius@hetnet.nl
Bankzaken:
-  ING: NL42INGB0000394345 
 Parochiekern Kwadendamme
-  Rabo: NL10 RABO 0346034183 
 Pater Damiaanparochie kern Kwadendamme
Vieringen:
- 1e t/m 4e zondag: 11.00 uur 
- 5e weekend zaterdag: 19.00uur
Misintenties:
 Corrie Franse, tel. 0113-851349 of 06-15073351
 e-mail: cjmfranse@zeelandnet.nl
Doopcontactpersoon: 
 Marga v.d. Plasse, 0113-649605.
Inleveren kopij Parochienieuws:
 e-mail: hansdevos@zeelandnet.nl
 Hans de Vos, Siguitsedijk 29,
 4434 NB Kwadendamme, 0113-649993.

Parochiekern 
KWADENDAMME

van Hool. In 1909 werd het orgel overge-
plaatst naar de nieuwe kerk.
Hiervoor was het orgel echter toch te klein, 
waardoor men besloot een nieuw instru-
ment te laten bouwen. Vermoedelijk werd 
hierbij het Delhaye-orgel ingeruild. In 1909 
bouwde Bernard Pels een nieuw tweekla-
viers orgel voor de nieuwe St. Bonifacius-
kerk. Het was een orgel dat werd gebouwd 
in twee neogotische kassen en voorzien 
van mechanische tractuur. In 1931 werd 
een elektrische windmachine geïnstal-
leerd. In 1939 werd het Pels-orgel gerestau-
reerd door orgelmaker P.C. Bik uit Leiden. 
Hierbij werd het instrument voorzien van 
elektro-pneumatische tractuur met kegel-
laden. De huidige speeltafel is nog origineel 
(zie foto), maar de neogotische kassen zijn 
helaas gesloopt. In 1985 is het orgel voor de 
tweede maal gerepareerd. Deze restauratie 
werd uitgevoerd door de firma A. Nijsse & 
Zoon te Oud-Sabbinge.

Uit de Bonifaciusbode jaargang 14 nr. 8

NIEUWE BEGRAAFRUIMTE
 Vanaf half augustus 2020 is er op de 
begraafplaats een nieuwe sitatie ont-
staan, zie foto. De twee westelijk gelegen 
vakken aan de voorzijde, langs de Johan 
Frisostraat, zijn grotendeels ontdaan van 
oude grafmonumenten en daarna opge-
hoogd met ongeveer dertig cm. aarde om 
daardoor de vakken wederom voor begra-
vingen beschikbaar te kunnen stellen. Bij 
de uitgevoerde werkzaamheden is nadruk-
kelijk geen sprake geweest van ruiming, 
de oude graven zijn niet geroerd. Dit blijft 
zo totdat de extra begraafruimte daadwer-
kelijk in gebruik wordt genomen. Gelet op 
het feit dat er sprake is van zeer langdurige 
grafliggingen, is de verwachting dat er dan 
geen overblijfselen meer zullen worden 
aangetroffen. Mocht dit onverhoopt wel 
het geval zijn, dan blijven deze verdiept in 
de nieuwe grafruimte achter.
Zorgvuldig is nagegaan wie als nabe-
staanden geregistreerd stonden, en alle 
betrokken nabestaanden - voor zover 
traceerbaar - zijn ruim van te voren 

LIEF EN LEED

Kerkelijke huwelijkssluiting
Richard Rijk en Manon Steijn traden in het 
huwelijk op 21 augustus jl.
Pastoor Van Hees was voorganger bij de 
feestelijke inzegening in onze Bonifaciuskerk.

Overleden
Cornelia Huizen, sinds 2006 weduwe van 
Jan Steenbakker, geboren 26 oktober 1938, 
overleden 22 augustus 2020.

ORGELGESCHIEDENIS
In 1801 werd de eerste parochiekerk van 
Kwadendamme gebouwd. In 1820 werd 
een eenklaviers orgel met mechanische 
sleepladen voor deze kerk gebouwd door 
de Antwerpse orgelbouwer Joseph Del-
haye. Het Delhaye-orgel werd op 13 maart 
1820 in gebruik genomen met een bespe-
ling door G. van Kalmthout uit Goes. Een 
stukje uit een gedicht van Pier van Stien 
Boudens zegt over het Kwadendamse 
orgel het volgende: ‘Prachtig vond ik de 
iengelbeelden en dir boven in den nok 
David, die op de arpe speelde in z’n mooien 
koningsrok’. Deze beelden waren vervaar-
digd door de Antwerpse beeldhouwer J. 

ONBEKENDE HEILIGE HERONDEKT 
De heilige Corona  
Hoeveel hebben we 
het woord Corona 
de laatste tijd al niet 
gehoord en wat voor 
akelige gevoelens heeft 
dit woord al niet opge-
roepen? Maar wat 
blijkt:  Corona is een 
heilige. Zij is een hei-

lige en martelares uit Egypte of Syrië, waar 
zij omstreeks het jaar 160 werd geboren. 
Haar hagiografie is verbonden met de hei-
lige Victor van Damascus, die door de nog 
jonge Corona werd bijgestaan tijdens zijn 
marteling. Ze troostte hem en vanwege 
haar hulp werd ook zij ter dood veroordeeld. 
Zij was toen 16 jaar. Haar feestdag wordt 
samen met die van de heilige Victor gevierd 
op 14 mei. De heilige Corona wordt vereerd 
als patrones van grafdelvers, schatgravers 
en slagers terwijl ze in het naar haar ver-
noemde dorp Sankt Corona am Wechsel 
wordt aangeroepen tegen alle voorko-
mende rampen. Wij zouden haar kunnen 
bestempelen als beschermheilige bij uitstek 
tegen het coronavirus. Er is nog iets bijzon-
ders: in het dorp Feltre, een heuveldorp in 
de regio Veneto in Noord-Italië bevinden 
zich de belangrijkste relikwieën van de hei-
lige Corona in de basiliek van Sint Victor en 
Corona. Laat deze regio nu de eerste zijn die 
werd afgesloten vanwege de corona- 
pandemie………. 

Ad Courtin 

15 AUGUSTUS MARIA HEMELVAART
Op 15 augustus werden we in onze kerk ver-
rast met een viering over Maria en met heel 
veel Marialiedjes. De misboekjes werden 
alleen gebruikt voor de gezangen die in het 
boekje stonden en voor de gebeden. De 
lezingen en het evangelie gingen allemaal 
over Maria.
Het was een hele mooie viering met ook 
hele mooie Marialiedjes, die door het 
dameskoor werden gezongen. Op het einde 
van de viering gingen we met een groot 
aantal kerkgangers naar de grot om daar 
naar een aantal gebeden te luisteren en 
samen nog een lied te zingen.
Hiervoor bedanken we Pastor Thaddy de 
Deckere en het dameskoor van harte.

ROMMELMARKT
Zoals u weet houden we in het tweede 
weekend van september altijd een rommel-
markt, maar zoals u wel begrijpt gaat die 
dit jaar vanwege de corona niet door. We 
hopen dat het volgend jaar weer wel door 
kan gaan.
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Correspondentieadres:
Burgemeester Lewestraat 11 
4456 AG Lewedorp (parochiezaal en secretariaat) 
e-mail: eligiuslwd@zeelandnet.nl
telefoon: 0113-613164 / 0113-581577
Financiële gegevens:
RABO: NL63 RABO 0128502096  
Pater Damiaanparochie kern Lewedorp
Opgave misintenties bij Mevr. Riet Steenbakker 
Sloestraat 13 4456 AN Lewedorp telefoon 0113-
613188 of per e-mail: psteentje@zeelandnet.nl 
Doopcontactpersoon:
Marleen van Stee tel. 06-51119128 
e-mail: marleen.vanstee@gmail.com
Kopijadres:
e-mail: bvklooster@gmail.com
Tilly van Klooster, Roompotstraat 44, 
4456 BE Lewedorp, tel. 0113-613331
Ledenadministratie 
en parochiebladbezorging/adressering:
Bianca Kloosterman
e-mail: klooster@zeelandnet.nl
tel. 0113-613904
Caritas pater Damiaanparochie kern Lewedorp
NL15 RABO 0128500050

Parochiekern 
LEWEDORP

LIEF EN LEED  

Op 17 juli is mevrouw A. Adriaens-
sens-Driedijk overleden in de Kraayert. Zij 
is op 23 juli gecremeerd.   

Op 1 augustus is mevrouw Jobina Raas 
overleden. De uitvaartdienst met aanslui-
tend de begrafenis was op 7 augustus.

Op 11 augustus is Anthonia Adriana 
Voet-van Garsel overleden. Het afscheid 
werd in kleine kring gehouden

Op 15 augustus is Rijk Joosse overleden. 
Het afscheid was in kleine kring.
Hij was jarenlang lid van het Eligiuskoor.

OECUMENISCHE VIERING
Zondag 20 
september is 
er een oecu-
menische 
vredesvie-
ring in de RK 
kerk, aan-
vang 10.45 
uur.
Thema: 

Lewedorp

geïnformeerd over de voorgenomen 
plannen, waarbij steeds is gevraagd of 
prijs gesteld werd op het verlengen of 
opnieuw vestigen van rechten en/of het 
verkrijgen van vrijkomende monumenten. 
Alle verzoeken hiertoe zijn ingewilligd. De 
monumenten op de te behouden graven 
zijn zoveel mogelijk hersteld en de te ver-
wijderen monumenten zijn afgevoerd en 
gebroken tot kleine fracties zonder waar-
neembare achterblijvende informatie. 
Een aantal vrijkomende onderdelen van 
af te voeren monumenten, voornamelijk 
banden, kon worden gebruikt om het verval 
van monumenten in andere vakken op de 
begraafplaats te herstellen.
Wat nu nog moet gebeuren om de nieuwe 
begraafruimte gereed te maken, is inzaaien 
met gras. Er zal extra grind worden aange-
voerd en verwerkt om de paden er weer 
netjes uit te laten zien. Hierbij zal ook een 
beperkt aantal grafruimten worden aan-
gevuld met grind. Het spreekt voor zich 
dat wij de vrijwilligers zeer dankbaar zijn 
voor hun inzet. Zonder hun betrokkenheid 
en liefde voor onze kerkgemeenschap zou 
dit alles niet tot zo’n geweldig resultaat 
hebben geleid. Veel dank daarvoor. Het 
betekent dat er nu weer voor een lange 
reeks van jaren beschikt kan worden over 
voldoende begraafruimte.

Tekst Sjaak Uitterhoeve, foto Hans de Vos

NIEUWE PASTOR
Op zondag 2 augustus werd in onze kerk 
voorgegaan door de nieuwe Zeeuwse 
pastor Thaddy de Deckere. Hij bleek zijn 
werk secuur te doen en er voldoende tijd 
voor te nemen, wat enerzijds doet ver-
moeden dat we hem nog heel lang bij 
ons mogen houden, en anderzijds dat het 
steeds moeilijker gaat worden om op zon-
dagmorgen in álle kernen van onze paro-
chie vieringen te houden die slechts één 
uur eerder of later aanvangen dan de 
volgende. Aan het begin van de H. Mis 

werd pastor De Deckere welkom geheten 
door onze voorzitter Sjaak Uitterhoeve, 
die hem een exemplaar overhandigde van 
het boek over 200 jaar kerk en parochie 
door Adriaan en Rob de Boo. Waarop de 
pastor kon reageren met de opmerking dat 
hij toch wel iets van Kwadendamme wist, 
omdat hij tijdens zijn opleiding bij de con-
gregatie van Mill Hill les in de Oosters-Or-
thodoxe kerkleer had gekregen van father 
Gillis Doene, een man van bij ons. Aan het 
einde van de mis uitte pastorDde Deckere 
de wens om eens, op een ander tijdstip, 
persoonlijk kennis te kunnen maken met de 
Kwadendamse parochianen. Dat is inder-
daad iets dat we beslist op niet al te lange 
termijn zouden moeten organiseren.

Hans de Vos

KLUSJES ACHTER DE SCHERMEN 
Een geloofsgemeenschap is een bedrijfje 
op zich. We zien vaak een mooi kerkge-
bouw en bezoeken al dan niet de vieringen, 
maar de administratie, een schoon gebouw, 
een aangeharkte tuin, kaarsen bestellen en 
onderhouden, bloemversiering aanbrengen, 
bijhouden van misintenties, aanleveren van 
tekst voor het Parochienieuws, wassen en 
strijken van de altaarkleden, kelkdoekjes, 
amicten en nog zoveel meer, zijn alle zaken 
die achter de schermen gebeuren en die o 
zo belangrijk zijn om dat kerkbedrijfje goed 
te laten draaien. Met een afnemend aantal 
leden en ook nog een gemiddeld hogere 
leeftijd wordt het wel steeds lastiger om 
dat alles te kunnen blijven verzorgen. We 
blijven zoeken en organiseren en tot nu toe 
lukt het nog.
Riet Govers droeg de laatste jaren zorg 
voor een schone kerkwas. Ze toonde zich 
bijzonder verantwoordelijk, haalde de was 
op, bracht ze gewassen en gestreken weer 
terug, legde alles keurig op zijn plek. Dit 
soort vrijwilligers zijn goud waard. Riet heeft 
nu te kennen gegeven hiermee te willen, of 
beter gezegd, te moeten stoppen omdat de 
gezondheid van haar man Rinus zorgelijk 
is. Wij hopen natuurlijk van harte dat hierin 
verbetering komt, beterschapswensen 
vanaf deze plaats. En dank je wel, Riet, 
voor de vele wasjes die je hebt gedraaid en 
schoon weer terug bracht.
Maar we doen ook een oproep aan u die 
dit leest: zou u de zorg voor de kerkwas van 
Riet willen overnemen? Samen moeten we 
immers proberen ons bedrijfje draaiende 
houden. Er is altijd informatie op te vragen, 
hetzij via het parochiehuis, hetzij via Riet. 

Sjaak Uitterhoeve, 
voorzitter parochiekerncommissie
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Uitvaartzorg
Van der Hooft  

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

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

Ervaren, vertrouwd
en betrokken

Uitvaartzorg Peter Butler
Voor een ppeerrssoooonnlliijjkkeebegeleiding 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

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

Oost-Zuid Beveland

Maria van Büel, 89 jaar, overleden op 7 
augustus, weduwe van: W. van der Wal. 
De uitvaartdienst en begrafenis vonden 
plaats op 12 augustus in Hansweert.

GESCHIEDENIS PAROCHIEKERK  
HANSWEERT
De OLV Onbevlekt Ontvangenparochie-
kerk vóór 1940.
In nummer 82 (het aprilnummer) van het 
bulletin van de Stichting Oude Zeeuwse 
Kerken verscheen een complete geschie-
denis van het ontstaan der Onze-Lieve-
Vrouw Onbevlekt Ontvangenparochie 
te Hansweert in 1868 en de bouw van 
de bijbehorende parochiekerk in 1871, 
geschreven door historicus G.J. Lepoeter 
te Kapelle.
In deze geschiedenis kunnen we lezen 
dat de katholieken van Oost Zuid-Beve-
land tot aan de nieuwe parochiestichting 
ressorteerden onder de parochie van de 
H. Maria Magdalena te Goes en destijds 
nood hadden aan een parochiekerk in de 
eigen regio, waarbij uiteindelijk niet voor 
Krabbendijke werd gekozen maar voor 
Hansweert. Initiatiefnemers voor deze 
stichting waren J.A. Eversteijn, pastoor te 
Goes, en J.B. van Hootegem, landbouwer 
in de Willem Annapolder bij Eversdijk. 
De nieuwe kerk zou uiteindelijk worden 
gebouwd door architect Theo Asseler; het 
werd een gebouw in neoromaanse stijl 
met een flinke toren met een lange spits, 
welke in 1940 tijdens de Tweede Wereld-
oorlog is verwoest en niet werd heropge-
richt. Ook de rest van het gebouw heeft 
veel van de tand des tijds te lijden gehad; 
de gebruikte bouwstenen bleken al snel 
van inferieure kwaliteit te zijn, maar toch 
is ermee gebouwd. En ondanks alles staat 
de kerk er nu al bijna 150 jaar.
Van het genoemde bulletin is nog een 
beperkt aantal exemplaren leverbaar. Ze 
zijn voor twee euro per stuk verkrijgbaar 
bij L.M. van der Gouwe te Kloosterzande, 
telefoonnummer 0114-681909.

Hans de Vos, Kwadendamme

Adres kerkgebouw
Correspondentieadres:
Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen-kerk  
Kerklaan 9, 4417 BD Hansweert
Telefoon 0113 381363
Financiële gegevens:
ING: NL56 INGB 0000103481,
Parochiekern Oost - Zuid Beveland
RABO: NL57 RABO 0334051606  
Pater Damiaanparochie kern O-Zuid Beveland
Contactpersonen:
Hansweert: J.C. Jansen, Mastgat 12, 
4417 CL Hansweert, Telefoon 0113-383070, 
E-mail: jcjansen@zeelandnet.nl
Doopcontactpersoon
Parochiecentrum, tel. 0113-218610
Kopijadres Oost-Zuid-Beveland:
Jeannet Kievit, Marconistraat 34,4416 DE  
Kruiningen, e-mail: aakievit@zeelandnet.nl

Parochiekern 
OOST-ZUID BEVELAND

Vrede verbindt verschil. Een interessant 
thema. Predikant, mevr. Nel Roggeband 
gaat in deze dienst voor en zal ons dit 
thema uitleggen.  
Er is muzikale begeleiding.
In verband met de corona-pandemie, 
kunnen we van tevoren helaas geen  
koffie drinken en ook de kinderneven-
dienst kunnen we niet uitnodigen.
U bent van harte welkom.
 

Agnes de Winter

OASEDAG 
Op zaterdag 5 september komen afge-
vaardigden van beide parochiebesturen 
in het samenwerkingsverband “Boven 
de Schelde” samen met medewerkers 
van het bisdom Breda om te praten over 
de toekomstige ontwikkelingen, die ook 
in onze parochies zullen moeten plaats-
vinden.
Onze parochiezaal is hiervoor gereser-
veerd tussen 10.00- 16.00 uur.

LIEF EN LEED

Overleden
Theodorus Petrus van der Walle, 86 jaar, 
overleden op 29 juli, echtgenoot van: M. 
van Garsel. De uitvaartdienst en crematie 
vonden plaats op 3 augustus. 
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PPllaannttppllaannnneenn??  
WWiijj  aaddvviisseerreenn  uu  ggrraaaagg..   

   

 
 

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. 
 

OOookk  HHEETT  aaddrreess  vvoooorr  ggrrootteerree  
mmaatteenn  wwaallnnootteenn--  eenn  
ssiieerrbboommeenn,,   bbooss--  eenn  
hhaaaaggppllaannttssooeenn,,   eettcc  

 
KKwweekkeerrii jj   WWeesstthhooff  

WWeesstthhooffsseezzaannddwweegg  33  
44444444  SSMM  ’’ss--HHeeeerr  AAbbttsskkeerrkkee  
oopp  22  kkmm  vvaann  HHeeiinnkkeennsszzaanndd  

tteell ::   00111133--556611221199      ffaaxx::   
00111133--556633339999  

EE--mmaaiill ::   
wweesstthhooff@@wwaallnnootteenn..nnll  

Al 85 jaar familie bedrijf
specialisten in 

• grafgedenkstenen
• aanrechtbladen

• vensterbladen

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

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

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

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

Kerkgebouw
Onze Lieve Vrouw Hemelvaart,
Hoofdstraat 60, Ovezande
Contactadressen
Secretariaat: pastorie Hoofdstraat 58, 
4441 AE  Ovezande tel.: 0113-655214
internet: www.rkovezande.nl
e-mail: rk.ovezande@zeelandnet.nl 
Financiële zaken
Bankrekening: NL27 RABO 0346008948 
Pater Damiaanparochie parochiekern Ovezande
Misintenties, uitvaarten, huwelijken, 
jubileumvieringen e.d.: 
Mevr. C. de Baar-Rentmeester, tel.: 0113-655824, 
email cdebaarrent@zeelandnet.nl
of Mevr. A. Harthoorn-Capello, tel.: 0113-655157, 
email a-miekehc@zeelandnet.nl
Doopcontactpersoon:
B. Rentmeester-de Jonge, tel.: 0113-655873
Kindernevendienst
Iedere maand (met uitzondering van de 
zomervakantie)
Inleveren kopij ‘Parochienieuws’
Dhr. M. Bierens, Constantijnstraat 4, 4441 BB  
Ovezande, tel. : 0113-655520, 
e-mail: mbierens0@gmail.com

Parochiekern 
OVEZANDE

Ovezande

plotselinge overlijden van haar zoon Jan in 
1991 was een zware slag. Zij verwerkte dit 
door er veel over te praten. In juni bleek ze 
een slopende ziekte te hebben. Ze ontving 
het sacrament van de zieken. De uitvaart 
vond plaats in de parochiekerk van Ove-
zande.
Korte tijd later overleed ook haar man, 
Martinus Goense, op 20 augustus in de 
leeftijd van 84 jaar. Hij groeide op in een 
boerengezin te Ovezande, omgeven door 
polders en boomgaarden. Hij werd land-
bouwer en werkte later ook in de fruit-
teelt. Hij was geen prater, maar wel vol 
belangstelling voor zijn kinderen en de 
gemeenschap. Martien heeft in de fan-
fare gezeten, en keek graag naar sport. 
De laatste zes jaar kon hij niet meer thuis 
blijven wonen. Na het overlijden van 
Marietje werd hij onrustig, tot hij algauw 
overleed. De uitvaartdienst vond op 25 
augustus in de kerk plaats, waarna hij 
gecremeerd werd.

CORONATIJD
Na de uitbraak van COVID-19 is de kerk 
drie maanden gesloten geweest, een 
flinke tijd. De kerkdeuren stonden wel 
open voor gebed en voor een kaarsje op 
elke woensdagavond en met de reguliere 
viering. Met de nodige informatie, met de 
Paaswens en het Pinksterlichtje hebben 
we als parochiekerncommissie gepro-
beerd om de verbinding met u als parochi-
anen te houden. Ook was de kerk mooi in 
beeld bij de eerste aflevering van Geloven 
in Zeeland en bij alle volgende afleve-
ringen in de openingsbeelden.
Mondjesmaat zijn we zaterdag 6 juni weer 
van start gegaan met een viering van 
maximaal dertig personen, voorganger 
pastoor Van Hees en zonder koor Oal-
In, maar met muziek van een cd. In juni 
hebben we steeds dicht tegen de dertig 
kerkzangers gezeten. We hebben geen 
mensen de toegang hoeven te ontzeggen. 
In deze fase hebben we ons eigen sys-
teem ontwikkeld hoe we de coronamaat-
regelen goed  konden toepassen. Daar zijn 
we intussen prima aan gewend geraakt: 
handgel, eenrichtingsverkeer bij binnen-
komen en bij uitgaan, een rondje lopen 
bij ter communie gaan. De kerkboekjes 
worden op de aangewezen plaatsen al 
drie dagen tevoren klaargelegd.
Sinds juli mogen er meer mensen in de 
kerk. Geen reserveringssysteem meer, wel 
registreren. We hebben in de stoelen en 
banken ruimte voor 73 kerkgangers. Dan 
is de anderhalve meter gegarandeerd, 
ook bij het ter communie gaan. Mensen 
hoeven nooit langs elkaar bij de banken of 

LIEF EN LEED

Overleden
Huib Rijk is op 22 juni gestorven. Hij was 
de echtgenoot van Betsie de Jonge, en 
de vader van twee zonen. Hij werd in 1931 
in Platschorre bij Oudelande geboren, 
en heeft daar vrijwel altijd gewoond. 
Na de landbouwschool kwam hij in het 
bedrijf van zijn ouders, en maakte er met 
zijn broer Jan een fruitbedrijf van. Zijn 
grootste voldoening vond hij in zijn werk, 
maar hij ging ook graag kaarten en 's zon-
dags naar de kerk. De laatste jaren gingen 
zijn krachten achteruit. Na een verblijf 
in een zorgcentrum kon de familie thuis 
afscheid van hem nemen. De uitvaartdienst 
vond plaats in de kerk van Ovezande, waar 
hij ook op de begraafplaats begraven is.
Maria Cornelia Vermuë, echtgenote van 
Martien Goense, overleed op 4 juli thuis bij 
haar dochter Jeanet op Ovezande. Ze was 
82 jaar oud. Ze was in een boerengezin te 
's-Gravenpolder opgegroeid, en door haar 
huwelijk eerst naar de Blauwe Hoeve, 
en later naar de Nieuwstraat te Ove-
zande gekomen. Zij kregen twee kinderen. 
Marietje was goedlachs en gastvrij. Het 
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De woonkamer moderniseren?
U gaat verhuizen en kleiner wonen?
Verlichtingsadvies nodig?
TINT komt aan huis bij al uw interieurvragen!

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

ZEELAND
UITVAARTSERVICE

ZEELAND
UITVAARTSERVICE

DE VLIEGER
UITVAARTSERVICE

DE VLIEGER
UITVAARTSERVICE

STEIJN
DE VLIEGER

UITVAARTZORG

ZEELAND
UITVAARTSERVICE

ZEELAND
UITVAARTSERVICE

DE VLIEGER
UITVAARTSERVICE

DE VLIEGER
UITVAARTSERVICE

STEIJN
DE VLIEGER

UITVAARTZORG

Schouwen-Duiveland
Wilgenstraat 12 Oosterland

0111 40 2000
(dag en nacht)  

info@uitvaartdevlieger.nl 
www.uitvaartdevlieger.nl

Dag en nacht bereikbaar op:

(0111) 45 07 17
www.uitvaartsd.nl

Voor een zorgzame begeleiding 

groepen in relatie tot bezinningsmo-
menten. Goede pogingen maar ze hebben 
niet tot resultaat geleid.
Momenteel komt de kwaliteit van de 
ruimte voor eigen gebruik in het gedrang. 
Met het nodige vrijwilligerswerk zijn de 
voor- en achterkamer al eerder aange-
pakt: behangen, schilderen, nieuwe gor-
dijnen en dergelijke. Dat alles voldoet nog 
steeds. Wat echter op geen enkele wijze 
meer voldoet, zijn vooral de keuken, de 
bijkeuken en de hal. De keuken en het hal-
letje ervoor zien er niet meer uit. Je kunt 
eigenlijk zo in de pastorie geen mensen 
meer ontvangen. De muren bladderen af. 
Daarbij zijn de keuken en het toilet zeer 
gedateerd.
Zodoende hadden we en hebben we het 
voornemen om dit aan te pakken. Ook 
weer met medewerking van vrijwilligers, 
maar met alleen vrijwilligers zal het niet 
lukken.
Onlangs zijn we met Zeeuwse Gronden in 
gesprek geraakt over een nieuw initiatief.  
Zij willen in de pastorie graag een soort 
Engels theehuis beginnen. Dat wordt voor 
hen een mooie aanvullende vorm van dag-
besteding.
Wat achtergrond bij initiatief Theehuis  

De Pastorie als ontmoetingscentrum: 
In de Pastorie van Ovezande willen we 
graag zo een ontmoetingsplek creëren. 
Een plek waar fietsers even kunnen bij-
tanken, hun route beginnen, een tip krijgen 
van een Ovezandenaar waar het mooiste 
plekje is om langs te fietsen. Een plek ook 
voor de mensen van het dorp waar ieder 
mens tegen een betaalbare prijs iets lek-
kers kan nuttigen met liefde gemaakt. 
Waar mensen die anders alleen aan tafel 
zitten met hun krant samen met dorpsge-
noten en passanten iets drinken of een 

stoelen. Het uitreiken van de H. Communie 
gebeurt zeer zorgvuldig met een pincet; 
de voorganger heeft een scherm voor en 
de communicanten gebruiken handgel. Zo 
worden alle zeilen bijgezet zodat u veilig 
naar de kerk kunt komen om de viering 
mee te beleven. Meezingen mag nog niet, 
maar neuriën wel (uitspraak van de pater). 
U bent van harte welkom!

Ad Schenk
MARIA HEMELVAART

Het feest van Maria Tenhemelopneming 
hebben we bijna zodanig kunnen vieren 
alsof er geen corona was. We wennen 
toch wel een beetje aan het afstand-
houden zonder dat het er krampachtig 
uitziet. Na een mooie viering in de kerk 
zijn we in open formatie met een heleboel 
bloemen naar de veldkapel aan de Oude 
Ovezandseweg gewandeld. Pastoraal 
werkster Alida van Veldhoven sprak een 
aantal toepasselijke teksten uit, en enkele 
leden van Pius X zongen een paar Maria-
liederen. We dronken gezamenlijk koffie. 
Zo lukt het voorlopig wel met `het nieuwe 
normaal´.

Marinus Bierens

THEEHUIS DE PASTORIE
Al meerdere keren hebben we in onze  
parochiekern naar een bredere (her)
bestemming voor de pastorie gekeken. 
Dan houden we rekening met meerdere 
facetten die meegewogen moeten worden 
in de uiteindelijke beslissing. Daarbij zitten 
zaken als: de onderhoudskosten van de 
pastorie, maatschappelijke ontwikke-
lingen, doelen die andere partijen voor 
ogen hebben en waar de parochiekern 
op in kan spelen, het beschikbaar houden 
van voldoende ruimte om de parochieac-
tiviteiten te kunnen uitvoeren, voldoende 
kwaliteit van deze ruimte. Uiteraard is het 
belangrijk om rekening te houden met het 
draagvlak in de parochiekern en het dorp 
Ovezande met betrekking tot de andere 
bestemming van de pastorie. Gepas-
seerd zijn in het verleden ideeën om er 
woonunits in te maken, of om een over-
nachtingsplaats te creëren voor grotere 
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Uw adres voor laan- en parkbomen
tevens volop tuinplanten

van november tot mei
Specialiteit: Veredelde noten

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

schilders- en

afwerkingsbedrijf

FRANSE BV
meer dan ‘een kleurtje’

Johan Frisostraat 26
4434 AC Kwadendamme
Telefoon 0113-649361

drukkerij  en 
ontwerpstudio

1000 
A4 flyers*
voor maar
95 euro

Een veelzijdige drukker voor bedrijven, verenigingen en 
particulieren. Als gedreven professionals met een passie 
voor papier, drukwerk en ontwerp stellen wij ons als doel 
om u zo goed mogelijk te helpen op het gebied van uw 
drukwerk. Hierbij staat betrouwbaarheid, een goede bege-
leiding, kwaliteit en scherpe prijs hoog in het vaandel! 
Ook bij een beperkt budget denken we graag met u mee!
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t  0113 56 19 42
e  info@drukkerijdriedijk.nl

Noordland 3
4451 RP  Heinkenszand

drukkerijdriedijk.nl

Ovezande

zelfgemaakte kom soep kunnen eten.
Niet commercieel opgezet maar een tere 
plek in het landschap waar mensen met 
een psychische kwetsbaarheid de kans 
krijgen om weer mee te doen, om eigen-
waarde op te bouwen, iets te kunnen 
betekenen voor een ander en hun talent 
te kunnen inzetten. Ook voor hen is de 
ontmoeting van onschatbare waarde. Een 
product serveren, met liefde gemaakt, is 
net zo heilzaam als in gezamenlijkheid 
eten of een kopje thee en koffie drinken.
We willen een feestje maken van het 
dagelijks moment van thee en koffie 
drinken. Daarnaast zullen we, wanneer 
daar vraag naar is, zeker een lekkere soep 
en een goed broodje serveren.
Het is allemaal heel kleinschalig, waarbij 
het meer om de beleving gaat dan om de 
aantallen. Voor Zeeuwse Gronden gaat 
het om zinvolle dagbesteding te creëren 
en om via een dergelijk initiatief de ver-
binding met de samenleving en het dorp 
te versterken. Zij willen wel dat mensen 
er gebruik van gaan maken maar het gaat 
hen absoluut niet om aantallen.
Voor de parochiekern biedt het de moge-
lijkheid om beter gebruik van de pas-
torie te maken, niet vanwege geldelijke 
argumenten maar vooral voor een beter 
maatschappelijk gebruik. Verder kan het 
aanleiding zijn ruimtes als keuken, hal en 
toilet op te knappen.
Het gaat bij dit initiatief sowieso om huur 
voor de medegebruiker. Hoofdgebruiker 
blijft de parochiekern. Zeeuwse Gronden 
wil drie dagen van ongeveer 9.00 uur 
tot 16.00 uur de voor- en achterkamer 
gebruiken voor hun theehuis.
Keuken, bijkeuken, tuindeuren en hal 
stonden toch al op de nominatie om op te 
knappen. Wat dat betreft, komt het wel 
goed uit.
Er is intussen een compleet projectplan 
Theehuis De Pastorie geschreven. Dit 
is tijdens een extra vergadering in het 
zomerreces besproken door de parochie-
kerncommissie. Iedereen is heel enthou-
siast. We zijn werkgroep voor werkgroep 
langs gelopen om te kijken waar het zou 
kunnen schuren met de werkzaamheden 

van die werkgroepen. Er zijn wellicht wel 
wat aanpassingen nodig maar we zijn 
geen onoverkomelijke problemen tegenge-
komen. Zodoende is het plan goedgekeurd 
en nu voorgelegd aan het bestuur van 
de Pater Damiaanparochie. Daarna moet 
nog goedkeuring aan het bisdom worden 
gevraagd.
Wordt vervolgd.

Ad Schenk
NIEUWS VANUIT DE CARITAS
Vanaf 22 augustus starten we met het 
inzamelen met oude gebruikte brillen, 
welke u niet meer nodig heeft. Deze zullen 
we verdelen over diverse projecten waar-
onder stichting Sawasdee. Achter in 
de kerk komt een doos te staan waar u 
deze in kunt leggen. U kunt ze ook in een 
envelop in de brievenbus doen.
De laatste maanden hebben we enkele 
keren mooie gebruikte kleding, schoenen 
en dekbedden gekregen via Amels jacht-
bouw in Vlissingen. Deze nog goede 
spullen zijn deels verscheept naar Cam-
bodja voor de kinder- en schoolprojecten 
van stichting Sawasdee/ Don Bosco kin-
derfonds. De grotere maten en winter-
kleding hebben we naar de kledingbank 
gebracht die er ook reuze blij mee waren.
We hebben ook de gevers hiervoor 
bedankt. Deze waren er zeer tevreden 
mee dat hun geleverde spullen op zo’n 
goede plek terecht zijn gekomen.

Namens de Caritas kern 
commissie Ovezande,

William Harthoorn

MOBIELE KERK
Bij de dierendagviering op zaterdagavond 
3 oktober worden na afloop buiten niet 
alleen de dieren gezegend door pastoraal 
werker Alida van Veldhoven, maar ook 
onze nieuwe 'mobiele kerk'. De mobiele 
kerk is een bijzonder project op initia-
tief van het project Kerk in de Buurt. Het 
idee is: Als mensen niet meer naar de 
kerk gaan, komt de kerk naar de mensen. 
Bij hoogtijdagen en bijzondere gebeurte-
nissen zal het kerkje ‘present’ zijn.
In het kerkje is gelegenheid een kaarsje 
aan te steken, een gebedskaart in te 
vullen, en eventueel een mailadres achter 
te laten. In Beilen (Drenthe) combineert 
men het met een gebedsboom, waaraan 
de gebeden opgehangen kunnen worden. 
De kerk is ongeveer zo groot als een 
wachthuisje. Er is ruimte voor een per-
soon, eventueel samen met een kind. De 
achterwand bestaat uit een spiegel. Die 
spiegel roept verstilling op en soms ook 
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Uitvaartverzorging

‛DE BEVELANDEN’
Johan Hoekman

Geldeloozepad 20, 4463 AJ Goes 

(0113) 311 444 
www.uitvaartzorgcentrum.nl

Voor een zorgzame  begeleiding

Uitvaarten in geheel Midden-Zeeland

Eigen rouwcentrum met aula 
en koffi ekamer

Striepseweg 4,4435 RL  Baarland

Verzorgt de gehele uitvaart 
met Zorg en Respect...

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

0113-639108 
06-40484076

Parochiekernsecretariaat: 
Mosselstraat 4 4301 JN Zierikzee; 
tel. 0111-417505
Geopend op dinsdag en donderdag 
van 9.30 – 11.30 uur.
www.rkschouwenduiveland.nl
willibrordus@zeelandnet.nl
Adres Heilige Willbrorduskerk 
Hoge Molenstraat 86, Zierikzee

Adres Onze Lieve Vrouwe op Zee-kerk
Serooskerkseweg 2, Burgh-Haamstede.
Financiele gegevens:
Rabobank NL25RABO0375102485
t.n.v. Pater Damiaanparochie kern Zierikzee
Doopcontactpersoon: 
Tiny Kieboom, tel 0111-415238
Leden-administratie: 
Jan en Janneke Versaevel 
e-mail jversaevel@zeelandnet.nl 
Kopijadres Parochienieuws:
Rudy de Maaijer, Kabbelaarsbank 15
4301 XA  Zierikzee  e-mail maayer@zeelandnet.nl

Parochiekern 
SCHOUWEN-DUIVELAND

LIEF EN LEED

Overleden op 29 juni Kees Holty uit Zie-
rikzee, 92 jaar. Crematie te Goes op 3 juli.
Overleden op 23 juli Gerard Sebel uit Zie-
rikzee, 71 jaar.
Op woensdag 29 juli is er in de Willibror-
duskerk afscheid genomen van paro-
chiaan Gerard Sebel
Gerard was geboren in Schiedam in op 
4 november 1948 en vanwege zijn werk 
samen met echtgenote Ada naar Zie-
rikzee verhuisd. Ze hebben twee dochters 
gekregen en twee kleinkinderen.
op de rouwkaart staat:
‘elke dag denk ik aan jou
als de zon weer schijnen gaat
heb ik een regenboog van rouw’
Overleden op 20 augustus Piet Warrens 
uit Zierikzee, 100 jaar. De rouwdienst in de 
kerk in Zierikzee, met aansluitend de cre-
matie in Goes, heeft plaatsgevonden op 
donderdag 27 augustus.

ontroering. Een ervaring uit Beilen: “Ik 
had niet gedacht dat ik mezelf in de kerk 
zou tegenkomen” was de reactie van een 
bezoeker. Het kerkje is grotendeels klaar. 
Nathan Schenk heeft de mobiele kerk ont-
worpen en beetje bij beetje opgebouwd. 
Bij het in elkaar zetten heeft Timonthy van 
Beek geholpen.
De mobiele kerk wilden we voor het eerst 
inzetten bij de Klomppop-viering maar 
helaas… Andere mogelijkheden kunnen 
zich aandienen bij het Straatfestival, de 
Solexrace, de actiedag van WoZoCo 
NieuwSande, de kerststallentocht et 
cetera. De mobiele kerk willen we tevens 
ter beschikking stellen aan andere katho-
lieke parochiekernen bij hun activiteiten. 
maar ook voor onze PKN-kerken uit de 
regio. De kerk wordt zo gemaakt dat deze 
te rollen is en plat op een aanhangwagen 
kan worden vervoerd. De Stichting Jacob 
Timmerman draagt bij in de kosten.
Omdat er nog weinig tot geen activiteiten 
zijn, kan de mobiele kerk nog niet echt 
worden ingezet. Maar … dat komt weer 
wel. Misschien bij de kerststallentocht  
dit jaar?
Zeker de moeite waard om de zegening 
van de dieren mee te maken en ook de 
inzegening van de Ovezandse mobiele 
kerk. Komt allen!

Ad Schenk

Schouwen-Duiveland
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gezegd dat er in de maand juli niet geklust 
zou worden. Ze kregen vakantie. Maar wat 
bleek? Ze wilden helemaal geen vakantie, 
ze wilden vakantiewerk. Waar maak je dat 
nu nog mee?

Als aangevers vinden wij dat natuurlijk 
fantastisch. En eerlijk is eerlijk, klussen 
die zich zelf oplossen zijn er niet en het 
onkruid houdt ook geen vakantie.
We hebben dus de tuinen onderhouden, 
een overkapping gemaakt, het Christus 
Koningsbeeld is weer bijna schoon (wordt 
op 24 augustus voltooid), verwarmings- 
filters vervangen, scheuren in metsel-
werk opnieuw gevoegd, afzettingstape 
vervangen enz. Het is veel werk maar ook 
heel gezellig.
Voor en halverwege de klus.  
Tot de volgende keer,

Cees en Erik

OPEN MONUMENTENDAG 2020
Zaterdag 12 september staan de deuren 
van de Willibrorduskerk te Zierikzee weer 
open voor parochianen en publiek in het 
kader van open monumentendag.
Het thema van deze keer is  
Leermonumenten.
De kerk is open van 10.00-16.30 uur.
Hartelijk welkom!

VESPERS
Vespers in de Willibrorduskerk najaar 
2020. Aanvang 16.00 uur.
Te beginnen op 6 september; 27 sep-
tember; 18 oktober; 8 november; 29 
november; 20 december.
Voorganger is pastoor Fons van Hees.
Muzikale ondersteuning door Wim Boer 
met orgel en zang.
Na afloop ontmoeting met koffie/thee.
U bent van harte welkom!

AFSCHEID VAN MARIJKE WESSEL
Op zondag 28 juni werd in de Onze Lieve 
Vrouwe op Zee kerk in Haamstede 
afscheid genomen van Marijke Wessel. 
Heel veel jaren heeft zij de r.k. parochie 
vertegenwoordigd bij de oecumene in de 
Westhoek.

GEZINSVIERING
Op 20 september willen we graag, uiter-
aard met inachtneming van alle geldende 
maatregelen, weer een gezinsviering 
vieren in de Willibrorduskerk in Zierikzee. 
Helaas mogen we niet zingen en dus zal 
het kinderkoor Eigen-wijs niet voor de 
muzikale ondersteuning zorgen. Toch pro-
beren we op 'Eigen Wijze' invulling te 
geven aan deze gezinsviering. Het thema 
van de viering is: 'Het is niet eerlijk!' We 
zien u graag op 20 september om samen 
te luisteren naar mooie teksten en samen 
te bidden. Wat gewoon hetzelfde is... de 
gezinsviering begint om 10.00 uur. Aan-
melden voor de viering is verplicht van-
wege de maatregelen met betrekking tot 
corona. Wat wel fijn is... aanmelden kan 
nu al... belt u even met (0111) 413 931. 
Graag tot ziens op 20 september.  

KBO
Koffieochtend
In augustus zijn we voorzichtig gestart 
met een koffieochtend en in spanning 
wachtten we af of onze vaste bezoekers 
daar gehoor aan zouden geven. En jawel 
hoor, rond half 10 kwamen de eerste kof-
fieleuten binnen en het druppelde gestaag 
door. De tafels waren zo neergezet dat er 
voldoende afstand bewaard kon worden, 
iets waar we zeker nog rekening mee 
moeten blijven houden.  
Fietstocht 9 september
Na de geslaagde fietstocht van enkele 
weken geleden willen we dat nog een 
keer doen en wel op woensdag 9 sep-
tember a.s. We vertrekken dan weer om 
13.30 uur vanaf het parochiecentrum. De 
route hebben we nog niet uitgestippeld 
maar laat u verrassen en rij gezellig met 
ons mee. Aan het eind van de tocht wacht 
u een drankje in het parochiecentrum, bij 
goed weer in de tuin! Gaat u mee, wilt u 
zich dan opgeven bij Kees Verkaart, 
mail: kverkaart@gmail.com, 
of telefonisch: 06 -51478446. 

VAN DE KLUSGROEP
Na toch wel vrij pittige maanden klussen 
dachten wij dat de klusgroep wel aan 
vakantie toe was. We hadden dan ook 

EEN ZOMER VOL HOOP/SPANNING!
Een tijdje zag het er naar uit dat de kerken 
lang leeg zouden moeten blijven. Toen we 
dan in juni eindelijk open mochten was 
het maar voor 30 personen. In sommige 
kerken werden zelfs die aantallen niet 
gehaald. Er dreigde een verschrikkelijk 
scenario. We hielden hoop en gelukkig 
kwamen wij meestal wel aan die dertig, 
maar ook bij ons liep het kerkbezoek niet 
storm.
Toen we dan vanaf 1 juli meerdere mensen 
mochten toelaten op anderhalve meter 
waren wij toch ook wel benieuwd of die 
er wel zouden komen. Er kunnen bij ons 
in Zierikzee door de coronamaatregelen 
maximaal 75 mensen worden toegelaten. 
In Haamstede ligt dat getal iets lager. 
We begonnen op 5 juli met een woord-
dienst met 30 kerkgangers en elke week 
kwamen er toch weer meer mensen naar 
de kerk. Nu zitten we op ongeveer 50 
mensen per dienst. In Haamstede kunnen 
we met warm en droog weer zelfs buiten 
kerken. 
Onze hoop op meer kerkgangers en dus 
bestaansrecht is gelukkig niet de grond 
ingeslagen. Maar… laten we a.u.b. voor-
zichtig blijven en de protocollen in acht 
nemen. Het is allemaal nog heel pril 
en voor we het weten moeten we onze 
geliefde kerk weer sluiten. 
Blijf verstandig en houd je aan de regels  
en blijf op elkaar letten! 
Omdat er eind juli in al onze kerken van de 
Damiaan foto’s werden genomen hebben 
we tijdelijk de rood/witte afbakening 
van één van de Coronamaatregelen weg 
moeten nemen. Daarna hebben we de 
gele (katholieke kleur) aangebracht. Het 
ziet er gelijk toch wat vriendelijker uit.

Door de gesprekken (op afstand) met de 
mensen voor en na de viering heb ik hoop 
dat de mensen hun weg naar de kerk weer 
aan het terug vinden zijn. Laten we hier 
met z’n allen voor bidden. Niet alleen voor 
ons zelf, maar vooral voor hen die deze 
contacten zo broodnodig hebben.

Erik Steegmans 

26



MINI BEDEVAART
Gesterkt door een kopje koffie en geïnspi-
reerd door zang en gebed tijdens de Maria 
viering togen we met zijn allen richting 
Middenpad.
Gezamenlijk gingen we in een medita-
tieve tocht voorzien van een boeketje 
veldbloemen naar de plek waar vroeger 
de Maria kapel heeft gestaan. Onder-
tussen zongen enkele pelgrims het “Salve, 
Regina, mater misericórdiae.  Op deze 
historische plek begroetten we Maria, de 
H. Moeder van God met het eeuwen oude 
gebed: “Wees gegroet Maria…….”  
Er werd gebeden , op afstand gezongen en 
we brachten een bloemenhulde. Daarna 
was er een kleine lunch op de patio.

CARITASCOLLECTES 2020  
SCHOUWEN-DUIVELAND:
 Zierikzee Haamstede
7 juni 2020: € 75,85 €  33,70
  voor ondersteuning mensen 

in armoede
5 juli:             € 69,20 ------  
  voor project Pater Thaddy in 

Rangia India
2 aug: € 61,70 € 99,40  
  voor eigen hulpprojecten 

Caritas
We hebben Uw giften nodig, via collectes 
komt er minder geld binnen. 
Uw steun Caritas: bankrekening: 
NL 52 RABO 0143 5823 99 
t.n.v. Caritaskern Schouwen-Duiveland.

RUBEN DE JONGE  

Heerenstraat 9  
0113 351311 

Www.totaalwonendejonge.nl 

Specialist in PVC vloeren 

WWW.PAREE.NL

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

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

 

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

 

 

           

 

 

 

Heerenstraat 27, 4453 AA ’s-Heerenhoek 
Tel: 0113-351400 

www.gebrdehond.nl 

 
Loodgieterswerk, CV-installaties, 

Mechanische ventilatie –Duurzame 
energie – Dakbedekkingen – Onderhoud 

& Service 

Altijd present bij “Samen vieren” “Samen 
verder”. Marijke ging mee voor als er geen 
r.k. voorganger beschikbaar was. De Pink-
sterfakkel mee rond laten gaan naar de 
verschillende deelnemende kerken. Actief 
bij het maken van de 40-dagen kalender. 

Marijke werd toegesproken door Pastoor 
Fons van Hees en van de PKC was Erik 
Steegmans aanwezig die haar de Willi-
brordmedaille uitreikte. Ze werd verwend 
met bloemen en cadeau. Ze was totaal 
verrast! Marijke dank voor al je inzet!  
Het ga je goed!
Wim Boot zal Marijke opvolgen in de 
werkgroep in de Westhoek.

OPENLUCHTVIERING

Zondag 16 augustus vierden we het feest 
van Maria Tenhemelopneming op de patio 
van de Onze Lieve Vrouwe op Zee kerk. 
Velen waren naar Haamstede gekomen om 
te genieten van een feestelijke Maria vie-
ring in de stralende zon. 
Marinus Vreeke begeleidde ons met zijn 
gitaar en verraste ons tijdens de communie 
uitreiking met het mooie Ubi Caritas.  De 
homilie van pater Thaddy toonde ons de 
vele facetten van Maria.  
Na de viering een gezellig samenzijn met 
koffie en een lekkernij.
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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

HOOP ALS BEWUSTE KEUZE (5)

In dit vijfde artikel over de missionaire 
opdracht van alle gelovigen wordt kort stil 
gestaan bij de stand van zaken rond het 
thema van de Nederlandse bisschoppen 
voor de conferentie die in maart van dit jaar 
zou worden gehouden in Oudenbosch ‘Als 
God renoveert’. Dit thema is ontleend aan 
het boek van de Canadese priester James 
Mallon waarin hij zijn ervaringen beschrijft 
bij het revitaliseren van parochies. Een 
boek dat pleit voor een omslag in de kerk-
praktijk van onderhoud naar bloei. In deze 
conferentie zou aandacht worden besteed 
aan zijn beproefde manier van parochiever-
nieuwing in een periode van crisis. Door de 
Coronacrisis is deze conferentie uitgesteld, 
maar het (kerkelijk) leven staat niet stil.
Ondanks dit uitstel wordt 
er in de parochies, de 
samenwerkingsver-
banden en de bisdommen 
in de komende tijd toch 
al met dit onderwerp 
gewerkt en kunnen 
gelovigen zich nu al 
bezighouden met hun 
missionaire roeping. Een 
oproep aan de gelovigen 
die sinds het Tweede 
Vaticaans concilie steeds 
luider klinkt, maar slechts 
moeizaam wordt opge-
volgd. Het is dan ook 
gewenst dat we gaan 
beseffen dat het getuigen 
over Christus’ boodschap 
niet enkel een taak is van 
de gelovige gemeenschap, maar dat het ook 
een opdracht is aan ieder van ons afzon-
derlijk. Die persoonlijke getuigenis kunnen 
we afleggen wanneer we als gelovigen 
samenkomen, maar ook thuis, op ons werk 
en in het contact met anderen. Niet alleen in 
woord, maar ook in daad (1 Petr.2:9).
De eerste Christenen - zo lezen we in de 
Handelingen en de brieven van de apos-
telen - waren en werden goed onderlegd, 
kregen verantwoordelijkheden en namen 
geen blad voor de mond. De bekende theo-
loog en pater Dominicaan, Edward Schil-
lebeeckx, schreef daarover in een van zijn 
vele boeken ‘Kerkelijk ambt’ dat inmiddels 
alweer veertig jaar geleden verscheen. Hij 
doet dat uitvoerig en op een theologisch 
en historisch verantwoorde manier. Hij 
was zich ervan bewust dat de kerk nog een 
lange weg had te gaan voordat de gelo-
vigen breed zouden kunnen worden ingezet 
bij het dienstbetoon van de kerk. Het vraagt 
een kerkbeeld waarbij de leden van de 
gemeenschap hun verantwoording nemen 
en getuigen van hun geloof (Hebr.11:1-31 

e.v.). Kennis van de 
Evangelische boodschap, 
inzet, vertrouwen, charisma en loya-
liteit zijn onderwerpen die aan de orde 
moeten komen in een kerk waar leden van 
de geloofsgemeenschap hun Evangelische 
opdracht gaan vervullen.
Als getuige moeten we daarbij een appel 
kunnen doen op onze eigen ervaring met 
God. Kunnen spreken over onze ontmoeting 
met de levende Heer. Hoe wij persoonlijk de 
historische Jezus in ons leven ervaren als 
de heilzame aanwezigheid van God. Over de 
boodschap van liefde in woord en in daad 
en over de hoop dat uiteindelijk alles goed 
zal komen wanneer we vertrouwen op God 
als onze eindbestemming. (Openb.21:1-4). 

Het duo Typhoon en Freez 
brengt dat rauw, eerlijk en 
overtuigend onder woorden 
in hun nummer: ‘Alles is geze-
gend’. 
Alles is Gezegend / Misschien 
komt alles goed / En alles 
heeft een reden / Al weet ik 
vaak niet hoe / (…)
In deze tijd kunnen we niet 
meer volstaan met de bood-
schap van de kerk als insti-
tuut die moet worden geloofd, 
maar moeten we kunnen en 
willen getuigen van onze 
eigen geloofservaring en 
deze als boodschap durven 
uitdragen.
Ondanks of misschien wel 
dankzij de uitgestelde con-

ferentie zijn er op dit moment vele moge-
lijkheden om individueel of als groep actief 
bezig te zijn met ‘geloofsvorming’. Naast 
fysieke bijeenkomsten wordt er sinds het 
begin van de Coronacrisis ook heel wat 
af-gestreamd. Schroom dus niet, maar 
schrijf gerust eens in op het aanbod van de 
parochie, het Sint Franciscuscentrum of de 
cursus Theologische Vorming in Goes. We 
hoeven echt niet af te wachten tot de con-
ferentie in Oudenbosch wordt gehouden. 
Het aanbod is breed en vaak online of 
offline te volgen: alphacursussen, geloofs-
gesprekken, Lectio-Devina (sporen van 
God), bijbelcursussen, themabijeenkom-
sten, cursus theologische vorming Goes van 
de gezamenlijke kerken en het aanbod van 
diverse kloosterorden via hun website.

Han Bleyenbergh 

Foto: H.H. Petrus en Paulus, fresco met 
goudmozaïek in de Epifaniekerk in  
Sint-Petersburg
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