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PAROCHIENIEUWS
Jaargang 22 - nummer 7 november



DE EINDJES AAN ELKAAR KNOPEND
Nederland wordt zeker niet gerekend 
tot de armste landen van de wereld; 
zelfs niet van Europa. Toch maakte in 
2019 6,2 % van de Nederlandse bevol-
king deel uit van een huishouden 
dat moet rondkomen met een laag 
inkomen. Van armoede is sprake als 
het inkomen onder een bepaalde koop-
krachtnorm ligt. Het Centraal Bureau 
voor de Statistiek (CBS) gebruikt hier-
voor de standaard tot 120 % van het 
sociale minimum.  6,1 % van alle kin-
deren onder de 18 jaar groeide in dat 

jaar op in een bijstandsgezin. (ten opzichte van 2018 een daling 
van 0,4 %. Het merendeel (69%) van de kinderen met een 
Syrische achtergrond leeft in een bijstandsgezin. Onder Marok-
kaanse en Turkse gezinnen gaat het respectievelijk om 19 % en 
12%. De laatste groep verblijf al 
langer in Nederland en zoekt kansen 
op de arbeidsmarkt. Syrische vluch-
telingen zijn hier nog maar relatief 
kort en kampen naast geldzorgen, 
ook met gebrekkige huisvesting, 
slechte communicatiemiddelen en 
psychische problemen. 

Toch komen we een heel eind als we hulporganisaties, vrij-
willigers en niet te vergeten overheidssubsidies meenemen in 
dit probleem. Stichtingen als Jeugdsporthulp, Leger des Heils, 
Vluchtelingenwerk Nederland en talloze kleine lokale en regio-
nale helpers helpen deze groep een eind op streek. Nederlanders 
staan (over het algemeen) bekend als vrijgevig; landelijke collec-
teacties brengen relatief gezien best veel op en ook kerkelijke 
organisaties (Caritas) vergeten deze gezinnen niet bij het ver-
strekken van goederen of diensten. 

Eenzelfde problematiek komen we tegen bij mensen die aan 
het eind van hun Latijn zijn. Ze zien het niet meer zitten; ze zijn 
fysiek of psychisch uitgeput en zien geen lichtpuntjes opdoemen. 
Levensmoeheid of euthanasie zijn morele onderwerpen waar we 
zelf niet graag in alle openheid over durven praten, terwijl we 
weten dat er mensen met deze gedachten rondlopen.  Tel daarbij 
op de mensen die last hebben van dementie en stapsgewijs ver-
vallen in een fase van onwetendheid, onthechten tot ondraaglijk 
lijden… aan het andere eind van de wereld zijn. Ook dan geven 

we niet zomaar op: 
we gaan door tot het 
bittere eind, want het 
leven is te kostbaar en 
relaties te waardevol 
om er (te snel) een 
punt achter te zetten.

Het kerkelijk jaar loopt op zijn einde: in tegenstelling tot de jaar-
kalender stopt deze met het feest van Christus Koning; dit jaar 
op zondag 21 november. Gelukkig beginnen we de week erop 
hoopvol wachtend op Kerstmis, want anders lijkt het alsof het 
einde van de Kerk als gemeenschap in zicht zou zijn… Soms 
overvalt me dat moedeloze gevoel, als je na eindeloos praten, 
overleggen en  begeleiden ziet dat slechts een zeer beperkt deel 
de lijn met ons geloof in de kerkelijke traditie wil vasthouden. 
Trekken we aan het langste of het kortste eindje bij de jeugd/ 
onze toekomst? 
Katholiek zijn betekent ook: geloof in een betere toekomst; licht-
puntjes zien en ervoor gaan! Niet bij de pakken neerzitten; niet 

zomaar er een eind aan 
breien; einde oefening, einde 
verhaal, maar: een open eind 
zien. 

De meeste verhalen (al of niet 
sprookjes) en populaire � lms 
hebben een happy end, want 

zwaarmoedig het boek dichtslaan; snel ‘welterusten’ zeggen voor 
het slapen gaan, of  bedrukt de gedimde bioscoopzaal verlaten is 
nooit de beste optie.
Het is misschien een kwestie van stemmingen…met welk been 
ben je uit bed gestapt vanmorgen? Laten we daarom aan het eind 
van dit betoog positief afsluiten met een uitsmijter van Johnny 
Hoes: 
: dat is het einde, dat doet de deur dicht, daar zijn geen woorden 
voor, ja dat is…. 

HET EINDE VAN EEN TIJDPERK
Han Bleyenbergh heeft de afgelopen periode (14 x) een bij-
drage geleverd die ‘hoop als een bewuste keuze’ verwoordde. 
In het voortraject naar het symposium ‘als God renoveert’ zocht 
hij ingangen om het missionaire karakter van deze opdracht 
binnen de kerk meer bekendheid te geven. Wat zowel Han en alle 
andere werkgroepsleden van de leesgroep ‘Als God renoveert’ 
niet wisten, was dat dit traject van studie en voorbereiding op 
het congres in Oudenbosch (gepland 24/25 maart 2020) langer 
en langer werd, vanwege uitgestelde data met corona als boos-
doener.

In goed overleg hebben redactie en Han 
zelf besloten dit katern te beëindigen en 
nieuwe wegen te zoeken die zeer zeker 

zullen leiden naar de gewenste ‘renovatie’. Zijn en onze hoop zal 
zeker niet vervliegen, want vanaf eind november starten we een 
nieuwe reeks bijdragen die zeer waarschijnlijk door het pastorale 
team ingevuld zal worden. Eind goed- al goed!
Han dank-je-wel voor je reeks artikelen en we kwamen zeker met 
je hoopvolle gedachten een eind verder naar de nieuwe data van 
de conferentie op 24/25 maart 2022 in Breda

Richard Gielens, eindredacteur.

Inleidend woord van de hoofdredacteur…

Regen overspoelde delen van Nederland; overstromingen waren het gevolg. Tel daarbij op de 
coronapandemie, te verwachten torenhoge gasrekeningen, woningnood, eindeloos soebattende 
politici….zou het einde der tijden nabij zijn? Of is het simpel een tijdelijk gevoel dat past bij het 
einde van de zomertijd?
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BOEKBESPREKING 
Deze keer wel een heel bijzondere bespre-
king: namelijk die van HET BOEK DER 
BOEKEN: de Bijbel. 
Op woensdag 13 oktober nam koning Wil-
lem-Alexander de nieuwe uitgave van de 
Bijbel (onder de titel NBV 21: de nieuwe 
Bijbel voor de 21e eeuw) in ontvangst. 
Deze Bijbel is de opvolger van de vorige 
versie NBV die in 2004 werd uitgegeven. 
Deze kersverse editie is bedoeld als stan-
daardvertaling van de Bijbel voor Neder-
land en Vlaanderen ( het Nederlands 
taalgebied) en is feitelijk de afronding van 
een zorgvuldig en gebalanceerd traject.
Je kunt je afvragen of er tussen de twee 
edities/ 17 jaar zoveel veranderd is.  De 
makers ( een team van tien personen in 
opdracht van  het Nederlands-Vlaams Bij-
belgenootschap) vinden dat revisie nodig 
was, omdat het waardevolle elementen 
toe kon voegen en correcties het boek nog 
beter zou maken.

WAT IS ER DAN ANDERS?
Het is een kwestie van accenten; hetzelfde 
bouwwerk maar dan vernieuwd en ver-
beterd. (Zou het passen binnen ‘als God 
renoveert’?)
* de hoofdletter van God, Jezus en de Hei-

lige Geest is terug; een eerbiedsteken. 
Je kunt zeggen…’was dat nodig?’ maar 
velen vonden het respectloos. De man-
nelijke Hij bleef gehandhaafd; God kreeg 
dus geen onzijdige betekenis.

* nieuwe inzichten zijn verwerkt en maken 
het up-to-date. Na de vorige versie 
kwamen er veel reacties van betrokken 
lezers. Die heeft men meegenomen in 
deze versie.

* men pretendeert dat het hechter is 
geworden in thema’s en verbanden 
leggen.

* al te ingevulde vertalingen zijn terug-
gedraaid. Een breed interconfessioneel 
team van vertalers en meelezers heeft 
duizenden reacties uit de volle breedte 

van de kerken en van vele experts mee-
gewogen en verwerkt. Natuurlijk werden 
alle punten wetenschappelijk getoetst 
en was het niet enkel een kwestie van 
smaak. In 12.000 gevallen heeft men de 
vertaling veranderd in natuurlijk Neder-
lands, dat toch dicht bij de bron blijft. 
Genre, stijl en tekstkenmerken klinken 
zo goed door en kunnen ook gebruikt 
worden als voorleestekst.

* een onderdeel dat zich goed leent om 
te testen of dat inderdaad zo is, is het 
boek ‘Psalmen’. De taal van de psalmen 
was al poëtisch, maar moet wel goed 
en natuurlijk Nederlands blijven. Lees-
plezier is een persoonlijke zaak maar 
als de tekst aansprekend werken, is de 
opdracht geslaagd. 

* De schrijvers geven aan dat men bij-
voorbeeld over het Griekse woord ‘sarx’ 
(vlees) erg lang heeft moeten discus-
siëren. Zo heeft men in de Brief aan de 

Galaten wel 141 wijzigingen doorge-
voerd. In de Toevoegingen aan Daniël 
( dat ik zelf niet kende) had men bedui-
dend minder moeite: 14 aanpassingen 
en het – voor mij  bekendere- Hoog-
lied slechts 25 aanpassingen. Woorden 
als: aalmoes (gift uit barmhartigheid), 
huidvraat (onreine huidziekte),, lam-
penstandaard ( kandelaar) en de 
kribbe(voederbak) werden bewust 
aangepast. In sommige teksten (zoals 
Prediker) zou meer gelet zijn op vrouw-
vriendelijkere vertalingen. Ik heb ze nog 
niet ontdekt, maar ja….mijn versie telt 
2257 pagina’s zonder bijlagen!

* Is dit boek nu een katholieke Bijbel of 
niet? Nee, men heeft er bewust voor 
gekozen om een interconfessionele ver-
taling ervan te maken. Ik juich dat per-
soonlijk erg toe, omdat ik steeds minder 
ga begrijpen van de onderlinge ver-
schillen in geloof, die eerder verstorend 
dan bindend kunnen werken, zonder de 
eigenheid van mijn geloof te verliezen.

Ik heb niet de behoefte mijn oude bijbel-
versies de deur uit te doen. Niemand hoeft 
zich te schamen voor de NBG vertaling uit 
1951 of die van NBV 2004; de Willibrord-
vertaling heeft ook zijn charmes. Elk bijbel-
boek heeft herinneringen die bij mij/ van 
mij blijven. 

Er zijn verschillende versies beschikbaar: 
de keuze is aan de lezer 
- Standaardeditie (€ 38)
- Standaardeditie inclusief deuterocano-

nieke boeken (€ 39,50)
- De Bijbel (zie afbeelding boven/ mijn 

keuze/ luxe cultuurhistorisch (€ 45.)
- Huisbijbel-versies tot aan zeer luxe 

geïllustreerde versies toe ( € 90.-).

Richard Gielens, 
liefhebber van bijbels in gewone taal…

HARRIE BUIJSSEN’S KIJK OP GELOOFSZAKEN  SYNODE

In het begin van 
dit jaar vond er 
in Duitsland een 
synode plaats: 

een vergadering van bisschoppen, theo-
logen en leken. In de herfst is ook Rome 
van plan een synode voor heel de kerk uit 
te roepen.  Maar ook een synode van een 
plaatselijke kerk of een dekenaat kan heel 
praktisch zijn. 

We leven in een tijd, waarin het kerke-
lijk leven heel sterk onder druk staat. De 
laatste jaren zijn er in Nederland per jaar 
ongeveer 100 kerken gesloten. Het zal ook 
in onze regio niet lang meer duren voordat 
enkele kerken gesloten moeten worden 
vanwege onkosten of gebrek aan belang-
stellenden! Het zou goed zijn ons daarop 
nu al te bezinnen.
We zouden daarom een synode kunnen 

bedenken, waarin vertegenwoordigers uit 
alle parochies zich gaan bezinnen hoe dat 
het beste kan gebeuren. Belangrijk daarbij 
is dat zo’n synode al plaats vindt voordat 
het zover is met de inkrimping. Nog 
belangrijker is dat deze mensen niet alleen 
denken aan hun eigen parochie.

Harrie Buijssen

algemeen
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Als er veranderingen zijn hopen wij die zo spoedig als mogelijk is aan u te laten weten. 
Rooster wordt bijgehouden op de website van het pastoraal team: 
www.paterdamiaanparochie.nl/kerkdiensten-liturgische-kalender/

Zaterdag 30 oktober
19.00 uur Heinkenszand
 Th.de Deckere
	 Eucharisti	eviering
	 Herenkoor
19.00 uur Kwadendamme
	 Hubertusviering
 P.Verbeek
	 Eucharisti	eviering
	 jachthoornblazers

Zondag	31	oktober
31e	zondag	door	het	jaar
09.00 uur  ‘s-Heerenhoek
	 A.van	Veldhoven	
	 Viering	van	W&C
	 Orgelspel	en	Cantor
09.15 uur Zierikzee
  Th.de Deckere 

Eucharisti	eviering
	 Willibrorduskoor
09.30 uur Hansweert
	 N.Polet	
	 Viering	van	W&C
09.30 uur Ovezande
	 Liturgiegroep	
	 Viering	van	W&C
 Pius X
10.45 uur Lewedorp   
Allerzielenviering
	 	A.van	Veldhoven	

Viering	van	W&C
	 Con	Dios
11.00 uur Goes
  Th.de Deckere 

Eucharisti	eviering
	 Con	Amore
14.00 uur Ovezande
Allerzielenviering
	 R.Stobbelaar	
	 	Viering	van	

Woord&Gebed
 Pius X

Maandag	1	november	
Allerheiligen
19.00 uur Goes 
	 	H.Buijssen	

Eucharisti	eviering
	 Herenkoor	St.Caecilia

Dinsdag	2	november
Ochtendmis
09.30 uur Goes
	 	H.Buijssen	

Eucharisti	eviering
Allerzielen
19.00 uur Kwadendamme
	 R.Stobbelaar	
	 Viering	van	W&C
19.00 uur ‘s-Heerenhoek
	 G.Kok	
	 Viering	van	W&C
19.00 uur Heinkenszand
	 	A.van	Veldhoven		

Viering	van	W&C
	 Herenkoor
19.00 uur Goes
  Th.de Deckere 

Eucharisti	eviering
	 Con	Amore
19.00 uur Zierikzee
	 	F.van	Hees	/	N.Polet	

Eucharisti	eviering
	 Willibrorduskoor

Donderdag	4	november
09.30 uur Haamstede
	 Liturgiegroep	
	 Lauden
10.00 uur Ter Valcke Goes
	 R.Mangnus	
	 Viering	van	W&C

Zaterdag	6	november
19.00 uur Ovezande
	 Jongerenviering
 P.Verbeek
	 Eucharisti	eviering
	 Oal	In

Zondag	7	november
32e	zondag	door	het	jaar
Willibrordzondag
09.00 uur  ‘s-Heerenhoek/ 

Heinkenszand/ 
Lewedorp

	 Clusterviering
  H.de Deckere 

Eucharisti	eviering
	 Dames	en	herenkoor
09.15 uur Zierikzee
	 	F.van	Hees	/	N.Polet	

Eucharisti	eviering
	 Willibrorduskoor

09.30 uur Hansweert
	 R.Mangnus	
	 Viering	van	W&C
11.00 uur Kwadendamme
	 R.Mangnus	
	 Viering	van	W&C
11.00 uur Goes
	 	F.van	Hees	

Eucharisti	eviering
	 Luscinia

Dinsdag	9	november
09.30 uur Goes
	 	H.Buijssen	

Eucharisti	eviering
Donderdag	11	november
09.30 uur Haamstede
	 Liturgiegroep	
	 Lauden

Zaterdag	13	november
19.00 uur Ovezande
	 	St.Maartenviering/	

Kindernevendienst
	 R.Stobbelaar	
	 Viering	van	W&C
 Pius X
19.00 uur Lewedorp
  Th.de Deckere 

Eucharisti	eviering
	 Eligiuskoor

Zondag	14	november
33e	zondag	door	het	jaar
09.00 uur Heinkenszand
	 R.Stobbelaar	
	 Viering	van	W&C
	 Dameskoor
09.15 uur Zierikzee
	 Liturgiegroep	
	 Viering	van	W&C
	 Willibrorduskoor
09.30 uur Hansweert
	 G.Kok
	 Viering	van	W&C
10.45 uur ‘s-Heerenhoek
	 T.Brooijmans	
	 Eucharisti	eviering
	 Orgelspel	en	Cantor
11.00 uur Kwadendamme
	 R.Stobbelaar	
	 Viering	van	W&C
	 Orgelspel	en	Cantor
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Kerkdiensten

11.00 uur Goes
	 F.van Hees
	 Eucharistieviering
	 L’Esprit

Dinsdag 16 november
09.30 uur Goes
	 H.Buijssen
	 Eucharistieviering

Donderdag 18 november
09.30 uur Haamstede
	 Liturgiegroep
	 Lauden

Vrijdag 19 november
16.00 uur Gasthuis Goes
	 R.Mangnus
	 Viering van W&C

Zaterdag 20 november
19.00 uur Heinkenszand
	 R.Mangnus
	 Viering van W&C
	 Dameskoor

Zondag 21 november
34e zondag door het jaar
Christus Koning v.h.heelal
09.00 uur ‘s-Heerenhoek
	 R.Stobbelaar
	 Viering van W&C
	 Dames en herenkoor
09.15 uur Zierikzee
	 Liturgiegroep
	 Viering van W&C
	 Willibrorduskoor
09.30 uur Hansweert

Th.de Deckere
	 Eucharistieviering
09.30 uur Ovezande
	 Liturgiegroep
	 Viering van W&C

Pius X
10.45 uur Lewedorp
	 T.Brooijmans
	 Eucharistieviering
	 Con Dios
11.00 uur Kwadendamme
	 F.van Hees
	 Eucharistieviering
	 St.Caecilia

11.00 uur Goes
Th.de Deckere

	 Eucharistieviering
	 Herenkoor St.Caecilia
16.00 uur Kwadendamme

Th.de Deckere
	 Vesperviering

Dinsdag 23 november
09.30 uur Goes

H.Buijssen
Eucharistieviering

Donderdag 25 november
09.30 uur Haamstede
	 Liturgiegroep
	 Lauden

Zaterdag 27 november
19.00 uur ‘s-Heerenhoek
	 N.Polet
	 Viering van W&C
	 Missicanto

Zondag 28 november
35e zondag door het jaar
1e zondag v.d. Advent
09.00 uur Heinkenszand

Th.de Deckere
	 Eucharistieviering
	 Herenkoor
09.15 uur Zierikzee
	 F.van Hees
	 Eucharistieviering
	 Willibrorduskoor
09.30 uur Hansweert
	 N.Polet
	 Viering van W&C
09.30 uur Ovezande
	 R.Stobbelaar
	 Viering van W&C

Pius X
10.45 uur Lewedorp
	 R.Stobbelaar
	 Viering van W&C
	 Eligiuskoor
11.00 uur Goes

Th.de Deckere
	 Eucharistieviering
	 Herenkoor St.Caecilia
11.00 uur Kwadendamme
	 N.Polet
	 Viering van W&C
	 St.Caecilia

Dinsdag 30 november
09.30 uur Goes
	 H.Buijssen
	 Eucharistieviering

Donderdag 2 december
09.30 uur Haamstede
	 Liturgiegroep
	 Lauden
10.00 uur Ter Valcke Goes
	 R.Mangnus
	 Viering van W&C

Zaterdag 4 december
19.00 uur Ovezande
	 Jongerenviering
  Th.de Deckere 

Eucharistieviering
	 Oal In
19.00 uur Heinkenszand
	 R.Mangnus
	 Viering van W&C
	 Free Spirit

Zondag 5 december
36e zondag door het jaar
2e zondag v.d. Advent
09.00 uur 's-Heerenhoek 
  Th.de Deckere 

Eucharistieviering
	 Dames en herenkoor
09.15 uur Zierikzee
	 N.Polet
	 Viering van W&C
	 Willibrorduskoor
09.30 uur Hansweert
	 Liturgiegroep
	 Viering van W&C
10.45 uur Lewedorp

T.Brooijmans
Eucharistieviering

	 Con Dios
11.00 uur Kwadendamme 
  Th.de Deckere 

Eucharistieviering
	 Singing Voices
11.00 uur Goes

F.van Hees
Eucharistieviering

	 Con Amore
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STRAATMISSIE! HOE STAAT HET MET JOUW GELOOF? 

In september 1988 vertrok ik naar Kenia 
om daar mee te gaan werken als pastoraal 
werker in een grote missie onder de bevol-
king van de Luo-stam. Het werd een tijd 
van aanpassen, het aanleren van de taal 
en cultuur en meedoen in het werk van 
missie en evangelisatie in een omvang-
rijk gebied in West-Kenia. Het werd een 
intensieve tijd van werken, studie en 
re�ectie. Ik heb daar veel goede herinne-
ringen aan. Dit ondanks het feit, dat ik ook 
enkele keren �ink malaria te pakken had 
(of beter gezegd: de malaria had mij �ink 
te pakken!) Ik vond in Kenia de bevestiging 
die ik nodig had om missionaris te worden, 
d.w.z. om mijn leven te wijden aan de 
opdracht van de Kerk, waarin de verkon-
ding van het Evangelie centraal staat. 
Drie jaar later werd ik door bisschop 
Hubertus Ernst tot priester gewijd, waarna 
ik naar India vertrok. Tijdens de wijdings-
viering in de H. Gregorius kerk in Axel, 
sprak de bisschop tot verbazing van veel 
mensen in zijn preek niet over Kenia, 
maar over Nederland als missie-land, en 
hij haalde een Franse theoloog, Henri de 
Lubac, aan die dit al voorzien had in een 
publicatie in 1941. 

Ruim 30 jaar na mijn ervaring in Kenia, ben 
ik teruggekeerd naar Nederland en zie nu 
hoe juist de woorden waren van bisschop 
Ernst. Vele kerken zijn er in de afgelopen 
jaren gesloten, verkocht, en veranderd in 
restaurants, appartementen, winkelcentra 
enz. Ik vraag me af hoeveel meer er nog 
gesloten moeten worden, voordat er weer 
nieuwe gebouwd zullen worden. Mis-
schien lacht u daar smalend om: ‘Kerken 
bouwen, dat zal voorlopig niet gebeuren’. 
Misschien krijgt u gelijk en worden er 
voorlopig geen nieuwe Rooms-Katholieke 

kerken gebouwd in ons land, maar mis-
schien krijgt u ongelijk en zal er over 
enkele jaren weer hier en daar een 
nieuwe R.K. kerk verschijnen. Misschien 
wel in onze eigen regio! 
In elke crisis is het belangrijk om te 
beseffen dat de crisis niet eeuwig zal 
duren. Een crisis wordt vaak beschreven 
als een ‘buigpunt’, d.w.z. een tijdsperiode 
waarin de ontwikkelingen een andere, 
onverwachte of ongewenste kant opgaan. 
Maar ook een periode van herbezinning 
en creativiteit in denken en doen, waarna 
er een nieuwe bloei kan plaatsvinden. Dit 
is het algemene patroon van de ontwik-
kelingsgeschiedenis van onze Kerk. Een 
periode van bloei wordt gevolgd door een 
periode van neergang en verval, waarna 
de kerk opnieuw opbloeit. De periode 
waarin de H. Franciscus van Assisi leefde 
was zo’n tijd, en er zijn meerdere zulke 
periodes aan te wijzen in de geschiedenis. 
De Kerk ontwikkelt zich niet in een rechte 
lijn,  maar veeleer volgens het patroon van 
een golfbeweging: Een stijgende lijn zwakt 
af tot een hoogtepunt waarna een neer-
gaande lijn inzet. Die neergang zwakt ook 
weer af, komt tot een dieptepunt en veran-
dert vervolgens in een stijgende lijn.
De vraag is: waar zitten wij op dit moment 
als Kerk in die golfbeweging?  Zijn we al 
aangeland bij het dieptepunt, of zal de 
neergang nog verder doorzetten?  Er is 
niemand die het antwoord met zekerheid 
kan zeggen, maar zeker is wel, dát er 
weer een opbloei komt. Een crisis, zeggen 
de psychologen ons, is een periode van 
kansen. De noodzaak dwingt de persoon 
of organisatie die in crisis verkeert, om 
anders te gaan denken en anders te gaan 
handelen. De creativiteit die daaruit voort-
komt is een ongetwijfeld een gave van de 
Geest die leidt tot nieuwe initiatieven. 
De vraag is: Wat kunnen wij dan, wat 
moeten wij dan anders gaan doen? Het 
is van belang in het oog te houden, dat 
tekenen van geloof ons moed kunnen 
geven. De belangrijkste moedgevende 
tekenen zijn voor mij de vele mensen 
in de diverse parochie-kernen en toe-
risten-kerken, die zich gelovig inzetten 
voor een geloofwaardige plaatselijke 
geloofsgemeenschap en parochie. Zij 
zijn degenen bij wie trouw aan het gebed 
leidt tot het in beweging komen. Zij zijn 
degenen die bereid zijn om tijd en energie 
te steken in het dagelijkse reilen en zeilen 
van de gemeenschap, alsook in de geza-
menlijke re�ectie over de toekomst en het 
creatieve denken dat nodig is om gestalte 

te geven, nu en in de toekomst, aan ons 
mooie geloof in de wereld van deze tijd. 
Een voorbeeld van zo’n teken van een 
levend geloof, waarvan ik u graag deelge-
noot wil maken is het volgende. Onlangs 
werd ik blij verrast door de ideeën van 
enkele jonge mensen die ik ontmoette tij-
dens een gebedsdag in Helvoirt (NB). Deze 
enthousiaste katholieken  vinden het tijd 
worden dat we niet langer voornamelijk 
naar binnen kijken als geloofsgemeen-
schap, maar dat we ons geloof moeten 
delen met de vele mensen van onze tijd die 
het Verhaal en de Persoon van Jezus (nog) 
niet kennen. In gesprek met hen kwam het 
idee tot stand van het ondernemen een 
‘straat-missie’. 

De ideeën daarover werden vervolgens 
gedeeld en uitgewerkt in de parochie op 
Walcheren in een recente bijeenkomst 
in de pastorie van de O.L.V. kerk in Vlis-
singen. Het was een klein groepje mensen 
met daarin o.a. leden van het parochiebe-
stuur, het pastorale team, en het bisdom. 
Wij bezonnen ons over concrete daden 
waardoor wij ons geloof kunnen delen 
met mensen op straat, om te beginnen in 
Vlissingen. Er werden heel wat creatieve 
mogelijkheden voorgesteld waarop dit zou 
kunnen plaatsvinden.  
Bij het ter perse gaan van dit nummer 
van PN, zal de eerste straatmissie in Vlis-
singen, gepland op zaterdag 23 oktober, 
hebben plaats gevonden. U hoort t.z.t. hoe 
deze is verlopen. Zoals u begrijpt vergde 
dit de nodige voorbereiding.  Er vond een 
grotere bijeenkomst plaats waarin  gein-
teresseerden verdere ideeën konden 
opperen over hoe te werk te gaan. Er was 
een duidelijk waarneembaar enthousi-
asme onder de mensen in deze groep, 
waar ook mensen van buiten de parochie 
deel van uit maakten. We begonnen elke 
voorbereidingsavond met een gebed, en 
met het samen nuttigen van een eenvou-
dige maaltijd. 

We zochten naar ideeën om mensen in de 
parochie warm te maken voor het plan om 
als missionaire leerlingen van Jezus daad-
werkelijk mee te doen met het plan.  Het 
uitvoeren van een straatmissie is natuurlijk 
een hele uitdaging. Maar wij hoeven hier 
niet voor terug te schrikken. Het is belang-
rijk te beseffen dat wij de gaven van de 
Geest hebben ontvangen, w.o. ook de gave 
van vrijmoedigheid om van Gods Liefde 
te getuigen, al dan niet met woorden. Een 
volgende straatmissie hopen we te doen in 

pastoraal katern
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Middelburg rond de kersttijd. 
Hopelijk draagt u het recente initiatief op 
Walcheren een warm hart toe, en je kunt 

je afvragen: zou het misschien goed zijn 
om ook de H. pater Damiaan parochie in 
een of meerdere kernen iets te onder-
nemen om het Evangelie van Gods Liefde 
onder de aandacht van de mensen te 
brengen. Ik besef dat er al verschillende 
‘traditionele’ manieren zijn waarop dit 
gebeurt, bv de geloofsoverdracht in het 
gezin, in de familie, het rondbrengen van 
het PN, diverse soorten van werk dat ver-
richt wordt door vrijwilligers, en bijzondere 

vieringen zoals de recente oogstdankvie-
ring in Ovezande. Tegelijkertijd weten we 
dat we verder moeten zoeken naar nieuwe 
en eigentijdse manieren en methodes 
omdat het effect van de gebruikelijke 
manieren niet voldoende meer is. In  
Ik ben ervan overtuigd dat het uitvoeren 
van een goed voorbereide straatmissie 
een geloofwaardige manier is om vorm te 
geven aan het worden van een meer mis-
sionaire parochie. Het is m.i. niet zomaar 
een optie die we terzijde kunnen schuiven. 
Zoals paus Franciscus ons herinnert in 
zijn Brief aan Alle Gelovigen ‘Evange-
lium Gaudium’ (De Vreugde van het Evan-
gelie): de Kerk bestaat voor het doel om 
te evangeliseren’’. In feite haalt hij Jezus 
zijn eigen woorden aan die ons moti-
veren op het einde van het Evangelie van 
Matheus: “Ga, en maak alle volken tot mijn 

leerlingen.” (Mattheus 28, 19a). 
Tot slot het is goed te bedenken: gedeeld 
geloof is gesterkt geloof. Heeft uw geloof 
wat versterking nodig? Of is uw geloof 
sterk genoeg om er ook over te (willen) 
spreken met anderen?  Hoe staat het 
eigenlijk met uw geloof? 

Pater Thaddy de Deckere 
Foto: Sint Franciscuscentrum 

Bovendonk-Hoeven

pastoraal katern

Beste Parochianen,
Deze editie ben ik 
zelf aan de beurt om 
mezelf wat nader 
voor te stellen aan u. 
Ik ben getrouwd met 
Jack en heb twee 

volwassen zonen, Sam en Sybe. Ik werk 
als procesondersteuner bij netbeheerder 
Stedin. Mijn roots liggen in Zeeuws-Vlaan-
deren, ik ben geboren en getogen in Clinge 
en op mijn 16e zijn we met het gezin ver-
huisd naar het Brabantse land, naar Etten 
Leur. Later heb ik nog een aantal jaar in 
Breda gewoond. Ruim 15 jaar geleden ben 
ik weer in het Zeeuwse beland, in 
Wolphaartsdijk. 
Ik kom uit een katholiek nest: mijn vader 
zat jarenlang in het kerkbestuur en ik had 
twee “tante zusters”. Mijn tantes waren 

nonnen bij de Franciscanessen en als 
klein kind heb ik vele uurtjes bij hen door-
gebracht in het klooster en in verzor-
gingshuis waar zij werkzaam waren. Oog 
hebben voor je medemens is mij van jongs 
af aan bijgebracht.
Ik ben een aantal jaren lid geweest van 
de caritas werkgroep Heinkenszand en 
nu mag ik bestuurslid/secretaris zijn van 
de Parochiële Caritas Instelling van onze 
Pater Damiaan Parochie. 
Dienen, delen & doen zijn de kernwoorden 
die wat mij betreft caritas- allesomvattend 
zijn. Als christenen dienen we ons te laten 
raken door de nood van de medemens. 
Caritas is de praktische hulp en concrete 
inzet van christenen voor mensen in nood, 
in welke vorm dan ook.
Ik kijk ernaar uit om met het Dagelijks 
Bestuur de komende jaren stappen te 

zetten op Caritasgebied. Heeft u Caritas 
gerelateerde vragen of wilt u iets delen 
dan hoor ik dat heel graag.
Hartelijke groeten,

Petra

Heeft u zelf, of heeft iemand in uw 
omgeving (� nanciële) ondersteuning 
nodig, die niet door regelingen van 
de overheid wordt vergoed? Dan kunt 
u een beroep doen op hulp van de 
Caritas. Aarzel niet en neem contact op 
met het Dagelijks Bestuur van de PCI 
via caritaspaterdamiaan@gmail.com.

Petra Marijs- Verschueren
Secretariaat Dagelijks Bestuur

Parochiële Caritas Instelling 
Pater Damiaan Parochie

WERELDLICHTJESDAG IN GOES EN MIDDELBURG

Op zondag 12 december 
2021 kunt u deelnemen, 
binnen de geldende maat-
regelen, aan Wereld-
lichtjesdag. Om 19.00 uur 

lokale tijd worden er overal ter wereld 
kaarsjes aangestoken voor overleden kin-
deren. Zo slingert in 24 uur een golf van 
licht over de hele wereld.
Het bijzondere aan Wereldlichtjesdag is 
dat iedereen de kans krijgt om stil te staan 
bij het overlijden van een geliefd kind. Of 

je nou de vader of moeder bent, broer of 
zus, opa of oma, de juf of een tante. Het 
maakt ook niet uit hoe lang geleden het 
kind is overleden en hoe oud het toen was. 
Dit jaar willen we de bijeenkomst klein 
houden vanwege de welbekende maatre-
gelen. En toch willen wij u heel graag de 
ruimte bieden om de naam / namen van 
uw kind(eren) in het licht te zetten.

Wilt u erbij zijn? Bij voorkeur aanmelden 
via:  www.wereldlichtjesdaggoes.nl of 

www.wereldlichtjesdagmiddelburg.nl 
Ook zonder aanmelding bent u van harte 
welkom om 18.30 uur in:
·  Goes: Geerteskerk, Geertesplein 24 in 
Kloetinge 

·  Middelburg: Hofje onder den Toren, 
Walgang 2 in Middelburg

De bijeenkomst is gratis en mede mogelijk 
gemaakt dankzij sponsoren en vrijwilligers.
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TOEKOMST KERKGEBOUWEN IV

Met dit stukje informeer ik u over de voort-
gang van de stand van zaken rond de toe-
komst van onze kerkgebouwen. 
Het parochiebestuur heeft op 31 augustus 
2021 uitgebreid gesproken over het 
concept “voorgenomen besluit herbe-
stemming kerkgebouwen”. Nadat alle 
argumenten de revue waren gepasseerd 
heeft het parochiebestuur besloten om 
het document als concept vast te stellen. 
Een paar dagen later is het concept aan 
de bisschop gestuurd met het verzoek om 
ons te adviseren  over de voorstellen die in 
dit document worden gedaan. Volgens het 
parochiebestuur valt er niet te ontkomen 
aan sluiting van een aantal van onze kerk-
gebouwen. Hoeveel gebouwen, en welke 
gebouwen dat waarschijnlijk zullen zijn, 
wordt pas duidelijk als het Bisdom haar 
reactie op het concept document aan ons 

gegeven heeft. Dat kan nog enkele 
maanden duren. 
Vervolgens zal er in elke kerk in elke 
parochiekern een inspraakavond worden 
belegd om de beweegredenen voor de 
herbestemming van kerkgebouwen toe 
te lichten, de gemaakte keuzes te ver-
antwoorden, en de reacties van de 
parochianen te inventariseren. Deze 
inspraakavonden zullen ruim van tevoren 
bekend worden gemaakt. Nadat alle 
inspraakavonden zijn gehouden zal het 
parochiebestuur de reacties proberen in 
te passen in het � nale document “besluit 
herbestemming kerkgebouwen” voordat 
dat ter goedkeuring naar het Bisdom 
wordt gestuurd. 

Terwijl het concept voorgenomen besluit 
bij het Bisdom ligt zit het parochiebestuur 

niet stil. Er moet al worden nagedacht over 
de consequenties die sluiting van een of 
meerdere kerken heeft voor de organisa-
torische inrichting van de talrijke vrijwilli-
gers die verbonden zijn aan de katholieke 
geloofsgemeenschap in elke kern. Denk 
bijvoorbeeld aan de koren, de onder-
houdsploegen van de begraafplaatsen en 
de kerken, de parochiekerncommissies, 
de kosters, de lectoren en de misdienaars. 
Maar ook aan de consequenties die een 
en ander heeft voor de betaalde krachten, 
zoals de medewerkers in het pastorale 
team en de organisten.  
Voor een aantal zaken kunnen we rekenen 
op ondersteuning vanuit het Bisdom, 
maar er blijven heel veel onderwerpen 
liggen waarvoor we de medewerking en 
de expertise van parochianen hard nodig 
zullen hebben. We hopen dat we te zijner 
tijd een beroep op u kunnen doen. Daar-
over meer op een later moment.

Victor Slenter, Vicevoorzitter

Van de bestuurstafel

VAN DE BESTUURSTAFEL

Na de zomervakanties kwam op 31 
augustus jl. het parochiebestuur weer 
bijeen. Op de agenda stonden o.a. de
volgende punten:
•  De � nanciële commissie is in juni en juli 

bijeen geweest: De opdracht van het 
parochiebestuur bestond uit de vraag: 
Hoe kunnen we onze inkomsten ver-
hogen? In de komende vergadering zal 
het advies aan het bestuur worden aan-
geboden.

•   Uniformering van de grafrechten: Vijf 
kernen in onze parochie bezitten een 

begraafplaats. Er wordt door degenen 
uit de kernen die verantwoordelijk zijn 
voor het beheer aan gewerkt om per 1 
januari 2022 de tarieven te uniformeren 
en in overeenstemming te brengen met 
de richtlijnen van het bisdom. We ver-
wachten dit in de volgende vergadering 
in oktober vast te kunnen stellen.

•  Herbestemming kerkgebouwen: Na ver-
schillende overlegmomenten wordt het 
voorgenomen besluit herbestemming 
kerkgebouwen vastgesteld en zal aan de 
bisschop worden aangeboden. 

•  Parochienieuws:  Eind dit jaar verloopt het 
contract. Het parochiebestuur stelt voor 
te bezien of het 3-jarige contract voorlopig 
met één jaar kan worden verlengd.

•  Damiaanviering: Zondag 10 oktober vond 
in Goes de Damiaanviering plaats: Het 
is de bedoeling, dat de werkgroep, die 
deze viering gaat samenstellen, uit leden 
van alle kernen bestaat. Al vier kernen 
hadden die avond iemand afgevaardigd.; 
bij de tweede bijeenkomst in september 
waren alle kernen vertegenwoordigd en 
hadden zo inbreng.

UNIFORME BEREKENING KOSTEN UITVAARTDIENST
Afgelopen voorjaar heeft het parochie-
bestuur  besloten de kosten voor een uit-
vaartdienst  in alle parochiekernen op 
dezelfde manier te berekenen. Deze wijze 
van berekening is ingegaan op 1 juli jl.

Onze parochie hanteert de tarieven, die 
jaarlijks door het bisdom worden vastge-
steld. In 2021 is het verschuldigde bedrag 
voor een uitvaartdienst in de kerk 612 euro.

Het bedrag dat door de overledene in de 
drie voorafgaande jaren voor overlijden 

als parochiebijdrage is overgemaakt wordt 
in mindering gebracht op het bedrag van 
612 euro.

Veronderstel dat er de afgelopen drie jaar 
in totaal 550 euro is overgemaakt, dan 
blijft er nog een te betalen bedrag van 
62 euro over.

bestuur H. Pater Damiaanparochie
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TE GAST BIJ..
In het recente verleden nam pastor Wiel 
Hacking ons mee naar personen die op de 
een of andere wijze een bijzondere band 
hadden met kerk, geloof en/of rituelen. Nu 
Wiel met pensioen is gegaan, willen we 
deze wijze van benadering op wellicht 
een andere manier voortzetten. Mensen 
laten vertellen wat hen beweegt, te doen 
wat ze doen…en ze vooral zelf aan het 
woord te laten.

Tiny Polderdijk- van ’t Westende is in 
’s-Heerenhoek geen onbekende. Jaren-
lang/1971-1981, was ze actief al secreta-
resse in het toenmalige schoolbestuur van 
het Katholiek Onderwijs ’s-Heerenhoek; 
van 1982-1998 ook secretaresse van  het 
toenmalige kerkbestuur van de H. Willi-
brordusparochie; van april 1996 tot maart 
2015, beheer en administratie kerkhof, in 
samenwerking met Kees Rentmeester. 
Achter de schermen nog steeds een drij-
vende, verzorgende kracht bij de kerk-
hofwerkers op het uitgestrekte kerkhof 
aldaar. Samen met Gerda Raas-Knuit 
verscheen in 2013 een indrukwekkend 
naslagwerk over de betekenis van de kerk 
en het geloof in hun dorp, onder de titel: 
‘de Parel van ’s-Heerenhoek’. Het admi-
nistratieve werk is altijd aan haar blijven 
kleven; ze verzamelt nog steeds graag 
wetenswaardigheden. Niet alleen ligt er 
een kloeke ordner met krantenknipsels 
over ’s-Heerenhoek voor ons, maar ook 
kan ik kasten vol mappen over prentjes uit 
de rijke Rooms-Katholieke cultuur aan-
schouwen. Niet alleen ’s-Heerenhoek is 
daar ruim vertegenwoordigd, maar ook de 
omliggende dorpen hebben aan haar grote 
collectie bijgedragen. Van alle kanten 
krijgt ze prentjes en plaatmateriaal aan-
gereikt en ze kan het niet verkroppen dat 

onaan geroerd te moeten archiveren.
Tiny slaat een van haar oudste mappen 
open; we aanschouwen het scala van 
prentjes van het Rijke Roomsche Leven 
vanaf periode 1860-1960 waarin door het 
benadrukken van de katholieke identiteit, 
sterk gestuurd vanuit Rome en dankzij een 
rijke liturgie, de katholieke cultuur een 
ongekende bloei beleefde.
We kennen ze allemaal: prentjes. Vaak 
gaat het om gedachtenisprentjes, die 
bij een uitvaart worden uitgereikt. Meer 
dan zeventig jaar geleden waren het nog 
vooral bidprentjes: waarmee de ontvanger 
gevraagd werd te bidden voor de over-
ledene om diens ziel aan te bevelen bij 
God.  Later werd het bidprentje meer een 
gedachtenisprentje: een herinnering aan 
de dierbare overledene. 
Vaak siert nu een foto van de overledene 
de voorkant en worden op achterkant en 
zelfs binnenkant feitelijkheden over het 
leven, gedachten of herinneringen aan de 
overledene verwoord. Bede of oproep tot 
gebed vind je nu bijna niet meer terug.
Niet alleen bij een sterfgeval werden 
prentjes uitgereikt: ook bij een wijding van 
een priester of diaken; een priesterjubi-
leum, bij een zalig- of heiligverklaring, een 
bijzonder kerkelijke gebeurtenis; het over-
lijden van een paus; maar ook als herinne-
ring aan een Eerste Heilige Communie, de 
Plechtige Communie of zelfs Vormsel.
We beperken ons nu- mede in het licht van 
Allerzielen- tot de gedachtenisprentjes. 
Wat direct opvalt naast stijl en kleur-
stelling (zwart-wit en grijstinten uiter-
aard) is de keuze van teksten: voor onze 
huidige begrippen erg zwaar beladen. 
Verder valt op dat er opvallend veel kin-
deren op jonge leeftijd stierven; al of 
niet in het kraambed. In gevallen dat de 

pasgeborene nog geen doop had ont-
vangen, werden deze kinderlijkjes 
begraven in ongewijde grond; op een 
aparte- vaak afgelegen- plek op het 
kerkhof. Tiny, Gerda en Kees hebben zich 
jaren geleden ingezet om die verschrik-
kelijke misvatting binnen het katholieke 
geloof op het kerkhof te corrigeren. In 
overleg met kerkbestuur en kerkhofwer-
kers werd een speciaal gedachtenismo-
nument op een prominente plek op het 
kerkhof geplaatst.
Zo goed mogelijk probeert ze alle gege-
vens te rubriceren, zodat belangstellenden 
ze later gemakkelijk kunnen raadplegen. 
Tiny is zich ervan bewust dat niet iedereen 
evenveel interesse kan opbrengen voor 
haar collectie. Toch wil ze haar historisch 
archief op dit terrein voor de toekomst 
veilig stellen. Ze zal later de verzameling 
overdragen/schenken aan het Zeeuws 
Archief, zodat alles goed bewaard zal 
blijven voor de toekomst.
Een terechte keuze, waarbij ik me volledig 
kan aansluiten, want het zou ‘zonde’ zijn 
als dit voor de volgende generaties ver-
loren zou gaan.

Richard Gielens

U I T N O D I G I N G
Onlangs hield zuster Dr. Noëla Polet een interessante lezing in 
Zierikzee. Parochianen en andere belangstellenden vulden vol-
ledig de parochiezaal. Het was tekenend voor de interesse die 
de aanwezigen toonden voor het boeiende  verhaal dat Noëla zo 
levendig vertelde. Aan de hand van een Powerpoint-presentatie. 
nam zij ons mee naar de tijd van de Franse 
Revolutie en de tijd daarna. Een adellijke Bretonse, 
Adelaïde Marie Champion de Cicé wist ondanks de 
moeilijke en godsdienstvijandige tijden waarin zij leefde 
haar geloof intens te verdiepen. Zij wist bovendien 
mannen en vrouwen van haar tijd tot een vurig chris-
telijk en religieus leven te inspireren. Zo kan Adelaïde 
evenzeer ons in onze tijd inspireren tot een verdiept en 
volhardend geloof. 

Dat was ook de bevestiging die de toehoorders Noëla gaven. 
Reden voor haar om een herhaling van deze avond te houden, 
ook nu onder de titel: Geloven in spannende tijden

Met name ook de jongere generatie in onze parochie wordt van 
harte uitgenodigd op: 

Donderdag 2 december as. om 19.00 uur in de Magdalena-
zaal Singelstraat 9 te Goes
Parkeren het beste in de parkeergarage Centrum - Middel-
burgsestraat. - € 1,-- parkeren voor de gehele avond.
Het is wenselijk dat u zich opgeeft voor de lezing via 

Mw. Jacolien de Meij, jdemeij@zeelandnet.nl of 
06-29310123

algemeen
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Op zondag 10 oktober vierden we het feest 
van de Heilige Pater Damiaan in de 
H. Maria Magdalenakerk in Goes.
In 2009 werd hij heilig verklaard: een bij-
zondere manier om hem te bedanken voor 
het goede werk dat hij deed.
Sommige kinderen weten misschien niet 
wie Pater Damiaan was. Daarom deze 
keer een stripverhaal over zijn leven.
In de  speciale kindernevendienst hebben 
de kinderen die aanwezig waren ook meer 
gehoord over deze eenvoudige man. Voor-
werpen die belangrijk waren in zijn leven 
werden uitgelegd en in een plakwerk (col-
lage) getoond. 

Andere kinderen maakten een grote 
slinger die met het thema van de viering 
te maken had: ‘verbanden zoeken- ver-
bonden blijven’. 

We waren erg blij met de medewerking 
vanuit het jongerenpastoraat Heinkens-
zand. Dank je wel Beau voor je bijdrage 
aan deze viering.

DAMIAANTJE

Jozef de Veuster woont met zijn papa en mama op een 

boerderij in Tremelo. Zijn broers en zussen noemen 

hem Jef. Zij werken allemaal mee op het veld, ver-

zorgen de dieren op de boerderij, of gaan met hun papa 

mee naar de markt om granen te verkopen.

Op het eiland Molokai wordt het terug � jn om 

te leven. De kinderen moeten niet alleen meer 

werken, maar mogen ook spelen. Voor de grote 

mensen richt pater Damiaan een fanfare op.  In 

het kerkje komen ze samen om te bidden.

In Hawaii is er een verschrikkelijke ziekte, waar al 

veel mensen aan gestorven zijn: melaatsheid. Alle kin-

deren of grote mensen die melaats zijn, mogen niet 

meer in hun huis blijven wonen. Ze moeten naar een 

eiland, ver weg van de andere mensen. Dat eiland heet 

Molokai.

Als Jef een groot man is, wil hij priester worden. hij trekt naar een ver land: Hawaii. Iedereen noemt hem nu pater Damiaan.

Pater Damiaan wil de melaatsen op het eiland Molokai 
helpen. Samen met de zieken die nog sterk genoeg zijn 
om werken, bouwt hij huizen. Hij zorgt dat ze weer goed 
water hebben om te drinken. Hij bouwt een ziekenhuis 
en plant groente en fruitbomen. In een winkel mogen de 
mensen gratis eten komen halen.

Op een dag wordt pater Damiaan zelf melaats. 

Na een tijdje sterft hij.  Zijn vrienden zijn heel 

bedroefd. Ze begraven hem naast het kerkje dat 

hij zelf bouwde, onder een boom.

Nu nog zijn er veel mensen, over de hele wereld die het werk 
van pater Damiaan willen voortzetten. Dokters en verpleegsters 
gaan van dorp tot dorp om de melaatsen te helpen. De dokters 
hebben nu geneesmiddelen om de zieke mensen te genezen. Die 
dokter onderzoekt of het meisje melaats is. Als ze melaats is, zal 
hij haar een spuitje geven en dat zal haar genezen.
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OP WEG NAAR EEN SYNODALE KERK

“Jezus keek niet op zijn horloge, maar 
maakte tijd om mensen te ontmoeten 
en naar ze te luisteren. Ook wij worden 
opgeroepen om ‘experts van de ont-
moeting’ te worden.” Dat zei paus Fran-
ciscus op zondag 9 oktober in Rome 
tijdens de openingsviering van het 
synodale proces, dat door hem in gang 
is gezet. Komende weken wordt in alle 
bisdommen over de hele wereld een 
diocesane openingsviering gehouden.

De paus heeft gelovigen over de hele 
wereld uitgenodigd om mee te denken 
over de toekomst van de Kerk. Dit moet 
over twee jaar leiden tot een nieuwe bis-
schoppensynode in Rome. Alle bisdommen 
zijn uitgenodigd mee te werken aan het 
voortraject. Volgens de paus gaat het 
daarbij niet om het organiseren van bij-
eenkomsten of het bediscussiëren van 
theoretische vraagstukken, maar om de 
tijd te nemen om God en medemensen te 
ontmoeten en proberen te ontdekken wat 
de Heilige Geest ons in die ontmoetingen 
duidelijk wil maken.
De kernwoorden voor deze synodale weg 
zijn volgens paus Franciscus: ontmoeten, 
luisteren en onderscheiden. In zijn preek 
tijdens de openingsviering ging de paus op 
alle drie de thema’s in. Hij riep iedereen op 
om vooral “met het hart te horen en niet 
alleen met de oren”. Ook noemde de paus 
het belangrijk om te luisteren naar wat er 
buiten de Kerk in de wereld wordt gezegd. 
De synodale weg is volgens Franciscus 
“geen kerkelijke overeenkomst, geen stu-
diedag of politiek congres en ook geen 

parlement, maar een helingsproces onder 
leiding van de Heilige Geest.”

HANDREIKING
Om dit proces in gang te zetten heeft de 
Nederlandse bisschoppenconferentie een 
handreiking voor de besprekingen in het 
kader van de synode 2023 naar de bis-
dommen gestuurd. Deze kan als uitgangs-
punt dienen voor gesprekken over het 
thema van de synode: ‘Voor een synodale 
kerk: communio, participatio en missio’.
Na de openingsviering van 17 oktober 
begint het diocesane traject als voorberei-
ding op de eigenlijke synode die in oktober 
2023 in Rome zal plaatsvinden. Alle bis-
dommen geven zelf vorm aan dit traject 
door gesprekken en bijeenkomsten te 
organiseren waarin gesproken wordt over 
de aangegeven thema’s. Het bisdom Breda 
zal binnenkort met voorstellen komen hoe 
dit in  onze regio te doen, naar aanleiding 
van de handreiking die is gepubliceerd.

RODE DRAAD
Rode draad daarin vormen de tref-
woorden uit het thema voor deze synode, 
te weten communio, participatio en missio 
(gemeenschap, participatie, zending). Het 
Vaticaan heeft tien kernthema’s gefor-
muleerd, waaruit de bisdommen kunnen 
kiezen om in de voorbereidende fase over 
te spreken.
De Nederlandse Bisschoppenconfe-
rentie heeft er daarvan drie uitgekozen, 
die in ieder geval in alle bisdommen aan 
de orde zouden moeten komen. Dit zijn 
de thema’s ‘Vieren’,  ‘Medeverantwoor-
delijk voor missie’ en ‘Dialoog in Kerk en 

samenleving’. De keuze voor deze drie 
thema’s is mede ingegeven door de zorg 
van de Nederlandse bisschoppen over de 
kwetsbaarheid van de Kerk en het chris-
tendom in ons land en in de westerse 
samenleving én door de hoop dat het 
christendom en de Kerk in onze streken 
toekomst en voortgang zal kennen. De bis-
schoppen herkennen in deze drie thema’s 
bovendien de trefwoorden: communio, 
participatio en missio. Bij elk van deze the-
ma’s is een aantal vragen beschikbaar om 
over door te spreken.

ROME
Ieder bisdom kan naar eigen keuze 
gremia, raden, groepen, individuen enzo-
voort bij de bespreking betrekken en ook 
over één of meer van de andere kernthe-
ma’s kan desgewenst worden gesproken. 
Alle inbreng wordt vervolgens verwerkt 
in een document per bisdom dat door de 
Nederlandse Bisschoppenconferentie 
wordt verwerkt in een nationaal document 
dat door wordt geleid naar het secreta-
riaat van Bisschoppensynode in Rome.

algemeen

JONGERENPASTORAAT 
ZEELAND

Op vrijdag 29 
oktober komen de 
jongeren uit onze 
regio weer bijeen 
in de pastorie van 
Heinkenszand. 
Aanvang: 20.00 
uur; eindtijd: 21.30 

uur.  Net als  vorige keer zal een lid van 
het pastorale team te gast zijn. Pastoor 
Paul Verbeek zal bij deze samenkomst 
aanwezig zijn, zodat hij de visie van de 
jongeren kan delen met de rest van het 
pastorale team ‘Boven de Schelde’. 

EUCUMENIESE BIEEÊNKOMST

Op zondag 21 november krijgen we bezoek van buiten de Bevelanden. We hebben 
dan Maarten Wisse als voorganger. In het dagelijks leven is Maarten hoogleraar 
Dogmatiek in Utrecht en schrijft hij boeken over theologie. Sinds kort is hij rector 
van de Protestantse Theologische Universiteit. Hij komt oorspronkelijk van Wal-
cheren en zal ons in zijn eigen streektaal vertellen over: ‘t Heilige, wi ka je dat 
vinde?’ Bert Alderliesten (�uit) en Kees Borgdorff (orgel) zorgen voor een fraaie 
muzikale omlijsting. En ja, er wordt ook gecollecteerd voor een goed doel: Amecet, 
een stichting die kinderopvang regelt in Oeganda. De tweede collecte, toch ook 
niet onbelangrijk, is voor het onderhoud van ’t Kerkje.

De oecumenische bijeenkomst begint om 14:30 u. maar vanaf 14:00 u. kun je al 
rustig binnenlopen en eens op je gemak rondkijken. Tot ziens dus in ’t Kerkje van 
Ellesdiek. 

Ko Dek, Oecumenische Werkgroep Ellesdiek

Bron: alle bisdommen van Nederland
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ZICHT OP DE WERELD

Er zijn beelden, die indruk maken, veel 
indruk. Zo’n beeld is, althans voor mij, het 
beeld van Zadkine in Rotterdam: de ver-
woeste stad. Een reusachtige menselijke 
�guur schreeuwt zijn wanhoop uit, al de 
verscheurdheid van een wezen dat ten 
gronde gaat, hemeltergend.
Deze �guur is één en al buitenkant, inner-
lijk is hij leeg. Het hart is er uit. In het cen-
trum van zijn wezen is er niets. De wereld, 
waarin wij leven, is herkenbaar in deze 
�guur van Zadkine: een wereld, die zijn 
ellende uitschreeuwt, zijn wanhoop, zijn 

monsterlijke leegte. Een wereld, die geen 
antwoord meer verwacht.

In deze wereld zijn wij, christenen, 
geroepen om ‘hart’ te zijn. Dat is het 
tegendeel van sentimentaliteit en zoetig-
heid. Hart-zijn is voeling hebben met een 
harteloze realiteit om deze te transfor-
meren in liefde en mededogen. Niet dat wij 
dat kunnen of daartoe in staat zijn. 
Maar er is méér en anders dan deze 
incarnatie van wanhoop en geweld van 
Zadkine. Er is een ander beeld, dat onze 
aandacht vraagt en dat kan aanspreken. Ik 
vond het bij de jezuïet Teilhard de Chardin 
in zijn tekst ’La Messe sur le monde’. 
Daar gaat het over de binnenkant van deze 
wereld, die ik graag ‘schepping’ noem. En 
deze binnenkant ziet Teilhard als volgt:
‘… (Jezus), in het centrum van uw borst 
zie ik niets anders dan een oven; en hoe 
meer ik mij richt op deze vurige haard, hoe 
meer het mij toeschijnt dat overal rondom 
de omtrekken van uw (historisch, men-
selijk – NP) Lichaam smelten, dat zij uit-
groeien boven alle maat totdat ik in U niets 
anders meer kan onderscheiden dan de 
gestalte van een wereld in vlammen. Glori-
euze Christus…
Gij, van wie het voorhoofd van sneeuw is,
De ogen van vuur,
De voeten schitterender dan gesmolten 
goud,
Van wie de handen de sterren gevangen 
houden,

Die de eerste en de laatste zijt, de levende, 
dode en verrezene,
Die in uw uitbundige eenheid alle 
charmes, alle smaken, alle staten verenigt,
Gij zijt het, zo wijd als het heelal, Gij, die 
mijn wezen roept:
Gij zijt in waarheid mijn Heer en mijn God.’
Deze visie van Teilhard ziet het hart van 
Jezus als centrum van het heelal. Voor 
Teilhard heeft de historische Jezus plaats 
gemaakt voor de kosmische Christus. Want 
heel de kosmos is geschapen door de 
Vader door Hem en voor Hem (Kol 1,16-17).

Dit is het antwoord van Godswege op 
de lege borst van de monsterlijke mens-
heid van Zadkine: het brandend hart van 
onze Heer en Verlosser is de kern van de 
kosmos.Vatte wie het vatten kan.
Leve ernaar wie er iets van begrijpt : leven 
vanuit de aanbidding van dit hart, centrum 
van de kosmos, kan de verwoeste stad 
genezen. Het is onze roeping.

Als christenen zijn wij geroepen ons leven 
op het hart van Jezus te enten, in zijn hart 
te wonen. En dit hart, deze vuurhaard van 
liefde, is meteen de kern van de kosmos, 
geschapen in Hem en door Hem en voor 
Hem. Gods’ antwoord op de wanhoop van 
de mensheid is zijn brandend hart, zijn 
mateloze liefde.

Zo. 20210821, Brussel, N.J. Polet

Van de bestuurstafel

NIEUWE MIS OPGEDRAGEN AAN PASTOOR FONS VAN HEES
Na een periode van ziekte en lichamelijk 
herstel zal vanaf de maand november pas-
toor Fons van Hees weer voorgaan in de 
vieringen in de Damiaan- en de Mariapa-
rochie. Toepasselijk is dat zijn eerste zon-
dagsvieringen op 7 november vallen op het 
feest van Sint Willibrord, de brenger van 
het Christelijk geloof die aan het einde van 
7e eeuw in onze Scheldemonding 
aanlandde. 
Pastoor van Hees zal in de viering om 
11.00 uur in de Maria Magdalenakerk in 
Goes worden getrakteerd op een nieuwe 
mis die nooit eerder is uitgevoerd! 
Daarmee zal zijn terugkeer in onze kerk 
feestelijk worden bekrachtigd. De mis van 
de hand van cantororganist Wim Boer, is 
bovendien speciaal aan hem opgedragen.

W.B: “In 2020 trof mij de hoop die onze 
pastoor uitdroeg tijdens zijn ziekte. Niet 

alleen de hoop op genezing maar ook 
om t.z.t. weer te gaan zingen! In januari 
2021 zat mijn hand in het gips waardoor ik 
enige weken niet kon spelen. Dat gaf mij 
extra tijd om mijn muzikale ideeën aan het 
papier toe te vertrouwen wat uiteindelijk 
uitgroeide tot de Luscinia-Mis. Naast de 
vaste onderdelen zoals een geloofsbelij-
denis bevat de mis bijvoorbeeld ook twee 
prefaties,  met het oogmerk dat onze pas-
toor deze zou kunnen voordragen!”
De Luscinia-Mis zal worden uitgevoerd 
door het koor Luscinia. Deze naam bete-
kent ‘nachtegaal’ en tevens ‘het licht 
bezingend’. Hopelijk staat dit alles voor 
een nieuw begin! Niet alleen voor onze 
voorganger, maar ook voor onze parochie 
na de donkere Coronamaanden!
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algemeen

VORMSEL – EN EERSTE HEILIGE COMMUNIEVOORBEREIDING 2021-2022
VORMSEL: 
Het is al geruime tijd geleden dat we voor 
de voorbereiding en viering van het vormsel 
actief zijn geweest. Toen de coronapan-
demie kwam hebben we de voorbereiding 
voor het vormsel in 2020 moeten stilleggen. 
Dat betekent dat het twee jaar geleden is 
dat we de laatste vormselviering in onze 
parochie hebben gehad.

We hebben ons afgevraagd of er in 2021 
nog een ‘korte’ voorbereiding wenselijk 
zou zijn, als inhaalslag voor kinderen of 
jongeren die al eerder aangemeld waren, 
en die een groot verlangen hebben om op 
korte termijn het vormsel te mogen ont-
vangen. Volgens onze informatie gaat het 
hierbij om een heel beperkt aantal jon-
geren, zo klein dat het nu geen actie van 

ons vraagt. Dat geeft ons tijd om nu – nu 
het weer veilig kan – als betrokkenen bij 
het vormsel bij elkaar te komen, met elkaar 
terug te kijken en afspraken te maken over 
de voortgang en een nieuwe start. In het 
volgende nummer van Parochienieuws 
krijgt u alle informatie met data op een rijtje.

Charlotte den Toonder, werkgroep Vorm-
selvoorbereiding Pater Damiaanparochie

COMMUNIEVOORBEREIDING
Gelukkig konden de voorbereidingen op 
de Eerste Heilige Communie in alle paro-
chiekernen wel doorgang vinden. Binnen 
de toen geldende voorschriften hebben 
we een of meerdere vieringen kunnen 

verzorgen, waarin pastoor Verbeek of 
pater Thaddy voorging. In 2022 zullen we 
wederom moeten bezien of binnen de dan 
geldende regels een passende voorberei-
ding en viering mogelijk is. Wellicht is een 
andere opzet dan bespreekbaar, maar dat 

is afhankelijk van het aantal aanmeldingen 
per kern. Ook hierover leest u meer terug in 
het volgende nummer van Parochienieuws, 
eind november.

Richard Gielens, werkgroep 
EHC-voorbereiding Pater Damiaanparochie.
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Goes * H. Maria Magdalenakerk

LIEF EN LEED

Gedoopt
26 september: Mateo Roberto Alphonsus 
(Mateo) Schelfhout, geboren op 20 sep-
tember 2020, zoon van: Aaron Schelfhout 
en Cynthia Acevedo Navarro.
3 oktober: Paulina Catharina (Xana) van 
Hoorn, geboren op 9 juni 2021, dochter 
van: Joska van Hoorn. 

Overleden
Josephus (Jo)van der Walle, 79 jaar, over-
leden 10 september, echtgenoot van: M.C. 
van der Walle-Verdonk. De uitvaartdienst 
en begrafenis vonden plaats op 16 sep-
tember.
Valéria Sophia Batista da Silva, 20 jaar, 
overleden op 13 september. De afscheids-
dienst en crematie vonden plaats op 17 
september.
Cornelis Antonius (Frans) Hoek, 73 jaar, 
overleden op 12 september. De afscheids-
dienst en crematie vonden plaats op 20 
september. 
Adriana Maria de Jonge, 101 jaar, over-
leden op 24 september. De afscheidsdienst 
en begrafenis vonden plaats 30 september.
Christina Maria (Tineke) Niesyto, 74 jaar, 
overleden op 26 september, echtgenote 
van: J. Smolders.
De uitvaartdienst en crematie vonden 
plaats op 4 oktober.
Francine Nagelkerke, 98 jaar, overleden op 
2 oktober, weduwe van: J. Govers. 
Maria Cornelia Philomena Michielsen, 98 
jaar, overleden op 9 oktober, weduwe van: 
J.F.de Schepper.
De uitvaartdienst en begrafenis vonden 
plaatsen op 16 oktober.
Apolonia Pieternella Vermue, 100 jaar, 
overleden op 10 oktober, weduwe van: 
D. de Winter. De uitvaartdienst en begra-
fenis vonden plaats op 15 oktober.

K.V.G NIEUWS 
We mogen gelukkig weer, en we zijn in 
september begonnen met een barbecue. 
Iedereen heeft genoten van het samen 
zijn en het heerlijke eten, wat ook nu weer 
perfect werd verzorgd door de Maros.
De inloopsoos en Balans draaien ook 
weer, al letten we nog wel extra op.
Op 7 oktober gingen de dames naar de 
pompoenen en hadden een lunch bij Land-
goed Rijckholt. 
Joes Bink komt op 9 november ons alles 
vertellen over etherische oliën, altijd inte-
ressant.
Verder is er iedere 1e en 3e woensdag 
van de maand om 14.00 uur de inloopsoos 
waar iedereen welkom is, ook niet leden. 

Correspondentieadres:
Wijngaardstraat 36, 4461 DC Goes
Parochiekernsecretariaat:
Wijngaardstraat 36, 4461 DC Goes
e-mail: rkmagdalena@hotmail.com
Het secretariaat is geopend op dinsdag- en 
donderdagmorgen van 09.30 tot 12.00 uur. 
Telefonisch te bereiken 0113-216754 
Financiële zaken:
ING: NL73INGB0000382244

Parochiekern Goes
Spoedzaken:
Koster Ton Perenboom, tel: 06- 49666434
Magdalenazaal:
tel. 0113-252713 (tijdens vergaderingen)
Doopcontactpersonen:
Pastoraal Centrum tel, 0113-218610
Kopij-adres Parochienieuws:
Riet Hopmans
e-mailadres: rhopmans@zeelandnet.nl
Vragen inzake bezorging/adressering 
Parochienieuws
Parochiekernsecretariaat, tel. 0113-216754 
email: rkmagdalena@hotmail.com

Parochiekern
GOES

N ieuws van 

uit de kernen 

ALLE 7 GOED!

Op zaterdag 27 november spelen verha-
lenverteller/ talkshow-host Kees Post-
humus en accordeonist/sidekick Dirk 
Overbeek ‘Alle 7 goed’, een actuele, 
muzikale voorstelling over de Zeven 
werken van Barmhartigheid.
Natuurlijk de werken van barmhartig-
heid deugen. Er valt geen speld tussen 
te krijgen dat het goed is om ze te doen. 
En veel mensen doen ze ook.
Tegelijk kunnen ze wel een frisse update 
gebruiken. Die krijgen ze in ‘Alle 7 goed’. 
In een talkshow komen verschillende 
deskundigen aan het woord over barm-
hartigheid en hoe je dat moet doen.
Het is nog maar de vraag of naturisten 
wel zo blij zijn met de opdracht de 
naakten te kleden. Het Adamskostuum 
bevalt hen prima. En lang niet iedereen 
wordt even enthousiast bij het voorstel 
de vreemdeling te herbergen. Anders 
was ons asielbeleid wel humaner. Wie 
de hongerigen gaat voeden, moet reke-
ning houden met diverse diëten. Wel-
eens een gevangene bezocht? Genoeg 
dilemma’s om op te kauwen voor ons 
mensen in deze tijd!

Via Zingen in de Kerk is het gelukt om 
deze prachtige voorstelling naar Ove-
zande te halen. Met een paar mensen 
mochten we bij de première aanwezig 
zijn. Het is zeer de moeite waard, inspi-
rerend en vernieuwend. Warm aanbe-
volen! De voorstelling duurt ruim een 
uur. Het is tevens een diaconaal pro-
ject met als motto Geef licht aan vluch-
telingenkinderen in Griekenland. Het 
entreegeld is bedoeld voor de artiesten 
en voor dit goede doel. Er is een 
collecte voor het goede doel. 

De voorstelling op zaterdag 27 
november begint om 20.00 uur, inloop 

vanaf 19.30 uur met gratis kof�e/thee. 
Plaats: RK-kerk, Hoofdstraat 60 in 
Ovezande. De geldende coronamaat-
regelen worden in acht genomen. 

Toegang: € 7,50 per persoon. Aanmelden 
kan via www.zingenindekerk.nl/kees-
posthumus. Voor vragen of informatie 
kunt u terecht bij Ad Schenk rk.ove-
zande@zeelandnet.nl of  06 24 72 28 06
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Goes * H. Maria Magdalenakerk 's-Heerenhoek 

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

Parochiekern
‘S-HEERENHOEK

LIEF EN LEED
Overleden: 
18 augustus: Marinus Boonman, 94 jaar, 
weduwnaar van Cornelia Boonman- van 
’t Westende, laatste periode verblijvend 
in Ter Valcke te Goes, maar voorheen 
wonend in de Van Zijlstraat. Zijn uitvaart en 
begrafenis vonden plaats op 24 augustus.
31 augustus: Etiënne August Marie de 
Milliano, 69 jaar, echtgenoot van Lidy de 
Milliano-Waatjes, wonende Van Zijlstraat 
82. De afscheidsdienst vond plaats op 
6 september, waarna crematie te 
Middelburg.
05 september: Cornelia van Eijkeren, 96 
jaar; zij verbleef de laatste jaren in zorg-
centrum in Ovezande, maar woonde voor-
heen aan de ’s-Heerenhoeksedijk. Haar 
uitvaart en gra� egging vonden plaats op 
9 september in ‘s-Heerenhoek 
In onze wekelijkse intenties namen we 
bewust het overlijden op van onze oud-
dirigent Rinus Steenbakker. Hij overleed 
op 14 september. Jarenlang was hij een 
trouw koorlid van ons dames- en heren-
koor. Rinus genoot zijn laatste levensjaren 
in Heinkenszand, maar stierf in hospice 
‘het Clarahofje’ te Goes.  We bewaren 
goede herinneringen aan hem en zijn 
enthousiaste inzet.

ALLERZIELEN
2 november is voor velen in onze 

Wat er verder komt kunt u lezen in ons vol-
gende verslag.
Je kan het haast niet geloven maar dan is 
het al december.
Houd 9 december vrij in uw agenda dan 
vieren we ons Kerstfeest op op onze eigen 
manier, met eerst een korte overdenking 
en daarna een heerlijk diner bij Markt-
zicht. Houd uw uitnodiging in de gaten en 
geef op tijd op!, Dat geldt trouwens voor 
alle evenementen waar u zich voor op 
moet geven.
Opgeven kan bij Willy Janse, tel. 214370 
dus niet bij de andere bestuursleden. 
Houd hier s.v.p.rekening mee.

Komt u ook? Ik hoop het en breng gerust 
iemand mee. Wel even laten weten bij 
Thea van Dijk  tel. 06 – 18751148.  Zij kan 
u ook inlichtingen geven als u lid wilt 
worden.
Kijk ook eens op 
www.vrouwengildegoes.nl 

Tot ziens, Dien Janssen. 

AFSCHEID
Elise de Koster stopt na 8 jaar met haar 
inzet als misdienaar/acoliet. Toen ze 
begon met dienen deed ze dat jaren-
lang met Arnies en Kim. Na hun eerste 
viering vertelde pastoor Buijssen: “we 
hebben hier een drie eenheid”, want het 
was toevallig het Feest van de Heilige 
Drie-eenheid, dat we die dag vierden. De 
parochianen vonden het ook � jn dat jullie 
je zo hebben ingezet voor onze kerk. Twee 
jaar geleden verhuisde je naar Steen-
bergen en toch bleef je ons trouw. 
Hartelijk bedankt en succes met je ver-
dere leven. 

IN MEMORIAM FRANCINE 
GOVERS-NAGELKERKE

Op 2 oktober jl. 
is Francine over-
leden in de leeftijd 
van 98 jaren.
Francine Nagel-
kerke werd in 1922 
geboren te Nisse. 
Zij groeide op in 
een tijd dat de 
verschillen tussen 
‘paapsen‘ en pro-
testanten nog 

breed werden uitgemeten.
Ze ging werken voor het katholiek basis-
onderwijs. Ze trouwde met Jan Govers die 
haar in 1991 ontviel. Met haar man kreeg zij 
vier kinderen; René, Ad (overleden 1976), 
Ronald, en Mariska.
Vele jaren werkte zij in Goes in het basis-
onderwijs. Francine heeft zich verdienste-
lijk gemaakt voor onze parochie.
Ze had zitting in verschillende commissies 
en werkgroepen. Zij hielp de verschillende 
pastores met raad en daad betreffend de 
Eerste Communie en Vormselcatechese 
in de regio. Zij was actief voor het Vrou-
wengilde, de ouderenbond KBO en Paro-
chiële Missiewerkgroep. Ook leverde zij 
haar bijdrage in de Raad van kerken Goes 
e.o. in de organisatie van de interkerkelijke 
kerstzangdiensten en de zondagen van de 
Eenheid. Francine was een actieve vrouw. 
Ze genoot van gezelschap. Haar kinderen, 
kleinkinderen en achterkleinzoon waren 
een grote vreugde. Een vrouw naar Gods 
hart. Een eigenzinnig lid van ‘ Gods volk 
onderweg ‘ in de bloeitijd van Vaticanum II 
en de oecumene.
Haar laatste jaren in Ter Valcke waren 
helaas stille jaren. Het deed haar verdriet 
dat er zo weinig mensen ‘ uit die mooie tijd‘ 
nog eens op bezoek kwamen.
Gesterkt door de ziekenzegen in bijzijn van 
haar familie is zij overleden. Op 7 oktober 
jl. werd de gebedsdienst ten afscheid 
gehouden. Francine is in besloten kring 
gecremeerd.
Gedenken wij haar in onze gebeden.
Jan Meeusen

OPROEP
Wij zijn op zoek naar iemand, die een 
mevrouw uit het Gasthuis (Kievitlaan) 
wil ophalen voor de zondagviering om 
11.00 uur. 
U kunt contact opnemen met het Gasthuis 
(0900-2244880) en vragen naar mevrouw 
Van de Guchte. 
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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

Hulp nodig bij het 
onderhoud van uw tuin?

Kiem Tuinonderhoud

• • • • •
06 44 91 52 78

jochemgielens@icloud.com
Kapelaan Koningstraat 26

4453 BK 's-Heerenhoek

KBO-PCOB afd.Goes
een ‘kei’ van een 

seniorenorganisatie

55+?
vanaf € 24,00 per jaar 

bent u al lid 
Info:

www.kbo-pcob-goes.nl 
Tel: 0113-216154

KBO-PCOB afd.Goes
een ‘kei’ van een 

seniorenorganisatie

55+?
vanaf € 24,00 per jaar 

bent u al lid 
Info:

www.kbo-pcob-goes.nl 
Tel: 0113-216154

Die tijd is bijna voorbij!
In september en oktober is er op (letter-
lijk)  hoog niveau aan het plaatsen van 
zendmasten gewerkt. In vier galmgaten 
werden deze zodanig geïnstalleerd dat de 
doorkijkfunctie (de lantaarn) nog optimaal 
behouden bleef.
Begin november rondt KPN de bereikbaar-
heid af, door andere ontvangers op elkaar 
af te stemmen.

WILLIBRORDZONDAG: CLUSTER-
VIERING SINDS LANGE TIJD

Op zondag 7 november 
viert onze kerk zijn 
patroonheilige en naam-
drager: H. Willibrordus. 
De verbondenheid met 
Heinkenszand en Lewe-
dorp, die historisch 
gezien al eeuwen bestaat, 

wordt die zondag mede gestalte gegeven 
door de beide heiligen van deze parochie-
kernen erbij te betrekken. De eerste kerk 
van ons dorp (1797) was toegewijd aan 
zowel de heilige Willibrordus, alsmede aan 
de heilige Blasius. 
Lewedorp kreeg zo’n 90 jaar geleden pas 
hun eerste eigen kerk, genoemd naar de 
heilige Eligius, maar daarvoor liepen veel 
katholieken dagelijks tot wekelijks naar de 
kerk van ’s-Heerenhoek. 
Nu we weer samen mogen komen sinds 
lange tijd (februari 2020) en daarvoor geen 
enkele clusterviering gehouden mocht 
worden, willen we samen dankbaar zijn 
en onze samenwerking tot versterking 
en behoud van het geloof vieren.’Bood-
schapper van vreugde’ is het thema van 
deze speciale viering.
Het Evangelie is een boodschap van 
vreugde die van generatie op generatie 
werd doorgeven. De heilige Willibrord 
(658-739) houden we als een van grote 
geloofsverkondigers in ere. Hij verstond 
het om mensen dichter bij Christus te 
brengen en zo leerling van de Heer te zijn. 

parochiekern een bijzondere dag; beladen, 
vol herinneringen aan dierbare overle-
denen, maar ook een gevoel van samen-
komen in een kerkgebouw en op een 
kerkhof.
Lange tijd hebben we dat gevoel van echt 
samenkomen moeten missen: uitvaartdien-
sten hadden beperkingen in aantal mede-
kerkgangers (soms maximaal 30 mensen). 
De term:’ in beslotenheid nemen we 
afscheid’ werd vaak gebruikt, maar drukte 
enerzijds ook verdriet uit. Slechts een 
select gezelschap werd in staat gesteld om 
nabij te rouwen en afscheid te nemen. De 
aanwezigheid van Kerk-TV (sinds oktober 
2020 in een verbeterde versie) was lichte 
troost en redelijk vervangend, maar geen 
actieve betrokkenheid.
Nu we weer in grotere getale samen 
mogen komen en herdenken willen we 
dit uiteraard vieren. De nabestaanden 
van de overledenen uit het afgelopen 
jaar (eind oktober 2020- 31 oktober 2021) 
hebben we speciaal uitgenodigd. Zij die bij 
het afscheid toen niet aanwezig konden/
mochten zijn, worden eveneens nu van 
harte uitgenodigd.
In deze dienst van Woord en Communie, 
dit jaar voorgegaan door pastor Geerten 
Kok, zullen we stil staan bij alle gestorven 
parochianen of dorpsgenoten. Indien er 
een herdenkingskruisje is opgehangen 
in onze gedachtenishoek, zal dit in deze 
dienst worden gebruikt om te benadrukken 
dat hun overlijden niet vergeten wordt.
Na a� oop kan ieder op eigen wijze naar 
het kerkhof gaan; direct aansluitend om 
20.00 uur of zo nodig de uren ervoor of de 
dagen erna.
Gezien de uitgestrektheid van ons kerkhof 
en de vroege duisternis zullen lantaarntjes 
te leen worden aangeboden. U kunt altijd 
een eigen zoeklichtje meenemen indien u 
zich hierdoor veiliger voelt. Herdenkings-
lichtjes worden vanuit het mortuarium na 
de dienst uitgereikt.

ONZE KERK ZENDT EEN BLIJDE 
BOODSCHAP UIT
Jarenlang klaagde men over het bereik 
van telefoongesprekken in en rond ons 
dorp. Soms moest men letterlijk de dijk op, 
om een goed gesprek te kunnen voeren. 

* H. Willibrorduskerk
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Heinkenszand * H. Blasiuskerk

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

LIEF EN LEED 

Overleden:
Op 5 september is overleden Laurentius 
Janse, echtgenoot van Annie Boone, op 
de leeftijd van 79 jaar. Lau was de tweede 
uit een gezin met zeven kinderen. Na de 
landbouwschool wilde hij graag boer 
worden, maar dat ging wegens omstan-
digheden niet door. Wel heeft hij lang in de 
agrarisch aanverwante sector gewerkt. 
Uit het huwelijk met Annie werden twee 
dochters geboren, waar hij erg blij mee 
was. Toen hij 58 was moest hij wegens 
ziekte stoppen met werken. Erg trots was 
hij op zijn 6 kleinkinderen; hij hield er 
veel van. Lau � etste en wandelde graag 
door de polders, hoewel dat vanwege 
zijn ziekte soms moeilijk was. Uiteinde-
lijk resulteerde dat in een verhuizing naar 
Theresiahof, waar hij liefdevol werd ver-
pleegd en het naar zijn zin had. Hij dacht 
dat hij nog steeds in zijn vertrouwde Hein-
kenszand woonde. Uiteindelijk is Lau nog 
onverwacht in zijn slaap overleden. Moge 
hij rusten in vrede. 

Op 14 september is overleden Rinus 
Steenbakker, echtgenoot van Jo Men-
heere, op de leeftijd van 83 jaar.

Op 17 september is overleden Maria 
Magdalena Emerentiana Warmerdam, op 
de leeftijd van 73 jaar. Zij is in Kruiningen 
begraven.

Op 23 september is overleden Jozina van 
Stee, echtgenote van Pieter Remijn, op 
de leeftijd van 86 jaar. Als jongste kind 
van een groot gezin groeide zij op aan de 
Boerendijk. Op de lagere school al leerde 
ze Piet kennen, met wie ze bijna 62 jaar 
getrouwd was. Ze gingen op de Blasius-
hoeve wonen, eind Dorpsstraat en kregen 
er 4 kinderen, die liefdevol werden opge-
voed. Ze hield veel van haar kleinkinderen 
en van gezelligheid. Iedereen was welkom 
en “kom bij” was een bekende uitspraak 
van haar. Sientje was erg betrokken bij het 
kerkelijk leven en was vanaf de oprichting 
lid van het dameskoor. Daarnaast bracht ze 
vele jaren de communie rond naar mensen 
die niet meer naar de kerk konden. De 
laatste maanden ging ze achteruit en toen 
ze na een opleving weer ziek werd besefte 
ze dat ze niet meer beter kon worden. Ze 
zei “het is goed zo”. Dankbaar kijken we 
terug op wat ze ons heeft gegeven. 

Op 8 oktober is overleden Willemina 
Steenbakker-van Hooff, weduwe van Adrie 
Steenbakker, op de leeftijd van 88 jaar.

In moeilijke tijden bleef hij en velen met 
hem in geloof overeind en zagen mensen 
daarin een teken van vreugde in plaats 
van angst en onzekerheid. Vandaag staan 
kerken meer dan ooit voor de uitdaging 
om het Evangelie op een aansprekende 
manier uit te dragen. Zijn wij vandaag wel 
die boodschappers van vreugde waardoor 
anderen geraakt worden of wachten we 
er eerder op zelf geraakt te worden? Het 
uitdragen van het Evangelie is een oecu-
menische opdracht: we mogen het samen 
doen en daarbij kunnen we veel van elkaar 
leren.

OECUMENISCHE GEDACHTE
UITDRAGEN

Niet alleen op Willibrord-
zondag staan we stil bij 
de verkondiging van ons 

christelijk geloof. De gedachte om samen 
(binnen het christelijk geloof) voor elkaar 
open te staan en elkaar te ondersteunen is 
niet van vandaag alleen.
Onze parochiekern houdt bijna twee 
decennia al jaarlijkse diensten met de 
Nederlands-Hervormde gemeente van 
Borssele. In 2020 kwam daar de PKN 
Nieuwdorp bij. Nu beide kerken zich 
hebben aangesloten bij de nieuw gefu-
seerde gemeente ‘het Vierhuis’ is van 
vanzelfsprekend dat we voortaan met zijn 
vijven optrekken. Ook vanuit parochiekern 
Lewedorp, die al lang en intensief samen-
werkt met PKN Lewedorp is deze samen-
werkingsgedachte sterker geworden en 
gegroeid. Nu Lewedorp- Borssele- ’s-Heer 
Arendskerke en Nieuwdorp samen EEN 
kerkgemeenschap vormen, zullen en 
kunnen wij niet achterblijven hen als goede 
buren en geloofsgenoten te ontmoeten. 
Binnen afzienbare tijd zullen we plannen in 
die richting verder ontwikkelen.

DE ROL VAN DE JEUGDHOEVE EN DE 
KERK BINNEN ONZE GEMEENSCHAP
Op 13 november zal dorpshuis ‘de Jeugd-
hoeve’ of� cieel worden heropend. Na lange 
tijd van verbouwing en gesloten wegens 
corona, zet dit gemeenschapshuis zijn 
deuren voor iedereen weer open. 
De tijd dat jong en ouder hier  (vanzelfspre-
kend) samenkwamen is sinds de oprichting 
van de Jeugdhoeve (1938) sterk veranderd. 
In dat opzicht hebben kerk en Jeugdhoeve 
dezelfde problematiek:  ‘Hoe houden we 
contact met de jeugd en jongeren?
Doelgroepen veranderen niet, maar doel-
stellingen wel: een gemeenschap als 
’s-Heerenhoek kan niet zonder jeugd en 
jongeren. Ze maken een groot deel van 
de lokale bevolking uit. ( zie onderstaande 

gra� ek die op 01-01-
2020 het aantal inwo-
ners van ons dorp in 
leeftijdscategorieën 
aangaf). 

Het waren pastoor Kramer en met name 
kapelaan Van Zijl die in die jaren voor de 
Tweede Wereldoorlog al zagen dat de jeugd 
de toekomst had en nog steeds heeft. Door 
jongeren een eigen honk te geven en ze zo 
ruimte te bieden zich te ontpoppen tot zelf-
standige/ verstandige mensen legden zij 
een basis voor het begrip Jeugdhoeve.
Nu, 83 jaar later is de jeugd van toen er niet 
meer, maar wel de achterkleinkinderen en 
hun over- en grootouders, die weten welke 
functie de kerk in dit geheel had en nog 
ken hebben. Door de kerk af en toe open te 
stellen voor dorpsactiviteiten (van centrale 
priklocatie tot tijdelijke cultuurtempel- Cul-
tuur uit de Zak 2021) behoudt de Kerk als 
instituut en de kerk als gebouw hopelijk ook 
voor deze generatie hun waarde. Foto: de 
Jeughoeve in 1961/ bron: allecijfers.nl 
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mensenlevens. Hoewel alle gesneuvelden 
zijn begraven op het R.K.-kerkhof, zijn ter 
plaatse van het oorlogsmonument slechts 
vijftien namen te lezen. De twee ontbre-
kende namen blijken te zijn die van het kin-
derloos gebleven echtpaar Cornelis Maas 
(Lamswaarde 1858 - Hoedekenskerke 1944) 
en Dina Walraven (Hoedekenskerke 1862 
- Sluiskil 1944). In 1944 waren deze ech-
telieden de tachtig reeds gepasseerd en 
hadden zij inmiddels - waarschijnlijk per 
testament - beslist dat zij begraven wilden 
worden in de destijds nog bestaande 
eerste klasse: het vak tussen het pad langs 
het huidige oorlogsmonument en de Kerk-
dreef. Hun oorspronkelijke idee zal zijn 
geweest dat de langstlevende zorg zou 
dragen voor een passend grafmonument, 
maar zo’n monument is er helaas nooit 
gekomen. Toen de Schotse soldaten op 29 
oktober de verwoeste woning (op het hui-
dige nummer 17) aan de Hoedekenskerkse 
Kaaistraat binnentraden op zoek naar ver-
scholen Duitsers, troffen ze daar enkel de 
twee gewonde oudjes aan. De bedoeling 
was hen te laten verplegen in een zie-
kenhuis in het inmiddels reeds bevrijde 
Zeeuws-Vlaanderen, maar Cornelis Maas 
overleed al op weg naar de haven. Dina 
Walraven (zie foto) haalde wel nog de 
overkant, maar is daar reeds enkele weken 
later gestorven. Cornelis Maas werd of� -
cieel ter aarde besteld op zaterdag 4 
november 1944, vijf dagen na de algemene 
noodbegraving. Dina Walraven werd bij 
haar man begraven omtrent woensdag 29 
november daaraanvolgend. Hun beider 
graf bevindt zich in de voormalige eerste 
klasse, naar alle waarschijnlijkheid schuin 
tegenover het in 1947 opgerichte oorlogs-
monument.

Hans de Vos

OPTREDEN IN DE PASTORIETUIN
Het was 
een mooie 
middag in 
de pasto-
rietuin. Op 
zondag 29 
augustus 

speelde de band van dorpsgenoot Peter 
Kempe, The Juke Joints, in de kiosk ach-
terin de tuin (zie foto). Binnen de coro-
naregels blijvend bleek er toch nog veel 
mogelijk te zijn. Alle 240 aanwezigen 
waren van te voren op de hoogte gesteld 
van deze regels en moesten daarom hun 
vaccinatie of een negatieve coronatest 
aantonen. Dit bleek geen enkel probleem 
te zijn, de organisatie verliep vlekkeloos. 
Wel was er natuurlijk wat voorwerk aan te 

-  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

SPECIALE VIERINGEN.
Op dinsdag 2 november om 19.00 uur is er 
weer de jaarlijkse Allerzielenviering.
Hierin zal pastor Alida van Veldhoven 
voorgaan en het herenkoor zal de muziek 
verzorgen.

Op zondag 7 november is er in onze kerk 
geen viering, er is dan een clusterviering 
in ’s-Heerenhoek.

ROMMELMARKT
Na maanden van voorbereiding, de weken 
voor de rommelmarkt werd de inspanning 
verhoogd en kwamen er meer medewer-
kers, werd op 11 en 12 september de rom-
melmarkt weer gehouden. Er moesten wel 
enige aanpassingen worden gedaan i.v.m. 
de corona. 
In die maanden zijn er veel spullen 
gebracht met als hoogtepunt natuurlijk 
de 2 dinsdagavonden, waarop de mensen 
spullen konden brengen. De pastorie stond 
vol. Met een aantal mensen werden die 
spullen allemaal uitgezocht, geprijsd en in 
dozen gedaan.
Het waren 2 drukke dagen die weer heel 
goed verlopen zijn. We hadden heel veel 
spullen, maar gelukkig ook heel veel 
kopers. 
De opbrengst was er dan ook naar name-
lijk € 4800.--. Dit bedrag wordt verdeeld 
over: een nieuwe deur voor de Mariagrot, 
de voedselbank en onze kerk.
Dankbaar zijn we voor alle spullen die we 
konden lenen en mochten gebruiken. De 
sfeer was goed voor, tijdens en na de rom-
melmarkt.
Alle vrijwilligers die op deze dagen en 
op de dagen voor en na de rommelmarkt 
geholpen hebben enorm bedankt en hope-
lijk mogen we volgend jaar weer op jullie 
hulp rekenen.

KEUKEN
De verbouwing van de keuken verloopt 
vlot. Het keukenblok staat erin en er wordt 
druk gewerkt aan de afwerking. Ook wordt 
er al druk geschuurd en geschilderd. De 
keuken zal er straks weer piek� jn uitzien.

KBO HOUDT WEER JAARVERGADE-
RING
Nadat de algemene vergadering in 2020 
wegens de pandemie niet kon doorgaan, 
zal er dit jaar weer wel worden vergaderd 
en wel op 18 november. Deze vergade-
ring wordt omlijst met accordeonmuziek 
door de welbekende Monty van Belzen.  
Nadere informatie over deze middag ont-
vangen de leden eind oktober. 

LIEF EN LEED

Gedoopt
Brett Cornelis, zoon van Pascal Zoeteweij 
en Marlies Bek,  gedoopt op 19 september 
2021.

Joep, zoon van Stan Kopmels en Maya van 
de Velde, gedoopt op 26 september 2021.

Overleden
Bertus Hoondert, echtgenoot van Corrie 
Remijn, geboren 20 juni 1938, overleden 
20 september 2021.

Sjaak Boonman, echtgenoot van Tiny 
Nijsten, geboren 18 mei 1945, overleden 
27 september 2021.

BIJNA VERGETEN OORLOGS-
SLACHTOFFERS

De geallieerde 
beschietingen vooraf-
gaand aan de bevrij-
ding op 29 oktober 
1944 eisten binnen de 
Kwadendamse paro-
chie H. Bonifacius 
maar liefst zeventien 

Kwadendamme     * H. Bonifaciuskerk
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Uitvaartzorg Peter Butler
Voor een persoonlijkebegeleiding bij een uitvaart

Uitvaartzorg Peter Butler
Benonistraat 3,

4421 DN Kapelle
tel. 0113-340381

Stiltehuis
Kitskinderscheweg 1 

4421 PJ Kapelle
info@uitvaartpeterbutler.nl

www.peterbutler.nl

Afscheid 
nemen doen 
we samen.

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

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

Afscheid 
nemen doen 
we samen.

Richard Ensing

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

pas gekomen, er was een frietkar en een 
bar geregeld, er waren stoelen klaargezet 
en de muziektent was ingericht. De gasten 
hadden er zin in en er heerste dan ook een 
prima sfeertje. 
Mensen waren blij en genoten van de 
muziek en van elkaar. Inmiddels is het idee 
is geboren om vanaf volgend voorjaar de 
kiosk en de tuin wat vaker in te zetten voor 
met name muzikale zondagmiddagen.

Marga van de Plasse

BUITENVIERING
Op zondag 12 sep-
tember was er 
wederom een mooie 
dag in de pastorie-
tuin. Op die dag was 
de jaarlijkse bui-
tenviering gepland 

en het weer werkte daaraan volop mee, 
getuige de bijgaande foto. Onder een stra-
lend blauwe lucht speelde Wolfgang Nij-
holt op het buitenorgel en nodigde cantor 
Theo Audenaerd eenieder uit om - binnen 
de coronaregels blijvend - zoveel mogelijk 
mee te zingen. Dit ging heel erg goed. In 
de viering werd voorgegaan door pastor 
Alida van Veldhoven die preekte over het 
verhaal van Jezus die een dove, moeilijk 
sprekende man genas. Jezus nam hem uit 
de menigte apart, stak zijn vingers in zijn 
oren en spuwde en raakte zijn tong aan, 
en Hij keek op naar de hemel, zuchtte, en 
zei tegen hem: ‘Effata’, wat betekent: Ga 
open. Alida legde uit dat het woord ‘Effata’ 
Aramees is, en dus door Jezus letterlijk zo 
uitgesproken werd, omdat het Aramees 
zijn moedertaal was. Na de zending en de 
zegen werd het slotlied gezongen en werd 
er voor alle bezoekers een kopje kof� e of 
thee geserveerd.

Hans de Vos

HUBERTUSVIERING
Op zaterdagavond 
30 oktober is het 
weer zover, dan 
staan we weer 
stil bij de waarde 
van de natuur, 
onze omgeving 
en daarmee bij 
alles wat groeit 
en bloeit. De aan-

dacht tijdens de Hubertusviering gaat 
vooral uit naar de schepping, het even-
wicht daarin tussen de natuur en ons-
zelf. De blazers van het Eerste Zeeuwsch 
Jachthoornkorps zorgen voor de muzikale 
omlijsting. Uiteraard ontbreken ook deze 

keer de Hubertusbroodjes niet. Tijdens de 
viering worden deze Hubkes gezegend, 
en - zoals de mare - vertelt, zullen ze ons 
beschermen tegen een al te dol bestaan. 
Na de viering bieden we u zelfgemaakte 
Hubertussoep aan. Hoe die zal smaken? 
Laat u verrassen! En voor de liefhebbers 
is ook de traditionele jagersborrel weer 
voorhanden. Dit belooft dus een mooie 
avond te worden.

VOOR WIE STEEK JIJ EEN KAARSJE OP?
Een kaars opsteken voor een overleden 
dierbare is een waardevol gebaar. Zo 
kunnen we een momentje stilstaan bij 
mensen die we missen. Op 2 november is 
het Allerzielen, de dag waarop we onze 
dierbare overledenen herdenken. Onze 
kerk besteedt hieraan ook aandacht en 
hiertoe staan de deuren vanaf 10:00 uur 
open. Wij nodigen u uit om gedurende 
deze dag even binnen te lopen en een 
lichtje te komen branden voor iemand 
die u dierbaar is. Even stil zijn, bidden om 
kracht voor uzelf of voor een ander. In 
de kerk worden u waxinelichtjes aange-
reikt. Ook gaan we de begraafplaats in 
het licht zetten, mits het weer dit toelaat. 
Vanaf 16:00 uur zullen vrijwilligers het 
licht gaan verspreiden. Kom gerust mee-
helpen of kom in de loop van de avond 
eens kijken naar de bijzondere sfeer die 
door het licht verspreid wordt. De viering 
begint om 19:00 uur. Daarna bezoeken we 
de begraafplaats onder begeleiding van 
de muzikale klanken van een vijftal muzi-
kanten onder leiding van Erik Remijn.

GOED NIEUWS OVER DE 
KERKVERLICHTING

We mochten onlangs een 
bijzondere gift ontvangen 

t.b.v. de nieuwe verlichting van onze kerk. 
Eén van onze parochianen vroeg spon-
taan voor zijn verjaardagsjubileum aan 
alle gasten een bijdrage voor de verlich-
ting in plaats van een cadeautje voor 
hemzelf. Door vrienden en familie is daar 
heel spontaan en enthousiast op gere-
ageerd. Vanzelfsprekend zijn we heel 
blij met zoveel betrokkenheid. Dankbaar 
mogen we zijn dat inmiddels ruim € 3.800,- 
is opgehaald, door middel van de kaarsjes 
(die nog steeds aftrek vinden), door middel 
van kleinere, maar dus ook grotere giften. 
Bij deze nog één, ultieme oproep om het 
benodigde bedrag van € 4.500,- te halen. 
We hebben er inmiddels alle vertrouwen 
in dat ook dit gaat lukken. Dank en nog-
maals dank. We geven de moed niet op. 

Parochiekerncommissie

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

Kwadendamme     * H. Bonifaciuskerk
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Plantplannen?
Wij adviseren u graag.

  

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

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

zullen u verassen.

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

Kwekerij Westhof
Westhofsezandweg 3

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

tel: 0113-561219 fax:
0113-563399

E-mail:
westhof@walnoten.nl

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

We zullen deze man met zijn gouden hart 
gaan missen, niet alleen bij het werk 
maar zeker ook bij de nababbel onder het 
genot van een biertje, zijn gezelligheid en 
belangstelling voor allerlei zaken.
Jan dank voor al deze zaken.

KINDERNEVENDIENST  
De eerste 
kinder-
nevendiensten 

na lange tijd zitten er weer op. Helaas is 
de opkomst nog magertjes.
•  In september konden we drie kinderen 

verwelkomen.Het thema was: Effeta! Ga 
open! We hebben onze oren even dicht 
gedaan om te ervaren hoe het is om niet 
te kunnen horen - net als de doofstomme 
man uit het evangelie. Daarna hebben 
we een draaischijf geknutseld. We 
konden dan tekstjes lezen wat er gebeurt 
met de doofstomme man. Twee kinderen 
mochten tijdens de dienst helpen met 
het klaarzetten van de tafel.

•  De eerste zondag van oktober had 
helaas maar 1 deelnemer. De kinderne-
vendienst stond in het teken van Fran-
ciscus van Assisi en daar is een collage 
over gemaakt.

We zouden het leuk en � jn vinden om 
meer kinderen tijdens de kinderneven-
dienst te mogen ontvangen. Kom jij ook de 
eerste zondag van november?  
Ook zijn we al met de voorbereidingen 
voor de kerst gezinsviering bezig. In de 
volgende uitgave van het Parochienieuws 
meer hierover.

Werkgroep kindernevendienst

ALLERZIELENVIERING 2021
Evenals  voorgaande jaren zal de aller-
zielenviering plaatsvinden op de zondag 
welke voorafgaat aan Allerzielen. Dat is 
dit jaar 31 Oktober.
Alle overledenen van afgelopen jaar zullen 
dan weer speciaal herdacht worden voor-
afgaande aan de kerkdienst van deze 
zondag. 
Na a� oop van deze dienst zullen we, 
indien het weer het toelaat, gezamen-
lijk een bezoek aan het kerkhof brengen, 
waar we alle overledenen hier begraven 
zullen herdenken. Ons koor Con Dios 
welke ook de kerkdienst begeleid zal op 
het kerkhof een toepasselijk lied zingen.
Na a� oop van een bezoek aan het kerkhof, 
zullen in de kerk de gedachtenis kruisjes 
uitgereikt worden aan de families van de 
overledenen van het afgelopen jaar.
Wij hopen op deze mooie vorm van saam-
horigheid, welke wereldwijd gevierd 

IN MEMORIAM JAN MENHEERE.
Een zeer markant � guur is ons ontvallen.
Al meer dan twintig jaar was hij lid van de 
werkgroep onderhoud kerkhof en kerktuin.
Elke woensdag morgen kon je hem op de 
grasmaaier zien rijden en voordat we die 
hadden er achter zien lopen.
Ontelbare uren heeft hij als vrijwilliger in 
die ruim 20 jaar vrijwillige arbeid verricht 
voor de kerk.
Ook was hij de man van de kof� e. Als de 
anderen van de groep nog bezig waren 
ging hij naar het zaaltje en verzorgde de 
kof� e en na a� oop deed hij de afwas en 
ruimde alles op waarna hij weer verder 
ging met maaien. Wat heel belangrijk was 
voor Jan was dat er bij de kof� e grote 
koeken waren. Als deze er niet waren, 
ging hij ze zelf kopen want waar gewerkt 
werd moest ook gegeten worden.
Ook had hij bij de kerk zijn volkstuintje 
waar hij groente teelde, er gingen weinig 
dagen voorbij dat hij daar niet even kwam 
om iets op te halen of wat aan het onder-
houd te doen. Zeker zo belangrijk was dan 
het contact wat hij had met andere tuin-
ders of een toevallige bezoeker van het 
kerkhof.

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

Lewedorp * H. Eligiuskerk
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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 

Oost-Zuid Beveland * O.L.V. Onbevlekt Ontvangen-kerk Hansweert

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

LIEF EN LEED
Overleden
Op 26 augustus 2021 is Désiré Ivens, 
echtgenoot van F.G. van Gerwen, op 
95-jarige leeftijd in Hof Cruninghe te 
Kruiningen overleden.
De crematieplechtigheid heeft op vrijdag 
3 september 2021 in crematorium Het 
Zeeuwse Land te Goes plaatsgevonden.

Op 4 oktober 2021 is, na een kort ziekbed, 
Janny Rentmeester-Schipper, weduwe 
van Piet Rentmeester, in de leeftijd van 90 
jaar overleden. Janny was afkomstig uit 
Yerseke, maar verbleef de laatste jaren in 
Ter Weel in Krabbendijke. De crematie-
plechtigheid heeft in besloten kring plaats-
gevonden.

BLOEMENPOT
De bloemenpot heeft in de maand sep-
tember € 30,65 opgebracht. Namens de 
bloemengroep hartelijk dank.

BEGINNEN
Dat was het thema 
van de startvie-
ring van eind sep-

tember in de Levensbron, waar pastor Erik 
Tramper voorging. Wat waren we blij dat 
we na zo'n lange tijd weer een viering in 
de kerk konden houden. Ouders mochten 
er nog niet bij zijn, maar konden via kerk-
dienstgemist toch mee kijken.  
Beginnen maar. Beginnen maar.
Starten! Knallen! Klaar!
Soms is alles makkie
Soms gaat het wat zwaar.
Zo begon het openingslied, waarin naar 
voren kwam dat alle begin moeilijk is. Juf 
Corina had een gesprekje met 2 leerlingen 
over hun begin op de aarde. Waar en wan-
neer ze geboren waren, de keuze van hun 
naam en wat gebeurde er die dag nog 
meer in de wereld.
Pastor Erik las het scheppingsverhaal 
voor en we zongen liedjes over het ont-
staan van de aarde. In de overweging 
sprak hij met de kinderen over de start van 
het nieuwe schooljaar. Daar begin je ook 
aan....! In groep 3 begonnen de kinderen 
met leren lezen, rekenen en schrijven. 
Inmiddels kennen we al 16 letters, kunnen 
woordjes met 3 letters lezen, kennen al 
enkele aan-elkaar schrij� etters en hebben 
het heel gezellig in onze groep.
En nu is het alweer bijna herfstvakantie en 
gaan we genieten van een welverdiende 
vakantie

Groetjes van groep 3 en Juf Petra
IKC de Horizon Rilland

wordt, weer velen van u te ontmoeten om 
samen te herdenken en stil te staan bij 
dierbaren die niet meer bij ons zijn.

Parochiekerncommissie Lewedorp.

SPECIALE VIERINGEN
Op 12 december houden we de oecumeni-
sche adventsviering om 10.45 uur in de Rk 
kerk. Thema: ‘Verheugt u. Marjo Wisse is 
de voorganger en er is kindernevendienst. 
Het gelegenheidskoor, bestaande uit het 
Eligiuskoor en een  koor van het Vierhuis, 
verzorgt de muziek. Tanny Louwerse is 
deze ochtend de organist.U bent allen 
van harte welkom vanaf 10.00 uur om 
een kopje kof� e te drinken vooraf,  in het 
zaaltje van de kerk.

Op 16 januari 2022 
vieren wij de Week 
van de Eenheid in de 
PC kerk te Lewedorp. 

Thema: ‘Licht in het duister’. De dienst 
begint om 10.00 uur. Verdere details zijn 
tot op heden nog niet bekend. U bent van 
harte uitgenodigd de dienst bij te wonen.

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN
16 november: oecumenische werkgroep 
19.30 uur
06 december:  parochiekernvergadering 
19.30 uur

Beginnen is makkelijk. 
Maar iets afmaken dát 

is echt moeil
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meegeholpen heeft om deze oogstdank-
viering tot een succes te maken. Met 
zijn allen zijn wij tot een mooi resultaat 
gekomen en hebben wij op deze manier 
De Voedselbank De Bevelanden weer 
kunnen steunen. De collecte bij de viering 
ten behoeve van de voedselbank heeft 
een bedrag van € 182,05 opgebracht. Meer 
foto’s zijn desgewenst te vinden op 
www.zltoborsele.nl.

Werkgroep oogstdankviering

COMMUNICANTEN EN DOPELINGEN 
WEER IN DE KERK

Wat was het 
weer een feest 
om zoveel kin-
deren en jonge 
gezinnen in de 
viering te mogen 
verwelkomen. 
Op zondag  19 
september was 
het de terug-
komviering 
voor de dope-

lingen en de communicanten. De kinderen 
brachten een witte duif mee naar binnen 
als symbool van de vrede, aan het begin 
van de vredesweek. En toen we na een 
mooie viering nog gezellig iets gingen 
drinken in de kerktuin, lieten we de duif 
los om de vrede te gaan verspreiden. We 
hopen de kinderen nog vaak terug te zien!

Werkgroep eerste communie en doop

DIERENDAGVIERING

Konijnen, kippen, kuikens, duiven, poezen, 
honden, een goudvis en een heleboel 
knuffels, ze waren allemaal aanwezig om 
een speciale zegen te krijgen, in de die-
rendagviering op zaterdag 2 oktober. Over 
de mooie lezingen en het zonnelied van 
Franciscus konden de kinderen, onder 
de overweging een tekening maken op 
een rond vel papier. Na de overweging 
vormden al deze tekeningen het lijfje van 
een worm die in de appel uit het verhaal 
had gezeten. Wat was het � jn om met koor 
Oal In, pastor Alida, wel 17 kinderen,  hun 

september, waarna de crematie in bijzijn 
van het gezin plaatsvond.

OOGSTDANKVIERING

In samenwerking met RK-kerk Ovezande, 
ZLTO afdeling Borsele en de vrijwilligers 
van de Dorpsmoestuin werd op initiatief 
van Pater Thaddy de Deckere op zaterdag 
11 september een oogstdankviering 
gehouden. We kunnen terugkijken op een 
mooie dag. Het weer werkte mee. In ver-
band met Open Monumentendag waren de 
kerk en Theehuis De Pastorie van 10.00–
16.00 uur geopend. Onze bloemengroep 
heeft samen met vrijwilligers van de ZLTO 
de kerk binnen en buiten prachtig versierd, 
zodat de kijkers voor de Monumentendag 
hiervan ook konden genieten.
Het programma van de oogstdankviering 
begon om 16.30 uur met een wandeling 
rond het dorp met opdrachten voor de 
kinderen. Aan het begin kregen de kin-
deren een knapzak, die onderweg gevuld 
kon worden met allerlei groenten voor het 
maken van een groentesoep. De speur-
tocht eindigde in de Dorpsmoestuin. 
Samen met vrijwilligers en kinderen uit 
groep 7/8 van basisschool De Zandplaat 
worden daar zeer succesvol groenten 
geteeld voor Voedselbank de Bevelanden 
in Goes. Van dit wandelen en speuren krijg 
je natuurlijk honger. Vrijwilligers hadden 
drie grote pannen met soep gemaakt van 
de groenten die geteeld worden in de 
moestuin (Chinese tomatensoep, pompoe-
nensoep en groentesoep). Samen met wat 
broodjes was het heerlijk smikkelen om zo 
vervolgens met een volle buik naar de vie-
ring te kunnen gaan.
Tijdens de viering kregen wij “Voedsel 
voor de Geest”. Het was tevens kinderne-
vendienst. En de kinderen kwamen terug 
in de viering met een voedselboom vol 
sleutels, die werden uitgedeeld aan de 
kerkgangers. Dit zijn namelijk sleutels tot 
je hart. Met 70 kerkgangers was het een 
sfeervolle viering die wij hebben afge-
sloten met kof� e, thee en iets lekkers in 
de tuin van de pastorie. Maria uit de beuk 
keek naar ons en zei dat het goed was
Wij willen iedereen bedanken die 

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 * O.L.V. Hemelvaartkerk

LIEF EN LEED

Overleden
Charles Verbeek is op 12 september 
gestorven. Hij was in 1938 te Blora op 
Java geboren, en op zeventienjarige leef-
tijd naar Nederland gekomen. Toen hij in 
als installateur in Goes werkte, leerde hij 
Betsie Steenbakker kennen en trouwde 
met haar. Ze kregen drie zoons. Met vier 
compagnons startte hij Installatiebedrijf 
Goes (IBG), tegenwoordig SYNTO, op. 
Daarnaast was hij maatschappelijk actief, 
met uiteindelijk een functie als raadslid van 
de gemeente Borsele tot gevolg. In Ove-
zande werd hij voor vele bestuursfuncties 
gevraagd, waaronder het kerkbestuur van 
de toenmalige parochie Ovezande. Maar 
ook maakte hij zich nuttig voor de school, 
de tennisvereniging en de St. Dorpswel-
zijn. Hij werd benoemd tot lid in de orde 
van Oranje Nassau. Maar tegen zijn 80ste 
levensjaar onderging hij een longope-
ratie, in 2021 gevolgd door een hartinfarct. 
Na een kort ziekbed overleed hij. De uit-
vaartdienst vond plaats in onze kerk op 16 
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ouders en alle andere parochianen, dit 
feest te vieren!

Werkgroep Kindernevendienst: 
Saskia, Ania, Charlotte

DE MOBIELE KAPEL OP REIS
Op woensdag 
6 oktober 
zijn we met 
onze mobiele 
kapel naar 
zorgcentrum 
De Kraaijert 
geweest, waar 
we gastvrij 
werden ont-
vangen. Even 
leek het of 
we meteen 
weer naar huis 

konden, want buiten was het slecht weer 
en binnen was het plafond te laag voor onze 
kapel.  Maar de oplossing was gelukkig 
snel gevonden. De kapel werd buiten tegen 
de open tuindeur gezet zodat de mensen 
toch van binnenuit een kaarsje bij Maria op 
konden steken. Wat is het mooi om dit te 
ervaren: voor mensen die door ouderdom of 
dementie geen kerk meer kunnen bezoeken, 
kun je als kerk naar hen toe kunt komen. 
Met zoiets schijnbaar kleins, als een kaarsje 
op steken bij Maria, kun je een licht zijn 
van herkenning, van steun en troost. Het 
was een bijzondere ervaring en  zeker voor 
herhaling vatbaar. Onze mobiele kapel is 
binnen kort te zien op TV. Er zijn zaterdag 9 
juli opnames gemaakt bij de dag van Land-
schapspark Borsele. Dit zal te zien zijn op 
zaterdag 13 november in het programma 
'Roderick zoekt licht', bij de KRO/NCRV.

Charlotte den Toonder

ALLERZIELEN
Al heel veel jaren is het in onze parochie 
gebruikelijk om op de zondag die het dichtst 
bij Allerzielen is, al onze dierbare overle-
denen van het afgelopen jaar te gedenken. 
We doen dat in een speciale viering waarin 
we met liefde en respect hun namen 
noemen en een kaars voor hen ontsteken. 
Een kaars aan het licht van de Paaskaars 
ontstoken als symbool van het eeuwige licht 
van God in wiens liefde onze dierbaren zijn 
opgenomen. We gedenken in deze viering 
ook alle overledenen die in onze harten en 
onze gedachten zijn en die we nooit ver-
geten. Pastoraal werker Rens Stobbelaar 
zal in deze viering voorgaan waarna we 
in stilte  het kerkhof bezoeken en met een 
gezang en gezamenlijk gebed afsluiten. 

Iedereen wordt van harte uitgenodigd op 
deze dag; zondag 31 oktober om 14.00 uur.

Corrie de Baar

SINT MAARTEN
Op zaterdagavond 13 november is er tij-
dens de viering van 19.00 uur kinderneven-
dienst met als thema Sint maarten!  Komen 
jullie luisteren naar dit mooie verhaal luis-
teren en knutselen? Tot dan!

Saskia. Ania en Charlotte

DE GULDEN MIS
Het kerkelijk jaar door zijn er vele feest-
dagen aan Maria: 2 februari Maria Lichtmis, 
25 maart Maria Boodschap, 15 augustus 
Maria Hemelvaart. Bovendien wordt er in 
de maanden mei en oktober bijzondere aan-
dacht aan Maria, patrones van onze paro-
chiekern, besteed. Minder bekend is dat 
op 8 december het feest van de onbevlekte 
ontvangenis van Maria gevierd wordt: 
de gulden mis, ook wel de 'missa aurea' 
genoemd. In deze donkere dagen voor 
de kerst mogen wij onze zorgen aan haar 
toevertrouwen. In het verleden had deze 
gulden mis een bijzondere aantrekkings-
kracht op mensen die in nood verkeerden of 
mensen wier naasten op zee voeren. Van-
daar ook de soms gebruikte naam Schipper-
smis. Wij zouden dit feest, met veel (kaars)
licht graag met u willen vieren op zaterdag 
11 december. De aanvang is om 19.00 uur 
en voorganger is vicaris Paul Verbeek. Van 
harte welkom!

Kees Boonman

KERSTSTALLENTOCHT
Van verschillende kanten krijgen we al de 
vraag of de kerststallentocht dit jaar weer 
doorgaat. Nou, dat is zeker het plan, zet 
alvast maar in uw agenda en houdt deze 
datum vrij! Zaterdag 18 december zal er 
vanuit de kerk weer een kerststallentocht 
georganiseerd worden. Hoe deze tocht dit 
jaar precies vorm zal krijgen, daar gaat de 
werkgroep zeer spoedig mee aan de slag. 
Ze houden u op de hoogte d.m.v. � yers en 
sociale media. We kijken er naar uit om 
samen met alle bewoners van Ovezande 
er  weer een bijzondere tocht van te maken. 
Waar het verhaal van de geboorte van 
Jezus een belangrijke plaats in zal nemen, 
maar waar zeker ook plaats is voor ieders  
invulling en beleving van kerst. We hopen 
dat het een tocht mag worden  van licht, 
warmte en verbondenheid. Heeft u al ideeën 
of vragen, of zou u wel willen helpen,  dan 
horen we dat graag.

Namens de werkgroep: 
Charlotte den Toonder dentoonderc@gmail.com

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
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Zierikzee kwam de volgende oproep.
In de oproep wordt gevraagd om een wel-
komstkaartje te sturen naar de Afghaanse 
vluchtelingen die Nederland konden 
bereiken. Zo laten we met elkaar zien 
dat er ook een vriendelijke manier is om 
vluchtelingen welkom te heten in ons land 
en steken we ze gelijk een hart onder de 
riem omdat deze vluchtelingen al zoveel 
ellende hebben gezien en meegemaakt.
Zouden wij als katholieke Damiaanparo-
chie ook iets van onze beste bedoelingen 
op deze manier kunnen overbrengen? 

Doet u mee?
Het kaartje kan geschreven worden in het 
Nederlands of in het Engels.
De adressen waar u een welkomstkaartje 
naar toe kunt sturen zijn:
Legerplaats De Harskamp, 
Otterloseweg 5, 6732 BR Harskamp;
Walaardt Sacre Kamp, 
Hobbemalaan 5, 3712 AZ Huis ter Heide 5;
Willem Lodewijk van Nassaukazerne, 
Strandweg 21, 9974, SM Zoutkamp;
AZC, Dommer van Poldersveldtweg 112, 
6523 DC Nijmegen.

TERUGBLIK
Terugblik Open Monumentendag in de Wil-
librorduskerk.
De kerkdeuren stonden vanaf 10.00 uur 
open in het kader van Open Monumen-
tendag. De eerste twee uren kwam het 
bezoek maar langzaam op gang.
Maar in de middag kwamen soms hele 
groepjes mensen naar binnen. Sommigen 
zeer geïnteresseerd, anderen een vluch-
tige blik. Maar altijd komen er die dag 
toch gesprekjes over geloof e.d.. Soms 
ook vragen over pastores die hier gewerkt 
hebben, wij zijn hier 53 jaar geleden 
getrouwd en wilden de kerk graag nog 
eens zien; wij zijn hier onlangs komen 
wonen; mag ik eens het orgel bekijken 
en zou er ook heel graag even op willen 
spelen. Ook het orgelconcert van Wim 
Boer met o.a. muziek van Bach trok echte 
liefhebbers. Zo kwamen we aan het 
eind van de dag toch op een bezoekers-
aantal van 300 personen. Zelfs tijdens het 
opruimen tegen 17.00 uur bleven er nog 
mensen komen. Nou daar doen de vrijwilli-
gers het voor, zodat de dag is omgevlogen.
Iedereen hartelijk dank voor zijn of haar 
bijdrage. Samen lukt het!

KOOS VERMUNT
Na een zware hartoperatie gaat Koos Ver-
munt het wat rustiger aandoen. Hij was 
al vanaf jonge leeftijd zeer betrokken 
bij onze kerk en begraafplaats op 

leven van de Bretonse Adélaïde Marie 
Champion de Cicé.
Zr.Noëla Polet weet zoveel over deze 
bijzondere vrouw te vertellen. Zij is ook 
gepromoveerd in Nijmegen hierover. 
Zuster Noëla vertelde met passie over 
haar geboorte, over haar ouders en 
andere familieleden, over de geestelijk-
heid van die tijd, alles kwam aan bod.
Duidelijk werd dat haar leven niet zo 
gemakkelijk is verlopen maar hoe meer 
verzet hoe meer volhardend in het feit dat 
je met iets goeds bezig bent. Ook in die tijd 
waren er best veel spanningen omtrent 
geloven.
Ook voor de kerk van nu geldt dat we pro-
beren –wel met steeds minder mensen – 
toch onze kerkgemeenschappen overeind 
te houden. Niet met de stroming mee maar 
er tegenin.
Er zullen altijd tijden van een op en neer-
gaande lijn zijn.

Het was een bijzonder levensverhaal 
over een zeer religieuze en vasthoudende 
vrouw. Na de lezing was er nog gelegen-
heid om met elkaar in gesprek te gaan.

GESPREKSAVOND MET ZUSTER 
NOËLLA POLET
Onlangs hield zuster Dr. Noëla Polet in 
de parochiezaal een lezing onder de titel 
‘Geloven in spannende tijden’. De tijd erna 
om een gesprek te houden was wat te 
beperkt. Vandaar dat zr. Noëla de moge-
lijkheid biedt om op haar lezing verder te 
praten op: donderdag 11 november as. in 
het parochiecentrum Zierikzee van 19.00 
tot 21.00 uur. Iedere belangstellende is 
welkom.

WELKOM AFGHAANSE 
VLUCHTELINGEN!
Vanuit de gemeente van de Gasthuiskerk te 

Schouwen-Duiveland * H. Willibrorduskerk Zierikzee
toeristenkerk Onze Lieve Vrouwe op Zee Burgh-Haamstede

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
Op 8 oktober is overleden Marie Louise 
Boonman-Rijk uit Oosterland, op de leeftijd 
van 80 jaar.
Na de uitvaartdienst op 14 oktober is 
zij begraven bij haar man en kinderen 
op de St. Barbara begraafplaats aan de 
Grachtweg te Zierikzee.
Met Marie Louise verliezen naast haar 
familie en vele anderen in haar een 
vriendelijke, enthousiaste, zorgzame en 
betrokken vrouw.
Dat zij moge rusten in vrede.

Overleden op 8 september Jan Tuinman uit 
Bruinisse, 92 jaar.

LEZING
Op donderdagavond 9 september was er 
in het parochiecentrum van Zierikzee een 
lezing die gehouden werd door zuster Dr. 
Noëla Polet.
In een goed bezette zaal werd een boei-
ende uiteenzetting gegeven aan de hand 
van een power-pointpresentatie over het 
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Schouwen-Duiveland * H. Willibrorduskerk Zierikzee
toeristenkerk Onze Lieve Vrouwe op Zee Burgh-Haamstede

verdeeld.
Halverwege de ochtend nuttigen we een 
frisdrankje. Om 12.30 uur gebruiken we de 
lunch (bij aanmelding even doorgeven of u 
gebruik wilt maken van de lunch).
Hierna ronden we de schoonmaak werk-
zaamheden af zodat we dan om ongeveer 
14.00 uur klaar zijn met onze taken.
Wie o wie voelt zich geroepen om samen 
met ons deze klus te klaren. U kunt zich 
aanmelden bij:

* Thea Blommaert 06-53742861 of bij
*  Jacolien de Meij 06-29310123 of per mail 

jdemeij@zeelandnet.nl
Wij kijken uit naar veel reacties

WILLIBRORDUSZONDAG 7 NOVEMBER 
2021
Op deze ,voor onze parochianen, altijd bij-
zondere zondag zal voor het eerst na zijn 
ziekte pastoor Van Hees voorgaan in deze 
H. Eucharistieviering, bijgestaan door 
zuster Noëla.
Heel blij zijn wij, parochianen, dat wij hem 
na zo’n lange tijd weer in functie mogen 
zien. Het thema van de viering is: “Geloven 
dat het kan”. Op meerdere wijze zeker een 
toepasselijk thema.
Het Cecilia koor staat er garant voor dat 
het een mooie viering belooft te worden.
Graag zien wij u tegemoet op zondag 7 
november a.s. om 9.15 uur.

CARITAS ADVENTSVIERING VOOR 
SENIOREN
Tijdens de laatste vergadering van de 
Caritas kerngroep Schouwen-Duiveland 
is besloten om de gebruikelijke advents-
viering met maaltijd na a� oop niet te laten 
doorgaan. Dit alles omdat er nog te veel 
onzekerheden zijn wat betreft corona. De 
H. Eucharistieviering op woensdagmiddag 
15 december om 16.30 uur gaat wel door. 
Daar krijgt u t.z.t. met onze jaarlijkse kerst-
groet bericht van.
We hopen u in ieder geval bij de viering te 
mogen begroeten.

BEZOEKGROEP PAROCHIE/CARITAS
U is misschien bekend dat er een bezoek-
groep is die regelmatig parochianen 
bezoekt. Dat kunnen zieke parochianen 
zijn, thuis, in het zorghotel of ziekenhuis 
maar natuurlijk brengen wij ook graag 
een bezoekje bij parochianen die daar 
behoefte aan hebben en/of op prijs stellen. 
Mocht u zelf of iemand in uw omgeving 
weten die daar prijs op stelt, laat het ons 
dan weten.
U kunt dan bellen naar: 
Henny Verkaart, tel. 06-15276350.

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 

          

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

www.gebrdehond.nl

Loodgieterswerk, CV-installaties, 
Mechanische ventilatie –Duurzame 

energie – Dakbedekkingen – Onderhoud 
& Service

Schouwen-Duiveland. Van misdienaar, 
tuinman, klusser, contactpersoon voor 
onderhouds� rma’s, vraagbaak over de 
geschiedenis van onze kerk enz. tot sleu-
teldrager. Op het bekende, oude adres 
kunnen we niet meer de sleutels van onze 
kerk op halen. Gelukkig blijft hij als vraag-
baak en voor kleine incidentele klusjes nog 
wel beschikbaar.
Koos, namens iedereen denk ik: bedankt 
voor je geweldige inzet al die jaren.
De sleutels zijn op zondag, maandag en 
dinsdag voorlopig bij Els en Erik Steegmans 
af te halen op Kreeftstraat 23 te Zierikzee.
Voor de andere dagen kunnen we gelukkig 
nog steeds terecht bij die andere fantasti-
sche vrijwilligers Jan en To Doeswijk in 
‘t Vrije nr. 44 te Zierikzee.

Erik Steegmans

KERSTMARKT 
Kerstmarkt in het parochiecentrum op 18 
december.
De bedoeling is om een kleine kerstmarkt 
te organiseren voor onze parochianen.
Draagt u de parochie een warm hart toe 
bestel dan oliebollen en/of kerststukjes.
In het volgende Parochienieuws komt er 
een bestellijst en uiteraard nog wat meer 
informatie.
Graag tot dan!

OVERLEDENEN
Hendrika v.d. Hark – van ’t Hooft 94 jaar
Bart Leijdekker 77 jaar
Martien Delterne  86 jaar
Eleonora v.d. Velde – Daszek   57 jaar
Wiola Blauw – Szulc   48 jaar
Martien van Alphen 86 jaar
Loek v.d. Hark 95 jaar
Corrie Rentmeester – de Jonge 89 jaar
Marijn Hoogerwerf 33 jaar
Carine Wunsch – Neijzen 70 jaar
Jopie Stouten – Kouijzer 79 jaar
Martina v.d. Waart – v.d. Gughte 106 jaar
Johannes Rentmeester 88 jaar

Onderstaande hebben geen gedachtenis-
kruisje
Coby Stouten – Kouijzer 60 jaar
Riet Hanse 81 jaar
Hermien Brinckman 96 jaar
Jan Tuinman 92 jaar
Maria Louise Boonman – Rijk  80 jaar

GROTE SCHOONMAAK
Dit jaar willen we de 
grote schoonmaak 
houden op WOENSDAG 
03 NOVEMBER

We beginnen om 09.00 uur met een kopje 
kof� e, tijdens de kof� e worden de taken 

Parochienieuws 
een blad dat je 
niet wilt missen
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colofon
PASTORAAL CENTRUM
Secretariaat/teamassistentie:
Ria Boonman-Vermue (op dinsdag en vrijdag)
Leny Rijk-Rijk (op woensdag en donderdag)
Zusterstraat 4, 4461 JA Goes, tel. 0113-218610
info@rkbovendeschelde.com
Openingstijden Pastoraal Centrum: 
van di t/m vrij van 10.00 tot 12.00 uur

PASTORAAL TEAM
- Fons van Hees, pastoor
  tel. 06-1328 1235
  avanhees@zeelandnet.nl 
- Thaddy de Deckere, parochievicaris

T: 06-26276050
E: thaddeusmhm@gmail.com

- Alida van Veldhoven, pastoraal werkster,
  T: 06-29 373 102

  E: alidavanveldhoven@gmail.com 
- Ria Mangnus, pastoraal werkster 
   tel. 06-42360493
   r.mangnus@rkwalcheren.nl
-  Paul Verbeek, wnd. pastoor

Tel: 06-83215322
pverbeek@bisdombreda.nl

- Geerten Kok (teamleider ad-interim)
E: GKok@bisdombreda.nl

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
- Driedijk

Noordland 3, 4451 RP Heinkenszand
tel. 0113-561942 
info@burodriedijk.nl
www.burodriedijk.nl

HOOP als bewuste keuze (14)
Dit is het laatste artikel in de reeks: ‘HOOP 
als bewuste keuze’, geschreven vanuit de 
Leesgroep ‘Als God renoveert’. Door de 
pandemie is het voornemen van de Neder-
landse- en Vlaamse bisschoppen om de 
katholieke parochies aan te moedigen 
actief aan de gang te gaan met evangeli-
seren of missioneren vertraagd. Aan het 
begin van dit nieuwe werkseizoen kan de 
draad weer hoopvol worden opgepakt. 
Binnen de geloofsgemeenschap kunnen 
we onszelf en elkaar bevragen over wat 
geloven betekent, wat we hierover kunnen 
leren en hoe we elkaar kunnen inspireren. 
Zo kan worden gewerkt aan de opbouw 
van onze parochie om daarna het Licht te 
verspreiden in de wereld om ons heen.
Vaak wordt gedacht dat geloven - in reli-
gieuze zin - niet meer van deze tijd is, 
maar is dat ook zo? Door de wetenschap 
is onze kennis enorm toegenomen en door 
de techniek is wat onmogelijk leek moge-
lijk geworden. Toch is er veel wat we niet 
weten en kunnen we ook niet alles naar 
onze handzetten. Wat Jezus Christus voor 
de wereld betekent kunnen we lezen in de 
profetie van Jesaja (53:1-12) en de evange-
lies van Matteüs (1:23) en Lucas (2:25-35). 

We kunnen niet leven zonder in de ander 
te geloven en te vertrouwen zoals we ook 
van de natuur om ons heen afhankelijk 
zijn. Er is veel mis in onze mensenwereld. 
Denk aan armoede, hongersnood, machts-
misbruik, zelfzucht en discriminatie. Het 
veroorzaakt soms dichtbij, dan weer 
veraf, veel menselijk leed en chaos. Om 
dat uit te bannen hebben we geloof nodig 
en vertrouwen in een betere toekomst. 
Ieder mens zoekt naar voorspoed, geluk 
en vrede. Ofschoon ieder mens anders is, 
zijn we daarin toch gelijk! Na de overmaat 
aan onmenselijkheid in de voorbije eeuw 
kunnen velen niet meer geloven in God. 
Hoe kunnen wij met ons geloof en ver-
trouwen daar verandering in brengen?
Te midden van de verwarring in Zijn tijd 
bleef Jezus trouw aan de weg van God. Hij 
gaf uiting aan Zijn verlatenheid en ook aan 
Zijn vertrouwen (Mt 26:38-42, Mc 14:34-39, 
Lc 22:39-44). Sinds zijn dood en opstanding 
ontvangen mensen die in Hem geloven de 
heilige Geest die hen brengt tot een nieuw 
bestaan en het besef dat God de Vader is 
van alle mensen (Joh 14:15-21). Van deze 
levendmakende Geest ontvangen volge-
lingen van Jezus Christus de kracht en de 
gave om in denken en handelen, in woord 
en daad, mee te bouwen aan het konink-
rijk van God en Zijn gerechtigheid (Mt 4:17, 
Lc 4:43). 

Jezus sprak veel over de 
schepping die lijdt en gebukt gaat 
onder een vernietigende macht, maar gaf 
hoop. De wereld, de schepping, de mens 
verlangt naar bevrijding (Mt 24:6-8). In 
deze donkere periode van het jaar zien we 
uit naar het licht. Dat is ook symbolisch 
want mens en wereld kennen licht en 
donker, dag en nacht, leven en dood. Diep 
van binnen kunnen we niet geloven dat 
het donker zal winnen van het licht. Zolang 
licht en donker samengaan en leven en 
dood elkaars terrein delen kunnen wij 
geen vrede hebben en ligt er voor gelo-
vigen een taak weggelegd. Geloven in God 
is geloven in het Licht (Js 9:1-6). 
Mensen van de Missionaire Parochie zijn 
fakkeldragers die vol vertrouwen licht 
verspreiden. Wanneer die opvatting breed 
wordt gedragen kan er werk worden 
gemaakt van de evangelische opdracht 
die ieder bij zijn doop heeft ontvangen. 
Naast het geloof te belijden dient het ook 
in de praktijk te worden gebracht in de 
vorm van caritas, pastoraat van de nabij-
heid, catechese, vorming en toerusting. 
Wanneer de kerkleiding de parochie-
gemeenschap hiervoor wil inzetten zal ze 
- meer dan tot nu toe - planmatig en met 
een breed gedragen visie aan de gang 
moeten gaan. De klerikale kerk - waarmee 
we zijn opgegroeid - zal zich dan ont-
wikkelen tot een actieve en veelvormige 
lekenkerk zoals dat oorspronkelijk het 
geval was. Bij dit programma kan gebruik 
worden gemaakt van kennis en ervaring 
van anderen. Met beproefde werkvormen 
zoals Alpha, Lectio Divina, Geloofs-
gesprekken en thematische samenkom-
sten kunnen personen en groepen met het 
evangelie in contact worden gebracht, het 
geloof worden verdiept en anders naar de 
wereld worden gekeken (Joh 14:6-7). In 
onze regio biedt de Cursus Theologische 
Verdieping (CTV) van de gezamenlijke 
kerken eveneens een goede basis voor 
mensen die op zoek willen naar God, zich-
zelf en de ander. 

J.M. (Han) Bleyenbergh 

Het achtste en laatste nummer van dit jaar 
komt op vrijdag 26 november uit/vlak voor 

Advent en zal nieuws tot medio januari 2022 
kunnen opnemen.

Bijdragen via de kern aanleveren via de betref-
fende contactpersoon (zie parochiekern) en 

algemene bijdragen via de hoofdredactie 
parochienieuws@zeelandnet.nl. 




