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Inleidend woord van de hoofdredacteur…
Met Hemelvaart moesten de leerlingen van Jezus hun leermeester loslaten; hij verdween uit hun gezichtsveld
en feitelijk stonden ze er nu samen ‘alleen’ voor. Na een periode van angstig isolement en zichzelf hoop en moed
insprekend, vonden ze zichzelf tevrug en durfden ze – met Pinksteren- de wereld in te trekken en het Woord te
verkondigen. Hoe voelt het om losgelaten te worden, of je los te voelen?

LOSLATEN

In een mensenleven komen talrijke ijkmomenten voor die tekenend zijn. Het begint al bij het doorknippen van de navelstreng,
die je veertig weken verbond met je moeder. Emotioneel, maar
noodzakelijk.
Een tweede betekenisvolle fase is als je kind gaat lopen; voorzichtig
en onwennig stapjes zet en dus ‘los’ van je komt te staan. Vanaf nu
af aan is het voor elke ouder oppassen geblazen, want met vallen en
opstaan gaat de peuter zijn eigen weg.
Als het kind naar de kinderopvang of peuterspeelzaal gaat, herhaalt
zich het ritueel van afstand doen: sommige ouders hebben er meer
moeite mee dan het kind, dat meteen geboeid rondkijkt naar wat
rondom hem/haar gebeurt.
Ingrijpender worden de jaren van onderwijs: de basisschool en
zeker de stap naar voortgezet onderwijs. Je ziet je kind veranderen;
eigen meningen ontwikkelen en soms koppig willen vasthouden.
We noemen dat ‘puberen’, maar je kunt het ook ‘afzetten tegenover
(ouderlijk) gezag noemen’.
De jongvolwassene wil -op eigen benen- zoveel mogelijk alles
anders doen dan ouders hopen. Los laten leidt dan soms tot letterlijk
afstandelijk contact en conflicten en als ouder bekruipt je het gevoel
van ‘ondankbaarheid’ bij je kind.
Als je zoon of dochter een partner kiest en gaat samenwonen, kom
je vaak ‘op het tweede plan’. Je visie als opvoeder verdwijnt naar de
achtergrond en soms is het beter je woorden in te slikken om ruzie
te voorkomen.
Als grootouder weet je maar al te goed wat afstand houden is; je
kleinkinderen komen graag naar opa en oma, want daar is alles
anders dan thuis, maar je waakt ervoor om ze in te palmen; het zijn
logeetjes, want hun thuis ligt elders.
En dan komt in elke mensenleven de meest ingrijpende fase van
elkaar loslaten. Bij de een is dat al vroeg, misschien door een
relatiebreuk of ziekte; bij de ander na zestig jaren lief en leed samen
gedeeld te hebben. Corona zorgde ervoor dat echtparen ‘wreed’
uit elkaar gehaald werden, om nog maar te zwijgen van het sterven
in isolatie.
Hoe tegenstrijdig kan het begrip ‘loslaten’ zijn? Iedereen wil graag
zijn eigen leven leiden en zo weinig mogelijk gebonden zijn, maar
ieder mens ervaart – vroeg of later- hoe leeg het kan voelen als je

die (voorheen soms knellende) band mist. In dat opzicht moeten de
vrienden van Jezus enorm veel respect en liefde van Hem ervaren
hebben. Dat oergevoel is dus niet onderhevig aan tijden of cultuur
verschillen tussen mensen. Vandaar dat elk pinksterfeest ons
oproept te investeren in geloof & vertrouwen in en liefde voor elkaar.
LOS-LATEN…
In de afgelopen periode hebben in verschillende parochiekernen zich vrijwilligers ingezet om het sacrament van de
eucharistie (de eerste communie) onder de aandacht te brengen
van ouders/verzorgers en kinderen.
De keuze van opvoeders om hun kinderen dit onderdeel van
geloofsopvoeding mee te (laten) geven is op zichzelf al belangwekkend en bijzonder. Deze ouders/verzorgers vinden niet alleen
‘geloven’ bij het leven van een jong kind hoort, maar dat de kerkelijke betrokkenheid daar deel van mag of moet uitmaken. Ze kunnen
dit niet ‘los’ van elkaar zien, al zijn er ook ouders die hun kind laten
dopen, maar daarna de kerk of doopkapel nimmer meer bezoeken.
Deze groep ziet de doop als een losstaand symbool van erbij horen,
maar ‘waarbij’ is mij dan niet geheel duidelijk. De pasgeborene kan
nog geen keuze maken en ouders denken hierdoor ‘goed’ te doen.
Soms spelen familietradities hierbij een rol, want grootouders niet
gauw, laten minder vanzelfsprekend dan jongeren, de band met hun
kerk los.
In een aantal kernen vinden jaarlijks of met enige regelmaat terugkomvieringen plaats: voor dopelingen, communicanten en vormelingen. Het is jammer te moeten ervaren dat binnen een tijdsbestek
van maanden of enkele jaren het pas geplante zaadje niet is uitgegroeid tot een bescheiden boom van geloof.
Natuurlijk past ons hierbij vooral respect voor de eigen keuze die
ouders en/of betrokken kandidaat-communicant of vormeling maakt,
maar hoe graag wil je als begeleider dit tere boompje steunen en
voeding geven. Een losgewaaide tak valt nog te redden, te enten of
als nieuwe stek op te laten kweken, maar als te lang geen voedingssappen zijn toegediend, verdroogt het hout en is de tak ten dode
opgeschreven.
Met enige afgunst zie ik om me heen ouders van islamitische of
orthodox-christelijke (Eritrese) huize hun kinderen begeleiden op
een wijze, die (zelfs ik, als geloofsopvoeder) als soms overladen
ervaar. Je zou immers kunnen denken: ‘hoe ver van huis, bekommert men zich nog om grootouders die hun kleinkinderen willen
opvoeden, zoals zij hun kinderen hebben opgevoed?’
Niks is minder waar: deze vorm van geloof belijden heeft niets met
‘lijden’ te maken; men ervaart met zichtbaar plezier alle geloofsoefeningen en voorbereidingen op hun vorm van vasten en bevrijding
(zoals Ramadan-Suikerfeest of hun Pasen). Van God los? Onbestaanbaar in hun ogen en die ogen zien toch ook wat er om hen
heen gebeurt in een land dat God soms in Verweggistan laat wonen.

Richard Gielens, voorbereiding EHC/Vormselwerkgroep
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In de afgelopen periode is er opvallend veel aandacht besteed aan
geloofszaken in de media. Zo hebben we de afgelopen periode
regelmatig artikelen in de PZC kunnen lezen over het wel en wee
van de voorbereiding op Pasen en kerkbezoek; digitale kerkdiensten en collectes; communievoorbereiding in tijden van corona en
uitstel 2020 en zond Omroep Zeeland enkele specials uit.
De landelijke oproepen, met name KRO/NCRV, EO, maar ook
HUMAN zenden bij tijd en wijle programma’s uit, die ons aan het
denken zetten. Een programma dat ingaat op het ‘los’ komen van
oude opvattingen is: VRIJDENKERS.

In de vierdelige serie De Vrijdenkers praat Özcan Akyol met zes
voormalig gelovigen met ieder een andere achtergrond: van
joods en islamitisch tot Jehovah’s getuigen en zevendedags
adventisten.
Özcan Akyol: ,,Zes mensen uit verschillende orthodoxe geloven
vertellen allemaal op hun eigen manier dat ze eruit wilde stappen
en tonen ons hoe moeilijk dat is. Geen Bekende Nederlanders
trouwens, dus ongepolijste verhalen. Het loskomen gaat gepaard
met conflicten en veel emotie. Voor veel mensen werkte dat niet
alleen bevrijdend, maar ook verwarrend. En ik spreek nu zes
mensen, maar het gaat om miljoenen, hè.”
Geloof geeft je zekerheden mee en warmte, maar die kunnen gaan
wankelen als je visies ter sprake brengt binnen een groep die als
min of meer als gesloten ervaren wordt. Twijfel kan uitgroeien tot
een kloof, die soms onoverbrugbaar is. De serie laat zien dat ieder
van de zes gesproken personen een worsteling moest ondergaan
om wat ‘losser’ van zijn of haar overtuiging te komen.
Vrijheid in geloven lijkt makkelijker dan het is, want je moet nu je
eigen weg en identiteit zien terug te vinden. De vier afleveringen
waren te zien op zondag rond 17.30 uur op NPO 1, maar zijn gratis
terug te zien op NPO-uitzending gemist via internet.

HARRIE BUIJSSEN BLIKT VOORUIT EN TERUG

BESTE PELGRIMS
Vanuit de organisatie van Beauraing en Banneux hebben we
bericht gekregen, dat we ook dit jaar niet op Bedevaart kunnen
vanwege de veiligheidsmaatregelen voor de corona-pandemie.
Toch willen wij nog enkele woorden tot Maria zeggen.

Geen bedevaartreizen naar Beauraing
en Banneux in 2021

BESTE MOEDER MARIA
Helaas mogen wij U niet persoonlijk begroeten, vanwege de
beperkingen door de Covid-pandemie. Met heel veel pijn in ons
hart blijven we thuis. Toch raken onze harten elkaar. Zo groot is
de wederzijdse liefde. We voelen ons veilig en geborgen in Uw
handen. Onze grootste bede is nu om U zo snel mogelijk weer te
groeten en oog in oog te staan met U, maar dat zal niet eerder
kunnen en mogen. We hopen in 2022 en daar gaan we ook voor
bidden. En U mag best weten dat wij U ook beminnen. Amen.
Met vriendelijke groeten
Fam. De Smit.

WAAR KOMT HET KWAAD
VANDAAN?
Filosofen vragen zich af: waarom is er iets in plaats van niets?
Theologen stellen de vraag: waar komt het kwaad vandaan?
Het eerste boek van de Bijbel, het boek Genesis, begint met de
schepping van de wereld. Dat is een mooie mythe, een beeld om
te zeggen wat in taal erg moeilijk is.
Enkele jaren geleden heeft een
theoloog van de universiteit
Utrecht er 125 gepubliceerd.
Er waren al duizenden jaren
mensen op de wereld voordat
dit verhaal ontstond. Adam en
Eva dus in het paradijs. God had
gezegd, van alle bomen mag je
vruchten plukken, alleen van
deze boom niet. Maar Eva werd zo nieuwsgierig dat er toch een
appel plukte. En Adam liet zich door Eva eveneens misleiden.
Aan kerkvader Augustinus (354-430) hebben we het te danken
dat we sindsdien van erfzonde spreken. Augustinus was ervan
overtuigd dat de erfzonde werd doorgegeven als man en vrouw
geslachtsgemeenschap hadden en er een kind geboren werd.
Maar dat kind moest meteen gedoopt worden anders zou het
niet in de hemel maar in het voorgeborchte van de hel terechtkomen.
Oudere mensen zullen zich nog wel herinneren dat op een
katholiek kerkhof ergens in een hoek kinderen begraven werden
die niet gedoopt waren! Maar die tijd is voorbij. Wat men zich
precies onder het woord “voorgeborchte” voorstelde, heb ik
nooit gehoord.
Harrie Buijssen
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Hieronder het rooster van de vieringen. I.v.m. Corona kan hierin nog verandering in komen. Als er veranderingen zijn hopen wij die zo spoedig als mogelijk is aan u te laten weten. Rooster wordt bijgehouden op de
website van het pastoraal team: www.paterdamiaanparochie.nl/kerkdiensten-liturgische-kalender/

Donderdag 27 mei
09.30 uur Haamstede
Liturgiegroep
Lauden
Zaterdag 29 mei
19.00 uur Kwadendamme
R.Stobbelaar
Viering van W&C
Muzikale begeleiding
19.00 uur Heinkenszand
Th.de Deckere
Eucharistieviering
Free Spirit
Zondag 30 mei
Feest van de Drie eenheid
09.00 uur ‘s-Heerenhoek
Liturgiegroep
Viering van W&C
Orgelspel en Cantor
09.15 uur Zierikzee
Liturgiegroep
Viering van W&C
W.Boer en Cantors
09.30 uur Ovezande
Maria uit de beuk
A.van Veldhoven
Viering van W&C
Pius X
09.30 uur Hansweert
Th.de Deckere
Eucharistieviering
10.45 uur Lewedorp
R.Stobbelaar
Viering van W&C
Eligiuskoor
11.00 uur Haamstede
Liturgiegroep
Viering van W&C
Muzikale begeleiding
11.00 uur Goes
P. de Maat
Eucharistieviering
W.Boer en Cantors
Dinsdag 1 juni
09.30 uur Goes
H.Buijssen
Eucharistieviering
Donderdag 3 juni
09.30 uur Haamstede
Liturgiegroep
Lauden
Zaterdag 5 juni
19.00 uur Heinkenszand
Th.de Deckere
Eucharistieviering
Free Spirit
19.00 uur Ovezande
W.Hacking
Jongerenviering
Oal In
Zondag 6 juni
Feest van het H.Sacrament
09.00 uur ‘s-Heerenhoek
Th.de Deckere
Eucharistieviering
Orgelspel en Cantor
09.15 uur Zierikzee
R.Stobbelaar
Viering van W&C
W.Boer en Cantors
09.30 uur Hansweert
Liturgiegroep
Viering van W&C
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10.45 uur

Lewedorp
R.Stobbelaar
Viering van W&C
Eligiuskoor
11.00 uur Goes
Th.de Deckere
Eucharistieviering
Con Amore
11.00 uur Haamstede
N.Polet
Viering van W&C
Muzikale begeleiding
14.00 uur Lewedorp
Eerste H. Communieviering
Th.de Deckere
Eucharistieviering
Con Dios
14.00 uur Kwadendamme
Sacramentsprocessie
P.Verbeek
Eucharistieviering

Dinsdag 8 juni
09.30 uur Goes
H.Buijssen
Eucharistieviering
Donderdag 10 juni
09.30 uur Haamstede
Liturgiegroep
Lauden
Zaterdag 12 juni
19.00 uur Lewedorp
Th.de Deckere
Eucharistieviering
Eligiuskoor
19.00 uur Ovezande
A.van Veldhoven
Viering van W&C
Pius X
Zondag 13 juni
11e zondag door het jaar
Vaderdag
09.00 uur Heinkenszand
N.Polet
Viering van W&C
Dameskoor
09.15 uur Zierikzee
A.van Veldhoven
Viering van W&C
W.Boer en Cantors
09.30 uur Hansweert
Th.de Deckere
Eucharistieviering
10.45 uur ‘s-Heerenhoek
T.Brooijmans
Eucharistieviering
Orgelspel en Cantor
11.00 uur Haamstede
R.Heinrichs
Viering van W&C
Muzikale begeleiding

11.00 uur

Goes
Th.de Deckere
Eucharistieviering
W.Boer en Cantors
11.00 uur Kwadendamme
A.van Veldhoven
Viering van W&C
14.00 uur Kwadendamme
Eerste H. Communieviering
P.Verbeek
Eucharistieviering
Dinsdag 15 juni
09.30 uur Goes
H.Buijssen
Eucharistieviering
Donderdag 17 juni
09.30 uur Haamstede
Liturgiegroep
Lauden
Zaterdag 19 juni
11.00 uur Heinkenszand
Eerste H. Communieviering
P.Verbeek
Eucharistieviering
Dameskoor
14.00 uur Heinkenszand
Eerste H. Communieviering
P.Verbeek
Eucharistieviering
Dameskoor
16.00 uur ‘s-Heerenhoek
Afscheidsviering
W.Hacking
Viering van Woord en
Gebed
Missicanto
19.00 uur Heinkenszand
Liturgiegroep
Viering van W&C
Dameskoor
Zondag 20 juni
12e zondag door het jaar
09.00 uur ‘s-Heerenhoek
Liturgiegroep
Viering van W&C
Orgelspel en Cantor
09.15 uur Zierikzee
Bisschop J.Liesen
Eucharistieviering
W.Boer en Cantors
09.30 uur Ovezande
Liturgiegroep
Viering van W&C
Pius X
09.30 uur Hansweert
R.Stobbelaar
Viering van W&C
10.45 uur Lewedorp
T.Brooijmans
Eucharistieviering
Eligiuskoor
11.00 uur Goes
Bisschop J.Liesen
Eucharistieviering
L’Esprit
11.00 uur Kwadendamme
R.Stobbelaar
Viering van W&C
St.Caecilia
11.00 uur Haamstede
J.Heezemans
Viering van W&C
Muzikale begeleiding

Kerkdiensten
13.30 uur Hansweert
Eerste H. Communieviering
P.Verbeek
Eucharistieviering
16.00 uur Zierikzee
P.Verbeek
Vesperviering
Dinsdag 22 juni
09.30 uur Goes
H.Buijssen
Eucharistieviering
Donderdag 24 juni
09.30 uur Haamstede
Liturgiegroep
Lauden
Zaterdag 26 juni
11.00 uur Goes
Eerste H. Communieviering
Th.de Deckere
Eucharistieviering
14.00 uur Goes
Eerste H. Communieviering
Th.de Deckere
Eucharistieviering
19.00 uur ‘s-Heerenhoek
Th.de Deckere
Eucharistieviering
Missicanto
Zondag 27 juni
13e zondag door het jaar
09.00 uur Heinkenszand
Liturgiegroep
Viering van W&C
Herenkoor
09.15 uur Zierikzee
Th.de Deckere
Eucharistieviering
W.Boer en Cantors
09.30 uur Ovezande
R.Stobbelaar
Viering van W&C
Pius X
09.30 uur Hansweert
A.van Veldhoven
Viering van W&C
10.45 uur Lewedorp
Liturgiegroep
Viering van W&C
Eligiuskoor
11.00 uur Haamstede
P.de Maat
Eucharistieviering
Muzikale begeleiding
11.00 uur Goes
T.Brooijmans
Eucharistieviering
W.Boer en Cantors
11.00 uur Kwadendamme
Liturgiegroep
Viering van W&C
St.Caecilia
Dinsdag 29 juni
09.30 uur Goes
H.Buijssen
Eucharistieviering
Donderdag 1 juli
09.30 uur Haamstede
Liturgiegroep
Lauden

Zaterdag 3 juli
19.00 uur Heinkenszand
Th.de Deckere
Eucharistieviering
Free Spirit
19.00 uur Ovezande Jongerenviering
P.Verbeek
Eucharistieviering
Oal In
Zondag 4 juli
14e zondag door het jaar
09.00 uur ‘s-Heerenhoek
R.Stobbelaar
Viering van W&C
Orgelspel en Cantor
09.15 uur Zierikzee
R.Mangnus
Viering van W&C
W.Boer en Cantors
09.30 uur Hansweert
Th.de Deckere
Eucharistieviering
10.45 uur Lewedorp
Liturgiegroep
Viering van W&C
Eligiuskoor
11.00 uur Kwadendamme
R.Stobbelaar
Viering van W&C
Singing Voices
11.00 uur Haamstede
Liturgiegroep
Viering van W&C
W.Boer en Cantors
11.00 uur Goes
Th.de Deckere
Eucharistieviering
Con Amore
Dinsdag 6 juli
09.30 uur Goes
H.Buijssen
Eucharistieviering
Donderdag 8 juli
09.30 uur Haamstede
Liturgiegroep
Lauden
Zaterdag 10 juli
19.00 uur Ovezande
R.Stobbelaar
Viering van W&C
Pius X
Zondag 11 juli
15e zondag door het jaar
09.00 uur Heinkenszand
G.Kok
Viering van W&C
Dameskoor
09.30 uur Hansweert
R.Stobbelaar
Viering van W&C
09.15 uur Zierikzee
Liturgiegroep
Viering van W&C
10.00 uur Lewedorp Campingviering
Ds.Wisse
10.45 uur ‘s-Heerenhoek
Liturgiegroep
Viering van W&C
Orgelspel en Cantor
11.00 uur Haamstede
R.Heinrichs
Viering van W&C

11.00 uur

Kwadendamme
R.Stobbelaar
Viering van W&C
11.00 uur Goes
G.Kok
Viering van W&C
Herenkoor
14.00 uur Zierikzee
Eerste H. Communieviering
P.Verbeek
Eucharistieviering
Dinsdag 13 juli
09.30 uur Goes
H.Buijssen
Eucharistieviering
Donderdag 15 juli
09.30 uur Haamstede
Liturgiegroep
Lauden
Zaterdag 17 juli
19.00 uur Heinkenszand
R.Mangnus
Viering van W&C
Dameskoor
Zondag 18 juli
16e zondag door het jaar
09.00 uur ‘s-Heerenhoek
R.Mangnus
Viering van W&C
Orgelspel en Cantor
09.15 uur Zierikzee
Th.de Deckere
Eucharistieviering
Willibrorduskoor
09.30 uur Ovezande
Liturgiegroep
Viering van W&C
Pius X
09.30 uur Hansweert
Liturgiegroep
Viering van W&C
10.45 uur Lewedorp
Liturgiegroep
Viering van W&C
Eligiuskoor
11.00 uur Haamstede
Liturgiegroep
Viering van W&C
11.00 uur Kwadendamme
Liturgiegroep
Viering van W&C
St.Caecilia
11.00 uur Goes
Th.de Deckere
Eucharistieviering
Con Amore
Dinsdag 20 juli
09.30 uur Goes
H.Buijssen
Eucharistieviering
Donderdag 22 juli
09.30 uur Haamstede
Liturgiegroep
Lauden
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Pastoraal Katern

HOE LANG NOG?
Hoe lang duurt het nog….?
Is dit een vraag, die U zich ook stelt?
Hoe lang duurt het nog,
wanneer is het over?
Een vraag vanuit een onzekere situatie
gesteld: gevaar voor de gezondheid van
de ander, van jezelf.
Wanneer en hoe kan ik me weer vrij
bewegen, kan ik weer onbekommerd
samen zijn met mensen, zonder dat ik ze
tevoren moet tellen…
Hoe lang duurt het nog eer ik weer beter
ben en weer gewoon aan het werk kan..
Hoe lang duurt het nog? Een vraag
waarvan je wel weet dat ze onbeantwoord blijft.
Reikend naar een toekomst die wij niet
kunnen bepalen.
Tijdens mijn ‘lockdown periode’ door
covid-19, heb ik het
boek ‘Hier en Nu’
van Henri Nouwen
gelezen. Het lag al
een tijdje op mijn
bureau.
Blijkbaar was het
aan de orde.

De auteur schrijft erover dat ´sluwe
vossen uit het verleden´ ons influisteren
dat we het allemaal wel weten, er gaat
niets nieuws gebeuren, we weten het allemaal al. De dagen die zullen komen zullen
saai, vervelend en vol zorgen zijn.
Het verleden, ons verleden, is
niet- te--veranderen.
De toekomst is onvoorspelbaar.
Het echte leven heeft hier en nu plaats.
Wanneer Jezus over God sprak, maakte Hij
duidelijk dat God is, waar wij zijn. ‘Als je
mij ziet, zie je God, als je mij hoort, hoor je
God’. God is Degene die is. Jezus wilt dat
we God ontdekken, daar waar we zijn –
hier en nu.
Het is niet makkelijk om je aandacht op het
heden te houden. Onze gedachten trekken
vaak weg van het ogenblik.
Gebed is de discipline van het ogenblik.
Bidden is aandachtig luisteren naar God.
Naar de stem van liefde. Hoe kunnen we
luisteren? Natuurlijk zullen we afgeleid
worden. Ontsteek een kaars en probeer te
bidden tot Hem. Al is het maar tien minuten
per dag. En, naarmate we in gebed meer
verbonden raken met God, raken we ook
meer verbonden met al onze zusters en
broeders. ‘Corona’ heeft ons des te meer

bewust gemaakt dat de toekomst, dat de
dag van morgen, niet maak-baar is door
ons mensen.
Plannen maken voor de toekomst is
geworden tot: je verhouden tot deze dag,
hier en nu. Het is belangrijk niet verlamd
te raken door gevoelens van onmacht.
Het is van belang trouw te zijn aan de mij
gegeven opdracht en de dingen waartoe
ik geroepen ben. Goed te doen en vast te
houden aan de vreugde en de vrede die
ze me geven.
We mogen luisteren naar de zachte
wenken van Gods Geest. Die me richtingen wijst, die heel anders zijn dan de
mijne. Dit vraagt dat ik goed luister.
Gods Geest is zacht, als een fluistering, als
een lichte bries.
Het is de Geest van Liefde.
Hoe lang duurt het nog…
Voor veel mensen is het leven onzeker.
Mogen wij hen bijstaan.
Moge de Geest ons moed en veerkracht
geven. Vertrouwen.
Hier en nu
Ria Mangnus
pastoraal werkster
mei 2021

ADÉLAÏDE
Beste parochianen,
Fijn u te kunnen schrijven! U weet dat ik in
Zierikzee terechtgekomen ben, heel onverwachts,
en er gebleven ben omwille de ziekte van de pastoor, voor wie ik
nu al een aantal maanden zorg in de hoop hem
in voldoende mate hersteld te krijgen. En dat lijkt te lukken.
Nooit heb ik gedacht dit soort werk te mogen en te kunnen doen.
Dat het toch gelukt is, heeft te maken met de lockdown: door
corona kon ik niet meer naar mijn gemeenschap in België en ook
niet meer naar mijn familie. Vermits Fons hulp nodig had, was de
keuze vlug gemaakt en ben ik naar Zierikzee gekomen.
Want ik heb het grote geluk te behoren tot een gemeenschap van
vrouwen, religieuzen in de wereld, die zich inzetten dichtbij en
veraf voor de noden van kerk en wereld, al naargelang hun opleiding en bekwaamheid.
Zo kwam ik ooit in Ethiopië terecht als docent theologie (gestudeerd in Leuven – B) aan het Groot Seminarie in Addis Abeba,
daarna als pastoraal werkster in Hulst en als gepensioneerde
promoveerde ik in Nijmegen in 2017. En uitgerekend over dit
onderzoek zou ik het willen hebben met u.
Ik zou u willen vertellen over een vrouw (1749 – 1818), die de
inspiratiebron is voor vele vrouwen in West-Europa en over
heel de wereld. Haar naam: Adélaïde Marie Champion de Cicé
van Rennes in Bretagne (F). Zij ligt aan de basis van een leven
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volgens de evangelische raden, in de wereld, onder de mensen,
zonder enig uiterlijk kenmerk of onderscheidingsteken. Het is een
passionerend leven d.i. een leven met passie voor mens en God,
waardoor je volop intens gelukkig kan zijn. U begrijpt dat ik daarover wil spreken.
Want het leven van Adélaïde is méér dan de moeite waard om te
leren kennen. Zij maakte vier verschillende politieke systemen
mee en heeft daardoor veel geleden, zij kwam namelijk twee maal in de gevangenis terecht! Haar leven
is verhelderend voor wat politiek en geschiedenis
betekenen. Zij heeft als vrouw een aparte vorm
van religieus leven in de wereld mee gesticht in
een tijd, waarin dit bij wet verboden was. Zij is
medeverantwoordelijk geweest voor een mannengroep, d.i. voor een groep priesters en mannelijke
leken, toen hun stichter in de gevangenis opgesloten
werd en was zelf de algemene overste van een vrouwengroep,
die tegenwoordig verspreid is over heel de wereld.
Ik zou u graag deze vrouw voorstellen en ik beloof u een interessante avond met PowerPoint over geschiedenis, spiritualiteit,
vrouwenstudies.
Zodra er meer vrijheid is voor grotere samenkomsten, stel ik u
een datum voor. U bent uitgenodigd. Men zegge het voort.
Dr Noëla J. Polet, DHM

Pastoraal Katern

AFSCHEID NEMEN (EVENTUEEL ONLINE)
Wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd neem
ik op zaterdag 19 juni 2021 afscheid als pastoraal werker in de
parochies van het Samenwerkingsverband Boven de Schelde.
In al die 37 jaren (zie het vorige nummer van Parochienieuws)
heb ik bij voorkeur aandacht geschonken aan de diaconie. Het
is feitelijk de toetssteen waarvoor christenen zeggen te staan.
Daarom wil ik bij wijze van afscheid een bescheiden 'testament'
achterlaten. Wat mij betreft een begaanbare en tegelijk uitdagende weg voor de kerk van morgen. Het afscheid zal gehouden
worden onder het thema Niemand telt niet. Een doordenker, die
hopelijk in het programma op een uitdagende wijze tot uitdrukking kan komen. Het programma bestaat uit drie onderdelen.
14.00 tot 15.30 uur: minisymposium over de diaconie
als toetssteen van de evangelische opdracht
Sprekers: Professor dr Erik Borgman,
hoogleraar theologie aan de Universiteit van Tilburg
Dr Vincent de Haas,
bisschoppelijk gedelegeerde voor de
diaconie in het bisdom Breda
Drs Henriëtte Hulsebosch, directeur van het Kansfonds
16.00 tot 16.45 uur:
gebedsdienst waarin vicaris Paul Verbeek en
de aanwezige leden van het pastorale team zullen voorgaan
17.00 tot 18.00 uur:
gelegenheid tot persoonlijk afscheid nemen
Locatie: H. Willibrorduskerk, Deken Holtkampstraat 9,
4453 AH ’s-Heerenhoek

Hoewel er enige versoepeling mogelijk lijkt vanwege de coronamaatregelen zal niet iedereen bij deze gebeurtenis fysiek aanwezig kunnen of willen zijn. Als je toch aanwezig wilt zijn, dan
vraag ik om je aan te melden via het digitale formulier op https://
forms.gle/E53pzyzMKyWnQo5v9. Er geldt een maximum van 97
aanwezigen in de kerk; aanmeldingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.
Er is – voor wie niet erbij kan zijn – ook de mogelijkheid om het
symposium en de gebedsdienst online mee te maken vanuit de
kerk van 's-Heerenhoek: https://bit.ly/337egyb.
Cadeautip: ik vraag voor mijn afscheid geen
boeken(bonnen), geen drank (ik ben geheelonthouder) en geen tastbare cadeaus.
Liever wil ik een financiële bijdrage ontvangen, waarvan de helft wordt gedoneerd aan het Kansfonds
(www.kansfonds.nl). Deze opbrengst wordt besteed aan de
inrichting van Theehuis de Pastorie te Ovezande. De parochiekern Ovezande (onderdeel van de heilige Pater Damiaanparochie) stelt in de pastorie ruimte ter beschikking voor een kleine
theeschenkerij. Deze wordt opgezet als dagbestedingsruimte
voor mensen met psychische problematiek, die met elkaar wonen
in een kleinschalige woonvorm tegenover de pastorie. Voor de
noodzakelijke renovatie van de pastorie is reeds een subsidie
verleend door het Kansfonds. Aanvullend is nu voor de inrichting
een gulle gave nog heel welkom.
Je bijdrage kun je overmaken op het rekeningnummer van de
Caritas NL51 RABO 0105 8012 08 t.n.v. PCI Pater Damiaan o.v.v.
‘Afscheid Wiel Hacking’.
Graag tot dan!

Wiel Hacking, pastoraal werker

IN MEMORIAM CARINE NEIJZEN
Met diepe verslagenheid vernam ik het
bericht van overlijden op 25 april 2021 –
zondagmorgen vroeg - van onze medeparochiane Carine. De dag van te voren –
zaterdag -was ze nog bij Noëla en mij op
bezoek geweest om te informeren naar
mijn gezondheid. Dat betrof niet zozeer
het verloop van de chemokuren, waarvan
ik inmiddels de laatste achter de rug heb.
Nee, Carina kwam vragen hoe het mij
verder was gegaan na mijn val met de
fiets. Ik had namelijk een klein fietstochtje
gemaakt waarbij ik was komen te vallen.
Nog fietsend ben ik thuis gekomen waar
Noëla mij opving. Ik had pijn aan mijn heup
maar dat hoefde niet te verhinderen dat
Noëla naar Hulst zou gaan. ‘s Middags
werd de pijn heviger. Toevallig (Voorzienigheid!) kwam Carine langs om te informeren naar de chemokuur. Maar ze zag mij
met mijn pijnlijke heup zitten en zei dat ik
naar de huisarts zou moeten. Daar bracht

ze mij naar toe. De dokter vermoedde
een pols- en heupbreuk en stuurde ons
naar het ziekenhuis in Goes. Voor Carine
geen moeite te veel. Daar was het een tijd
wachten op spoedeisende hulp. Er werden
foto’s gemaakt. Gelukkig geen breuk maar
ernstige kneuzingen. Ik kreeg een shot
morfine toegediend en een paar krukken
overhandigd. Om 10 uur ’s zaterdagavond
bracht Carine mij thuis, waar ook Noëla
inmiddels was gearriveerd… en dan word
je ’s ochtends vroeg opgebeld door de
buurvrouw dat Carine in haar slaap is overleden. Dit was te bizar om te bevatten.
Haar hulp aan mij karakteriseert haar
hele bevlogenheid met mensen. Zie haar
artikel Caritas: samen een weg zoeken in
de chaos. In: Parochienieuws jrg. 22, nr. 3
mei (2021). Daaruit blijkt de vasthoudendheid en doorzettingsvermogen van deze
voormalige Memisa-arts. Zij werd daarbij
gedragen door een diep geloof van waaruit

zij de diepste consequentie zocht in haar
inzet voor mensen die in de knel zaten.
Sinds zij hier in de parochie kwam wonen
deed ze dat ook voor de mensen hier. Soms
liep ze daarbij wat voor de troepen uit, wat
haar dan ook speet.
Wij bidden dankbaar voor Carine dat zij in
vrede bij de Heer mag zijn en wensen Dick
haar echtgenoot alle sterkte toe in het verwerken van zijn verdriet.
Fons van Hees, pastoor
foto: Ramon Mangold/bisdom Breda.
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Algemeen

BIDDEN MET KINDEREN IN HET (MISSIONAIRE) KINDERWERK
een bijdrage van Lucré van Putten, werkzaam voor Value for Kids
VOOR HET EERST BIDDEN
Kun je je voorstellen hoe vreemd het kan zijn voor een kind als
er iemand zijn ogen dicht gaat doen en gaat praten... Tegen wie?
Tegen God? Maar wie is dat? Waar is Hij? Kinderen kunnen hier
bang van worden, het vreemd vinden of lach schieten. Andere
kinderen worden erdoor aangestoken of raken erdoor in de
war. Sommigen kennen misschien een formuliergebedje of een
gebedsversje. Weer andere kinderen zijn het misschien wel
gewend, maar kennen het alleen als een moeten.
RITUEEL
Veel kinderen zien bidden als een ritueel. Men spreekt een aantal
plechtig klinkende, maar onbegrijpelijke zinnen, waarbij de
ogen worden gesloten en de handen gevouwen. Voor kinderen
zonder kerkelijke binding is het een vreemde manier van doen.
Daar moeten we begrip voor hebben. Het belangrijkste is dat ze
stil naar ons kunnen luisteren en zo mee kunnen
bidden. Dat kan ook met open ogen en niet-gevouwen handen. Bidden en dwang horen niet bij
elkaar.
Bidden is niet een doel op zich of een religieuze
handeling. Bidden is communiceren met God, die
ons wil onderwijzen en leiden, voor ons wil zorgen
en ons wil beschermen, ons wil helpen helemaal te
worden zoals Hij ons heeft bedoeld.
WANNEER BIDDEN
• Het is veelal de gewoonte om, voordat je met het clubprogramma begint, met de hele groep kinderen te bidden. 'Om een
zegen vragen', zeggen we dan. Soms noemen we het gewoon
'beginnen met de kinderen'. En aan het eind van het programma
gaan we dan 'eindigen'. Soms duurt het even voor het stil is,
soms duurt het zelfs heel lang en af en toe lukt het niet om echt
stilte te krijgen. Eigenlijk helemaal niet vreemd, want ze zaten
net nog heerlijk te kletsen of te spelen of ruzie te maken met
elkaar. De overgang naar bidden is dan groot. We gaan dan toch
maar bidden en hopen dat het dan helemaal stil zal worden.
Maar realiseren we ons echt wel hoe vreemd bidden voor de
kinderen kan zijn? Start dus niet met gebed!
• Gebruik het gebed niet als begin- en eindseintje van je club.
• Als de sfeer rustig, eerbiedig en persoonlijk is. Je kunt daarom
het beste bidden direct aansluitend op de bijbelvertelling. Dat
is de meest natuurlijke 'combinatie'. De kinderen zijn dan stil
en met hun gedachten bij de boodschap van het verhaal. In het
gebed kun je daarop aansluiten. Eerst een poosje zingen en na
een rustig lied gaan bidden, kan al helpen.
WAT BIDDEN
• Laat de kinderen weten dat God altijd luistert als ze met Hem
praten.
• Probeer alle aspecten van bidden te belichten: dank, schuld
belijden, lofprijzing, voorbede, geloof, enz.
• Richt je op de belevingswereld van het kind: gezin, school,
familie, buurt. Houdt het bij het leven van alledag.
• Bid niet alleen 'sinterklaasgebeden', waarin God 'bestookt'

8

wordt met vragen voor dingen die we allemaal graag willen. God
is veel meer dan een Sinterklaas!
• Leer de kinderen dat God betrokken is op hun hele leven, dat
Hij wil weten hoe hun (levens)vlag erbij hangt, hoe het met hen
gaat. Hij wil weten of ze blij zijn en waarom wel of niet.Leer de
kinderen dat bidden twee richtingen heeft: het is contact maken
met God, maar ook: Gods stem leren verstaan. Als je met Hem
praat, loop je 'het risico' dat Hij iets terugzegt!
HOE JE KUNT BEGINNEN
• Laat de uitleg eenvoudig zijn en laat erin uitkomen dat je blij
bent dat je zomaar tegen God mag praten.
• Vertel dat God daar ook blij om is. Als de kinderen stil luisteren,
kunnen ze allemaal horen wat je tegen God gaat zeggen. Je
houding spreekt al boekdelen.Vertel de kinderen eerst wat je
gaat zeggen en ga dan bidden.
• Leg eventueel uit waarom je je handen vouwt (als je
met iemand praat, stop je waar je mee bezig bent) en
je je ogen dicht doet (aandacht bij God houden).
• Houd het gebed kort en eenvoudig. Kinderen horen
soms voor het eerst een vrij gebed.
• Let erop dat het verwarrend voor kinderen kan zijn
als je Jezus en God in het gebed door elkaar haalt en
verschillende aanspreektitels voor God gebruikt. We
bidden soms Gods namen 'door elkaar'. We beginnen
dan met Vader en zeggen na een paar zinnen: Heer
of Here God en we bidden dan in Jezus' Naam. Denk
daar vooraf even goed over na.
GEBEDSHOUDINGEN
In de Bijbel lezen we over verschillende gebedshoudingen:
bidden met opgeheven handen, knielen, plat op de grond liggen.
Onder ons is het gewoon om, als er in het openbaar wordt
gebeden, je ogen te sluiten en je handen te vouwen. Zo hebben
wij dat geleerd. Op deze manier kunnen wij ons concentreren
op het gebed. Voor kinderen zonder kerkelijke binding is dat
een vreemde manier van doen. Daar moeten we begrip voor
hebben. Het belangrijkste is dat ze stil naar ons kunnen luisteren
en zo mee kunnen bidden. Dat kan ook met open ogen en niet
gevouwen handen. Bidden en dwang horen niet bij elkaar.
KINDEREN LEREN BIDDEN
Eigenlijk is bidden met de hele groep tegelijk niet de manier om
kinderen te leren bidden. Bidden is geen kunstje dat je kunt aanleren; het is zien en ervaren wat bidden voor de mensen bij wie
je hoort, betekent. Dat het te maken heeft met de dingen van
alledag. Als kinderen in hun dagelijkse leven niet via de ouders
meemaken dat God rondom hen is en hen liefheeft, hoe zullen wij
dat in (kortstondig) kinderwerk dan kunnen doen? Het lijkt onmogelijk. Maar het kan voor het kind een begin zijn. Als we kinderen
leren bidden is het belangrijk dat ons eigen gebedsleven goed is.
Kinderen zien en voelen of je zelf een gebedsleven hebt of dat je
alleen nu maar bidt. Je kunt kinderen leren bidden door een zin
uit te spreken en het de kinderen te laten nazeggen.

Bestuurskatern

TOEKOMST KERKGEBOUWEN
Momenteel wordt de laatste hand gelegd
aan de exploitatierekening van de
Heilige Pater Damiaan parochie over het
jaar 2020. Precieze getallen kan ik nog
niet noemen, maar het is wel duidelijk
dat onze jaarrekening sinds 2013 voor de
zevende keer (in de afgelopen acht jaar)
met een tekort eindigt. Het tekort wordt
aangezuiverd door een deel van ons vermogen daarvoor te bestemmen.

Er zijn door de acht parochiekernen in de
afgelopen jaren veel inspanningen geleverd om te bezuinigen op uitgaven rond
beheerskosten, persoonskosten, verplichte bijdragen, erediensten en pastorale kosten. Ten opzichte van 2013 waren
die kosten in 2019 ook met gemiddeld
30% afgenomen. Een groot compliment
voor al onze parochiekerncommissies
en vrijwilligers!

De grootste kostenpost in onze jaarrekening is echter de post “kosten onroerend
goed”, met € 224.000 in 2019 goed voor
bijna 1/3 van onze totale kosten. Bezuinigingen op deze kostenpost zijn in onze
parochie moeilijk te realiseren en nog
moeilijker vast te houden. Een aantal van
onze kerken heeft de monumentenstatus.
Onderhoud van een monument is kostbaar
en de subsidies die de overheid beschikbaar stelt compenseren die extra uitgaven
maar gedeeltelijk.
In 2014 heeft het parochiebestuur op
advies van de gebouwencommissie
besloten om de toekomst van de kerkgebouwen niet ter discussie te stellen. De
gebouwencommissie was wel bezorgd
over de toekomst van de kerkgebouwen
omdat de kosten voor onderhoud zouden
toenemen terwijl de inkomsten uit bijdragen van de parochianen dalen en
het kerkbezoek in alle kerken daalt.
In het parochieplan 2018-2021 kon het

parochiebestuur wederom toezeggen dat
er gedurende deze periode geen veranderingen aan de status van de 8 kerken
(Burgh Haamstede valt als toeristenkerk
buiten de afwegingen) zouden worden
aangebracht.
Helaas zal deze toezegging in het volgend
parochieplan 2022-2025 niet herhaald
kunnen worden. Als het parochiebestuur
nu geen actie onderneemt verdampt de
komende jaren het vermogen van onze
parochie in snel tempo. Daarom is de
Agendacommissie die de vergaderingen
van het parochiebestuur voorbereidt,
bestaande uit onze waarnemend pastoor,
de vicevoorzitter, de penningmeester en
de secretaris, gestart om een besluit van
het parochiebestuur voor te bereiden
inzake de toekomst van onze kerkgebouwen. Ik zal u daarover de komende tijd
via Parochienieuws op de hoogte houden.
Victor Slenter, Vicevoorzitter

BEPERKTE VERRUIMING IN R.-K. KERK VOOR GROTE KERKGEBOUWEN
met ingang van 29 april

De Nederlandse Bisschoppen hebben besloten een beperkte verruiming toe te staan voor wat betreft het aantal
aanwezigen bij vieringen. De verruiming
geldt alleen voor grote kerkgebouwen die
meer dan 300 reguliere zitplaatsen hebben.
In deze grote kerken mag met ingang van
29 april maximaal tien procent van het totale aantal zitplaatsen
bezet zijn. De huidige fase van de coronapandemie die als ‘zeer
ernstig’ geldt laat nog geen verdere versoepeling toe vinden de bisschoppen. In kerkgebouwen met minder dan 300 zitplaatsen blijft
het aantal gelovigen dat bij een viering aanwezig kan zijn, beperkt

tot maximaal 30. De bisschoppen benadrukken dat de huidige
Covid-cijfers nog steeds vragen om voorzichtigheid en terughoudendheid. Daarom blijft het protocol ‘Kerkelijke leven op anderhalve
meter’ binnen de Rooms-Katholieke Kerk ook voor grote kerken
onverkort gelden met alle regels over het onderling houden van
afstand, reserveren, hygiëne enzovoort.
Vanaf het begin van de pandemie hebben de bisschoppen gezegd
dat de kerk geen bron van besmetting mag worden. De bisschoppen
zijn de parochies daarom dankbaar voor hun inzet om ook met de
beperkte verruiming voor grote kerkgebouwen het protocol zorgvuldig te blijven uitvoeren.

GESPREKSPUNTEN uit overleg parochiebestuur van 11 mei:
•	Aandacht voor meldingen van glasschade bij de gezamenlijke glasverzekering van Donatus.
•	Begroting 2021 van de parochie sluit
met een geschat tekort van € 121.000. De
financiële commissie wordt om adviezen
gevraagd om dit tekort niet verder te
laten oplopen.
•	Uniformering van hantering tarieven ( de
zogenaamde reductieregeling) waarbij
parochiebijdragen van de afgelopen drie
jaar worden meegeteld bij het bepalen
van de kosten van bijvoorbeeld een uitvaart.
•	Tarieven begraafplaats binnen de parochie zoveel mogelijk (desnoods gefaseerd)

uniformeren conform eisen bisdom.
•	Heroriëntatie kerkgebouwen, waarbij
in de nabije toekomst wellicht kerken
kunnen worden gesloten of herbestemd.
(zie artikel hierboven)
•	Automatisering van leden- en financiële
administratie binnen alle parochiekernen.
Ook bijscholing van bestuurders en leden
pastoraal team op dit terrein is gewenst.
•	Lijst van onderhoud gebouwen wordt kritisch gevolgd en vereist goedkeuring van
het bisdom alvorens men tot uitvoering
kan overgaan.
•	Aanvraag machtigingen binnen onze
parochie richting bisdom vereisen nauwkeurigheid inzake bepalingen subsidie.

•	Bespreking protocol vieringen: wie gaat
wanneer voor bij vieringen in onze parochie?
•	Actualiseren van dienstenrooster op
website Pater Damiaanparochie.
•	Opleiding pastorale assistenten, waardoor in de toekomst leken een taak
kunnen gaan vervullen in het voorgaan bij
diensten, om zo het tekort aan priesters
en pastoraal werkers op te vullen.
•	Zorg en aandacht voor de gezondheid en
het welzijn van ons pastorale team, dat
tijdelijk met veel uitval kampt.
• Subsidie ouderenpastoraat.
•	Afscheid pastoraal werker Wiel Hacking
op 19 juni.
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DAMIAANTJE

Thema : Pinksteren – Wind en Vuur
Een lopend vuurtje
Wat is er met de bakker?
Wat rent hij daar nu heen
en weer? Wat zoekt hij
toch? Bakker, wat is er aan
de hand? ‘Het vuur!’ roept
de bakker. “het vuur is uit!
Het is weg, ik kan het nergens vinden. Wat moet ik nou? M’n Pinksterbrood staat in de oven. Maar zonder
vuur kan ik het niet bakken.”
Dat is vreselijk. Juist nu. Met Pinksteren.
Pinksterbrood is heerlijk en je wordt er vrolijk van . Elk jaar opnieuw, behalve nu. Het
brood kan niet worden gebakken. Wat nu?
Zoeken natuurlijk. Maar waar moet je het
vuur dan zoeken? Binnen? Of buiten?
Weet jij het?
Midden in een veld met Pinksterbloemen
ligt een vlammetje. Het is maar heel klein.
Je ziet het bijna niet. Het vlammetje slaapt
nog. Een kleine, witte vlinder ziet het
liggen.
Ze vliegt naar het vlammetje toe. Niet te
dicht bij, anders brandt ze haar vleugels.
“Vlammetje!” roept de vlinder, wordt eens
wakker!” Wat is er?” vraagt het vlammetje
slaperig en wrijft zijn ogen uit. “Wat moet

je?” ‘Je moet helpen”, zegt de vlinder.
‘De bakker heeft je nodig.” “De bakker?
Hoezo?” “Het vuur van de oven is uit. Het
pinksterbrood staat in de oven. Maar
zonder vuur wordt het niet gaar. En dan is
er geen Pinksterbrood. Zo kunnen we geen
Pinksteren vieren.’ Het vlammetje springt
op. “Wat? Maar dat mag niet gebeuren.
Daar ga ik iets aan doen.” Hij rent naar
de bakker. “Ik zal het vuur aansteken!”
roept hij nog. “Maar je bent veel te klein”,
roept de vlinder terug. “Dat kun jij niet
alleen.” “Let jij maar eens op!” roept het
vlammetje. Het rent door het weiland. Het
springt over een slootje. Het klimt bovenop
een tak. De tak wordt warm en gaat
branden. “Kom mee!” roept het vlammetje.
De brandende tak rent met het vlammetje
mee. Langs de boerderij. Daar ligt een bos
stro. Het vlammetje springt op het stro. Het
stro begint te branden. “Kom mee!” roept
de tak. Met z’n drieën rennen ze verder.
Langs een stuk hout, langs een oude krant,
langs wat droge bladeren. Er komen steeds
meer vlammetjes bij. Ze rennen door de
straten van het dorp. De vlinder fladdert
voor hen uit. “Kijk daar eens!” roepen de

EE 24 JULI 2021
GEZINSDAG AAN Z

Welkom Thuis!

Thuis is waar we

UITNODIGING

helemaal onszelf
kunnen zijn. Thuis
zijn we ook bij Go
we onszelf zijn me
d, bij Hem mogen
t onze vreugde en
Op deze dag aan
verdriet.
het begin van de
zo
mervakantie, verte
heeft gekregen bij
lt een echtpaar ho
hen thuis. In de mi
e God een plek
ddag gaan we me
t alle ouders en kin
deren naar het
strand voor een sp
elmiddag.
Elk gezin wordt ge
zegend en we slu
iten af met een ge
zellige barbecue.
Praktisch
Datum: zaterdag
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mensen. Ze lopen achter de vlammetjes
aan. Het wordt een hele optocht naar de
bakkerij. De deur staat open. De vlammetjes rennen naar binnen. Zo de oven
in. Lekker dicht bij elkaar. Ze worden één
grote vlam. De bakker is zo blij! Het vuur is
weer aan. Hij gooit er nog een flinke schep
kolen bij. De oven wordt al lekker warm.
Het brood wordt gebakken. Er komt een
lekker bruin korstje op. Mmmm, wat ruikt
dat heerlijk. De mensen uit het dorp, komen
binnen. Ze praten en lachen. Ze zingen
zomaar een lied. Het is feest in de bakkerij,
want het vuur is weer aan. Ze worden er
allemaal warm van. Als het brood gaar is,
haalt de bakker het uit de oven. Hij deelt de
broden uit. Er is genoeg voor iedereen.

het Sint Franciscu

scentrum en de par

ochies van Zeeuw

s-Vlaanderen.

CARITAS EN DIACONIE
In de afgelopen periode ontvingen we voor
deze rubriek elke keer een bijdrage van
Carine Neijzen, die deel uitmaakte van het
bestuur van de Parochiële Caritas instelling (PCI) binnen onze parochie.
Nu Carine niet meer onder ons is, zullen
we niet alleen haar warme belangstelling voor deze vorm van medemenselijkheid maar ook haar betrokken bijdragen
in schriftelijke vorm moeten missen. We
volstaan dit keer met een algemeen verhaal, waarin we uitleggen wat Caritas kan
betekenen.
Caritas en diaconie zijn de termen
waarmee de concrete inzet van christenen voor mensen in nood, in welke vorm
dan ook, wordt uitgedrukt. Caritas is het
oude Latijnse woord voor ‘liefdadigheid’,
diaconie komt uit het Grieks en betekent
‘dienstbaarheid’.
De opdracht aan christenen om zich te
laten raken door de nood van de medemens heeft Jezus het meest treffend verwoord in het verhaal van de barmhartige
Samaritaan (Lucas 10, 25-37). Op vele
manieren laten christenen zien – ook in de
Pater Damiaanparochie – hoe zij geraakt
worden door de nood van de medemens.
En hoe dat vervolgens leidt tot praktische
hulp en concrete inzet.
Zo zijn er in de verschillende parochiekernen werkgroepen die zich richten op
het bezoeken van zieke of eenzame medemensen. Via de websitepagina www.
paterdamiaanparochie.nl Contact > Parochiekernen > betreffende kern (kunt u
informeren naar de mogelijkheden om u
daarvoor in te zetten. Ook kunt u vragen
om een bezoek, wanneer u zelf of iemand
in uw omgeving behoefte heeft aan een
luisterend oor.
Daarnaast houdt de Parochiële Caritas
Instelling (PCI) zich bezig met het verzamelen van gelden om noden in eigen
samenleving of op mondiaal niveau te
lenigen. De PCI heeft in alle parochiekernen van de Pater Damiaanparochie
(met uitzondering van Hansweert) een
aparte afdeling. Vanuit de PCI als geheel
en vanuit de afzonderlijke kernen wordt
bijvoorbeeld het werk van de Voedselbank
De Bevelanden en de stichting Vrienden
Cliënten Emergis ondersteund. Ook is de
PCI betrokken bij het project SchuldHulpVrijwilligers.
Als u zelf of iemand in uw omgeving financiële ondersteuning nodig heeft die niet
door regelingen van de overheid worden
vergoed, dan kunt u een beroep doen op
hulp van de Caritas.
Hoofdredactie Parochienieuws

Goes

N ieuws van
uit de kernen

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

met Pasen weer iets extra te moeten doen
voor onze leden.
Het werd: Heel het Gilde bakt !
Met dank aan Els, Ardi en Willy voor al het
werk, alles wegen in zakjes verpakken en
in dozen doen.
De andere bestuursleden hoefde ze enkel
nog weg te brengen, wat hele leuke
reacties opleverde.
Dit cadeautje werd met veel enthousiasme
ontvangen gezien de toegestuurde foto’s.
Triest nieuws is dat er twee leden afgemeld zijn wegens ziekte, en er twee leden
in het ziekenhuis lagen.
We wensen hen allen sterkte en zover het
kan beterschap.
We kijken voorzichtig uit naar september
dan hopen we het programma weer op te
kunnen pakken.
Ook hopen we dan de inloopsoos weer te
kunnen draaien op de 1e en 3e woensdag
van de maand.
Wilt u inlichtingen over het Vrouwengilde?
bel dan eens met Thea van Dijk,
tel: 06-18751148. Zij kan u alles over het
Vrouwengilde vertellen.
Ook de op de website
www.vrouwengildegoes.nl krijgt u een
indruk van wat wij organiseren, we staan
voor onderling contact, maar ook voor
plezier. Komt u ook eens kijken?
Graag tot ziens, Dien Janssen.

LIEF EN LEED
Overleden:
Cornelis Jacobus Wilhelmus (Corné)
Franse, 61 jaar, overleden op 1 mei, geregistreerd partner van: M. van den Brink.
De uitvaartdienst en crematie vonden
plaats op 8 mei.
Dessirée Marie Emmelie Landveld, 81 jaar,
overleden op 4 mei. De uitvaartdienst en
crematie vonden plaats op 17 mei.
K.V.G. NIEUWS
Hier ben ik weer en nu eindelijk eens met
iets positiever nieuws.
We mogen op afstand weer meer mensen
ontvangen, naar het theater (na test) enz.
Het voelt als een stap vooruit na al die tijd.
Maar we zijn er nog lang niet, pas als
iedereen een vaccinatie heeft gehad
wordt het iets veiliger.
We hebben als Vrouwengilde gemeend

ERITRESE GEMEENSCHAP
De Eritrese gemeenschap gebruikt al een
aantal jaren onze kerk en hun feestdagen
lopen niet parallel met onze vieringen.
Zo hadden ze vanaf maandag 26 april
tot en met donderdag 29 april elke dag
onze kerk in gebruik van 12.00 tot 16.00

11

's-Heerenhoek
uur. Op vrijdag 30 april wilden ze de kerk
gebruiken vanaf 10.00 tot 18.00 uur. Ik vind
het heel indrukwekkend hoe die mensen
kunnen bidden! Toen ze de kerk en
Magdalenazaal keurig achter lieten vroeg
ik: “ wat doen jullie met stille zaterdag ?”
antwoordden ze: “we bidden een hele dag
thuis tot ’s nachts 2.00 uur en dan is het
Pasen”.
Ik vind het prachtige mensen om van te
houden!!
Florien de Hond
EERSTE COMMUNIE GOES

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

LIEF EN LEED

In dit rare jaar zijn we eindelijk begonnen
met de voorbereiding met de kinderen. We
doen dit in twee
groepen, net als
de Communievieringen. We
zitten nog steeds
aan een beperkt
aantal bezoekers
in de kerk.
Op 20 mei zijn de
kinderen voor
het eerst bij elkaar geweest. Om half 5 de
kinderen van de Bisschop Ernst school en
om 15.00 uur de kinderen van de andere
scholen. Elke week komen we bij elkaar.
Door verhalen en opdrachten laten we ze
meemaken wat er gebeurt in en buiten
de kerk.
We hopen dat 26 juni de Communieviering
een mooie viering wordt. Dat ze er fijn aan
terugdenken en het nog vaak mogen meebeleven.
Communiewerkgroep, Susanne en Ria
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Overleden:
03 mei: Adriaan (Adri) Boonman, 77 jaar;
woonachtig Hollestelleweg 2 Ovezande.
Hij werd na een besloten afscheidsdienst
in onze kerk op woensdag 12 mei gecremeerd.
08 mei: Jan Traas, weduwnaar van Petronella de Jonge, 87 jaar, wonende in de
Burgemeester Van Horsighstraat 9. Hij
werd op woensdag 12 mei in besloten
kring herdacht in onze kerk, waarna graflegging op ons kerkhof.
09 mei: Charles Spelier, weduwnaar
van Mini de Jonge, 84 jaar; tot voor kort
woonde hij nog op Werrilaan 7. Tijdens
de zondagsviering op 17 mei werd hij herdacht. In besloten kring werd hij op 17 mei
gecremeerd.
TWEESTRIJD
In en buiten onze parochiekern vinden
allerlei vormen van afscheid nemen
plaats, waar wij als parochiekern somsvaak- of totaal niet betrokken worden.
Respect voor de keuze van de overledene
(al of niet als laatste wens, beschreven
of uitgesproken) of de keuze van nabestaanden geldt voor ons als uitgangspunt. Wij mogen en willen geen wil of
verlangen opleggen, want we zijn enkel

dienstverlenend als ons dat als geloofsgemeenschap gevraagd wordt.
Via een uitvaartonderneming kunnen
we aan nabestaanden voorleggen wat
de mogelijkheden zijn bij een uitvaart of
afscheid in onze kern, maar ook hier zijn
we mede afhankelijk van vraag en aanbod:
soms wil men een eucharistieviering,
maar is dat qua personele bezetting niet
altijd mogelijk. Data en tijden kunnen ook
een belemmering vormen in de afgewogen
keuze wel of niet gebruik te maken van
kerkelijke medewerkers en ruimten.
In een aantal gevallen voelen we ons
als gemeenschap min of meer met
lege handen staan, omdat we op geen
enkele (voor ons) passende manier mede
afscheid kunnen nemen of een dankbetuiging mogen uiten.
Binnen het samenspel van nabestaanden,
pastoraal team/pastoraal centrum en parochiekern willen we doen wat binnen ieders
vermogen ligt. Dat de buitenwacht (minder
of anders betrokken) daarop dan reageert,
is soms pijnlijk of doet de waarheid dan
geweld aan.
In alle- voor ons is iedere parochiaan of
dorpsgenoot in dit opzicht gelijk- gevallen
van overlijden wensen we ieder een waardige ‘eeuwige rust’ toe. Over de doden niets
dan goeds…zou dan leidend moeten zijn.
Parochiekerncommissie
‘s-Heerenhoek
ZIEKENBEZOEKGROEP

Binnen elke
leefgemeenschap is er
altijd sprake
van lief en
leed. Zaken
van
blijdschap worden makkelijker gedeeld
dan momenten van leed, verdriet, ziekte
of isolement.
Ook in ons dorp horen we lieve en zorgelijke nieuwsberichten. Het komt helaas
nog steeds voor dat we laat (ook wel

eens te laat) horen dat een dorpsgenoot
het ‘moeilijk’ heeft. Natuurlijk schreeuwt
niemand dat van de daken, maar medeleven = mededelen kan zo goed doen. De
ziekenbezoekgroep vindt het lastig om
mensen die kwetsbaar zijn te bezoeken,
maar aandacht/tijd geven kan op zovele
manieren. Geef gerust een buurtgenoot
(als deze het zelf niet kan) door, maar vergewis u dat dit op prijs wordt gesteld. Het
maakt niet uit, of de persoon in kwestie
een parochiaan is, of niet! Iedereen is
voor ons gelijk in tijden van zorg en welzijn! U mag Marlies Westdorp-van Damme
hiervoor benaderen, tel. 35 23 87 of
gewoon via het mailadres/ de brievenbus
van het parochiecentrum ons inlichten.
LOST/VAST
Als parochiekerncommissie zitten we
regelmatig in tweestrijd over diverse
onderwerpen. Hoe pak je iets aan, zonder
mensen te kwetsen, ze schade te berokkenen, of ze het gevoel te geven dat alles
je ‘koud’ laat?
• Betrokkenheid met misdienaars,
acolieten, koorleden: in vieringen en diensten is het bijna niet mogelijk met grotere
groepen (dan strikt noodzakelijk) samen
te komen of werkzaam te zijn. Met name
misdienaars en koorleden hebben sinds
maart 2020 geen invulling gekregen of
gezien in onze bijeenkomsten. Hun taakopvatting kan in die periode best een knauw
gekregen hebben. De band met de kerk
wordt ‘losser’ als je inzet niet (meer)
gevraagd wordt. We hopen op betere
tijden in vele opzichten, al kiezen veel
koorleden -terecht- voor hun gezondheid
en mijden daardoor grotere samenkomsten en repetities. Met vaccineren in het
verschiet, wellicht binnenkort weer een
mooi kerkelijk lied?
• Kerkhofwerkgroep: de mannen van
de onderhoudsploeg
zijn enkele
weken
geleden
weer op
woensdagmorgen gestart, na een winterpauze. De onderlinge werksfeer is goed,
ontspannen en vol geestdrift, maar het
vele (soms zware) werk zorgt ook voor
terechte terughoudendheid bij een aantal
karweitjes. De dames van de catering
zorgen uiteraard voor hun wekelijks verdiende kopje koffie en versnapering. Alle
lof en waardering voor hun inzet, want de
gemiddelde leeftijd ligt ‘ruim’ boven de
pensioenleeftijd. Het is te hopen dat we –
op welke manier- dan ook in de toekomst

een groep van een dergelijk kaliber aan
ons kunnen blijven binden.
• Koffieochtenden: tot maart 2020 was
het een goede gewoonte
om op de eerste zondag
van de maand, na de
dienst, achter in de kerk/
aparte ruimte, samen
koffie te drinken en
wetenswaardigheden
uit te wisselen. Ook deze
vorm van samen vieren is sindsdien verleden tijd en de gastvrouwen zitten ‘zonder
werk’. Niet alleen de koffiepotten staan te
pruttelen om weer te kunnen starten.
• Kosters: sinds het vertrek van John
hebben we een drietal trouwe kosters die
alle diensten voorbereiden en na afloop
alles weer in de juiste orde van dienst
brengen. De voorschriften van vooraf
registreren, controleren, observeren en
communiceren met alle voorgangers, lectoren en koren maken het werk niet lichter,
als er ‘maar’ 30 personen in de kerk mogen
zitten. Nu we wat ruimer mogen reserveren ervaren zij meer loon naar werken.
We zouden graag een vierde persoon aan
dit team willen toevoegen. Wie maakt het
kwartet compleet?
• Parochianen hebben hun verantwoording genomen en
besloten om welniet-soms-vaak
naar kerkdiensten
te komen. Als de
regelmaat eruit is,
slaat een losse houding eerder toe, met alle gevolgen van
dien. Nu het weer/ de temperatuur aangenamer wordt, de maatregelen versoepeld worden en de kerkelijke feestdagen
elkaar snel opvolgen, zien we meer voeten
die over de kerkdrempel heen durven
stappen. Voor voorganger en allen die
de dienst mede verzorgen geeft dat een
goed gevoel: we hebben elkaar nodig en
steunen zo ons geloofsleven, kerkelijke
betrokkenheid en geldelijke gaven.
• De lezers van Parochienieuws: in de
afgelopen periode hebben we onze lijsten
van abonnees moeten opschonen. Er ontstond scheefgroei tussen aantal deelnemende parochianen aan kerkbijdrage of
Vrienden van Willibrord (tientjeslid) en hen
die op geen – voor ons waarneembarewijze iets bijdragen. De kostprijs van het
blad is voor ons geen echte belemmering,
maar het moet geen onbestelbaar adres
worden in ons bestand. Vandaar dat we –
met kromme tenen- een vijftigtal adressen
(onder voorbehoud) hebben laten
schrappen bij de zeventien bezorgers. Met

veel plezier nemen we met u weer contact
op, als u daar ‘iets’ van laat merken.
KERKELIJKE WAARDIGHEID

Een kerk is niet zomaar een gebouw, maar
een huis met eigen waarden en normen.
Ieder huisgezin kent regels en afspraken
die binnen de muren of direct daarbuiten
gehanteerd en gerespecteerd moeten
worden.
De kerncommissie ziet binnen de mogelijkheden van verhuur of medegebruik toe
op het gebruik van voorwerpen, ruimten
en meubilair van alle kerkelijke goederen.
Vaak zijn het spullen die al generaties
meegaan en met liefde door parochianen
in het verleden zijn geschonken of waarvoor mede is gedoneerd.
Alle gebruikers van onze kerk (zowel kerkgangers als andere bezoekers) wordt
gevraagd hygiëne te betrachten en te
letten op het voorkomen van achterlaten
van mondkapjes, zakdoeken of persoonsgebonden spullen. Koffiebekers in een
kerkbank achterlaten geven geen goed
visitekaartje af en dat past niet binnen
onze waardigheid als godshuis.
Bij het verzorgen van diensten en vieringen gaan we erop toezien dat de functie
van het orgel een basis vormt. Diensten
enkel met geluidsopnamen (cd’s of stick)
keuren wij niet goed. Los van de rechten,
die feitelijk betaald zouden moeten
worden, heeft het orgel/ de organist een
wezenlijk bestaansrecht gekregen en is
het beslist geen versiering aan de muur.
Bovenal willen we een goede gastheer zijn
en blijven: of u nu de kerk wilt bezoeken
voor een bezichtiging, een concert, een
vaccinatie of ‘gewoon’ als
deelgenoot aan een viering. We zijn trots op ons
147 jarige H. Willibrordus
en hopen dat nog lang te
mogen volhouden.
KERKBIJDRAGEN EN GIVT
We blijven dankbaar voor alle collectes
en bijdragen (in welke vorm dan ook) die
parochianen van de kern/ inwoners van
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Heinkenszand

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

KBO-PCOB afd.Goes
een ‘kei’ van een
seniorenorganisatie

55+?

’s-Heerenhoek ons in welke vorm dan ook
schenken.
De kasbeheerder vindt regelmatig kleine
giften voor Kerk-Tv, een bedrag voor
het koor, onderhoud restauratiefonds of
‘zomaar’ in zijn postvak. De gemiddelde
opbrengst per kerkganger in de viering is
ook beduidend gestegen en daar zijn we
alleen maar enorm blij mee.
Nieuw is de vorm van digitaal doneren:
u krijgt de mogelijkheid om via een zogenaamde QR-code geld over te maken met
uw telefoon. Volledig betrouwbaar en net
zo anoniem als de gewone gift via de collectezak. In de bijsluiter van dit blad, leest
u er meer over. Zeker voor hen, die vooral
via Kerk-Tv direct meekijken (en dat zijn
er gemiddeld 47 per week) en niet mee
kunnen doen met collectes voor welk doel
dan ook!

– creatief als ze zijn- het
idee opgepakt om aan te
sluiten op de geplande
rommelroute die (hopelijk)
op zaterdag 5 juni tussen
10.00- 16.00 uur plaatsvindt.
Over het gehele dorp zullen dan snuffelwaren staan uitgestald en ook bij de kerk
kan er gesnuffeld worden, maar binnen
de regels van verantwoord ‘snuffelen en
winkelen’.
Via ons weekbulletin ‘Rond de Kerk’ leest
u alles over data van mogelijk inleveren
van spullen en al-dan-niet- doorgaan bij
overheidsbepalingen.
Meer weten? Corrie Hoondert-Paree,
tel. 0113-351489 of stuur een mailtje naar
info@rksheerenhoek.nl

vanaf € 24,00 per jaar
bent u al lid
Info:
www.kbo-pcob-goes.nl
KBO-PCOB
afd.Goes
Tel: 0113-216154

een ‘kei’ van een
seniorenorganisatie

55+?
Hulp nodig bij het
onderhoud van uw tuin?
vanaf € 24,00 per jaar
bent u al lid
Info:
www.kbo-pcob-goes.nl
Tel: 0113-216154

Kiem Tuinonderhoud
•••••
06 44 91 52 78
jochemgielens@icloud.com
Kapelaan Koningstraat 26
4453 BK 's-Heerenhoek

Parochiekern
HEINKENSZAND
REDUCTIERECHT
Binnen ons cluster West was er al langer
sprake van een regeling, waarbij men
kerkbijdragen van de afgelopen drie jaar
meetelde bij een verzoek voor een te verzorgen kerkdienst ( in de meeste gevallen
een uitvaart). Binnen het parochiebestuur is deze regeling lang een punt van
gesprek geweest. In het algemeen deel
leest u hierover meer, maar is het goed
om te weten dat er voor de parochiekern
’s-Heerenhoek niets wezenlijks verandert.
Uw geldelijke bijdrage telt mee en registratie van giften kan u (en ons) voordeel
opleveren!

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

LIEF EN LEED

PASTORALE ZORG INZAKE
SACRAMENT DER ZIEKEN
EN OVERLIJDEN

06- 53637130
14

Overleden:
Op 30 april is overleden Luci Rijk-van
Campen, echtgenote van Piet Rijk, op de
leeftijd van 62 jaar. Het afscheid vond op 5
mei plaats. Dat zij moge rusten in vrede.
KERKSNUFFEL
Zonder telkens in herhaling te vallen van
‘wegens corona..’ ging ook deze actie
vorig jaar niet door. De dames hebben

Op 5 mei is overleden Marinus Boudens,
weduwnaar van Cornelia Maria Verkaart,
op de leeftijd van 85 jaar. De afscheidsbijeenkomst was op 10 mei. Dat hij moge
rusten in vrede.

Kwadendamme
BIJZONDERE VIERINGEN
19 juni om 11.00 uur en om 14.00 uur doen
in totaal 9 kinderen uit onze parochie hun
communie. In verband met corona mogen
er alleen genodigden aan de viering deelnemen.
Wij wensen de communicantjes een
mooie viering toe.
COMMUNIE
Op 19 juni doen 9 kinderen in onze parochie hun eerste heilige communie.
Wordt het op 19 juni een communieviering
met maximaal 45 mensen? Mag er thuis
feest gevierd worden? Door de corona
regels is het allemaal nog onzeker.
Het zou daarom erg leuk zijn om onze
betrokkenheid als parochianen met de
communicantjes een feestelijk tintje te
geven.
We willen u daarom vragen of u hen een
felicitatiekaartje wilt sturen.
Alle kaarten worden door ons onder de 9
kinderen verdeeld en na de communieviering aan hen overhandigd. In de kerk van
Heinkenszand komt een doos te staan om
de kaarten of misschien wel een kleine
attentie voor de kinderen in te doen. De
attentie kan op donderdagochtend van
10.00 tot 11.00 uur op de pastorie in
Heinkenszand ingeleverd worden. Enkele
ideeën, Snoep, stickers, pen, potlood,
bellenblaas etc. Echt zomaar goedkope
maar toch voor kinderen leuke dingetjes.
Kaarten graag als volgt adresseren:
Aan de Eerste Communicant p/a
H. Blasiuskerk,
Kerkdreef 4 4451 AD Heinkenszand.
Het zou fantastisch zijn om zo samen een
kleine invulling te geven aan deze speciale
en feestelijke dag. We zien uit naar uw
enthousiaste medewerking.
Alvast hartelijk dank.
De communiewerkgroep
TWEEDAAGSE ROMMELMARKT TEN
BATE VAN DE HEILIG BLASIUSKERK.
In het monumentenweekend, 11
en 12 september,
houden de vrijwilligers van de
Heilige Blasius
een rommelmarkt als de coronaregels het
toelaten.
Heeft u spullen op zolder of in de schuur
staan waar u toch niets meer mee doet en
waar iemand anders misschien heel blij
mee is, gooi het dan niet weg, maar breng
het naar de pastorie op dinsdagavond 24

of 31 augustus tussen 18.30 en 19.30 uur.
Liever geen grote dingen zoals kasten,
koelkasten enz. i.v.m. de opslagruimte.
Dus boeken, schilderijen, beeldjes,
serviesgoed, nette kleding, speelgoed en
curiosa of wat u nog meer kwijt wilt. Wij
zijn er blij mee.
We zoeken nog mensen die willen helpen
op deze dagen en achter een kraam willen
staan om de spullen te verkopen. Ziet u
dat wel zitten neem dan contact op met
Addie Nelen telefonisch of via de app op
06 15159919 of via e-mail
a_nelen@outlook.com. U hoeft niet allebei
de dagen te helpen een dag of een paar
uur mag ook. We zijn blij met alle hulp die
we krijgen.
Ook zoeken we nog iemand die voor ons
de p.r. kan verzorgen.
De rommelmarkt is op zaterdag 11
september van 13.00 tot 16.00 uur en op
Zondag 12 september van 10.00 tot 16.00 uur.
Tot ziens op de rommelmarkt.
De vrijwilligers van de Heilige
Blasiusparochiekern.
SAMENSTELLING
PAROCHIEKERNCOMMISSIE
Na de afloop van de bestuursperiode van
Kees Priem eind vorig jaar, zijn we op zoek
gegaan naar aanvulling voor onze parochiekerncommissie en een goede invulling
van de interne taakverdeling.
Niet eenvoudig, maar met gezamenlijke
inzet zijn we er in geslaagd enkele nieuwe
leden aan de parochiekerncommissie toe
te voegen.
We kunnen nu weer stellen dat we een
goede vertegenwoordiging binnen de
commissie hebben.
Met de nieuw toegetreden leden ziet de
samenstelling er als volgt uit:
Ron Steenbakker (interim-voorzitter)
Addie Nelen - de Bakker (secretariaat).
Pierre Buysrogge (kasbeheerder)
Wim Kok (huisvestingszaken)
Aubert Geus (lid)
Miranda Courtin – de Jonge (lid)
Leandra Boonman - de Winter (lid)
Voor communicatie met Damiaan bestuur:
Anneke Harten - Heilig.
Daarnaast zijn de financiële zaken en de
kerkhofadministratie in beheer bij Helma
Vermue.
Kortom weer een voltallige samenstelling
om onze parochianen van dienst te zijn.

Parochiekern
KWADENDAMME
-	Secretariaat is gevestigd in het parochiehuis:
J. Frisostraat 5, 4434 AC Kwadendamme.
-	Op dinsdag- en vrijdagmorgen is er iemand van
of namens de parochiekerncommissie aanwezig
tussen 9.00 – 12.00 uur.
- Telefonisch bereikbaar: 0113-649219
of 06-25053876.
- Website: www.kerk-kwadendame.nl
- E-mail: h.bonifacius@hetnet.nl
Bankzaken:
-	ING: NL42INGB0000394345
Parochiekern Kwadendamme
-	Rabo: NL10 RABO 0346034183
Pater Damiaanparochie kern Kwadendamme
Vieringen:
- 1e t/m 4e zondag: 11.00 uur
- 5e weekend zaterdag: 19.00uur
Misintenties:
Corrie Franse, tel. 0113-851349 of 06-15073351
e-mail: cjmfranse@zeelandnet.nl
Doopcontactpersoon:
Marga v.d. Plasse, 0113-649605.
Inleveren kopij Parochienieuws:
e-mail: hansdevos@zeelandnet.nl
Hans de Vos, Siguitsedijk 29,
4434 NB Kwadendamme, 0113-649993.

LIEF EN LEED
Overleden
Arjaan Zuidhof, echtgenoot van Corrie Rijk,
geboren 6 februari 1929, overleden 30 april
2021.
Dies Hoondert, echtgenoot van Janny
Poelman, geboren 9 januari 1951, overleden 8 mei 2021.
VASTENACTIE CLUSTER ZUID
De landelijke vastenactie vanuit stichting Cordaid (zie
internetadres www.
cordaid.org) heeft
actie gevoerd voor
leermiddelen in
verschillende derdewereldlanden. Ook vanuit ons cluster
hebben we hieraan deelgenomen, hoezeer
we ook waren beperkt door de coronamaatregelen. Bij Parochienieuws was een
envelop gevoegd met daarop het bekende
rekeningnummer per parochiekern. Via dit
nummer kon een bedrag worden overgemaakt. Tevens had men de gelegenheid
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om de envelop (het zgn. ‘vastenzakje’) af
te geven bij het parochiehuis of te deponeren in de collectebus achterin de kerk.
Zoals elk jaar werd in de kern Kwadendamme tevens de actie ‘Een plantje voor
een ander landje’ gehouden, alsmede de
jaarlijkse vastenmaaltijd, die dit keer een
afhaalmaaltijd was. We kijken terug op
een geslaagde actie ondanks de coronabeperkingen. Vanuit de kern Hansweert
is er € 125,00 overgemaakt, vanuit Ovezande € 250,00 en vanuit Kwadendamme €
1.743,10. Namens het Caritascluster Zuid
veel dank voor uw gaven.
Theo Audenaerd
DODENHERDENKING
Zo eenvoudig en toch zo indrukwekkend.
Zo was het op 4 mei jl. om tien minuten
voor acht ‘s avonds. Alle voorschriften
en protocollen ter harte nemend, herdachten we de gevallenen tijdens de
Tweede Wereldoorlog; niet alleen hen die
voor onze vrijheid streden, ook de mensen
die zomaar werden weggerukt uit hun
gezinnen en families. Het verleden werd
haast tastbaar, daar bij het oorlogsmonument op ons kerkhof. Als monumenten
zouden kunnen spreken, zou al het verdriet
en de pijn weer voelbaar zijn. Daarom is
het belangrijk dat we de verhalen blijven
doorvertellen, juist aan hen die deze strijd
gelukkig nooit moesten doormaken. Vooral
dank aan Erik Remijn die vanaf de toren de
taptoe blies en nu al zei: ‘Volgend jaar ben
ik er weer, omdat herdenken van zoveel
waarde is’.
LAMPEN IN DE KERK
In een vorige editie van
Parochienieuws was er
aandacht voor de noodzaak om de lampen in de
kerk te vervangen en te
verduurzamen. Dit wordt
een hele klus, maar deze
is hoognodig aangezien er steeds meer
lampen uitvallen of door kapotte starters
teveel lawaai maken. Een grove begroting
laat zien dat een bedrag van om en nabij €
4.500,- nodig zal zijn.
Gezien de lage collecteopbrengsten van
de afgelopen maanden deden we en doen
we een oproep om een (kleine) ‘lichtannex lampbijdrage’ te overwegen. Tot
grote blijdschap en verrassing kunnen we
melden dat inmiddels door een vijftiental
parochianen een bedrag van ruim € 1.000,is bijeengebracht, bijna een kwart van
het benodigde bedrag. Dat is een prachtige start. Om de actie verder te kunnen
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ondersteunen zijn er lichtjes gemaakt (zie
foto) die gekocht kunnen worden voor €
2,50 per stuk. De marge tussen de kostprijs
en de verkoopprijs gaat in de spaarpot
voor het lichtproject. Ze zijn verkrijgbaar
achterin de kerk.
Parochiekerncommissie
SACRAMENTSPROCESSIE
Ook in de vorige editie van Parochienieuws vroegen we aandacht voor de
sacramentsprocessie die op 6 juni in
een zeer bescheiden vorm gehouden
gaat worden, bescheiden in opzet en
bescheiden in rondgang. Het Levend
Brood zal deze keer niet buiten ons kerken tuincomplex treden. Toch denken we
dat het van waarde is om op de geplande
middag een statement te maken, juist in
deze periode van beschermende maatregelen tegen het coronavirus. Al langer
ontberen we tijdens onze diensten het
echte vieren en samenzijn. Met een steeds
kleiner wordende groep komen we weliswaar samen, maar we missen elkaar in
toenemende mate. Hier volgt een kleine
greep uit eerdere thema’s: Hij gaat met je
mee, Hij zag dat het goed was, Mijn land
is jouw land. Dit jaar voegen we daar het
thema ‘Hij is het Levende Brood’ aan toe.
Het zijn steeds thema’s om mee aan te
geven dat Hij met ons onderweg is, en we
mogen vertrouwen dat het altijd - hoe dan
ook - goed komt. Dit vragen en vieren we
op zondag 6 juni. Wees welkom!
Programma sacramentsprocessie
6 juni 2021:
13.30 uur: uitstellen H. Sacrament
13.45 uur: kleine, stille rondgang
14.00 uur: eucharistieviering

Processiecomité o.l.v. pastoor Paul Verbeek
EERSTE HEILIGE COMMUNIE
Het is werkelijk heel feestelijk om te
kunnen melden dat op zondag 13 juni in
onze kerk drie kinderen hun Eerste Heilige Communie mogen ontvangen. Het zijn
Lilly Boonman, Roan Gresnigt en Carolina
Goense (zie foto). Ze bereiden zich voor
onder de bezielende leiding van meester
Leo Grim en volgen het programma ‘Blijft

dit Doen’. Er worden verhalen verteld uit
het Oude en het Nieuwe Testament, er
wordt samen gegeten en samen gedeeld.
Heel fijn dat dit belangrijke feest weer
gevierd kan worden, en we zijn uitermate
trots op deze jonge mensen die deze uitdaging willen aangaan.
Tekst Marga v.d. Plasse, foto Leo Grim
ACTIE KERKBALANS
U treft bij deze editie van Parochienieuws
de jaarlijkse acceptgirokaart aan, een
oproep of vriendelijk verzoek om een bijdrage te leveren aan het financiële voortbestaan van onze geloofsgemeenschap.
Het hoeft geen betoog dat uw bijdrage van
grote waarde is, en dit geldt dubbel en
dwars in deze coronaperiode. Het aantal
bezoekers aan de diensten is gering, hetgeen zich direct doorvertaalt in de collecteopbrengsten. Het zijn kleine bedragen,
terwijl de onkosten gewoon doorlopen,
denk aan verwarming, energiekosten,
organisten, de afdracht aan het pastoraal
team en noem maar op. Als bijlage bij de
acceptgirokaart is een klein overzicht van
het financiële reilen en zeilen tijdens het
afgelopen jaar bijgevoegd. Een uitzondering op de algehele financiële malaise
wordt gevormd door de grafrechten.
Door de secure inzet en veel speurwerk
van en door Jan Braat is de financiële
reserve van de begraafplaats in een gunstiger vaarwater terecht gekomen; hierdoor hebben we een kleine buffer voor de
nabije toekomst kunnen opbouwen. We
hopen van harte dat we weer op uw financiële support mogen rekenen.
Parochiekerncommissie

Lewedorp

Oost-Zuid Beveland
heel hartelijk bedanken voor hun inzet. We
wensen alle kinderen en hun familie alvast
een mooie viering toe.
Parochiekern Lewedorp
VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN
31 mei parochiekernvergadering 19.30 uur
19 juli parochiekernvergadering 19.3

Parochiekern
LEWEDORP
Correspondentieadres:
Burgemeester Lewestraat 11
4456 AG Lewedorp (parochiezaal en secretariaat)
e-mail: eligiuslwd@zeelandnet.nl
telefoon: 0113-613164 / 0113-581577
Financiële gegevens:
RABO: NL63 RABO 0128502096		
Pater Damiaanparochie kern Lewedorp
Opgave misintenties bij Mevr. Riet Steenbakker
Sloestraat 13 4456 AN Lewedorp telefoon 0113613188 of per e-mail: psteentje@zeelandnet.nl
Doopcontactpersoon:
Marleen van Stee tel. 06-51119128
e-mail: marleen.vanstee@gmail.com
Kopijadres:
e-mail: bvklooster@gmail.com
Tilly van Klooster, Roompotstraat 44,
4456 BE Lewedorp, tel. 0113-613331
Ledenadministratie
en parochiebladbezorging/adressering:
Bianca Kloosterman
e-mail: klooster@zeelandnet.nl
tel. 0113-613904
Caritas pater Damiaanparochie kern Lewedorp
NL15 RABO 0128500050

In het vorige parochieblad hebben we een
oproep gedaan om uw
mailadres op te geven om u bijvoorbeeld
snel in te kunnen lichten als er wijzigingen
zijn in de kerkdiensten of coronamaatregelen. Helaas is hier nog geen reactie op
gekomen. Nogmaals willen wij u vragen
om hier gehoor aan te geven. U kunt u
mailadres doorgeven op eligiuslwd@zeelandnet.nl onder vermelding van “berichtendienst”.
Parochiekern Lewedorp
DE EERSTE HEILIGE COMMUNIE
Nog even en dan is
het eindelijk 6 juni, de
datum voor de eerste
Heilige communie.
De voorbereidingen
zijn in volle gang
en er was zelfs
een speurtocht in
de kerk. Vol enthousiasme doen Andrea,
Eefke, Damian, Lars en Nick hieraan mee en
kunnen bijna niet wachten tot de grote dag.
Langs deze weg willen we Richard Gielens en de ouders van de communicanten

drukkerij en
ontwerpstudio

Uitvaartzorg
Peter
Butler
Een veelzijdige
drukker voor
bedrijven, vereniging
so o n l i j k ebegeleiding
Voor een p e rparticulieren.
bij
eenprofessionals
uitvaart
Als gedreven
met een

voor papier, drukwerk en ontwerp stellen wij ons
om u zo goed mogelijk te helpen op het gebied va
drukwerk. Hierbij staat betrouwbaarheid, een goe
Uitvaartzorg
Peter
Butler
leiding, kwaliteit
en scherpe
prijs
hoog in het vaa
Benonistraat 3,
Ook bij een beperkt4421
budget
DNdenken
Kapellewe graag me

Parochiekern
OOST-ZUID BEVELAND

tel. 0113-340381
Stiltehuis
Kitskinderscheweg 1

drukkerijdriedijk.nl
4421 PJ Kapelle

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

Noordland info@uitvaartpeterbutler.nl
3
t 0113 56 19 42
www.peterbutler.nl
4451 RP Heinkenszand
e info@drukkerijdriedijk.nl

LIEF EN LEED
Overleden
Op 27 april 2021 is Theo Leloux op 73-jarige
leeftijd in het ziekenhuis te Goes overleden. Een bijzonder, hulpvaardig en lief
mens is van ons heengegaan. De crematie
heeft in besloten kring plaatsgevonden.
BLOEMEN
In april is er voor het verzorgen van de
bloemen in de kerk € 36,15 opgehaald.
Namens de bloemengroep hartelijk dank.
COMMUNIE
Op zondag 16 mei zijn onze 2 communicanten voorgesteld in de viering. Het zijn
Naomi en Noah de Kort, broer en zus. Met
dit bescheiden groepje zitten we nu volledig in de voorbereiding. Op 20 juni doen
zij voor het eerst hun communie in de
eucharistieviering om 13.30 uur.
Angela en Jeannet

Afscheid
nemen doen
we samen.
Monuta Richard Ensing
Scottweg 1-01, 4462 GS Goes
T 0113 - 783 993
(dag en nacht bereikbaar)
E info@monutarichardensing.nl
I www.monutarichardensing.nl

Richard Ensing
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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
schilders- en
afwerkingsbedrijf

FRANSE BV

KIEZEN……..
God van alle mensen,
Wat heeft u ons toch mooi gemaakt.
We hebben verstand gekregen.
Om na te denken.
Om goede beslissingen te nemen.
Om te begrijpen waarom dingen zo zijn.
Om ontdekkingen te doen
waar we beter of gelukkiger van worden.
En wat geweldig
dat we ook gevoel hebben.
Dat we kunnen aanvoelen
wat anderen soms meemaken.
Dat we spontaan en direct geraakt kunnen
worden
waardoor we in actie komen
om anderen te helpen.
Verstand en gevoel…
Ze horen bij elkaar.
Als de zon en de maan.
De dag en de nacht.
Als eb en vloed.
Het een kan niet zonder het ander.
Alleen zo zijn we compleet.
God, help ons
om ons verstand en ons gevoel
op de beste manier te laten samenwerken.
Op een manier die past
bij wat u met ons en onze aarde wil.
Dank u wel daarvoor!

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

VRIENDELIJKE WOORDEN

Hoe laat je weten
dat je veel om iemand geeft?
Luister maar goed
naar wat je hart aan woorden heeft.
Dan zeg je vriendelijke woorden:
ik kan echt van jou op aan.
Jij bent eerlijk, altijd vrolijk en spontaan.
Dan zeg je vriendelijke woorden:
Met jou deel ik lach en traan.
Wat ben je goed in wat je doet.
Jij bent mijn vriend.

Dan zeg je zachte, lieve woorden:
als jij lacht, maak je me blij.
In jouw ogen schijnt de zon alleen voor mij.
Dan zeg je zachte, lieve woorden:
vriend bij jou voel ik me vrij.
Jij geeft me moed. Ik voel me goed.
Ik heb je lief.

Westhofsezandweg 3
‘s-Heer Abtskerke
tel. 0113-561219
fax 0113-563399
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Groep 7
IKC de Horizon

Hoe laat je weten
dat je veel van iemand houdt?
Luister maar goed
naar wat je hart je toevertrouwt.

Kwekerij
Westhof

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

geleerd dat ook gevoelens als teleurstelling en verdriet, boosheid horen bij het
maken van keuzes. We weten dat het goed
is om te praten met de mensen om je heen
en met God over de keuzes die je maakt.
Zo leren we onszelf en elkaar steeds
beter kennen en kunnen we steeds betere
keuzes maken.

Dit gebed uit Trefwoord geeft precies
weer waar we de afgelopen periode over
hebben gepraat, gedacht, gezongen.
Het hele land staat in het teken van de
verkiezingen. Ook wij hebben daar aan
meegedaan. We hebben ons ook steeds
proberen te realiseren; “Wat betekent mijn
keuze voor de ander? Hoe kan ik kiezen
zodat het voor mezelf maar ook voor de
mensen om mij heen een goede keuze is?
Wat kan ik kiezen zodat iedereen zich fijn
voelt?”
We hebben wel ontdekt dat je nooit
iedereen tevreden kan stellen. We hebben

Dit gedicht geeft aan waar wij het met Trefwoord over hebben gehad in de klas.
Een thema over vriendschap en liefde.
We hebben gepraat over hoe je liefde kunt
vertalen naar daden. Je doet iets voor een
vriend of geeft een geschenk, zonder er
iets voor terug te willen hebben.
Je spreekt op een aardige, positieve
manier over anderen.
Je geeft elkaar aandacht en je bent er voor
de ander als die jou nodig heeft.
Groep 8
IKC de Horizon

Ovezande
hebben twee zoons en twee kleinzoons
gekregen. Na een ziekbed is ze op 13
februari in Middelburg overleden. Aansluitend aan de uitvaart heeft de begrafenis
op het kerkhof plaatsgevonden.

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

LIEF EN LEED
Gedoopt
Imke, Adriana Catharina van Eekelen is op 21
maart gedoopt. Ze is de dochter van Harald
Andries van Eekelen en Catharina Adriana
Engelina Braamse. De doopplechtigheid was
vanwege coronaperikelen een paar weken
uitgesteld. Imke is op 18 maart 2015 geboren,
dus was ze precies zes jaar oud.
Op 9 mei is Lynn Maria Anne, dochter van
Lucien Roger Martens en Sharona Pieternella Jacoba Remijnse gedoopt. Ze was
nog maar net twee maanden oud: geboren
op 6 maart dit jaar.
Overleden
Op vrijdag 19 februari vond in onze kerk de
uitvaartdienst plaats van Theresia Cornelia
Anna Lodiers, echtgenote van Leonardus
Doene. Ze was in 1942 te Kruiningen
geboren, maar heeft met haar ouders
en zusters een tijdlang op Ovezande
gewoond. Na haar huwelijk is ze naar Middelburg verhuisd. Trees en haar man Leen

OPBRENGST VASTENACTIE
De vastenactie heeft dit jaar het mooie
bedrag van € 795,55 opgebracht. Onze
dank hiervoor. Het Vastenactiethema was:
'Werken aan je toekomst'. We lieten zien
hoe belangrijk het is dat kinderen in arme
landen niet alleen naar de basisschool
kunnen, maar ook een vervolgopleiding
krijgen om een vak te leren. Dat vergroot
hun kansen op werk, waarmee ze een
redelijk inkomen kunnen verdienen.
Met de opbrengsten van alle activiteiten
kunnen kinderen in onder andere Zambia
een vak leren en zo zelf werken aan een
betere toekomst.

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

Namens de Caritas, William Harthoorn
HEMELVAARTSDAG
Er was op deze 13e mei geen viering in
onze kerk, maar evenals vorig jaar zijn er
veel bloemen gebracht bij de veldkapel.
Vooral 's ochtends was het mooi weer, en
waren de vazen gauw gevuld met voorjaarsbloemen. In de middag werd het wat
bewolkt en regenachtig. Maar het is een
mooi idee dat veel mensen op zo'n dag
uiting geven aan hun geloof door een
bloemetje bij Maria te brengen.
MARIA UIT DE BEUK
Het beeld dat gemaakt is door hout-kunstenaar Peter Verlaan wordt ingezegend.
Wat vorig jaar nog een hele grote boom
was in de Pastorietuin, heeft hij omgetoverd tot een prachtig Mariabeeld. En door
de bijdragen van velen is het ook financieel

Voor een zorgzame begeleiding

Dag en nacht bereikbaar op:

(0111) 45 07 17
www.uitvaartsd.nl

U I T VA A RT Z O R G
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STEIJNZEELAND
DE VLIEGER

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

Schouwen-Duiveland
U I T VA A RT S E RV I C E
Wilgenstraat 12 Oosterland
ZEELAND
0111 40 2000
(dag en nacht)
info@uitvaartdevlieger.nl
www.uitvaartdevlieger.nl
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mogelijk geworden. Het beeld komt op een
prominente plek vóór de Pastorie te staan.
Het is zowel vanaf de Hoofdstraat als het
Trefpunt-parkeerterrein te zien. Achter haar
groeit en bloeit de kerktuin.
De inzegening wordt gedaan zondag 30 mei
aansluitend na de kerkdienst door pastor
Alida van Veldhoven met een kleine ceremonie. Tevens wordt het informatiebord bij
het beeld onthuld. Daarna kan iedereen die
dat wil, een meegebracht bloemetje leggen.
Er wordt nog een kopje koffie geschonken
voor iedereen. Iedereen mag hierbij aanwezig zijn, met inachtneming van de 1,5
meter afstand en andere coronaregels.
Aanmelden voor de viering en ook voor de
inzegening is noodzakelijk. Er mogen maximaal maar 30 personen komen. Via rk.ovezande@zeelandnet.nl of met een briefje in
de bus, graag onder vermelding van naam
en aantal personen.
Corrie de Baar
EERSTE H. COMMUNIE
Zondag 25 april hebben wij onze Eerste
Communie gedaan. Daarvoor kwamen
we elke week in de kerk samen, om naar
mooie verhalen uit de bijbel te luisteren,
en om te horen wat de naam God betekent: ‘ik zal er zijn’. Op de dag zelf zagen
we er allemaal heel mooi uit. De kerk was
versierd met vlindertjes en bloemetjes die
een paar mama’s gehaakt hadden. Het
leukste tijdens de viering vond ik dat de
pastoor vragen aan ons stelde en gitaar
ging spelen en zingen. Dat was heel erg
mooi. En natuurlijk ook dat we de hostie
voor de eerste keer ‘echt’ kregen. Het was
wel jammer dat door corona er verder
bijna niemand in de kerk mocht komen.
Maar gelukkig was er een livestream,
zodat iedereen die dat wilde er toch een
beetje bij kon zijn. Al met al heb ik veel
geleerd in de aanloop naar de Communie
toe en vond ik het een bijzondere dag.
Anne van Eekelen
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TERUGKOMVIERING
Op zondag 19 september nodigen we in
het bijzonder alle communicanten en
dopelingen van dit jaar uit om naar de
viering te komen. Om elkaar weer te ontmoeten, en om samen te vieren en te
bidden. Na afloop zijn alle ouders en kinderen uitgenodigd iets te blijven drinken
in de pastorietuin,waar de ouders met
elkaar kunnen praten en de kinderen heerlijk samen kunnen spelen. Zet deze datum
alvast in uw agenda!
Werkgroep doop en eerste communie
THEEHUIS DE PASTORIE
gang in de kleurstelling zoals Zeeuwse
Gronden deze heeft gebruikt. Het is echt
chic geworden.

Zoals u van ons gewend bent, krijgt u hier
weer een stukje over de voortgang van de
verbouwing van de pastorie tot 'Theehuis
de Pastorie'. De tuindeuren in de woonkamer zijn inmiddels geplaatst. Wel moet
dit nog worden afgewerkt. Het bovenlicht
van glas in lood, daar wordt dubbelglas
van gemaakt.
Tevens is door een schildersbedrijf de
woonkamer geheel opgeknapt. De vloerbedekking is eruit en de planken vloer zal
worden behouden. Deze is opgeschuurd
en in de lak gezet. Er is al meubilair aangekocht door Zeeuwse Gronden en ook
stoelen voor het terras zijn afgeleverd.
De keuken is geplaatst door Tom en
Rogier. Herman en Giel hebben een
groot deel van het schilderwerk op zich
genomen. De keukenkastjes zijn geschilderd en alle deuren in de keuken en in de

Nu moeten er nog enkele zaken worden
afgewerkt zoals een plintje schilderen en
een grondige poetsbeurt. Maar zoals het
er nu uitziet, zal dit rond half mei allemaal
gebeurd zijn. Als de Corona-maatregelen
dit toelaten, kan het theehuis dan geopend
worden. Zodra dit kan gebeuren, zal het in
diverse media bekend worden gemaakt. U
bent dan natuurlijk allen uitgenodigd om
een theetje of koffietje te komen doen in
'Theehuis de Pastorie'.
Bas Goense.
Namens de gebouwencommissie.
DE KERKWERK(ST)ERS
Hun werk valt niet iedereen op, maar als
het niet gebeurt, dan ziet iedereen het
ineens heus wel: de vrijwillige schoonmaakploeg van het kerkgebouw. De
ploeg bestaat uit zeven vrouwen en twee
mannen. Wij gingen eens vragen hoe dat
gaat bij Marlies Schenk, die daarnaast ook
de pastorie schoon houdt.
Jeannette van Beek stelt jaarlijks een
lijst op wie er aan de beurt is. Meestal
werken mensen in tweetallen. Tussen
iedere schoonmaakbeurt zit ongeveer
vier weken. Het betekent dat je ongeveer
twee keer per jaar “de klos” bent. Het

Schouwen-Duiveland
kost je een ochtend. Alleen tegen de kerst
is er meer werk, en zijn we een hele dag
bezig. Dan is het heel koud. Om de paar
jaar houdt de parochiekerncommissie
ook wel eens een grote poetsbeurt. Er
komen dan grote stellages in de kerk. Wij
doen natuurlijk ons werk, maar er komen
gelukkig ook andere vrijwilligers bij.
Waaruit bestaat zo een maandelijkse
beurt?
Vegen en stoffen.
Met een vochtige doek vind
ik, want met een
droge doek doe
je niets anders
dan het stof verplaatsen. Stofzuigen, de vloer
dweilen. Het
afstoffen van de
banken is veel werk. Voor mij het minst
leuke. Onze kerk is licht en wit, dus je ziet
het heel gauw als het niet gedaan is. En
ik ben als de dood als ik te dicht bij die
kwetsbare kruiswegstaties kom.
Wat is je motivatie om dit te doen?
Och, je bent er zo een beetje ingerold. In
het begin kon het mooi onder schooltijd.
En dan blijf je hangen. Je krijgt wel een
sterkere band met het gebouw. Ik vind het
echt mijn kerkske. We zijn een gezellige
ploeg hoor. Een keer op een jaar hebben
we jaarvergadering. Nou ja, dat is gewoon
heel gezellig. Wat we ook nog ieder jaar
met ons allen doen, dat is koper poetsen.
Het hoofdaltaar kunnen we overslaan,
want dat doet Betsy, de eerste kosteres.
Veronica zorgt voor het oksaal.
Wat houdt je werk in de pastorie in?
Twee keer in de week houd ik de pastorie
bij. Op het moment is dat natuurlijk even
anders, omdat ze de benedenverdieping
nu aan het inrichten zijn voor het theehuis
van de Zeeuwse Gronden. Maar boven is
het ook groot, en daarbovenop zit ook nog
een flinke vliering. Ik vind het altijd wel
erg prettig als werkgroepen die 's avonds
in de pastorie bijeenkomen, na afloop de
kopjes afwassen.
Zijn er voldoende kerkwerkers?
Ja, op het moment wel, maar versterking
is altijd zeer welkom. De leeftijd gaat ook
wel omhoog, en een medewerkster is al
langdurig uitgeschakeld door gezondheidsklachten. Het is geen lastig werkje,
en er staat veel tegenover. Zoals een
prettig team en een dankbare parochiekern. Opgave kan bij Jeannette van Beek:
jeannettevbeek9@hotmail.com
Marinus Bierens

Striepseweg 4,4435 RL Baarland

Verzorgt de gehele uitvaart
met Zorg en Respect...

0113-639108
06-40484076

Parochiekern
SCHOUWEN-DUIVELAND

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

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

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

LIEF EN LEED
Overleden:
15 april Miep Brinckman uit Zierikzee,
96 jaar.
25 april Carine Wunsch-Neijzen uit
Zierikzee, 70 jaar.
1 mei Jopie Stouten-Kouijzer uit Bruinisse,
79 jaar.
6 mei M. v.d.Waart-Van de Guchte uit
Zierikzee, 106 jaar.
12 mei Jan Rentmeester uit Zierikzee,
88 jaar.
IN MEMORIAM CARINE NEIJZEN
Het was een schokkend bericht, toen we
hoorden, dat Carine Neijzen zo volkomen
onverwacht uit ons midden is weggenomen. We hebben haar leren kennen als
een vrouw met een groot hart, een hartelijke uitstraling en een grote gedrevenheid. Haar inzet voor de medemens, vooral
voor wie zich in een kwetsbare positie
bevond, was onvoorwaardelijk. Dat heeft
ze laten zie als tropenarts, naar Uganda

Uitvaartverzorging

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

Geldeloozepad 20, 4463 AJ Goes

(0113) 311 444
www.uitvaartzorgcentrum.nl
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uitgezonden door Memisa, maar ook als
verpleeghuisarts in Zierikzee. Ook haar
inzet voor het werk van de Caritas en voor
mensen die in de kreukels van de bureaucratie terecht kwamen getuigen van haar
geloof in de kracht van barmhartigheid,
zoals Jezus Christus dat heeft voorgeleefd.
In een interview in Parochienieuws in 2015
zei ze: 'De boodschap, het evangelie, blijft
mensen inspireren. Daarom zou er vanuit
de kerken nog meer aandacht moeten zijn
voor de actuele noden in onze samenleving: asielzoekers, vluchtelingen, mensen
die onthecht zijn, kwetsbare mensen in
verpleeghuizen.' We wensen haar man
en haar familie toe, dat ze troost mogen
vinden in de mooie herinneringen die ze
van Carine bewaren in hun hart. En wij
bidden dat Carine Neijzen nu bij God tot
vrede en voltooiing mag komen.
IN MEMORIAM CORRIE RENTMEESTER
Op 22 maart j.l. is Corrie Rentmeester de Jonge overleden.
Dat is niet alleen een groot verlies voor
Jan, haar echtgenoot en haar verdere
familie, maar ook voor de Parochie en de
K.B.O. waar zij samen heel trouw en zeer
betrokken bij waren. Altijd samen namen
zij deel aan allerlei activiteiten en kerkelijke vieringen. Aan het samenzijn kwam de
laatste periode een einde doordat Corrie
noodgedwongen moest gaan wonen in
verzorgingshuis "De Wieken" waar na een
werk- en zorgzaam leven op 22 maart een
einde is gekomen. Wij wensen de familie
kracht toe om in de zekerheid dat Corrie in
Gods liefde geborgen en veilig is.
AKTIE KERKBALANS
Beste medeparochianen,
Als parochie kern commissie waren wij

22

zeer verheugd dat velen van
u uw donatie aan de actie
Kerkbalans al hebben voldaan. Wat ons ook opviel dat sommige van
u dit jaar meer hebben gestort. Wij willen
u hiervoor extra bedanken. Deze extra’s
zorgen ervoor dat de financiële balans
weer enigszins wordt hersteld.
Een aantal parochianen hebben de jaarlijkse bijdrage nog niet overgemaakt. Wij
willen u vragen dit alsnog te doen. Zonder
uw financiële bijdrage zouden wij onze
reserves aan moeten spreken en dat
hebben we, door Corona, ook al in 2020
moeten doen en die pot slinkt zo wel heel
snel.

een Vesper worden verzorgd door Paul
Verbeek of Thaddy de Deckere. Hierbij
zal er, o.a. door financiële redenen, geen
muzikale ondersteuning zijn.
• In de maanden juli en augustus is er vanwege de vakantieperiode geen Vesper.
Of er na de zomervakantie weer opnieuw
een Vesper is wordt t.z.t. bekeken.

U kunt uw bijdrage storten op rekeningnummer NL63INGB0001285785 ten name
van Parochiekern Zierikzee onder vermelding Actie Kerkbalans 2021.

De kinderen zijn: Jenthe Marijnissen, Iris
Grunsven, Lina van Poppel, Jinte Bakker
en Eef Vermunt.

Zorg dat het werk van uw kerk door kan
gaan. Maak vandaag nog uw bijdrage
over. Bij voorbaat hartelijk dank hiervoor.
Met vriendelijke groet,
Namens de Parochiekerncommissie
Erik Steegmans
P.S. Wist u dat u met een periodieke overeenkomst met hetzelfde geld meer geeft?
Neem contact op met Jan Versaevel, hij
vertelt u er alles over.
MEDEDELINGEN
• Op 30 mei zal de werkgroep de zondagviering verzorgen.
• Op zondag van 20 juni zal er om 16:00 uur

HEILIGE COMMUNIE
Op 11 juli aanstaande om 14.00 uur mogen
vijf kinderen hun eerste Heilige Communie
doen in de Heilige Willibrorduskerk in Zierikzee. Heel enthousiast zijn ze gestart met
de voorbereidingen. Ze kijken erg uit naar
deze voor hen zo bijzondere dag.

CARITASKERN SCHOUWENDUIVELAND
Op zondag 2 mei j.l. werd onze parochie
gemeenschap opgeschrikt door het bericht
dat Carine Neijzen-Wunsch plotseling was
overleden in haar slaap. Carine was tot
voor kort voorzitter van onze caritas-kern
Schouwen Duiveland en secretaresse van
P.C.I. Pater Damiaan. Daarnaast vervulde
zij nog diverse andere functies.
Ook ging haar hart uit naar vluchtelingen
op ons eiland; een aantal van hen had haar
speciale aandacht en zij besteedde veel
aandacht en zorg aan hen. We verliezen in
haar een doortastende en bekwame vrijwilligster in onze parochie, die wij node
gaan missen. Wij wensen haar man Dick
enorm veel sterkte en hopen dat hij troost
en kracht mag vinden in zijn geloof.

KBO NIEUWS
Wat zijn we blij dat we u eindelijk weer
eens wat leuk nieuws kunnen brengen.
Er staan n.l. een flink aantal activiteiten op
de rol.
We gaan er dan natuurlijk wel van uit dat
het aantal besmettingen blijft dalen en de
versoepelingen blijven doorgaan.
Allereerst:
Koffieochtend op dinsdag 1 juni a.s. vanaf
9.30 uur in het parochiecentrum (PC).
Inloopmiddag op woensdag 16 juni vanaf
14.00 uur in het PC.
Jaarvergadering op woensdag 30 juni a.s.
in het parochiecentrum.
Koffieochtend op dinsdag 6 juli a.s. in het PC.
Dan zijn we van plan een “Coronabevrijdingsfeest”te organiseren en dat ziet
er in grote lijnen als volgt uit:
Zondag 25 juli a.s. een Pubquiz vanaf 13.30
in het parochiecentrum.
Dinsdag 27 juli a.s. koffieochtend met spelletjes, mogelijkheid tot een wandeling met
Nico Baart. Aansluitend een lunch voor
wie wil en om 13.30 uur gevolgd door een
fietstocht.
Donderdag 29 juli : klaverjasmiddag. Inloop
vanaf 12.45 uur. Start 13.00 uur
Zaterdag 31 juli: feestmiddag/avond met
een keur aan aktiviteiten. Details hierover
krijgt u later.
Een en ander nog steeds onder voorbehoud maar we gaan ervan uit dat een en
ander doorgang kan vinden;
Wij gaan er in ieder geval van uit dat een
ieder zich dan nog steeds aan de geldende voorschriften en regels houdt. Ook
dan kunnen we er een gezellige boel van
maken.
In de volgende nieuwsbrief krijgt u te
horen waar en bij wie u zich moet aanmelden voor de verschillende aktiviteiten.
VASTENACTIE 2021
Dit jaar hebben wij u via de Caritas Werkgroep Schouwen Duiveland gevraagd uw
bijdrage rechtstreeks naar Vastenactie
Den Haag over te maken. Wij hopen dat u
allen, net als voorgaande jaren, toen we
bij u de zakjes kwamen ophalen, net zo
gul geweest bent om uw bijdrage over te
maken. Jaarlijks lieten wij u na verloop
van tijd dan weten wat de aktie opgebracht had, dit kan nu helaas niet omdat
wij daar geen inzicht in hebben. Toch
kunnen wij u wel iets leuks meedelen n.l.
dat de kinderen van de Willibrordusschool
zich niet onbetuigd hebben gelaten en
door middel van de klussenkaart allerlei
karweitjes gingen uitvoeren bij oma’s en
opa’s, ooms en tantes en wie weet bij wie

nog meer. Daarmee hebben ze maar liefst
€ 418,80 bij elkaar geklust. Dat is toch wel
een heel geweldige prestatie. Juf Trudy
zorgt ervoor dat dit prachtige bedrag
bekend gemaakt wordt op school en bij
deze willen we alle kinderen ontzettend
hartelijk bedanken voor hun inzet. In de
box achterin de kerk werd € 47,-- gedoneerd zodat we in totaal €465,80 naar Vastenactie Den Haag hebben overgemaakt.
Mocht u alsnog uw bijdrage willen overmaken dan graag naar
NL 21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenaktie
Den Haag.
Hartelijk dank voor uw bijdrage.

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

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

Caritas Werkgroep Schouwen Duiveland
ONZE LIEVE VROUWE OP ZEE KERK
Zoals jullie
woensdag 12 mei
in de PZC hebben
kunnen lezen is
onze R. K. toeristen
kerk in Haamstede
nog zeer levendig.
Op Hemelvaartsdag
waren de eerste
voorzichtige Duitse
toeristen en vele
kerkgangers hiervan getuigen. Dirigent
en organist Wim Boer verraste ons met
een pro deo uitvoering met 5 enthousiaste
koorleden. Wat hebben we genoten van
Peter, Ron, Piet, Arthur en Sem. Vooral
het Sabat Mater was indrukwekkend en
ontroerend. Pastor Noéla Polet was voorganger en zij zette ons weer met beide
benen in de problematiek van deze tijd.
Pastoor Fons sprak aan het eind van de
viering de zegebede uit en gaf ons de
zegen.
Tijdens het koffie uurtje op de patio zei
iemand: Ik heb genoten, maar ik ben
vooral verrast: “Elke zondag iets speciaals. Palmzondag met Jeanine als voorganger en Kees van de Woude voor de
muzikale ondersteuning. Pasen: pastor
Ton Bun met Elvira als ondersteuning en
David en Jos als cantor. 11 april aalmoezenier Heinrichs met dirigent Wim Boer en
enkele koorleden. 18 april pastor Rens met
gitaar muziek. 25 april pastor Ineke van
de Par met solo zang. 2 mei pastor Noéla
Polet met solo zang van pastoor Fons en
toerist Marianne. 9 mei wederom Ineke
met muzikale begeleiding door Elvira en
zang van Jos en Henny.
We laten ons de komende weken
wederom verrassen.

Specialist in PVC vloeren

RUBEN DE JONGE

Heerenstraat 9
0113 351311
Www.totaalwonendejonge.nl

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

WWW.PAREE.NL

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
pastor team@zeelandnet.nl
Openingstijden Pastoraal Centrum:
van di t/m vrij van 10.00 tot 12.00 uur
PASTORAAL TEAM
- 	 Fons van Hees, pastoor
tel. 06-1328 1235
avanhees@zeelandnet.nl
- Thaddy de Deckere, parochievicaris
T: 06-26276050
E: thaddeusmhm@gmail.com
- Alida van Veldhoven, pastoraal werkster,
teamleider
T: 06-29 373 102
E: alidavanveldhoven@gmail.com
- 	Wiel Hacking, pastoraal werker,
tel. 06-17598152
wielhacking@gmail.com
- 	 Ria Mangnus, pastoraal werkster
tel. 06-42360493
r.mangnus@rkwalcheren.nl
-	Paul Verbeek, wnd. pastoor
Tel: 06-83215322
pverbeek@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
- Drukkerij Driedijk
Noordland 3, 4451 RP Heinkenszand
tel. 0113-561942
info@drukkerijdriedijk.nl
www.drukkerijdriedijk.nl
Nr. 5 (zomernummer eind juli-augustus)
Inleveren kopij voor zondag 4 juli
Distributie vrijdag 16 juli
Nr. 6 verschijnt op vrijdag 27 augustus
Kopij moet binnen zijn op zondag 15 augustus.
Voor algemeen parochienieuws zendt u de
kopij naar parochienieuws@zeelandnet.nl of
neemt u contact op met de hoofdredacteur.

HOOP als bewuste keuze (11)
Met de zomer in aantocht kijken we uit
naar die periode van het jaar waarin we
gewoonlijk veel buiten vertoeven. We zien
uit naar vakantie en maken fietstochten en
wandelingen in de natuur om te genieten
van landschap, planten, dieren, natuurverschijnselen, pittoreske steden en dorpen.
Waar de een zich kan verwonderen over
zoveel moois zal de ander het gevoel
ervaren van een lege batterij die weer
wordt opgeladen. Hierdoor krijgen we
volop energie, nieuwe ideeën en zin in de
toekomst.
In de jaren zestig werd door Frans Eykans
en Ignace de Sutter op Psalm 19 een lied
gecomponeerd dat een ode brengt aan
de schepping en de luister van God en de
regels die gelden voor een goed en zinvol
leven, de tien geboden.
Wanneer ik door de velden ga
en zon en hemel gadesla,
dan weet ik, Heer, hoe groot Gij zijt,
en buig mij voor Uw Majesteit.
U zingt mijn ziel op blijde toon:
mijn God, Gij zijt oneindig schoon.
Gij tooit de feestelijke zon
gelijk een jonge bruidegom,
die als een reus zijn tocht begint
en alles met zijn gloed doordringt.
U zingt mijn ziel op blijde toon:
mijn God, Gij zijt oneindig schoon.
Wanneer mijn ziel uw wet beleeft,
uw heilzaam woord mij vreugde geeft;
uw wet is als een heerlijk licht,
dat veilig mijne schreden richt.
U zingt mijn ziel op blijde toon:
mijn God, Gij zijt oneindig schoon.
Het is duidelijk dat de kerk, de maatschappij en de wereld in zwaar weer verkeren. Het veelzeggende woord ‘crisis’
wordt geregeld in de mond genomen. Veel
daarvan heeft menselijke oorzaken. We
nemen het waar en voelen ons nauwelijks
opgewassen daar wat aan te doen. Toch
vraagt dat van ons een eigen, persoonlijke opvatting, een gedachtewisseling met
anderen, een politieke keuze en actie. We
hebben in deze Goddelijke schepping een
opdracht te vervullen die verder gaat dan
de zorg om ons eigen bestaan. De apostel
Paulus schrijft daar regelmatig over in
zijn brieven (zie o.m. Rom 1:1-7, 1Kor 1:182:9, Ef 1:15-23 en 1Tes 1:2-8). Hij brengt in
zijn brieven de ware betekenis van het
Evangelie tot bij de mensen van zijn tijd,
maar spreekt ook tot ons vandaag de dag.

We kunnen niet volledig mens zijn
zonder de hulp van God. Door de komst
van Jezus Christus kennen we zijn boodschap, zijn leven, zijn dood en verrijzenis
en daardoor is er hoop. Jezus toont ons
de weg naar God onze Vader. Door de
H. Geest hebben we hoop op een betere
wereld en ontvangen we de kracht ons
daarvoor in te zetten, ieder naar eigen
vermogen (Tit 2:11-15). Wanneer we ons
verdiepen in de blijde boodschap van het
Evangelie en zo de kern van het geloof
ontdekken hoeven we niet sprakeloos
of machteloos te zijn en kunnen we ook
anderen met woord en daad inspireren.
Dat is de opdracht voor allen die van hun
geloof ‘werk’ willen maken en samen met
anderen op zoek gaan met vragen als: wie
is God? Wat leert ons het Evangelie? Wie
zijn wij als mens in Gods schepping?
De kerk is zich ervan bewust dat evangeliseren een opdracht is voor alle gelovigen. Daarom wordt in het kader van de
Missionaire Parochie door het bisdom en
de parochies een aanbod van activiteiten
gedaan die ons op weg kunnen helpen
naar vernieuwing van het geloofsleven.
Bedoeld voor ieder die verdieping zoekt
en zijn overtuiging in de komst van ‘Gods
Koninkrijk’ - van een wereld voorbij de
crisis - wil uitdragen (Op 22:1-5).
J.M. (Han) Bleyenbergh
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