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Inleidend woord van de hoofdredacteur…
In mijn studentenjaren merkte ik dat de neiging van veel woorden gebruiken om iets duidelijk te maken bij mij
relatief meer aanwezig was, dan bij anderen. Een leraar Duits gaf het aan via een citaat van Goethe: “In der
Beschränkung zeigt sich erst der Meister." (In de beperking toont zich pas voor de eerste keer de meester).
Laat ik me dat eens ter harte nemen en trachten u in maximaal 400 woorden duidelijk te maken waar ik heen wil..

BEPERKINGEN
NIEUWS IS NET ALS VERSE WAREN: BEPERKT HOUDBAAR.
Bij het teruglezen van eerdere edities van Parochienieuws merk ik
dat evenementen uit de afgelopen periode vooral werden gekenmerkt door ‘onder voorbehoud’. Nu het virus schijnbaar aan kracht
inboet en gevaccineerde personen zich vrijer voelen, gaan sommigen de perken eerder te buiten en denken dat alles weer als van
ouds kan. Maatregelen werden vooral als een keurslijf gezien en
niet als een harnas om infecties buiten de deur te houden. Zeker
in de laatste periode (mei-juni 2021) werden voorschriften bijna
wekelijks bijgesteld en dat leverde weer onverschilligheid op bij
hen die kleine aanpassingen niet chronologisch af wilden wachten:
grote stappen – snel thuis.
KANSEN EN BEDREIGINGEN, OF JUIST ANDERSOM?
In een gesprek met een echtpaar dat bewust de keuze hadden
gemaakt om van een grote woning over te stappen naar een ‘tiny
house’ bekroop me – na bewondering voor die stap- snel een
angstgevoel om zelf zoveel te moeten verliezen/loslaten. Juist zij
zagen dat anders: neem alleen mee wat je nodig hebt en leef daardoor bewuster!

NIET HET VELE IS GOED, MAAR
HET GOEDE IS VEEL..
Overdaad schaadt, maar als men
zich dat minder bewust is, voelt
‘schraalheid’ wel snel pijnlijk aan.
Een oerwoud aan regels kan een
gevoel van veiligheid geven, totdat
blijkt dat niemand er veel van snapt
en men weer verzeild raakt in een
jungle waar vooral de wil van de
sterkste telt.
INLEVEREN OF TERUG NAAR KERNWAARDEN?
In kerkelijk opzicht voelen we vooral te moeten inleveren: kerken
sluiten; pastorale zorg wordt als minder nabij ervaren, kerkdiensten
worden vooral op afstand gevolgd en leveren vervolgens te weinig
elan op om samen echt door te gaan. Ook hier is het goed om kaf
en koren te scheiden. Alles bij het oude laten kan niet meer; vooruitkijken en kritisch bezien wat er echt toe doet, kan een verrassende en rijkere kijk op de diepere zin van geloof opleveren.

PAROCHIENIEUWS EN BEPERKINGEN
Sinds een aantal jaren komt ons parochieblad acht keer per
jaar uit. De oplage daalt en ligt momenteel rond de vierduizend
exemplaren die door vrijwilligers over de acht parochiekernen
worden verdeeld. Daarnaast versturen we edities naar diverse
belanghebbende personen en gezaghebbende instanties en naar
bedrijven die ons geldelijk ondersteunen.
De redactie heeft via een vragenlijst diverse punten nagelopen
die onder meer betrekking hebben op redactionele bevoegdheden, betrokkenheid van kernen, relatie met pastoraal team,
bestuur en vrijwilligers en -niet onbelangrijk- de visie voor de
toekomst. Het voortbestaan van een magazine naast de digitale
versie binnen de website van de H. Pater Damiaanparochie wordt
nog steeds als een aanvulling/verrijking gezien en zeker niet

als een aanhangsel. Veel parochianen/lezers grijpen makkelijker-sneller naar het blad dan het raadplegen van de website.
Alle redactieleden gaven aan hun inzet te blijven tonen in de
voorbereiding en opmaak van het huidige aantal nummers per
jaargang. Het bestuur ondersteunt dit en zal voorlopig de kosten
van een jaargang blijven voorfinancieren. Uiteindelijk betalen
de parochiekernen hun eigen afname aan bladen. De komende
periode, waarin veel veranderingen op stapel staan, zullen door
bestuur en redactie worden aangegrepen om lezers op de hoogte
te houden van al hetgeen een rol kan gaan spelen bij uiteindelijke
besluitvorming inzake toekomstplannen.
Richard Gielens, hoofdredacteur PN

Bestuurskatern

SAMENSTELLING PASTORAAL TEAM
De parochiebesturen ‘Boven de
Schelde’ hebben met het bisdom
gesproken over de samenstelling van
het team. Het bisdom heeft pastoraal
werker Geerten Kok gevraagd om gedurende een half jaar het pastoraal team te komen versterken.
Geerten Kok is werkzaam voor de staf van het bisdom Breda.
De laatste maanden gaf hij al ondersteuning aan het pastoraal
team. Hij wordt tot het einde van dit jaar voor een vierde van zijn
werktijd lid van het pastoraal team. Geerten zal met name de
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taak van teamleider vervullen en daarmee Alida van Veldhoven
gelegenheid geven om zich in het komend half jaar op pastoraalinhoudelijke taken te richten. Pastoraal team en besturen zijn blij
met deze ondersteuning, maar realiseren zich ook dat er meer
stappen moeten worden gezet. De besturen spreken met het pastorale team over de taakbelasting en over de vraag welke activiteiten in onze parochies moeten en kunnen worden voortgezet.
Daarnaast blijven we met het bisdom in gesprek over verdere
aanvulling van ons team, na het vertrek van pastoraal werker
Wiel Hacking wegens zijn pensionering.

Bestuurskatern

VAN DE BESTUURSTAFEL
Op 15 juni kwam het parochiebestuur weer
(na lange tijd) fysiek bijeen in Goes. De
navolgende punten werden besproken:
• Start financiële commissie; deze adviesgroep, bestaande uit leden van diverse
parochiekerncommissies is op 21 juni
voor het eerst samengekomen en hebben
een actielijst opgesteld met aandachtspunten voor de nabije toekomst.
• Herbestemming kerkgebouwen in de
toekomst; in stappen waarin overlegmomenten met parochiekerncommissies
en parochianen zijn opgenomen, zal het
bestuur een advies moeten voorleggen
aan de bisschop, waarbij de centrale
vraag is: ‘Welke kerkgebouwen blijven
in de nabije toekomst als kerk functioneren en welke krijgen wellicht een
andere functie?’ De eerste verkenningen

binnen het bestuur zijn besproken en tal
van opmerkingen worden in een voorgenomen besluit verwerkt, alvorens men
de volgende stap wil zetten. Het spreekt
voor zich dat dit proces met volle aandacht nauwgezet wordt doorlopen en dat
emotie en ratio snel door elkaar kunnen
gaan lopen bij uiteindelijke voorstellen.
Het bestuur zal in eerste instantie via
publicaties de parochianen zoveel mogelijk betrekken.
• Stand van zaken automatisering pastoraal centrum Goes.
• Machtigingen en aanvragen van parochiekernen richting bisdom Breda.
• Uniformering begraafplaatstarieven
binnen onze parochie.
• Actuele situatie pastoresteam; door
ziekte en pensionering wordt het team

momenteel ernstig gehinderd in activiteiten ontplooien. Vanuit het bisdom
is vicaris Paul Verbeek al langere tijd
toegevoegd als interim-pastoor voor
beide parochies Boven de Schelde en
is pastoraal werker Geerten Kok bereid
gevonden om parttime mee te werken
binnen ons team.
• Opstart opleiding pastoraal assistenten;
het ligt in de bedoeling om vrijwilligers te
benaderen om pastorale taken te kunnen
ondersteunen. De opleiding wordt vanuit
het bisdom/Bovendonk uitgevoerd. De
totale opleiding duurt drie jaar, waarin
studiebelasting en stage zijn opgenomen.
• Extra overlegmomenten met voorzitters
parochiekerncommissies en bestuur
inzake voortgang en toekomst H. Pater
Damiaanparochie.

TOEKOMST KERKGEBOUWEN II
In de vorige editie van Parochienieuws gaf
ik aan dat de exploitatierekening van onze
parochie in 2020 ondanks al uw welwillende bijdragen wederom met een tekort
eindigt. Precieze getallen heeft onze penningmeester pas in de volgende editie van
PN, maar het tekort over 2020 bedraagt
rond de € 150.000. Dat is ruim € 60.000
meer dan het verlies over 2019. Dit verlies
wordt wederom opgevangen binnen onze
reserves, maar het geeft aan dat ondanks
alle inspanningen we niet in staat zijn om
in de huidige constellatie een gezonde
jaarrekening te laten realiseren.
We hebben een financiële commissie
ingesteld, die als eerste opdracht heeft
gekregen om eens goed te kijken naar
inkomstenbronnen die nog niet benut
worden of beter benut kunnen worden.
Tegelijkertijd is de Agendacommissie van
het parochiebestuur bezig om te kijken
naar onze 8 kerkgebouwen in onze 8 parochiekernen. Duidelijk is dat wij niet in staat
zijn om deze gebouwen alle acht open te
houden zonder dat we binnen een tiental
jaren al onze reserves hebben verbruikt.
De Agendacommissie bespreekt in de
volgende vergadering van het parochiebestuur een voorgenomen besluit om een
aantal kerken te gaan sluiten. Let wel, het
gaat om een voorgenomen besluit. Leidend
in de afweging tussen de verschillende

kerken zijn de lokale geloofsgemeenschappen. Er wordt in de afweging vooral
gekeken naar de vitaliteit en zelfdragendheid van de lokale geloofsgemeenschap,
de levende kerk.
Nadat het parochiebestuur daarover vergaderd heeft en het voorgenomen besluit
genomen heeft worden de parochiekerncommissies over de inhoud geïnformeerd
in een extra vergadering. Vervolgens gaat
het voorgenomen besluit naar onze bisschop in Breda. De bisschop zal dat voorgenomen besluit dan bestuderen en, van
adviezen voorzien, terugsturen aan het
parochiebestuur. Vervolgens zal het
parochiebestuur u, als direct betrokkene,
informeren en u de gelegenheid bieden
om uw mening over het voorgenomen
besluit aan het parochiebestuur kenbaar
te maken. Vermoedelijk zal dat al dit najaar
gaan gebeuren.
Het voorgenomen besluit wordt dan
met medeneming van uw reacties in het
parochiebestuur opnieuw besproken en
omgezet in een definitief besluit. Daarna
wordt dit besluit aan de bisschop aangeboden, die het definitief besluit vaststelt.

deze kerken. Mijn verwachting is dat het
nog wel enkele jaren kan duren voordat
een kerk gesloten wordt. Ook zal de fasering voor elke betrokken kerk verschillen.
Het gaat in dezen vanaf het begin om
uiterst pijnlijke beslissingen, waar ook
emoties van u mee gepaard zullen gaan.
Het parochiebestuur zal haar best doen
om de hele proces en de afwegingen
daarbij voor u zo transparant mogelijk te
maken. Dat zal de uitkomsten voor u waarschijnlijk niet verzachten.
Met alleen het sluiten van kerkgebouwen
zijn wij er als parochie niet. Dat is alleen
uitstel van volgende defensieve maatregelen. Wij zullen ook moeten gaan bouwen
aan de levende kerk om onze geloofsgemeenschap weer bruisend en vitaal te
krijgen. Daar ligt een hele opgave voor ons
allen, als parochiaan, vrijwilliger, commissielid, bestuurder of als lid van het pastorale team!
Victor Slenter, Vicevoorzitter

Daarna volgt de onttrekking van de geselecteerde kerken aan de erediensten door
de bisschop en vervolgens de sluiting van
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Als er veranderingen zijn hopen wij die zo spoedig als mogelijk is aan u te laten weten.
Rooster wordt bijgehouden op de website van het pastoraal team:
www.paterdamiaanparochie.nl/kerkdiensten-liturgische-kalender/

Donderdag 14 juli

09.30 uur Haamstede
Liturgiegroep
Lauden
Zaterdag 17 juli

19.00 uur Heinkenszand
Liturgiegroep
Viering van W&C
Dameskoor
Zondag 18 juli

16e zondag door het jaar
09.00 uur 's-Heerenhoek
Liturgiegroep
Viering van W&C
Dames en Herenkoor
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
R.Mangnus
Viering van W&C
Con Dios
11.00 uur Haamstede
Liturgiegroep
Viering van W&C
11.00 uur Kwadendamme
L.Peeters
Eucharistieviering
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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Zaterdag 24 juli

19.00 uur 's-Heerenhoek
P.Verbeek
Eucharistieviering
Missicanto
Zondag 25 juli

17e zondag door het jaar
09.00 uur Heinkenszand
N.Polet
Viering van W&C
Herenkoor
09.15 uur Zierikzee
Liturgiegroep
Willibrorduskoor
09.30 uur Ovezande
Liturgiegroep
Viering van W&C
Pius X
09.30 uur Hansweert
Th.de Deckere
Eucharistieviering
10.45 uur Lewedorp
N.Polet
Viering van W&C
Eligiuskoor
11.00 uur Kwadendamme
Liturgiegroep
Viering van W&C
St. Caecilia
11.00 uur Goes
J.Voeten
Eucharistieviering
Herenkoor
11.00 uur Haamstede
Liturgiegroep
Viering van W&C
Dinsdag 27 juli

09.30 uur Goes
H.Buijssen
Eucharistieviering
Donderdag 29 juli

09.30 uur Haamstede
Liturgiegroep
Lauden
Zaterdag 31 juli

19.00 uur Kwadendamme
P.Verbeek
Eucharistieviering
Singing Voices

Zondag 1 augustus

18e zondag door het jaar
09.00 uur 's-Heerenhoek
R.Mangnus
Viering van W&C
Dames en Herenkoor
09.15 uur Zierikzee
N.Polet
Viering van W&C
Willibrorduskoor
09.00 uur Heinkenszaand
Liturgie Groep
Viering van W&C
Herenkoor
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
Con Dios
11.00 uur Goes
V.Schoenmakers
Eucharistieviering
Herenkoor
11.00 uur Haamstede
N.Polet
Viering van W&C
Dinsdag 3 augustus

09.30 uur Goes
H.Buijssen
Eucharistieviering
Donderdag 5 augustus

09.30 uur Haamstede
Liturgiegroep
Lauden
Zaterdag 7 augustus

19.00 uur Ovezande
A.van Veldhoven
Viering van W&C
Pius X
19.00 uur Heinkenszand
P.Verbeek
Eucharistieviering
Free Spirit
19.00 uur Lewedorp
W. Tobé
Viering van W&C
Eligiuskoor

Kerkdiensten
Zondag 8 augustus

19e zondag door het jaar
09.00 uur 's-Heerenhoek
Liturgiegroep
Viering van W&C
Dames en Herenkoor
09.15 uur Zierikzee
Liturgiegroep
Viering van W&C
Willibrorduskoor
09.30 uur Hansweert
A.van Veldhoven
E. Tramper
Oecumenische
Openluchtviering
11.00 uur Kwadendamme
A.van Veldhoven
Viering van W&C
11.00 uur Goes
J.Voeten
Eucharistieviering
Con Amore
11.00 uur Haamstede
Liturgiegroep
Viering van W&C

10.45 uur 's-Heerenhoek
R.Stobbelaar
Viering van W&C
Orgelspel en Cantor
11.00 uur Kwadendamme
R.Mangnus
Viering van W&C
St. Caecilia
11.00 uur Haamstede
Th.de Deckere
Eucharistieviering
11.00 uur Goes
J.Voeten
Eucharistieviering
Herenkoor
Dinsdag 17 augustus

09.30 uur Goes
H.Buijssen
Eucharistieviering
Donderdag 19 augustus

09.30 uur Haamstede
Liturgiegroep
Lauden
Zaterdag 21 augustus

Dinsdag 10 augustus

09.30 uur Goes
H.Buijssen
Eucharistieviering

19.00 uur Heinkenszand
Th.de Deckere
Eucharistieviering
Dameskoor

Donderdag 12 augustus

Zondag 22 augustus

09.30 uur Haamstede
Liturgiegroep Lauden
Zaterdag 14 augustus

19.00 uur Lewedorp
Th.de Deckere
Eucharistieviering
Con Dios
19.00 uur Ovezande
P.Verbeek Eucharistieviering
Pius X
Zondag 15 augustus

Maria ten Hemelopneming
09.00 uur Heinkenszand
R.Stobbelaar
Viering van W&C
Dameskoor
09.15 uur Zierikzee
Th.de Deckere
Eucharistieviering
Willibrorduskoor
09.30 uur Hansweert
R.Mangnus
Viering van W&C

21e zondag door het jaar
09.00 uur 's-Heerenhoek
Th.de Deckere
Eucharistieviering
Herenkoor
09.15 uur Zierikzee
A.van Veldhoven Viering
van W&C
Willibrorduskoor
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
A.van Veldhoven Viering
van W&C
Eligiuskoor
11.00 uur Kwadendamme
R.Stobbelaar
Viering van W&C
St. Caecilia

11.00 uur Haamstede
Liturgiegroep
Viering van W&C
11.00 uur Goes
V.Schoenmakers
Eucharistieviering
Con Amore
Dinsdag 24 augustus

09.30 uur Goes
H.Buijssen
Eucharistieviering
Donderdag 26 augustus

09.30 uur Haamstede
Liturgiegroep
Lauden
Zaterdag 28 augustus

19.00 uur 's-Heerenhoek
R.Mangnus
Viering van W&C
Missicanto
Zondag 29 augustus

22e zondag door het jaar
09.00 uur Heinkenszand
R.Mangnus
Viering van W&C
Herenkoor
09.15 uur Zierikzee
G.Kok
Viering van W&C
Willibrorduskoor
09.30 uur Ovezande
Bisschop J.Liesen
Eucharistieviering
Pius X
09.30 uur Hansweert
Th.de Deckere
Eucharistieviering
10.45 uur Lewedorp
Liturgiegroep
Viering van W&C
Eligiuskoor
11.00 uur Kwadendamme
R. Mangnus
Viering van W&C
Singing Voices
11.00 uur Haamstede
G.Kok
Viering van W&C
11.00 uur Goes
Bisschop J.Liesen
Eucharistieviering
Herenkoor
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HOE GAAT HET MET DE PASTOOR?
Beste medeparochianen
Dinsdag 22 juni ben ik bij Dr. Jobse
geweest. De PET- scan
heeft uitgewezen dat
ik genezen ben van de
lymfeklierkanker. Vlag
uit en bazuingeschal en
God en de dokter lof. Ik

ben heel dankbaar. En u, als medeparochiaan ben ik ook heel dankbaar vanwege
jullie support en gebed voor mij. Op 7 september ga ik terug naar de dokter ter controle. Maar dan ben ik inmiddels op 21 juli
ook bij de revalidatiearts geweest die me
dan waarschijnlijk een revalidatie-route
zal hebben voorgesteld. Ondertussen zal ik

ook bij de longarts zijn geweest om te vernemen of zij nog vooruitzichten biedt. Dat
zal aanleiding geven om een datum vast te
stellen waarop ik opnieuw (gedeeltelijk?)
zal gaan werken.
Met dank en hartelijke groeten,
Pastoor Fons van Hees

EEN JAAR ZIGZAGGEN DOOR TWEE STROMEN LAND
“Toen zei Jezus: laten
we (…) gaan naar
de dorpen hier in de
omtrek, zodat Ik ook
daar het goede nieuws
kan brengen.” (Marcus
1, 38)
foto PZC.
Corona was al ruim twee maanden oud in
Nederland toen ik op 1 juni vorig jaar aantrad als zesde lid van het Pastorale Team.
Het was een gelukkige omstandigheid dat
er na een volledige op-slot-situatie voor
Nederland weer 30 mensen in kerken
mochten worden toegelaten voor de erediensten. Als herder wil je toch schapen
hebben om voor te zorgen, nietwaar? Het
was ook een meevaller dat dit aantal per 1
juli omhoog ging naar maximaal 100, mits
de grootte van de kerk dit toeliet. Mijn officiële installatie op zondag 5 juli in Goes
kon toen toch plaatsvinden in het bijzijn
van een vertegenwoordiging van mensen
uit alle gemeenschappen van de beide
parochies: de H. Pater Damiaan parochie
en H. Maria parochie. Het werd een mooie
en inspirerende viering geleid door pastoor Fons van Hees, en met diaken Egbert
Bornhijm die namens bisschop Liesen de
installatie verrichtte.

Het plan was dat ik eerst enkele maanden
in Burgh-Haamstede zou gaan wonen, en
vervolgens zou verhuizen naar de pastorie
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naast de Petrus en Paulus kerk in Middelburg die nog gereed moest worden
gemaakt. Zo is het ook geschied, zij het
met enige vertraging, want de pastorie in
orde maken bleek een grotere klus dan
aanvankelijk voorzien. Enkele dagen voor
Kerstmis kon ik daar mijn intrek nemen.
De periode waarin op Schouwen-Duiveland woonde gaf mij de kans enigszins
vertrouwd te geraken met dat prachtige
deel van Zeeland. Met name de Kop van
Schouwen was een ware ontdekking voor
mij, van een unieke combinatie van bos,
strand, duinen en uitgestrekte akkers,
waarheen jaarlijks tienduizenden toeristen en honderdduizenden vogels van
heinde en ver de weg weten te vinden.
Ik ondervond de warme verwelkoming
door pastoor Van Hees en de leden van
de Werkgroep Haamstede als een ware
zegen. De band met hen groeide al snel
uit tot een van vriendschap. Zij hielpen mij
met praktische dingen die ik nodig
had en bij hen kon ik terecht met vragen
die ik had.
Op verzoek van de werkgroep begonnen
we na een poosje met een doordeweekse
eucharistie viering. Daar werd wat later
de viering van de Lauden aan toegevoegd,
voorafgaand aan de eucharistie en geleid
door een lid van de werkgroep. Deze (her-)
ontdekking van de Lauden ofwel Morgengebed is wellicht iets wat andere kernen
in onze parochies serieus kunnen overwegen als een manier om de weelde van

de Psalmen en van het Woord van God
aan te boren, als bron van inspiratie en
daarmee ook van vreugde. Die vreugde,
die een gave is van de Geest, werkt aanstekelijk en zorgt klaarblijkelijk voor een
aantrekkingskracht die uitgaat van de
geloofsgemeenschap.
In Haamstede heeft zich op deze manier
een hecht groepje gevormd en hoewel ik
nu al een half jaar weg ben uit Haamstede,
wordt deze doordeweekse bijeenkomst
doorgezet als iets wat heel waardevol is
voor het bestaan en ook voor het voortbestaan van de geloofsgemeenschap.
Het ontspannen samenzijn na de viering
gaf ons de kans om elkaar beter te leren
kennen, te waarderen, en elkaar met
woord en daad te ondersteunen.
Dit ontspannen samenzijn na afloop
van een gezamenlijk gebed of viering
beschouw ik als een essentieel aspect
van kerk-zijn in onze dagen. Ik denk dat
het belang daarvan nogal eens wordt
onderschat. Met het kleiner worden van
de geloofsgemeenschappen is het des te
belangrijker dat we het belang ervan (her-)
ontdekken. Het is overigens iets wat vanaf
de vroegste tijden van de kerk een integraal aspect was van gelovig zijn. In het
Nieuwe Testament wordt dit aspect aangeduid met het Griekse woord ‘koinonia’,
ofwel gemeenschapszin. (Zie: Handelingen van de Apostelen 2, 43-47). Dit past
naadloos bij het denken over parochie
vernieuwing, en het toegroeien naar een
Missionaire Parochie waarover we regelmatig horen.
Corona heeft niemand van ons onberoerd
gelaten, maar sommige mensen hebben
aanzienlijk meer geleden door de pandemie dan anderen. Naast de negatieve
effecten van het Covid-19 heeft het virus
ook onverwachte positieve dingen teweeg
gebracht, o.a. zijn we wat langzamer gaan
leven, en hebben zodoende wat meer
tijd gekregen voor onszelf, voor elkaar,

Pastoraal Katern
en wellicht ook voor God. De vraag die
zich aan ons allen opdringt is: welke zijn
de lessen die we kunnen trekken uit de
ervaring van Corona /het Covid-19 virus?
Teruggaan naar ‘het oude normaal’ kan
geen optie zijn. Het ‘nieuwe normaal’ moet
iets beters worden!
Tijdens de eerste zeven maanden in de
twee parochies ‘Boven-de-Schelde’ heb
ik natuurlijk niet alleen kennis gemaakt
met de kernen Haamstede en Zierikzee,
maar ook met de overige negen geloofsgemeenschappen. Ik heb vele mensen
ontmoet, en dat gaat nog steeds door. Het
combineren van namen en gezichten lukt
me soms, maar bij velen van de mensen
die ik herken kan ik nog steeds niet
zomaar de juiste naam zeggen. Dat zal nog
wat meer tijd vergen.
De verhuizing naar Middelburg is vlot verlopen. Een oude middelbare school vriend
bood spontaan aan om met zijn vrachtwagentje mijn boeltje van Haamstede naar
Middelburg te brengen, pro Deo. Sindsdien heb ik van diverse mensen daadwerkelijke hulp ondervonden bij het inrichten
van de pastorie als mijn nieuwe woonst. Ik
wil het noemen van namen hier vermijden
vanwege het gevaar dat ik dan iemand
zou overslaan. Maar aan allen zeg ik bij
deze: weet dat ik uw hulp zeer waardeer:
hartelijke dank!
Ik ben intussen mijn draai in Middelburg
redelijk goed aan het vinden. Naarmate
ik bekender wordt met het ingewikkelde
stratenplan, en mensen leer kennen, voel

ik mij er meer op mijn plek. Intussen wordt
de pastorie ook meer en meer de plaats
waar ik mij thuis voel. Ik besef dat het
voor een aantal mensen moeilijk was om
niet langer automatisch gebruik te kunnen
maken van of toegang te hebben tot de
pastorie voor diverse activiteiten. Ik hoop
dat deze mensen zich intussen enigszins
verzoend hebben met de nieuwe situatie.
Het is zoals met zovele dingen: veranderingen hebben zowel voor- als nadelen.
Mijn ‘ontdekkingsreis’ in het gebied
Boven de Schelde gaat voort. Niet zozeer
wat betreft de geografie, maar meer
wat betreft het ontdekken van noden bij
de mensen en bij de geloofsgemeenschappen, alsook de kansen die er liggen
om mensen te helpen meer een meer missionaire leerlingen van Jezus te worden.
Want alleen als u en ik meer missionair
worden, kunnen we toegroeien naar het
worden van een Missionaire Parochie: een
geloofsgemeenschap waarin de Verrezen
Heer haast tastbaar aanwezig is door zijn
Geest die zijn gaven schenkt aan allen.
Zorgpunten zijn er zeker, en sommige zijn
aanzienlijk. Die kent u zelf ook en daar ga
nu even niet op in. Maar ik ontwaar ook
vele hoopvolle tekenen, klein of groot.
Enkele daarvan die mij meteen te binnen
schieten zijn: = de vele mensen die zich
wekelijks, zo niet dagelijks, inzetten voor
allerlei dingen die er in elke parochie
omgaan. Ik heb er een enigszins dubbel
gevoel bij om in dit verband het woord
‘vrijwilliger’ te gebruiken. Hoewel het een

handig en correct woord kan zijn, zou het
kunnen leiden tot een tweedeling in de
gelovigen: ‘vrijwilligers’ en ‘niet-vrijwilligers’. In mijn optiek heeft ieder die zich
rekent tot de gemeenschap van Jezus
iets bij te dragen aan het leven van die
gemeenschap.
Ik wil graag afsluiten met het uiten van
mijn dankbaarheid aan de vele mensen in
‘Boven-de-Schelde’ die ik heb mogen ontmoeten in het afgelopen jaar, en die door
hun vriendelijkheid en /of hun daadwerkelijke steun en gastvrijheid mij geholpen
hebben me welkom te weten. Ik meen
in deze mensen een bereidheid waar te
nemen om mee te werken aan de aanzienlijke taak die voor ons ligt, namelijk om – nu
de versoepelingen van de maatregelen door
lijken te zetten – weer opnieuw leven te
blazen in onze eigen geloofsbeleving thuis,
in het gezin, in de kernen en in de parochies als een organisch geheel. Ons streven
moge zijn om niet slechts het niveau van
gemeenschap te bereiken van voor Corona,
maar om dat niveau te overtreffen!
Met een levend geloof in onze Verrezen
Heer Jezus Christus, en een positieve
visie voor onze parochies op Noord- en
Zuid-Beveland en Schouwen-Duiveland enerzijds, en op Walcheren anderzijds, mogen wij tezamen met vertrouwen
mee blijven bouwen aan de Katholieke
Gemeenschap in deze regio als voorbode
van en vindplaats van het Rijk van God.
pater Thaddy de Deckere

AFSCHEID WIEL HACKING
Met een mini symposium in de H. Willibrorduskerk in ’s-Heerenhoek werd op
zaterdag 19 juni jl. afscheid genomen van
Wiel Hacking als pastoraal werker van
het Samenwerkingsverband Boven de
Schelde.
Tekst: Han Bleyenbergh
Door Coronamaatregelen was er plaats
voor ongeveer honderd gasten. Overige
betrokkenen en belangstellenden waren
in de gelegenheid om de bijeenkomst te
volgen via de streamingsdienst. De registratie was en is te bekijken via kerkdienst
gemist. Als dagvoorzitter fungeerde Victor
Slenter, vicevoorzitter van ket kerkbestuur
van de H. Pater Damiaanparochie. Voordrachten werden gehouden door: prof. dr.
Erik Borgman, hoogleraar theologie aan
de Universiteit van Tilburg, leken-dominicaan en auteur van een aantal boeken

waaronder ‘Waar blijft de Kerk ?’; Diaken
dr. Vincent de Haas, bisschoppelijk gedelegeerde voor de diaconie in het bisdom
Breda, betrokken bij de congregatie Franciscanessen van Breda, werkzaam als
pastor in Breda en bij de katholieke bijbelstichting KBS en drs. Henriëtte Hulsebosch, directeur van het Kansfonds, dat in
1957 werd opgericht door de KRO.
Aan het begin van de middag begroette
Wiel Hacking de aanwezigen in de kerk en
de mensen die via streaming verbonden
waren met de woorden van Paul Simon die
hij uitsprak bij het legendarisch benefietconcert van Simon & Carfunkel in Central
Park NY op zaterdag 19 september 1981:
‘You are great for me!’. Wiel bracht bij zijn
welkomstwoord in gedachten dat Diaconie
als toetssteen dient voor de Christelijke
Samenleving. De titel van dit symposium:
‘Niemand telt niet’ is een bewuste keuze

en stemt tot nadenken! Naast liturgie
(vieren), leren (catechese) biedt diaconie
(geven) perspectieven om de missionaire
opdracht waarvoor we staan ten uitvoer
te brengen. Het een kan niet zonder het
ander.
Erik Borgman sprak als eerste en gaf
aan dat diaconie van onschatbare (ontelbare) waarde is. Tot het midden van de
vorige eeuw leefden we hier in een verzuilde maatschappij waarbij de verschillende kerken deel uitmaakten van een zuil
waarbinnen het instituut een vanzelfsprekendheid was. De kerk is nu geen vanzelfsprekendheid meer in onze maatschappij
en in het leven. Ze zal zich dan ook moeten
schikken in haar rol van richtingwijzer.
Die rol dient zichtbaar te zijn en een juiste
en relevante weg te wijzen. Als een van
de velen zal de kerk moeten overtuigen
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Algemeen

en met geopende armen de wereld en de
mensen dienen in te sluiten. Om te voorkomen dat ook ‘Onze Lieve Heer’ wordt
uitgesloten kan ze geen enkel mens of
groep van mensen uitsluiten! De kerk is
op zoek naar God, die zich overal in deze
wereld (in de schepping) en in de mensen
- vooral de zwakkeren - laat vinden. Ze
heeft daarom de diaconie nodig om in
beweging te blijven en om verlamming
tijdens die zoektocht te doorbreken. Denk
daarbij aan het verhaal van de genezing
van de lamme (Mc 2:1-12), waarbij de vier
mannen die het dak openbreken als echte
gelovigen of volgelingen van Christus
worden gezien en dat van Zacheus de
Tollenaar (Lc 19:1-10). De kerk dient zich
dus open te stellen én vrij te maken om
de barmhartigheid van God uit te dragen.
Hij verwees daarbij naar de woorden van
mystica Simone Weil (1909-1943): ‘Liefde
ziet het onmogelijke’ en een spreuk van
Loesje: ‘Als je alles loslaat heb je twee
handen vrij om de toekomst te grijpen’.
Vincent de Haas opende met het logo van
Caritas dat bestaat uit een strak gelijkbenig kruis met daarachter een golvend
Andreaskruis. Het logo is niet alleen
voor de wereldkerk, maar kan ook door
de kerkprovincies, bisdommen en parochies worden gebruikt. Hij gaf aan dat
de begrippen caritas, diaconie en barmhartigheid dezelfde betekenis hebben,
maar door een verschillende oorsprong
respectievelijk uit het Latijn, het Grieks
en het Hebreeuws tot een verschillende
geloofstaal behoren. Tijd en omstandigheden bepalen de inhoud die eraan wordt
gegeven. (beeld Jan Tolboom in tuin van
de basiliek te Hulst)

Caritas is niet alleen bedoeld voor
symptoombestrijding zoals noodhulp
of armoedebestrijding, maar vooral om
de menselijke ontwikkeling wereldwijd te bevorderen. Om te streven naar
een waardig bestaan voor iedereen, in
samenhang met de gehele schepping.
Dus ook om zorg voor natuur en milieu.
Een opdracht voor de hele kerk. ‘Together
in love, we Christians can change the
world, we can change ourselves, because
God is Love’, zijn de woorden van Paus
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Franciscus op 9 juni jl. in een video-boodschap. Dichter bij huis betekent dat:
‘doen wat je hart je ingeeft, met andere
woorden: liefdewerk’. Vandaag vragen we
aandacht voor het vluchtelingenvraagstuk
want op 20 juni is het Wereldvluchtelingendag. Naast onze aandacht voor vaders
- derde zondag van juni is Vaderdag kunnen we er niet omheen dat 82 miljoen
mensen op de vlucht zijn op zoek naar
voedsel, veiligheid en bescherming. Hoe
kunnen wij handen en voeten geven aan
de katholieke sociale leer die menselijke
waardigheid, solidariteit en subsidiariteit als hoeksteen heeft? Als missionaire
parochie worden we daartoe uitgedaagd!
Caritas dan wel diaconie dienen we op te
vatten als een voortdurend in beweging
zijn, steeds op zoek zijn naar Gods Koninkrijk en zijn gerechtigheid. De kerk op alle
niveaus dient initiatieven te nemen om
mensen in beweging te krijgen. Aan iedere
gelovige wordt gevraagd om mee te doen
en mee te werken! (1 Kor 13: 1-13). Omdat
liturgie, catechese en diaconie zo nauw
met elkaar verweven zijn is het van belang
dat de missionaire geloofsgemeenschap
erop uittrekt, noden en wensen bijeenbrengt, zich verantwoordelijk voelt, aan
het werk gaat en zich hiervoor inzet.
Henriëtte Hulsebosch gaf een uiteenzetting over het ontstaan en de ontwikkeling
van het Kansfonds dat opereert vanuit
het Katholiek Sociaal Denken (KSD). Het
Kansfonds heeft een
rijke geschiedenis die
begint na het bombardement van Rotterdam op 14 mei 1940. Een
van de inwoners, Albert Bergers, gaat
na de verwoesting van de stad rond om
mensen te redden en gewonden en daklozen te helpen. Tijdens en na de wederopbouw gaat hij door met allerlei acties
en gaat hij samenwerken met de KRO die
in 1957 het Kansfonds opricht. Uitgangspunten van het fonds - dat nog steeds
een binding heeft met KRO/NCRV - zijn:
ieder mens telt; samendoen; zorg hebben
voor elkaar en ieder kan meedoen vanuit
zijn eigen mogelijkheden. Het Kansfonds
komt in actie voor mensen waarvan de
kwetsbaarheid niet altijd zichtbaar is
maar wel bepalend. Te denken valt aan
thuis-en daklozen, ongedocumenteerden
en mensen in armoede en in achterstandssituaties. Voor lokale projecten die
een vangnet bieden en voor oplossingen
van problemen en situaties - die anders
in stand worden gehouden - kunnen aanvragen worden ingediend. Het Kansfonds
steunt jaarlijks meer dan 550 projecten in
Nederland en op Curaçao. Ook in Zeeland

worden jaarlijks projecten ondersteund
zoals het ‘Theehuis de Pastorie’ in Ovezande. Deze theeschenkerij is opgezet als
dagbestedingsruimte voor mensen met
psychische problemen die wonen in een
kleinschalige woonvorm in het dorp. Uitgebreide informatie is terug te vinden op
de website van het Kansfonds
(www.kansfonds.nl).
GEBEDSVIERING
Na de voordrachten werd een gebedsviering gehouden waarin vicaris Paul
Verbeek en leden van het pastorale
team voorgingen. De eerste lezing was
genomen uit de brief van Jakobus, over
‘een geloof zonder daden’ (Jak 2:14-18).
De tweede lezing kwam uit het evangelie
van Mattheus, over ‘de genezing van een
bezeten jongen’ (Mt 17:14-20).

Wiel Hacking verzorgde de preek. Na de
zegenbede en zegen door vicaris Verbeek werd de viering afgesloten met de
gospelsong ‘Let It Be’ dat door Paul Mc
Cartney van The Beatles in 1970 voor het
eerst werd gezongen.
AFSCHEID
Na de viering werd de scheidend pastor
toegesproken door Victor Slenter, Paul
Verbeek, ds. Arie van der Maas, classispredikant van de PKN en bij velen bekend
van ‘Geloven in de Delta’ en Sjaak Uitterhoeve (voormalig vicevoorzitter van
het kerkbestuur). Medegedeeld werd dat
de inzameling voor het afscheidscadeau
aan Wiel Hacking - een bijdrage voor de
inrichting van het ‘Theehuis de Pastorie’
in Ovezande - inmiddels ruim 1400 euro
had opgebracht. Ten slotte sprak Wiel een
woord van dank en een wens voor de toekomst: ‘het is mijn vurige hoop dat het u
allen goed mag gaan!’ Daarna was er voor
de aanwezigen gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van Wiel Hacking
en zijn vrouw Marlène.
DANKBETUIGING
Als blijk van dank was er voor alle aanwezigen een zakje mosterdzaad met bijpassende tekst. Symbolische uitnodiging
om het geloof in Jezus van Nazareth tot

uitdrukking te brengen in zorg voor en
solidariteit met wie kwetsbaar zijn. Een
gebaar naar aanleiding van zijn retraite
en meditatie tijdens het sabbatsverlof
van Wiel in 2013 waarin de bijbeltekst
over het mosterdzaadje (Mt 13:31-32,
Mc 4:30-32, Lc 13:18-19) diepe indruk
heeft gemaakt. Voor alle kernen in het
samenwerkingsverband was er een tas
gereedgemaakt met dankbetuigingen en
mosterdzaadjes om uit te delen aan de
kerkgangers tijdens de vieringen in de
komende weken.
De gezamenlijke parochiebesturen
boden Wiel en Marlène een olijfboom
en een vijgenboom aan. Diverse
sprekers benadrukten de barmhartigheid als levensstijl en werkwijze van
Wiel Hacking.

CARITAS

Het afgelopen jaar was het Caritas
Structuurplan steeds een belangrijk
agendapunt bij de overleggen van de
Parochiële Caritas Instelling (PCI). Het
samen zoeken naar toekomstperspectief
is de gedachte hierachter. Eerder is in het
Parochienieuws een artikel gepubliceerd
over de clustervorming binnen de
Caritas-werkgroepen.
De clustervorming is zich langzaam aan
het ontwikkelen. Zo hebben we dinsdag
18 mei ons laatste PCI overleg gehad in
“oude” stijl. Een aantal bestuursleden nam
afscheid als PCI bestuurslid. We bedanken
hen voor de jarenlange enthousiaste inzet
en wensen hen veel succes in de komende
andere werkzaamheden.
Het nieuwe Dagelijks Bestuur van de PCI
bestaat uit vier bestuursleden. Het DB
zal actief aansluiting bij de verschillende
Caritas-werkgroepen zoeken. Het uitgangspunt is onder andere de onderlinge
samenwerking optimaliseren en wellicht

mogelijkheden om efficiënter te werken
vinden. Steeds vanuit de Caritas gedachte:
mensen met (financiële) problemen en
noden op weg te helpen naar zelfredzaamheid of naar professionele hulp.
Op dit moment wordt gewerkt aan de
benodigde formaliteiten die vanuit het
Bisdom Breda verbonden zijn aan het officieel maken van de benoemingen.
In het volgende Parochienieuws stelt het
Dagelijks Bestuur zich graag persoonlijk
en wat uitgebreider aan u voor.
Heeft u zelf, of heeft iemand in uw omgeving (financiële) ondersteuning nodig,
die niet door regelingen van de overheid
wordt vergoed? Dan kunt u een beroep
doen op hulp van de Caritas. Aarzel niet
en neem contact op met het Dagelijks
Bestuur van de PCI via
caritaspaterdamiaan@gmail.com.
Petra Marijs- Verschueren
Secretariaat Dagelijks Bestuur Parochiële
Caritas Instelling
Pater Damiaan Parochie

DANKBAAR
Met veel voldoening kijken mijn vrouw,
kinderen en ik terug op een fantastische
middag in de Willibrorduskerk van 's-Heerenhoek. Het is een afscheidsbijeenkomst
geworden zoals ik had gehoopt: inspirerende inleiders, een mooie gebedsdienst
met prachtige zang, hartverwarmende ontmoetingen en – ik zal het niet ontkennen –
veel lovende woorden tijdens de receptie
en de toespraken. Ik ben heel dankbaar.
Dankbaar voor de uitdagende inleiding van
Erik Borgman, hoogleraar theologie aan de
Universiteit van Tilburg. Zijn centrale thema
was wat mij betreft: diaconie is het doorbreken van de impasse van het kerk-zijn.
Dat kan alleen als we de samenleving zien
zoals ze is. Wees als kerk dus inclusief, sluit
niemand, niemand uit. En probeer te zien
wat mensen te geven hebben, in plaats van
wat ze nodig hebben.
Dankbaar eveneens voor de boeiende
focus van Vincent de Haas, bisschoppelijk gedelegeerde voor de Caritas. Hij ziet
diaconie en caritas en barmhartigheid als
verschillende woorden voor hetzelfde handelen. Doe wat je hart je ingeeft. En laat
zien dat we als kerk niet primair uit zijn op

financiële ondersteuning van behoeftigen,
maar dat we erop gericht zijn de menselijke waardigheid in zijn alomvattendheid
na te streven. Om als parochies missionair
te zijn moeten we in beweging komen: op
weg naar Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid. Dankbaar verder voor de verfrissende
inbreng van Henriëtte Hulsebosch, directeur van het Kansfonds. Het Kansfonds is
niet de zoveelste instelling die mensen in
nood ondersteunt. Het fonds wil vooral de
helpers helpen, zodat zij mensen in een
kwetsbare positie de gelegenheid kunnen
bieden hun eigen koers te varen. Het Kansfonds maakt werk van het motto: Samen
geven wij thuis. En de uitdagende vraag die
de inleidster hieraan verbond is: doen wij
dat ook als kerk?
Dankbaar vervolgens voor de gelegenheid om samen met de aanwezige collega's voor te gaan in een laagdrempelige en
tegelijk – wat mij betreft – 'levensnabije'

gebedsdienst. We mochten God danken
voor het werk dat we (= alle kerkmensen)
kunnen verzetten om Zijn koninkrijk in onze
wereld zichtbaar te maken. En Hem vragen
om ons te inspireren met geloof zo groot
als een mosterdzaadje. Dat geloof helpt
ons om te ervaren dat het onmogelijke
toch mogelijk is. Dankbaar tenslotte voor
alle mooie woorden van waardering die ik
mocht aanhoren. Het gaf mijn vrouw en mij
het gevoel dat alle inspanningen niet voor
niets zijn geweest. Geweldig! En daarom
vooral dankbaar voor de blijken van die
waardering in de vorm van de royale giften
die binnenkwamen. De stand op dit moment
(29 juni) is € 2207,00, waarvan dus de helft is
bestemd voor het nog meer opvrolijken van
de inrichting van Theehuis de Pastorie te
Ovezande. Veel, heel veel dank.
Wiel Hacking
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DAMIAANTJE
VER WEG IS DICHTBIJ
Er was eens ergens, een paar straten
verderop, een oude vrouw die niet op
reis kon. Haar benen leken wel vastgeroest. Ze kon er alleen schuifelpasjes
mee maken en die brengen je niet ver.
Op een dag in de zomer had de vrouw
een gedachte. Ze hield er van als er
gedachten in haar opkwamen, want
in gedachten kon ze alles nog. Ze
dacht; de mensen willen steeds verder
reizen, van het gewone vandaan,
omdat ze denken dat het dan allemaal
mooier wordt. Maar misschien kun je
ook almaar dichterbij reizen, van het
gewone vandaan, en misschien kun je
dan ook denken dat het mooier wordt.
Ze had een vergrootglas dat ze altijd
gebruikte om te kunnen lezen, het was
een heel sterk vergrootglas waardoor
je maar èèn letter tegelijk kon lezen,
zodat steeds elk woord een verrassing
voor haar was.
Maar nu ging ze er niet mee lezen.

Ze schuifelde ermee weg om een paar
dagen vakantie te nemen. De eerste
dag bekeek ze een broodkruimel op
het donkerblauwe tafelzeil in haar
keuken, en hoe langer ze er naar keek,
hoe meer de kruimel ging lijken op een
verre meteoriet in de eindeloze ruimte.
De tweede dag dook ze met haar
vergrootglas in het oerwoud van de
kamerplanten en kwam oog in oog te
staan met een vreselijk groot insect.
(wat in werkelijkheid
maar een
bladluis was)
De derde
dag bekeek
ze met haar
vergrootglas een opengesneden rodekool, Die klaar lag voor het avondeten.
De binnenkant leek op een moeilijk
doolhof, Zo vermaakte ze zich lange tijd
met haar vergrootglas om de uitgang
van dat doolhof te vinden

Op de vierde dag kwam ze terug van
haar dichtbij reizen, want er stond
visite op de stoep, visite die net terug
was van een verre reis.
“Da’s ook toevallig” zei ze, “ik kom net
terug van een dichtbij reis” en ze vertelde hoe prachtig alles was geweest.
De visite lachte alleen maar en fluisterde. “ze wordt nu echt wel oud hè,
met haar verroeste benen”.

ZOMERGEDICHTJE
God, de zomer komt uit uw hand,
U strooit het zonlicht over het land,
U rolt de golven uit op het strand.
De blijheid komt van boven!
Vul ons hart met zomerlicht
Maak ons vrij van geploeter en plicht,
Laat ons spelen voor uw aangezicht.
Het is tijd om u te loven!

BOEKBESPREKING
Als trouw lezer van
het dagblad ‘Trouw’
kom ik regelmatig
artikelen tegen
over het geloofsleven in Nederland.
Op zaterdag 29 mei
werd ik getroffen
door een artikel
van Stijn Fens, een
vaste columnist
inzake religie & filosofie. Het betrof het boek ‘Buiten dienst.
Toen God kleiner moest gaan wonen en ik
meekeek’ geschreven door Anton Stolwijk.
In 304 bladzijden schildert Anton in
woorden een portret van de Alkmaarse
Josephkerk, de parochiekerk van zijn
jeugd. Hij gaat uitgebreid in wat zijn relatie
met de kerk was; de rol van zijn vader, die
niet alleen actief gelovige, maar ook werkzaam voor het bisdom Haarlem. Anton
blijkt pas later – via zijn zoektocht- te
beseffen welke rol de kerk en zijn vader
hebben gehad in relatie met elkaar en in
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het bijzonder voor dit kerkgebouw.
Natuurlijk ga je direct je eigen geschiedenis vergelijken met die van Anton en
zijn vader. Mijn parochiekerk H. Nicolaas
in Meijel is pas in 1954 als nieuw kerkgebouw in beeld, nadat de kathedraal van
de Peel (de voormalige parochiekerk in
1944 door de Duitsers is opgeblazen). Mijn
vader, maar ook zijn ouders, waren actief
in oude en nieuwe kerk. Van jonge kolensjouwer-orgeltrapper- tot later koorzanger.
Mijn ouders lieten me direct op mijn
geboortedag dopen in de pas ingerichte
doopkapel (achterin de kerk); mijn communieviering, vormsel en kerkelijk huwelijk waren daar! Die kerk staat er nog en
ouders en oudste broer hebben daar hun
uitvaartdienst gehad. Zelf niks te klagen
dus…ik kan er nog naar toe en voorlopig
blijft de kerk als godshuis intact, zij het dat
er een federatief parochieel verband ook
in Limburg in de maak is.
Anton (42) ervaart een schok als hij toevallig langs die Josephkerk fietst en
er een bord ziet hangen van een projectontwikkelaar, die er een exclusief

appartementencomplex van wil maken.
Tot zijn vijftiende werd hij min of meer met
zachte dwang naar die kerk gedreven;
daarna keerde Anton die kerk de rug toe
en keek er niet naar om.
Het lot van de kerk als gebouw, maar ook
van de neergang van dit stukje rooms-katholiek Nederland volgt hij dan op eigen
wijze. Hij maakt kennis met verschillende
vrijwilligers die ieder op eigen wijze wat
(meer of minder) met die kerk hebben. De
sluiting (gelukkig net geen sloop) van dit
gebouw doet hem meer dan hij zelf voorziet.
Hij ervaart een gevoel van dubbelzinnigheid
en komt er geleidelijk achter wat hij nog
eigenlijk met dat katholieke geloof heeft.
Anton doet dingen die hij tot voor kort
nooit voor mogelijk had gehouden: hij
wordt lid van het zangkoor, ging mee op
fietspelgrimage naar het heiligdom van
Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo en
bezocht het jaarlijkse vrijwilligersfeest
in de tuin van de pastorie. Hij wil zo diep
mogelijk doordringen tot de kern en wil
alles opsnuiven wat er aan gevoelens leeft
binnen die groep vrijwilligers, pastoraal

Goes

BBQ IN DE PASTORIETUIN
Het jongerenpastoraat: “JP II Zeeland” sluit op vrijdag 16 juli het seizoen af met een heerlijke BBQ in de pastorietuin van Heinkenszand, waar
iedereen om 18.30 uur wordt verwacht.
Ben je 12 jaar of ouder en lijkt het je leuk om mee te doen, dan ben je van
harte welkom!
Geef je voor 14 juli op bij Charlotte den Toonder
famtoonder@zeelandnet.nl met je naam, emailadres en telefoonnummer.
Zodat we weten hoeveel
boodschappen er gedaan
moeten worden.
De 12 jongeren, samen
met kapelaan Jochem van
Velthoven, hebben er veel
zin in!
Ze hopen op heerlijk weer
en veel nieuwe jongeren
die het leuk vinden om
mee te komen eten en op
die manier kennis maken
met het jongerenpastoraat.
Dus… geef je snel op en
doe mee!!

JP II

werkenden en
ambtsdragers
(tot aan het
bisdom toe).
Het boek leest
vlot; is voor
mij heel herkenbaar, ook al ben ik nog
erg betrokken bij mijn (nieuwe, toch al
44 jaar) H. Willibrorduskerk in ’s-Heerenhoek. Je hoeft de namen van personen
maar te veranderen en hun gevoelens
iets bij te stellen om te ervaren wat dit
proces met mensen doet.
Stolwijk merkt op dat mensen, die altijd
klaar staan voor hun kerk, amper gehoord
worden. Alles sluit zich boven hun
hoofden af en in hem vonden ze het fijn
om gehoord en begrepen te worden: ze
kunnen hun verhaal kwijt en dat kan hij
weer (anoniem/onder andere namen) verwerken in zijn boek.
Anton komt tot de slotconclusie dat generatiegenoten hem niet begrijpen; de kerk
doet hen niets en zij vinden zijn gevoelens belachelijk. Die antigevoelens maken
hem strijdbaar: die kerksluitingen vormen
een mijlpaal in de grote geschiedenis die
zich voor onze ogen afspeelt en door weinigen serieus wordt genomen. Geloof is
meer dan achterhaalde onzin waarvan
het fijn is dat het in ons land zijn langste
tijd heeft gehad.

Stolwijk heeft lang op het punt gestaan
zich te laten uitschrijven bij de katholieke
kerk. Hij is nog steeds niet zover gekomen
om dat te doen. Terugkeer naar ‘zijn’ kerk
zit er niet echt in…maar de vraag wat
geloof nu precies inhoud, is hem – zelfs
na dit uitgebreide verslag- nog niet helemaal duidelijk. Hij vat geloven samen
in een heel simpel antwoord: ‘gewoon
mensen helpen, om niets’.
Anton zal zeker niet in zijn oude kerk gaan
wonen; de prijs voor zo’n appartement
is voor hem onbetaalbaar, maar daar
kunnen wonen is ondanks alles toch een
aantrekkelijke gedachte.
Laat dit boek een handreiking zijn naar
degenen die nu of later zo’n zelfde rouwproces moeten ondergaan en ook voor
degenen die denken dat sluiting vooral een
zaak van rationeel besluiten nemen is!
Richard Gielens

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

LIEF EN LEED
Gedoopt:
5 juni: Dominik, 8 jaar, zoon van: P.P.de
Ruiter en J. Ruminska.
13 juni: Riyad, 4 jaar, zoon van: S. Banks.
4 juli: Johanna Klasina Renee (Joy),
geboren op 1 februari 2021, dochter van:
J.A. Hoondert en R.L. Kauwenbergh.
Overleden:
Corry de Haas-de Crom, 89 jaar, overleden
19 mei, weduwe van: G.de Haas.
Doortje Willemsen-Baakman, 94 jaar, overleden 17 juni, weduwe van: P. Willemsen.
CARITASCOLLECTES
7 februari 2021
Cordaid Memisa:
7 maart 2021
Vastenactie:
11 april 2021
Elisabethdiaconie:
2 mei 2021

€ 37,50
€ 73,55
€ 32,10
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's-Heerenhoek
Stichting Netherlands-Sri Lanka:
Hartelijk dank voor uw gaven.

€ 47,00

Caritaskern Goes
VOORBEREIDING RESTAURATIE
Op woensdag 23 juni is er een
laatste inspectie geweest
ter voorbereiding van de restauratie van de voorgevel en
toren. Dit werd gedaan door de
bouwkundige van het bisdom, architectenbureau Rothuizen en bouwgroep Peeters.
Deze restauratie is al een tijdje aangekondigd bij de collectes. Gelukkig hebben we
al een gedeelte van de benodigde bedrag
binnen. Helaas nog niet alles, dus zullen
we ook de komende tijd voor die restauratie moeten collecteren.
De glas-in-loodramen en hun omlijsting
moeten gedaan worden, evenals de aansluiting van de gevel naar het dak, de
galmgaten in de toren, het uurwerk en nog
wat kleinere dingen. Al met al een dure
restauratie. Het werk staat voor volgend
jaar gepland.
Ton Perenboom /
(Foto Florien de Hond)
KVG NIEUWS
We zijn blij dat we weer iets mogen organiseren, al is het op gepaste afstand.
Nu maar hopen dat er niet weer een coronagolf komt. Ofschoon het nog even duurt,
wil ik u toch graag laten weten, dat we in
september weer beginnen met activiteiten.
De eerste zal zijn de inloop-soos op 1 september tijd 14.00 uur, een lekker kopje
koffie of thee met koek hoort daar natuurlijk bij prijs € 0,75 per kopje.
De inloop is verder iedere 1e en 3e
woensdag van de maand en iedereen
is welkom. Gezellig samen iets doen of
zomaar een praatje maken: aan u de keus.
Voor ik verder ga wil ik Els bedanken
voor het mooie boekje wat ze ook deze
keer weer heeft gemaakt en Thea voor
de mooie Pinksterkaart met gedicht en
het werven van sponsoren. Het jaarprogramma staat nog niet in het boekje omdat
niets zeker is op het moment.
Het gilde begint op 9 september met de
steeds uitgestelde barbecue. Let op de uitnodiging en zorg dat u zich op tijd opgeeft
bij Willy Janse telefoonnummer staat in de
uitnodiging. Mis het niet, het is de kans om
gezellig bij te praten onder het genot van
lekker eten en drinken.
Zet ook 14 oktober alvast in uw agenda !
Dan gaan we de hele middag leuke dingen
doen. Wat we gaan doen hoort u later.
Wilt u meer weten neem dan contact op
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met Thea van Dijk, ook als u een keer wilt
komen kijken bij het gilde, zij kan u meer
vertellen. Tel: 06-18751148.
Kijk ook eens op www.vrouwengildegoes.nl
Ik hoop u allen te mogen begroeten bij
onze fijne club, waar iedereen welkom is.
Graag tot ziens, Dien Janssen.
COMMUNIE 2021
Wat een jaar! De kinderen waren vorig jaar
al begonnen met de lessen. Na de eerste
les moesten we het traject al stopzetten.
Zou het dit jaar wel doorgaan en hoe?
Eerst waren er 13 aanmeldingen, dit zou
betekenen dat we 3 Communievieringen in
Goes zouden hebben. In aanloop naar de
start waren er kinderen die zich aansloten
bij een andere kern of het nog een jaartje
uitstelden. Toen hadden we nog 10 kinderen. Hiervan zitten er 5 op de Bisschop
Ernstschool. We hebben toen besloten die
kinderen bij elkaar te houden in een groep.
De andere 5 kinderen vormden de andere
groep.
Na zes weken voorbereiden in de tuin van
de kerk, de ene keer koud , de andere keer
warm, mochten de kinderen op zaterdag
26 juni hun Eerste Communie doen. 's Ochtends kwamen Pim, Evi, Matty, Luc en
Toine mooi aangekleed naar de kerk. Ze
vonden het heel spannend. Na een mooie
viering , waarin Pater Thaddy voorging,
konden de families het feest thuis voortzetten. 's Middags mocht Pater Thaddy
nog een keer aan vijf kinderen de Eerste
Communie uitreiken. Ook Maaike, Dominik,
Juliet, Sven en Isa vonden het spannend.

EHC- groep ochtend: v.l.n.r.
Pim, Luc, Evi, Matty en Toine

EHC-groep middag: v.l.n.r. Maaike,
Juliet, Isa, Dominik, Sven

Alle kinderen mochten iets voorlezen en
het altaar mee klaarmaken.
De kerk was vanwege maatregelen niet vol,
maar door de livestream kon iedereen ook
thuis de viering meebeleven.
Alle kinderen gefeliciteerd met jullie Eerste
Communie. We hopen nog een terugkom-viering te organiseren, zodat we het
mooi af kunnen sluiten.
Communiewerkgroep Goes,
Susanne en Ria.

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

LIEF EN LEED
Overleden:
31 mei: Pieter Marinus Goense, 100 jaar,
weduwnaar van Johanna Goense-Goense,
woonachtig Heinkenszandseweg 34.
Zijn afscheidsdienst vond plaats op 5 juni
in het uitvaartcentrum te ’s-Gravenpolder,
waarna crematie te Goes.

KERKSNUFFEL & ROMMELROUTE
Op 5 juni was ons dorp weer eens in positieve zin in de belangstelling: van heinde
en ver kwamen koopjesjagers en nieuwsgierige kijkers op alle locaties af waar
iets te ‘halen’ viel…Ons kerksnuffelteam,
wel uitgedund door ziekte en voorzorg,
bestaande uit Thea van den Dries, Corrie
Vreugdenhil en Annie de Jonge waren vol
lof over dit nieuwe initiatief om gezamenlijk met alle dorpsbewoners die dat wilden,
hun koopwaar aan te bieden.
De dames hadden een toplocatie (de hal
van de kerk) en aangezien de kerk midden
in het dorp staat, kon niemand letterlijk om
hen heen. De koopwaar had veel weg van
‘zoete broodjes’ en veel veranderde van
eigenaar.
Op het eind van de lange dag werd de kas
opgemaakt en kon men bijna 800 euro aan
het herstelfonds van de kerk toevoegen.
Dames en kopers hartelijk dank!
Foto: v.l.n.r. Thea (met gedeeltelijk mondkapje), Corrie en Annie (met ged. mondkapje)
Parochiekerncommissie.

koor ‘Missicanto’ hebben eind juni
overleg gevoerd over de mogelijkheid van
een herstart. Beide koren hebben -los van
elkaar- eigen standpunten ingenomen:
De dames en heren zullen bij regelmaat
gaan repeteren, met dien verstande
dat ieder lid gezondheid en welzijn mag
afwegen bij elke repetitie of het bijwonen
van een dienst. Repeteren voor de zondagviering wordt weer ingevoerd op
dinsdagavond. Indien mogelijk/haalbaar
worden 1-2 vieringen per maand verzorgd
met zang.
Het gemengd koor zal – bijna volledigweer vieringen gaan verzorgen, maar ook
hier behoudt ieder het recht een eigen
afweging te maken. Missicanto zal tot de
zomervakantie wekelijks repeteren op donderdagavond en wil na de zomerstop 1-2
vieringen per maand verzorgen.
Indien een vijfde weekend in een maand
valt, kan er een beroep worden gedaan op
inzet van een cantor. Zo blijven alle diensten verzekerd van muzikale inbreng.
De parochiekerncommissie is erg blij met
deze betrokkenheid en inzet van koorleden.

BEPERKINGEN
Nu Nederland zich wat veiliger voelt en
men zich wat vrijer mag gedragen, zijn de
beperkingen inzake maximum aantal kerkgangers en het dragen van mondkapjes
ook in onze kerk wat versoepeld.
Dat betekent niet dat we alle voorschriften
los laten of in de wind slaan: we blijven
op respectvolle wijze vragen afstand te
bewaren bij het innemen van plaatsen in
de kerk; de anderhalve-meter in acht te
nemen en handen te reinigen indien men
ter communie gaat.
Het aantal bezoekers is opgeschroefd naar
het toelaatbare aantal van 96; hiermee
denken wij in ruime mate te voldoen aan
de keuze van bezoekers en is reservering
dan ook niet meer noodzakelijk.
Mondkapjes blijven beschikbaar, indien u
zelf dit preventiemiddel vergeten bent; een
aantal bezoekers blijft het gebruik bij loopactiviteiten erg waarderen en hiervoor
hebben we enkel begrip.
De koorzang is per 1 juli weer ingevoerd,
maar de koorleden bepalen zelf of ze
hiervan gebruik maken.
De collectestokken blijven voorlopig
gehandhaafd, naast het gebruik van de
GiVT-app.

KOFFIEHOEK WEER VAN START
In maart 2020 werd voor de laatste maal
een koffiehoek gehouden achter in onze
kerk; we wisten toen nog niet dat de
maanden erop volgend deze vorm van
samenkomst niet meer toegestaan/mogelijk gemaakt werd.
Velen vonden dat jammer en misten niet
alleen de koffie/thee…
Per 4 juli zijn de gastvrouwen van Willibrordus weer actief. We hebben een
nieuwe gastvrouw mogen toevoegen aan
onze enthousiaste groep. Bij goed weer
zitten we buiten/ bij de parochiezaal;
bij minder goede weersvooruitzichten
zullen we achter in de kerk weer ruimte
scheppen. Wij hopen dat dit bakje ‘leut’
naast contacten ook plezier terugbrengt
in onze geloofsgemeenschap. In principe
zijn we elke EERSTE zondag van de maand
‘open’ na de dienst van 09.00 uur.

KOREN ACTIEF
Zowel het
dames- en
herenkoor, als
het gemengd

NA DE EERSTE COMMUNIE VOLGT…..?
Dat was de vraag die pater Thaddy stelde
nadat de kinderen op Tweede Pinksterdag
hun eerste communie hadden ontvangen.
Sommigen moesten wat langer nadenken
over deze onverwachte vraag, totdat eentje
antwoordde: ‘het feestje!’ Uiteraard gunden
we dat iedereen, maar elke feestje houdt
ergens op en dan is het weer ‘alledaags’.
Nu de vakantie voor de deur staat en kerkelijke activiteiten ook een zomerse invulling krijgen, hopen we dat communicanten
en ouders onthouden dat kerken altijd

Foto: Julia Kaca, Eloise Sinac, Britt Rentmeester en Esmee van de Kreeke met pater
Thaddy.
open zijn en er geen beperking is om een
viering te bezoeken. De terugkom-activiteit op zondag 11 juli was vooral bedoeld
als geheugensteuntje en hen op leuke
wijze betrokken te be-houden bij onze
parochie.
BIJZONDERE BIJDRAGEN

Afgelopen
maand werd
de kerncommissie een
beetje in verlegenheid
gebracht door
twee spontane giften
van afzonderlijke parochianen.
We willen nadrukkelijk stellen dat we blij
zijn met elke gift- hoe bescheiden dan
ook- want betrokkenheid en aanwezigheid
in dienst of verbonden zijn via Kerk-TV
maakt het mogelijk toch samen voor elkaar
betekenisvol te functioneren. In de bijlage
treft u meer aan over donaties en kostenverantwoording.
EEN TEKEN VAN BOVEN?
Meerdere keren per jaar worden aan ons
kerkgebouw inspecties uitgevoerd door
leden van de Monumentenwacht/Cultureel Erfgoed Zeeland. We krijgen na elke
controle adviezen door om mankementen
aan te pakken of kosten in te plannen voor
komende jaren.
In juni stelde de onderhoudsploeg vast dat
er een deel van een der vieringstorens van
onze kerk was aangetroffen in de dakgoot.
Wind en weersinvloeden waren de boosdoener, maar voor ons een fikse tegenvaller qua onderhoud.
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Heinkenszand
herinneringen aan haar jeugd in Heinkenszand, waar ze uiteindelijk terugkeerde.

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+?

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

PASTORALE ZORG INZAKE
SACRAMENT DER ZIEKEN
EN OVERLIJDEN

06- 53637130
14

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

LIEF EN LEED
Overleden:
Op 6 juni is overleden Jo Vermeulen, op
de leeftijd van 97 jaar. Jo is in onze kerk
gedoopt en heeft haar hele leven in Heinkenszand gewoond. Haar vader verloor ze
al op jonge leeftijd, waardoor ze samen
met haar moeder opgroeide. Bijna haar
hele werkzame leven werkte ze bij de PTT
op kantoor. Na het overlijden van haar
moeder bleef Jo alleen; ze las veel en was
daarmee gelukkig. Dat ze moge rusten in
vrede.
Op 20 juni is overleden Joke Priem, op
de leeftijd van 80 jaar. Ze groeide op in
een gezin van 7 kinderen, waarvan zij de
tweede was. Ze had een moeilijke tijd toen
haar vader overleed toen ze zelf 19 was,
want ze voelde zich medeverantwoordelijk voor het grote gezin. Ze woonde
lang in Nijmegen en Grave en kreeg twee
kinderen. Na 25 jaar buiten Zeeland te
hebben gewoond kwam ze er terug naar
Middelburg om weer in de nabijheid van
haar familie te komen wonen. In 2012
wilde ze dichter bij haar kinderen gaan
wonen en vertrok ze naar Heerenveen,
vlakbij haar zoon Patrick en zijn gezin.
De laatste jaren nam haar gezondheid
af en liet haar geheugen haar steeds
meer in de steek. Wel sterk bleven haar

EERSTE HEILIGE COMMUNIE
Eindelijk was het zover. Op zaterdag 19 juni
deden 9 kinderen hun communie.
Wat hebben ze hard gewerkt aan het
eerste-communieproject. Uit de verhalen
over Jezus leerden ze om te proberen te
leven zoals Jezus het ons heeft voorgedaan.

‘Blijf dit doen’ in het dagelijkse leven ook
al ben je nog klein.
Om 11.00 uur liepen Kim Vermeulen, Julian
de Jonge, Chloë Raas, Puck Courtin en
Ayden Courtin met hun brandende doopkaars achter pastoor Verbeek de kerk in.
Voor de eerste keer kregen jullie op deze
bijzondere dag de hostie toegediend. Een
prachtig moment in deze mooie viering.

‘s Middags om 14.00 uur volgde er een
tweede communieviering.Ook Menno van
Zunderen, Joselien Vermue, Romy Hameeteman en Chenya van Peer hadden zich
goed voorbereid.
Nog een beetje zenuwachtig gingen
jullie voor de altaartafel zitten. Maar in
het gesprek met pastoor Verbeek gingen
jullie vingers snel omhoog en gaven jullie
goede antwoorden.Ook voor jullie kwam
het grote moment. Voor het eerst ontvingen jullie de hostie van de pastoor. Het
moment dat we Jezus echt ontmoeten.
'Ik zal er zijn’, hebben we geleerd. Wat
hebben alle mensen in de kerk van deze
twee mooie communievieringen genoten.
Na de vieringen kregen alle communicantjes een goed gevuld rugtasje met
hun naam erop. Daarin zaten de vele
kaarten, vaak zelf gemaakt, en een heleboel cadeautjes van parochianen uit

Kwadendamme
Heinkenszand en elders. Wat een lief
gebaar. Aan alle gulle gevers heel hartelijk
dank voor uw warme betrokkenheid.
We vragen Gods zegen voor alle communicantjes, dat ze Gods liefde in hun leven
mogen ervaren.
Philie Frankevijle
DE VERBOUWING VAN DE KEUKEN IS
BEGONNEN

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
wwde parochiekern Heinkenszand.

Op 21 juni hebben een aantal dames de
keukenkastjes en de kelder leeggeruimd.
De mannen van de onderhoudsploeg
hebben de vitrinekast van de keuken naar
de achterkamer verhuisd en daar is de
kast weer ingeruimd.
Op 28 juni werden de kastjes en het keukenblok uit de keuken gesloopt. Een
gedeelte van het keukenblok werd in de
gang gezet om te worden gebruikt tijdens
de verbouwing. Er werd begonnen met
de sloop van de vloer, daar vond men nog
een leuk blokje hout dat daar werd achtergelaten door de aannemer C. Engelbert
en zijn timmermansknecht J. Bookelaar.
Dat deed men vroeger en ook nu nog wel.
Toen de vloer eruit was kon je pas goed
zien waarom er een andere vloer in moet.
Op dinsdag werd de elektriciteit en het
water aangesloten op het keukenblok in
de gang zodat we dat tijdens de verbouwing kunnen blijven gebruiken.
Wordt vervolgd.
TWEEDAAGSE ROMMELMARKT TEN
BATE VAN DE HEILIGE 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

KBO WEER VOORZICHTIG IN ACTIE
Op 24 juni hadden de leden van de KBO
hun eerste activiteit sinds de uitbraak van
het corona-virus. Het werd een fietstocht
door de prachtige Zak van Zuid Beveland; het heggengebied, mooie bloeiende
planten en bomen en rijpende gewassen
op het veld. De fietsers waren getuige
van de eerste uien die dit jaar werden
geoogst. Er werd gepraat en er werden
ervaringen uitgewisseld; kortom het leek
wel een gezellige reünie en dat was het
in feite ook een beetje. Via Nisse en Hoedekenskerke werd langs de zeedijk een
theetuin in Baarland aangedaan met de
vanzelfsprekende appeltaart. Na deze
rust- en drinkpauze togen de deelnemers
weer vol goede moed via Kwadendamme
en opnieuw Nisse naar het startpunt bij
Dijkstede, terwijl de zon de wolken inmiddels had verdreven en de temperatuur
zalig was. Kortom, een geslaagde middag
met alleen tevreden gezichten.
COLLECTES
eigen kerk:
kaarsen gelden
misintenties
overig eigen kerk
subtotaal eigen kerk
Caritas:
16-1 actie kerkbalans
17/2 Clarahofje
6/3 eigen Caritas
20/3 Voedselbank
bisschoppelijke
vastenactie
4/4 caritas algemeen
25/4 roepingenzondag
1/5 Caritas algemeen
15/5 project Charbel
subtotaal caritas

Ad Courtin
€ 380,75
€ 160,00
€ 798,25
€ 1.339,00
€ 43,00
€ 37,00
€ 40,00
€ 32,00
€ 40,00
€ 51,00
€ 23,00
€ 36,00
€ 44,00
€ 346,00

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
Charles-Jan Buijsrogge,
geboren 10 september 1963, overleden 19
mei 2021.
Adrianus Johannes Beulens,
geboren 21 mei 1951, overleden 19 mei
2021.
Adriana (Jôône) Menheere - van
’t Westende, geboren 21 augustus 1920,
overleden 28 juni 2021.
RESERVEREN NIET MEER NODIG
Met ingang van 5 juni is het aantal toegestane bezoekers opgevoerd. Voor grotere
kerkgebouwen met meer dan 300 reguliere
zitplaatsen geldt dat maximaal 15 procent
van het aantal zitplaatsen kan worden
benut. Voor onze kerk betekent dit dat een
maximaal aantal van 68 bezoekers is toegestaan. Nu de maatregelen versoepeld
zijn, hopen we dat weer meer mensen
onze vieringen gaan bezoeken. Het kan en
mag immers weer, geeft u dit s.v.p. door
aan mensen die de laatste tijd wat minder
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frequent aanwezig waren.
Op deze plaats past ook een woord van
dank aan Corrie Franse die het afgelopen
jaar voortdurend stand-by was om de
reserveringen op te nemen en zo af en toe
de ondankbare taak had om mensen af te
wijzen omdat het maximum aantal van 30
personen bereikt was. In dezen stond het
oude coronabeleid haaks op onze gastvrijheid en de vurige wens naar goed bezette
vieringen. Laten we hopen dat die coronatijd niet wederkeert.

echter zeker een succes genoemd worden,
ook al was deze erg klein. Na afloop was
er weer een gezellige samenkomst op het
Bonifaciuspleintje, met koffie, thee en dit
keer een smakelijke traktatie van Tom Verbeek.
Tekst Hans de Vos, foto’s Jan Strooband
FEEST VAN DE EERSTE
HEILIGE COMMUNIE

Parochiekerncommissie
TIENDE SACRAMENTSPROCESSIE
Sinds de komst van
het SARS-Cov-2virus begin vorig
jaar werden nergens nog grote processies gehouden.
Maar in Kwadendamme was er
dit jaar op Sacramentszondag juist
genoeg ruimte voor een kleine mini-processie. Alles zat mee die zondag op de 6e
juni. De cornonaregels voor kerkbezoek
waren uitgerekend de dag ervoor nog verruimd, zodat er in onze kerk plaats was voor
68 bezoekers (ofwel 15% van het aantal
zitplaatsen). Bovendien was het die dag
aangenaam lenteweer, zodat de eucharistieviering in de buitenlucht kon plaatsvinden, onder de twee overgebleven grote
bomen in de pastorietuin. Tijdens de processie werd het Allerheiligst Sacrament
door waarnemend pastoor Paul Verbeek
onder een baldakijn en voorafgegaan door
het processiekruis in stilte rondom de kerk
naar de tuin gedragen. Daar aangekomen
begon de plechtige eucharistieviering. Na
afloop daarvan werd aangekondigd dat er
voor volgend jaar grootse plannen bestaan
voor de organisatie van de 11e Kwadendamse sacramentsprocessie; laten we
hopen dat men dan in Nederland voldoende
begrip heeft opgebouwd voor een verstandige omgang met het genoemde virus, want
dat zal dan zeker nog onder ons aanwezig
zijn. De tiende sacramentsprocessie mag
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onderhoudsklus over te nemen. Doordat
pa het vorig jaar al niet meer kon doen,
hadden we er dit jaar wat meer werk aan
dan anders. Maar het is bijzonder en heel
fijn om zijn werk over te kunnen nemen en
te mogen voortzetten.’
Tekst Anne van de Swaluw,
foto Jan Strooband

Tijdens een feestelijke viering mochten
Lilly Boonman, Carolina Goense en Roan
Gresnigt op zondagmiddag 13 juni voor
het eerst de heilige communie ontvangen.
Onder leiding van meester Leo waren zij
voorbereid op deze bijzondere dag. En wat
was het fijn dat de coronamaatregelen toestonden dat per gezin een 15-tal gasten uitgenodigd konden worden. Op deze manier
konden familie, vrienden en ook nog enkele
klasgenootjes delen in de feestvreugde. Het
thema van de viering was ‘Blijft dit doen’,
refererend aan het laatste avondmaal toen
Jezus zei: ‘Als ik er niet meer ben, blijf dan
eten en drinken ter nagedachtenis aan mij’.
Hopelijk zien we de kinderen met enige
regelmaat terug in onze kerk.
Tekst Marga v.d. Plasse,
foto’s Jan Strooband
SPECHTGATEN
Nadat een specht het had voorzien op
het Bonifaciusbeeld en er inmiddels een
drietal gaten in had geklopt, is het toch
weer gelukt om de schade te herstellen.
Met behulp van François Franse die de
gaten opnieuw vulde en de onderhoudswerkzaamheden van Anne van de Swaluw
en Jan Braat staat onze patroonheilige er
weer prontjes bij. Zelf schreef Anne hierover het volgende: ‘Mijn vader zorgde altijd
voor het Bonifaciusbeeld op het dorp. Na
zijn overlijden zag ik tijdens Allerzielen een
oproep in de Bonifaciusbode staan, waarin
iemand werd gezocht om het onderhoud
van het beeld over te nemen. Aangezien ik
in de korte tijd die we vorig jaar samen aan
m’n huis klusten veel geleerd had, besloot
ik de stoute schoenen aan te trekken
en mezelf op te werpen om ook deze

KERKLAMPEN
Inmiddels staat de euroteller voor de restauratie van de kerklampen op 1.975,45.
Grotere en kleinere giften, de verkoop van
waxinelichtjes en een paar mooie collectes
hebben ervoor gezorgd dat we bijna op de
helft van de benodigde gelden zijn. Niet
alleen de donaties zijn verrassend, ook de
gulle gevers verrassen ons. Dank hiervoor
en hopelijk gaat het ons met hulp van uw
medewerking lukken het benodigde bedrag
van € 4.500,- bij elkaar te brengen.
NIEUWE SECRETARIS
Tijdens de voorlaatste vergadering van de
kerncommissie namen we afscheid van
Jan Zuidhof, en daarmee afscheid van
een secretaris die zijn strepen meer dan
verdiend heeft. Jan is al vanaf zijn jonge
jaren actief voor de parochie. Hij begon
nog onder pastoor De Munyck en was
daarmee een hele jonge, maar o zo deskundige vrijwilliger. Hij was actief in de
bouwcommissie, actief in opbouwwerk en
secretariaatswerkzaamheden. Hij ontving
voor zijn inzet de kerkelijke onderscheiding
Pro Ecclesia et Pontifice. Nadat hij enkele
jaren geleden gestopt was, keerde hij na
zijn pensioen weer terug om de kerncommissie te versterken. Nu vindt Jan het welletjes en tijd om de handen wat meer vrij te
hebben. Gelukkig blijft hij nog wel beschikbaar als lector en voor eventuele andere
voorkomende werkzaamheden. We vonden
Jan Strooband bereid om de nieuwe secretaris van de kerncommissie te worden, en
daar zijn we uiteraard heel erg blij mee.
Parochiekerncommissie
BEDIENSTEL
Het toedienen van het laatste sacrament
middels het Heilig Oliesel noemde men

Lewedorp
vroeger ‘bedienen’.
Tegenwoordig wordt
dit ritueel vaak ‘ziekenzalving’ genoemd,
maar ondanks de
andere benaming is de betekenis hetzelfde
gebleven. Voor mensen die verwachten op
korte termijn te sterven kan dit sacrament
kracht en verlichting brengen bij de overgang van het tijdelijke naar het eeuwige.
Het sacrament sterkt het geloof in de nabijheid van Jezus en helpt het lijden te dragen
zoals Jezus dit deed aan het kruis. Om de
werking van het sacrament te faciliteren
gebruikte men vroeger - naast het Heilig
Oliesel dat wordt meegebracht door de toedienende priester - ook een eigen en speciaal voor dit doel vervaardigd bedienstel.
Een dergelijk stel bestaat uit een kruis met
een corpus, met daarnaast twee kandelaars en een wijwaterbakje ertussen. Op de
bijgaande foto is zo’n bedienstel afgebeeld;
bij dit stel horen ook twee losse wijwaterbakjes. Vanaf zondag 18 juli staat het afgebeelde setje achterin de kerk. Wie dat wil,
kan het gratis mee naar huis nemen.
Hans de Vos

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

LIEF EN LEED
Op 27 mei is mevrouw Corrie Boonman-van den Dries overleden. De uitvaart
met daar aansluitend de begrafenis op ons
kerkhof vond plaats op 4 juni.
Op 28 mei is de heer Jan Menheere overleden. De uitvaart en crematie vond plaats
op 2 juni.

drukkerij en
ontwerpstudio

DE EERSTE HEILIGE COMMUNIE

Uitvaartzorg
Peter
Butler
Een veelzijdige
drukker voor
bedrijven, verenigingen en
Voor een persoonlijke
begeleiding
bij
eenprofessionals
uitvaart
particulieren. Als gedreven
met een passi

voor papier, drukwerk en ontwerp stellen wij ons als doe
om u zo goed mogelijk te helpen op het gebied van uw
drukwerk. Hierbij staat betrouwbaarheid, een goede beg
Uitvaartzorg
Peter
Butler
leiding, kwaliteit
en scherpe
prijs
hoog in het vaandel!
Benonistraat 3,
Ook bij een beperkt4421
budget
denken
DN Kapellewe graag met u mee
tel. 0113-340381

Vlnr: Nick, Eefke, Lars, Andrea en Damian.
Na weken van voorbereiding, was het dan
eindelijk zover. Zondag 6 juni deden Eefke
van Stee, Andrea Snoep, Damian Rooze,
Lars Boonman en Nick Geelhoed hun
eerste Heilige communie.
Het was een stralende dag, de zon scheen
uitbundig. De kerk was mooi versierd met
slingers, balonnen en bloemen.
Wat goed aansloot bij het thema van de
viering “Lang Leve(n met) God “. De kerk
was vanwege de corona, gedeeltelijk
gevuld met directe familieleden van de
communicanten.
De kinderen vonden het best spannend,
maar door de goede voorbereiding en
begeleiding van Pater Thaddy en Richard
werd het een feestelijke viering, waarbij
vele mooie liederen werden gezongen
door het koor Con Dios.
DANKWOORD
EERSTE COMMUNIEVIERING
Gaag wil ik namens de parochiekerncommissie u bedanken voor uw aanwezigheid.
Speciaal natuurlijk de ouders die hun kinderen gestimuleerd en begeleid hebben
naar deze communieviering. Ik wens U
allen alle goeds, vreugde en gezondheid
voor de toekomst.
Natuurlijk wil ik ook de kinderen bedanken
dat zij gekozen hebben om met deze
eerste communie viering uiting te geven
aan hun verbondenheid met de kerk.
Graag wil ik jullie uitnodigen om in de toekomst hier aanwezig te zijn samen met
jullie ouders, broertjes en zusjes. Zodra de
corona maatregelen voorbij zijn zullen de
kinderneven diensten weer opstarten en ik

Stiltehuis
Kitskinderscheweg 1
drukkerijdriedijk.nl
4421 PJ Kapelle
Noordland info@uitvaartpeterbutler.nl
3
t 0113 56 19 42
www.peterbutler.nl
4451 RP Heinkenszand
e info@drukkerijdriedijk.nl

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

Richard Ensing
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Plantplannen?
Wij adviseren u graag.

beide kernen voorwaar geen kleinigheid.
Richard hele dikke dank hiervoor en als
waardering een klein presentje namens
de kern Lewedorp.
RUIMING OUDERE GRAVEN

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

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

verwacht jullie daar te gaan zien. Dan heb
ik nog een kleine verrassing, houden jullie
daarvan ? Ik heb hier een klein presentje
wat jullie pas uit mogen pakken na deze
dienst. Ik hoop dat het in de smaak valt.
Ik geef het nu vast dan kan het in jullie
handen branden van nieuwsgierigheid om
het straks uit te pakken.
Dan wil ik ook graag Pater Thaddy
bedanken voor alles wat u gedaan hebt in
de voorbereiding en het voorgaan in deze
dienst. Wij hebben er voor gekozen om
u een boekje te overhandigen waarin u
wat kennis kunt nemen over de geschiedenis van “de zak van Zuid Beveland” het
gebied waarin u nu werkzaam bent maar
als Zeeuws Vlaming nog niet alle kennis
van hebt. We hopen dat het in de smaak
zal vallen en nogmaals dank. Verder dank
aan de bloemengroep, Con Dios, koster
en iedereen die zich heeft ingezet om
deze viering te laten plaatsvinden. Rest
mij nog één iemand te bedanken zonder
wiens inzet deze viering niet had plaats
gevonden. Toen wij 2 jaar geleden met
parochiekern ‘s-Heerenhoek de afspraak
gemaakt hadden om over te gaan tot een
gezamenlijke eerste communie viering
hadden we niet kunnen bedenken dat
corona zo een invloed zou hebben op dit
gebeuren.

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

Op ons kerkhof staan een aantal oudere
graven waarvoor al jaren geen grafrechten meer worden betaald. In het verleden
was echter het kernbestuur van mening
dat deze, voor het aanzien van het kerkhof, konden blijven staan.
Nu deze graven steeds meer scheuren,
scheef gaan zakken en er geen onderhoud meer aan wordt gedaan is deze
mening echter gewijzigd en is het besluit
genomen om deze na 1 oktober 2021 te
gaan verwijderen.
Op al deze graven zal een bordje geplaatst
gaan worden zodat eventuele nabestaanden hiervan in kennis zijn gesteld.
Contactpersonen voor deze graven zijn bij
ons echter niet meer bekend.
Mochten er van deze graven familieleden
zijn die hier toch nadere informatie over
willen hebben dan kunnen ze contact
opnemen met de voorzitter van het kernbestuur Leo Rentmeester e-mailadres:
coel@zeelandnet.nl
CARITAS ZIEKENBEZOEK.
Het is alweer een tijdje geleden
dat wij iets van ons lieten
horen. Dit jaar zijn we bij 6
mensen op bezoek geweest.
Meestal vinden de mensen
het fijn als we langs komen. Ook zijn er
mensen waar we eerst aan vragen of ze
het op prijs stellen. Er zijn er bij, voor wie
het niet hoeft, omdat ze zo ziek zijn, ook
dat kan. Dan zijn er ook mensen waar
wij niet van weten dat ze ziek zijn. Het
blijft moeilijk, maar wij horen het graag.
Wij hoeven niet binnen te komen, maar
kunnen ook iets afgeven. Wij wensen u
veel gezondheid en alle goeds.
Namens de bezoekersgroep

Het kon en mocht niet gezamenlijk en
vorig jaar kon het zelfs niet eens plaatsvinden. Maar Richard zette er zich voor in
en nam de gehele verantwoordelijkheid
hiervan op zijn schouders en organiseerde
voor beide kernen apart deze vieringen.
Tevens deed hij alle voorbereidingen in
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Kees Vermue en José Traas
VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN
12 juli parochiekernvergadering 19.30 uur

Oost-Zuid Beveland
Oecumenische openluchtviering worden
gehouden op het terrein voor het jeugdhonk. Aanvang: 9.30 uur.
1E COMMUNIE

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

LIEF EN LEED
Overleden
Op 13 juni 2021 is Eduard Rijsdijk, echtgenoot van Lydie Rijsdijk – de Poorter, op
89-jarige leeftijd te Goes overleden.
Eduard was een positief ingestelde, vriendelijke en tevreden man. Zijn vrouw Lydie,
zijn kinderen en kleinkinderen waren het
centrum van zijn bestaan. Zijn sociale
instelling is gebleken uit de vele uren
vrijwilligerswerk die hij voor de kerk verzette: het opbouwen van de kerststal en
de bijbehorende versiering, het bijhouden
van de verlichting, het onderhoud van het
kerkhof, het rondbrengen van het parochieblad. Daarnaast lag zijn hart bij de
muziek. Vijftig jaar was hij lid van Scheldegalm en dertig jaar van het Seniorenorkest. De laatste moeizame jaren raakte
hij steeds meer beperkt door de ziekte van
Parkinson.
De afscheidsdienst vond in besloten kring
plaats.
BLOEMENPOT
In mei en juni is er voor het verzorgen van
de bloemen in de kerk € 38 gedoneerd.
Namens de bloemenwerkgroep hartelijk
dank.
OECUMENISCHE OPENLUCHTVIERING
Op zondag 8 augustus zal er een

Op 20 juni hebben
Naomi en Noah de
Kort hun 1e communie gedaan. Het
was een knusse,
feestelijke viering.
Ondanks het kleine
groepje hebben we
een fijne voorbereiding gehad. We
hebben genoten van
hun betrokkenheid.
We wensen Naomi
en Noah veel geluk
toe. En weet; “Ik zal
er zijn”.

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

Angela en Jeannet
IBS HORIZON
In de klas hebben wij het over nieuwe
houvast vinden.
Houvast als er iets nieuws gebeurt dat
spannend is.
We zoeken houvast als we iets kwijt zijn of
als we gaan verhuizen.
Ook bespreken wij met elkaar hoe we
iemand kunnen helpen om nieuwe houvast
te vinden door bijvoorbeeld iets te delen.
Goede God, Wat zijn we blij met de verhalen over u. Over u en mensen.
U gaat met ons mee en geeft ons altijd
weer houvast als we weg moeten, naar
een nieuwe plek waar alles anders is en
nieuw.
U bent bij ons en laat ons nooit los als we
verdrietig zijn, omdat we ons alleen voelen
in een nieuwe omgeving.
Help ons om ook anderen dat veilige houvast te geven. Een hand, als dat nodig is.
Aardige woorden: je bent hier welkom.
Vriendelijke zinnen: zullen we samen
spelen?
Lieve zorg: zal ik je helpen?
U bent onze houvast.
Wij kunnen houvast
aan anderen geven.
Dat hebben we van u
geleerd. Dank u wel
daarvoor. Amen.
Groetjes, Groepen 1-2
HET SCHOOLJAAR ZIT ER BIJNA OP!
Het is wel weer een heel bijzonder jaar
geworden.
Hopelijk kunnen we over een aantal jaren

Voor een zorgzame begeleiding

Dag en nacht bereikbaar op:

(0111) 45 07 17
www.uitvaartsd.nl

U I T VA A RT Z O R G

STEIJN
DE VLIEGER

U I T VA A RT Z O R G
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Ovezande
zeggen:
Weet je nog in 2020 en 2021 dat er corona
was en de scholen wekenlang dicht waren
en de kinderen online les kregen?
De laatste weken van het schooljaar
besteden we aan toetsen, een sportdag,
alternatieve schoolreis, spelen in de
speeltuin en natuurlijk ook nog even keihard werken om al het geleerde te automatiseren. In groep 3-4 oefenen we elke
dag de sommen t/m 10/20 en de tafels.
In Trefwoord staan we stil bij verdriet
hebben. Dit kan zijn als je ziek bent, en als
je iemand mist, Mooi om te horen van de
kinderen dat er in veel huizen regelmatig
een kaarsje brandt om een dierbare te
herinneren.
Uit de bijbel lezen we de verhalen van Job,
die alles verliest.
Tijdens de slotviering staan we stil bij het
eind van het schooljaar. Afscheid nemen
van de kinderen van groep 8, die naar
het Voortgezet Onderwijs gaan. Afscheid
nemen van je juf/meester, waar je het
afgelopen jaar bij gezeten hebt.
Mooie herinneringen ophalen en natuurlijk
zingen we het lied:
Stop het jaar is op!
Maak een grote emmer sop.
We ruimen alle spullen op!
En sluiten af met een gebed:
Goede God,
De vakantie begint!
We krijgen tijd om te spelen en uit te
rusten.
Sommigen van ons gaan op reis
Thuis kunnen we misschien een hut
maken of tekenen en knutselen
Het is fijn om nieuwe vriendjes te krijgen
om mee te spelen.
We danken u voor dit schooljaar.
Samen met onze groep hebben we leuke
dingen beleefd.
We hopen dat we elkaar na de vakantie
gezond, weer terugzien.
Geef ons een goede tijd
Waar we ook zijn.
Amen
Groep 3-4

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

MOBIELE KERK BIJ DE ‘DAG VAN HET
LANDSCHAPSPARK’

LIEF EN LEED
Overleden
Jobina Goense, weduwe van Joannes Verbeem, is op 27 juni gestorven. Ze was bijna
88 jaar oud. Ze was geboren op de boerderij van haar ouders aan de Oud Ovezandseweg. Na haar huwelijk woonde en
werkte ze met haar man in een fruitteeltbedrijf aan de Hoofdstraat. Ze kregen daar
een zoon, Richard. Later kregen ze vier
kleinkinderen. Na het overlijden van haar
man brak er voor Jo een zware periode
aan. Na een paar valpartijen werd ze in
woonzorgcentrum NieuwSande opgenomen, waar ze liefdevol verzorgd werd.
De uitvaartdienst werd op 5 juli in de parochiekerk te Ovezande gehouden, waarna
de begrafenis op de begraafplaats aldaar
plaatsvond.
THEEHUIS ‘DE PASTORIE’ VAN START
Vanaf begin juni is het theehuis opgestart. De eerste twee weken werden
groepen mensen uitgenodigd. Dit om
uit te proberen of het allemaal ging
lukken. Het vergde van de mensen die er
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dagbesteding doen en van de begeleiding
de nodige improvisatie. Na twee weken
zijn de aanloopproblemen er zeker uit en
loopt het gesmeerd.
Dat hebben we zelf aan den lijve kunnen
ondervinden. Op vrijdag 11 juni was een
groep vrijwilligers van de kerk uitgenodigd. Namelijk de mensen die als vrijwilliger hebben gewerkt aan de verbouwing
van de pastorie tot Theehuis. Samen met
hun partners waren ze welkom voor thee
of koffie met wat lekkers erbij. Met dertien
mensen hebben we kunnen genieten van
de gastvrijheid van ‘Zeeuwse Gronden’.
De officiële opening volgt later, als ook de
regel van anderhalve meter eraf is. Maar
… tot die tijd bent u van harte welkom in
Theehuis ‘De Pastorie’. De huidige vaste
openingstijden zijn woensdag, donderdag
en vrijdag. Warm aanbevolen!

Parochiekern Ovezande is
enige tijd geleden benaderd door programmamaker Hugo Rikken van
FullScreen Film. Hij maakt
de nieuwe afleveringen
voor het KRO-NCRV programma RODERICK ZOEKT
LICHT. In de afleveringen
gaat Roderick Vonhögen wekelijks op
zoek naar hoopvolle verhalen, optimistische mensen en tradities die verbinden.
Men wil graag onze mobiele kapel komen
filmen voor een nieuwe aflevering, uiteraard in actie.
Nu de coronamaatregelen onlangs zijn
versoepeld, is het weer mogelijk om met
de mobiele kapel op pad te gaan. Omdat
de aflevering al snel moest worden opgenomen, was het zoeken geblazen naar
een passende gelegenheid om de mobiele
kapel in te zetten. Zo zijn we terecht

gekomen bij de Dag van het Landschapspark, een dag vol activiteiten voor groot en
klein. Een onderdeel is de agrarische fietstocht en streekproeverij Toer de Borselse
Boer. We stonden op 3 juli bij tussenstop
Family Farm Boonman in Oudelande.
Wordt vervolgd met een uitvoerig verslag
in de volgende Parochienieuws.

kennis te kunnen doen. Ook voor de
Caritas en contacten met NieuwSande en
basisschool kunnen wij op deze manier de
lijntjes kort houden. Tijdens de vergadering werden er menige ideeën geopperd
om met elkaar uit te werken. Wanneer
hierover meer bekend is, verneemt u dit
via de bekende kanalen.

Ad Schenk

NIEUWE AFSPRAAK TARIEVEN
Het parochiebestuur van de Pater Damiaanparochie heeft besloten tot een gezamenlijke afspraak over de tarieven voor
diensten in de kerk. Het gaat dan over
huwelijks- of uitvaartdiensten en jubileumfeesten. De tarieven daarvoor worden
jaarlijks door het bisdom vastgesteld en
gepubliceerd in parochienieuws. Uiteraard
staan ze ook op onze website
www.rkovezande.nl.
Aan degenen die beneden het minimum
per jaar deelnemen aan de parochiebijdrage, kan op deze tarieven een
reductie worden gegeven die gelijk is aan
de feitelijke parochiebijdrage van de afgelopen drie jaren.
De parochiekern Ovezande hanteerde
altijd een reductie van de parochiebijdrage van de afgelopen vijf jaren. Dat is
vanaf 1 juli drie jaren geworden.

MARIA TENHEMELOPNEMING
Maria-Tenhemelopneming, Maria Hemelvaart of Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart,
de patrones van de
Ovezandse kerk, is de
feestdag waarop de
opneming van Maria
in de hemel "met
lichaam en ziel" wordt
herdacht en gevierd.
Op zaterdagavond
14 augustus 2021 om
19.00 uur willen wij dit patronesfeest weer
vieren in onze kerk met als voorganger
pastoor Paul Verbeek. Natuurlijk zal een
bezoek aan onze veldkapel in de Oud
Ovezandseweg niet ontbreken. Wanneer
u allen weer een veldbloem meeneemt,
kunnen wij onze veldkapel in haar luister
zetten. Wij gaan er een bijzondere viering
van maken. U bent allen van harte welkom.
Bij de veldkapel zullen wij Maria nog eren
onder het genot van een kopje koffie, thee
of fris.
Ineke Priem
WELZIJNSMEDEWERKER OVEZANDE
Tijdens onze onlangs gehouden parochiekerncommissievergadering hebben
wij de nieuwe welzijnsmedewerker voor
Ovezande, namelijk Nicole Wentzler-Bardolf, uitgenodigd om wederzijds kennis te
maken.
In de gemeente Borsele heeft ieder dorp
een welzijnsmedewerker van het vrijwilligersplatform ‘Borsele voor Elkaar’, die
actief is in het dorp. Bij deze welzijnsmedewerker kunnen inwoners terecht voor
bijvoorbeeld:
- Zorgen over een dorpsgenoot.
- Hulp nodig bij iets dat u op wilt zetten en
organiseren in uw straat of dorp.
- Hulp of ondersteuning nodig in een thuissituatie.
- U zoekt contacten en/of ontmoetingsmogelijkheden.
Als parochiekern ondernemen wij allerlei
initiatieven voor onze parochianen en
dorpsbewoners. Voor Nicole fijn om te
horen wat wij allemaal organiseren en
voor ons fijn om een beroep op haar

Striepseweg 4,4435 RL Baarland

Verzorgt de gehele uitvaart
met Zorg en Respect...

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

BIDDEN THUIS

Misschien heeft u er
al van gehoord en misschien ook niet, maar
onze veldkapel is opgenomen in het boekje
Bidden thuis. Dit is een
handzaam boekje dat
gaat over je geloof
beleven in huiselijke
kring. Als er geen bedevaart of processie
mogelijk is. In verbondenheid met heiligen
en helende plekken. Door een ontmoeting
van Charlotte den Toonder met Leo Fijen is
er ook een gebed van onze veldkapel te
Ovezande in dit boekje opgenomen. Er
staan nog meerdere prachtige korte verhalen en gebeden in. Dit is wat erin staat:
De veldkapel van Ovezande
Al wandelend of fietsend kom ik bijna
ieder dag langs de veldkapel net buiten
ons dorp Ovezande, in Zeeland. Automatisch groet ik Maria in het voorbijgaan met
een knikje of een glimlach. Soms minder ik
vaart, houd mijn pas even in en stop voor
een kort gebed of een vraag om hulp. Het
doet me altijd goed als ik mijn zorgen even
met Maria kan delen. Want met een hart
dat minder zwaar op mij drukt vervolg ik
dan mijn pad.
Charlotte den Toonder

Uitvaartverzorging

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

Geldeloozepad 20, 4463 AJ Goes

(0113) 311 444
www.uitvaartzorgcentrum.nl
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Schouwen-Duiveland

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

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

LIEF EN LEED
IN MEMORIAM JAN RENTMEESTER
Op 12 mei 2021 is Jan Rentmeester overleden. Hij mocht 88 jaar oud worden.
Kort hiervoor was zijn echtgenote Corrie
Rentmeester-de Jonge overleden.
Jarenlang heeft Jan zich ingezet op tal
van terreinen binnen onze parochie.
Hij was een van de drijvende krachten bij
het onderhouden van onze begraafplaats
St. Barbara en hielp jarenlang bij het
opbouwen en afbreken van de kerststal in
onze kerk. Samen met Corrie bracht hij bij
diverse adressen het Parochienieuws aan
huis. Zij waren hele trouwe kerkgangers,
die ook graag te gast waren in ons parochiecentrum. In het najaar mocht hij voor
al deze verdiensten nog de Willibrordmedaille in ontvangst nemen.
Zowel aan Jan als Corrie bewaren we
mooie herinneringen.
Erik Steegmans
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IN MEMORIAM MARTINA VAN DE
WAART-VAN DE GUCHTE.
Op 6 mei 2021 is Martina van de Waart van
de Guchte in haar woning aan de Raamstraat rustig en in bijzijn van haar kinderen
overleden. Op 14 mei hebben kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkinderen
Martina begraven bij haar man op het RK
kerkhof St Barbara te Zierikzee. Martina is
geboren in Heinkenszand op
2 maart 1915. Daar bracht ze haar jeugd
door en trouwde in 1946 met Pieter van
de Waart. Martine kwam met haar man
Pieter van de Waart en hun 8 kinderen
in 1963 van Zuid-Beveland naar Schouwen-Duiveland om te wonen en te werken
op de boerderij in Sirjansland. Het gezin
was sindsdien betrokken bij de parochie. In 1982 moest ze na een noodlottig
ongeval haar man Pieter missen. Dat was
een ingrijpende gebeurtenis in haar leven
maar ze herpakte zich en woonde daarna
39 jaar in haar woning aan de Raamstraat
te Zierikzee. Haar gezin en haar geloof
waren belangrijke ankers in haar leven.
Ze werd 106 jaar oud en tot kort voor haar
overlijden gezond van lichaam en geest.
Martine was bovenal een liefdevolle
vrouw, moeder en oma. Ook haar familie,
vrienden en kennissen zullen zich Martina herinneren als een bijzonder mens die
voor een ieder aandacht had. Haar positieve levenshouding en haar lach blijven in
onze herinnering.
RECTIFICATIE
In het parochienieuws van juni staat
abusievelijk vermeld dat mevrouw
Jope Stouten-Kouijzer, die op 1 mei
jl. is overleden, uit Bruinisse komt. Zij
woonde echter de afgelopen 45 jaar in
Burgh-Haamstede.
VAN DE VOORZITTER...
De laatste jaren worden de parochiekernen geconfronteerd met het feit dat er
te weinig priesters en pastoraal werkers
zijn. Het pastoraal team, dat al lang niet
meer voltallig is, moet veel van de taken,
die vroeger door hen uitgevoerd werden,
nu overlaten aan vrijwilligers van de
parochiekernen.
Als deze vrijwilligers het niet oppakken, is
de kern eigenlijk niet meer levensvatbaar.
De solidariteit en zielzorg loopt dan hard
achteruit en sluiting van de kerk dreigt.
De afgelopen tijd, waarin we elkaar zo
nodig hadden, kwam dit pijnlijk aan het
licht. Maar gelukkig was wel meteen duidelijk dat er genoeg mensen zijn, die dit op
willen pakken, die zich bewust zijn van het
feit dat we zelf die kerk zijn. Jezus heeft

het ons voorgeleefd: zorgen om en voor
elkaar.
Wij zijn dus in alle opzichten nu nog wel
levensvatbaar en dat willen we ook blijven.
We zullen er aan moeten wennen, dat we
dit werk structureel moeten oppakken en
blij mogen zijn, als ons af en toe een
beroepskracht vanuit het pastoraal team
ondersteuning geeft. We kunnen en mogen
niet achterover leunen.
Ik wil daarom alle vrijwilligers bedanken én
een beroep op hen doen: blijf uw vrijwilligerstaak met dezelfde liefde en vasthoudendheid uitvoeren zoals u dit tot nu toe
hebt gedaan. Zo kunnen we een gezonde
en levensvatbare parochiekern blijven.
Nu we het toch over vrijwilligers hebben,
deze kunnen we altijd gebruiken.
Wilt u vrijwilligerswerk in de kerk doen?
Geef dan u naam door aan
mevr. Jacolien de Meij (mailadres:
jdemeij@zeelandnet.nl) en vermeld dan
a.u.b. ook wat voor soort vrijwilligerswerk
u graag zou doen, bijvoorbeeld administratieve werkzaamheden of helpen bij
het onderhouden van de begraafplaats,
sociale contacten onderhouden, enz…
Er is genoeg (vrijwilligers)werk.
Vriendelijke groeten,

Erik Steegmans

OPEN MONUMENTENDAG
Zoals elk jaar gebruikelijk
staan de deuren van onze
Willibrorduskerk ook dit jaar
weer open tijdens monumentendag. Het thema dit jaar is: “mijn
monument is jouw monument”. Even tijd
voor een stukje bezinning, aansteken van
een kaarsje, een “religieus ”cadeautje te
kunnen aanschaffen of een praatje met
een van de suppoosten. Het gebeurt nogal
eens dat er oud-inwoners van Zierikzee
binnen lopen en herinneringen ophalen
aan hun school- of kerk of aan hun (overleden)familieleden.
Dus zowel toeristen als parochianen…
hartelijk welkom!
MUZIEKFONDS
Beste medeparochianen,
Gelukkig kunnen we weer met wat meer
mensen naar de kerk. Maar zoals u inmiddels wel weet lopen onze inkomsten
behoorlijk terug. De uitgaven voor o.a.
energie, aankleding van de kerk, schoonmaak, onderhoud van gebouw en orgel en
de kosten voor goede liturgische muziek
tijdens onze vieringen nemen niet af maar
zelfs echter ieder jaar toe. Er is nu sprake

van een behoorlijk nijpende financiële
situatie waardoor het niet meer mogelijk is
dat onze dirigent organist hetzelfde aantal
uren kan besteden aan de vorming van het
Willibrorduskoor.
Om het huidige niveau van de muziek te
kunnen behouden hebben wij een Muziekfonds in het leven geroepen. Vanuit dit
fonds zouden we in de toekomst geheel
of gedeeltelijk de kosten van onze professionele dirigent organist, alsook de
onderhoudskosten voor het fraaie Marcussenorgel van onze kerk kunnen voldoen.
Vindt u ook dat tijdens de vieringen de
muzikale ondersteuning meer dan de
moeite waard is, steun ons dan door een
bijdrage over te maken op rekening rekeningnummer NL 63 INGB 0001 2857 85
onder vermelding van ’donatie muziekfonds’. Laten we er met z’n allen voor
zorgen dat mooie klanken onze kerk blijven
vullen en ons in onze vieringen blijven
inspireren. Bij voorbaat onze dank.
Erik Steegmans,
voorzitter parochiekerncommissie
KBO ACTIVITEITEN EN NIEUWTJES.
Gelukkig kunnen we weer een aanvang
maken met diverse activiteiten binnen
onze KBO.
Woensdag 30 juni jl. hebben we sinds 2
jaar weer een algemene ledenvergadering georganiseerd in het parochiecentrum
waarin we afscheid namen van onze penningmeester Tinus Coolbergen die gedurende lange tijd onze financiën op een
getrouwe en secure manier heeft beheerd.
Hij en ook zijn vrouw Olga werden hiervoor
in het zonnetje gezet en hartelijk bedankt
met een bos bloemen en een mooie
Zeeuwse gezondheidsbox. Gelukkig is de
functie van penningmeester ingevuld door
Peter Goedegebuure, die van harte welkom
werd geheten door de vergadering en die
wij, als bestuur, al geruime tijd mochten
meemaken en vandaar dat we kunnen
zeggen dat we enorm blij met hem zijn.
OP 6 juli jl. was er een gezellige koffieochtend.
Op 21 juli a.s. is er een inloopmiddag in het
parochiecentrum vanaf 14.00 uur.
Dan, omdat we eindelijk zo goed als
bevrijd zijn van het coronavirus, willen we
een “bevrijdingsfeest” organiseren die
over één week verdeeld is.
Zondag 25 juli willen we in de Eucharistieviering aandacht schenken aan de KBO en
onze overleden parochianen van de afgelopen anderhalf jaar gedenken.
‘s Middags beginnen we de feestweek met
een pubquiz in het parochiecentrum, start

14.00 uur. De bedoeling is dat u met een
groepje van 4 of 5 personen deelneemt
aan deze quiz. Verzin een leuke naam
en meldt u aan bij K. Verkaart. De quiz
bestaat uit een aantal ronden en bevat
onderwerpen als bijv. sport, alg. kennis,
muziek, dus voor elk wat wils. Ontzettend
leuk, dus meedoen!!
Dinsdag 27 juli: koffieochtend vanaf 9.30
uur met de mogelijkheid om deel te nemen
aan een wandeltocht, een lunch en na
de lunch een fietstocht. Voor elk wat wils
dus.
Donderdag 29 juli: klaverjassen voor de
liefhebbers; eindelijk weer eens een potje
kaarten. Inloop vanaf 12.45 uur. Start 13.00
uur. Opgeven bij: H. Verkaart.
Zaterdag 31 juli: feestmiddag/avond.
Aanvang; 15.30 uur in de Willibrordusschool. Vanaf 17.00 uur bbq/mosselen
eten. Tussendoor rad van avontuur .
daarna een heerlijk muziekje waarbij de
voetjes van de vloer kunnen!. Al met al
een heel leuk programma en wij hopen
dat u net zo enthousiast bent als wij als
bestuur zijn, om de handen weer uit de
mouwen te steken.
ONZE LIEVE VROUWE OP ZEE KERK
Donderdag 24 juni was
er in de Onze Lieve
Vrouwe op Zee kerk
in Haamstede na de
lauden een Woord
& Communieviering.
Deze donderdagmorgen was die wel
heel speciaal: Het feest van Johannes den
Doper, maar daarnaast ook een viering uit
dankbaarheid. En wel omdat we enkele
dagen daarvoor het bericht gekregen
hadden: “Onze pastoor Fons is genezen
verklaard van zijn lymfeklierkanker “. De
bijdrage van dirigent Wim Boer was heel
speciaal: niet alleen een donatie voor de
bloemen, maar ook een “pro deo” spel als
begeleiding van de viering.
We hebben met veel kerkgangers, maar
ook met mensen uit Zierikzee, Goes, Middelburg, ’s-Heerenhoek, Kwadendamme
en zelfs uit Ossendrecht op deze dag onze
pastoor in de bloemen gezet.
Naast een eerste boeket volgen er nog
meer. Meneer pastoor is er verlegen mee
en heeft geopperd om de rest van het geld
bij Maria te doneren. Nogmaals wij zijn blij
met onze pastoor, maar ook met onze kerk.
Vrijdag 2 juli was er een gesprek met de
gemeente en een adviesbureau over kerkenvisie. De kerk van Haamstede scoort
goed en we hebben er alle vertrouwen in,
dat dit nog jaren zo zal voortduren.

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

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

Specialist in PVC vloeren

RUBEN DE JONGE

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
info@rkbovendeschelde.com
Openingstijden Pastoraal Centrum:
van di t/m vrij van 10.00 tot 12.00 uur
PASTORAAL TEAM
- Fons van Hees, pastoor
tel. 06-1328 1235
avanhees@zeelandnet.nl
- Thaddy de Deckere, parochievicaris
T: 06-26276050
E: thaddeusmhm@gmail.com
- Alida van Veldhoven, pastoraal werkster,
T: 06-29 373 102
E: alidavanveldhoven@gmail.com
- Ria Mangnus, pastoraal werkster
tel. 06-42360493
r.mangnus@rkwalcheren.nl
- Paul Verbeek, wnd. pastoor
Tel: 06-83215322
pverbeek@bisdombreda.nl
- Geerten Kok (teamleider ad-interim)
E: GKok@bisdombreda.nl
TEAMWACHT
Tel. 06-53637130
bij overlijden van een dierbare of verzoek
om toedienen sacrament der zieken kunt
u dit nummer bellen: 24 uur bereikbaar.
VICARIAAT MIDDELBURG
Paul Verbeek, vicaris
Tel: 06-83215322
pverbeek@bisdombreda.nl
EMERITI PASTORES
Harry Buijssen, buijssen@zeelandnet.nl
Tom Brooijmans, tbrooymans@zeelandnet.nl
Paul de Maat, pdemaat@planet.nl
REDACTIE
- Goes
Riet Hopmans
- ’s-Heerenhoek Plonie Paree
- Heinkenszand Addie Nelen
- Kwadendamme Hans de Vos
- Lewedorp
Tilly van Klooster
- O-Z-Beveland Jeannet Kievit
- Ovezande
Marinus Bierens
- Sch-Duiveland Rudy de Maaijer
- Pastoresteam Alida van Veldhoven
- Hoofdredactie Richard Gielens
vragen/opmerkingen: mail ze naar
parochienieuws@zeelandnet.nl
WEBSITE
www.paterdamiaanparochie.nl
OPLAGE
4500 exemplaren
VORMGEVING EN DRUK
- Drukkerij Driedijk
Noordland 3, 4451 RP Heinkenszand
tel. 0113-561942
info@drukkerijdriedijk.nl
www.drukkerijdriedijk.nl
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 (12)
In het leven van een gelovige en dat
van de geloofsgemeenschap is de hoop
belangrijk. Om te verstaan en te begrijpen
wat die hoop in religieuze zin betekent
hebben we kennis nodig van de boodschap die Jezus Christus ons bracht. Wat
geloofde het volk Israël? Wat houdt het
Evangelie in? En welke leer brachten de
apostelen? Laten we onwrikbaar vasthouden aan de belijdenis van onze hoop,
want Hij die de beloften deed is betrouwbaar. Laten we elkaar in het oog houden
om met elkaar te wedijveren in liefde en
daden van liefde (Heb 10: 23-24). Deze
tekst sluit mooi aan bij het mini-symposium
dat op 19 juni jl. werd gehouden bij het
afscheid van Wiel Hacking in de kerk van
’s-Heerenhoek. Daarover meer elders in
dit Parochienieuws. Voor velen was dit
een leerzame middag mede met het oog
op de missionaire opdracht waarvoor
de komende tijd veel aandacht wordt
gevraagd. Hoofdonderwerp was de rol
en de plaats van de diaconie of caritas in
het werk van de kerkgemeenschap. Duidelijk werd gemaakt dat de drie schakels
liturgie, catechese en diaconie niet zonder
elkaar kunnen om de kerkgemeenschap
haar rol goed te laten vervullen.
Hoe wij als individu hierin onze rol kunnen
vinden kwam niet aan de orde. Dat zou ook
te veel zijn voor zo’n middag. In het kader
van de Missionaire Parochie - titel van de
conferentie die op 24 en 25 maart 2022 in
Breda wordt georganiseerd - zal dat ongetwijfeld een onderwerp zijn. Wanneer de
kerk als geloofsgemeenschap zich naar
buiten wil richten, naar de wereld, zullen
ook de individuele gelovigen naar buiten
moeten treden. Bisschop Liesen schreef
daarover uitgebreid in zijn pastorale brief
van 23 februari 2017. Daartoe moeten de
gelovigen wel zijn toegerust, dus kennis
en vaardigheden bezitten. Dat vraagt een
voortdurende bezinning op onze
kerkopvatting, de manier waarop we met
ons geloof en onze overtuiging omgaan.
Voor velen betekent dat een omschakeling en wellicht ook het overwinnen van
schroom. Van oudsher zijn katholieken
volgers die opkijken naar de geestelijkheid
(klerikalisme). In deze nieuwe visie wordt
gevraagd om een persoonlijk getuigen
en een geïnspireerd gebed (Ef 13:14-21).
Nelson Mandela heeft ons voorgehouden
bij zijn Inauguratie in 1994 dat we ons hiervoor niet moeten laten afschrikken. Het
kan zelfs aanstekelijk werken!

We vragen onszelf af: wie
ben ik om briljant te zijn, prachtig,
talentvol, fantastisch?
Maar wie ben jij om dat niet te zijn? Jij bent
een kind van God.
Je onbelangrijk voordoen bewijst de
wereld geen dienst. Er is niets verlichts aan
je klein te maken opdat andere mensen
zich bij jou niet onzeker zullen voelen. Wij
zijn allemaal bedoeld om te stralen als kinderen. Wij zijn geboren om de glorie van
God die in ons is, te openbaren. Hij is niet
alleen maar in sommigen van ons; Hij is in
iedereen!
En als wij ons licht laten stralen, geven we
onbewust andere mensen toestemming
om hetzelfde te doen. Als wij van onze
angst bevrijd zijn, bevrijdt onze aanwezigheid vanzelf anderen.
De kerk leeft vanuit de overtuiging dat
God mensen wil ontmoeten die samen
met Hem werken aan een betere wereld
voor iedereen. In deze veranderende
wereld is niets vanzelfsprekend. Allen
worden we ‘uitgezonden’ om aan de missionaire opdracht bij te dragen. Om dat
te kunnen praktiseren moeten we met
elkaar in dialoog gaan, proberen verstarring te doorbreken, ruimte geven aan
experimenten, werken aan verdieping,
gebruik maken van moderne hulpmiddelen
zoals beamer en internet, aandacht en
begrip opbrengen voor de cultuur en taal
van jongeren en oog hebben voor oecumene. Hiervoor ruimte maken kan betekenen dat we gebaande paden moeten
verlaten. Kunnen we als kerk hoopvol de
gospelsong zingen ‘Let it be’ van Paul
McCartney van The Beatles uit 1970?
Het slotlied van de gebedsdienst bij het
afscheid van Wiel Hacking.
Als ik in moeilijkheden verkeer
Dan komt moeder Maria bij me
Ze spreekt wijze woorden
Laat het zo zijn
Laat het zo zijn
Laat het zo zijn
Fluister wijze woorden
Laat het zo zijn
(…)
J.M. (Han) Bleyenbergh

