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VERKEERD VERBONDEN OF JUIST AFGESTEMD?

Het is alweer zo’n 140 jaar geleden dat mensen in Nederland op 
afstand met elkaar gesprekken konden voeren via de telefoon. 
Toegegeven: het was een bevoorrechte groep die hiervan gebruik 
kon/wilde maken, maar het was een wonder der techniek. Via 
schakelkasten werd men met elkaar verbonden. Raakte de cen-
tralist de draad (letterlijk) kwijt en dan was het een kwestie van 
geduld, tijd en begrip om de juiste persoon te vinden. Het kwam 
nog al eens voor dat mensen verkeerd verbonden werden. Tot ver 
in de 20e en zelfs 21e eeuw is die term als excuus gebruikt, terwijl 
men zelf de draaischijf verkeerd bediende. 
Radio beluisteren was zo’n kleine honderd jaar geleden ook iets 
van de hogere wiskunde…Via draaischijven en 
korte of lange golflengen kwam men in contact 
met mensen verder weg. Je moest je hoofd koel 
houden als je aan de knoppen zat… en krakend 
of piepend vond men via een opgloeiend oog de 
juiste afstemming.

Hoe onvoorstelbaar gemakkelijk is het 
heden ten dage geworden? Of is het 
de schijn die bedriegt?

De draaischijf van onze telefoon veranderde in de jaren zeventig 
in drukknoppen en via geheugen toetsen en nog later (in de 21e 
eeuw) via de introductie van minuscuul kleine chips is het ont-
houden van telefoonnummers geen vereiste meer… Eén druk 
op de knop of een oproep via Siri en het contact wordt voor ons 
gelegd. 
De radio heeft in veel huisgezinnen plaats gemaakt voor draad-
loze luidsprekers, piepkleine geluidsdragers of zelfs oordopjes 
die bijna onzichtbaar zijn. In moderne auto’s vinden we zelfs de 
combinatie van contactloos bellen en luisteren via storingsvrije 
digitale zenders.
‘U vraagt/ wij draaien’ heeft plaats gemaakt voor: altijd bereikbaar 
zijn, als jij het wilt! De knop omzetten/ scrollen over het scherm/ 
zappen naar je gading … is zo ingeburgerd, dat het een hele kunst 
geworden is om iemand langere tijd geboeid te houden.  Er is 
zoveel op mediagebied dat de keuze onmetelijk geworden is. Voor 
elk wat wils…, maar wil iedereen dat wel?
Op geloofsgebied zijn er – mede door corona- initiatieven ontwik-
keld die enkele jaren geleden voor onmogelijk werden gehouden. 
Het enorme aanbod  (de keuze is reuze) zorgt er wel voor, dat 
mensen geen goede? of eigen/echte keuze meer durven of willen 
maken en dat resulteert weer in: de knop ‘uit’.  
Alleen de ultieme fijnproever of onthaaste luisteraar neemt nog 
de tijd om net zo lang te zoeken tot men heeft gevonden wat men 
exact wil. Geduld is een schone zaak…maar dan anno 2021.

Hulde aan die pastor of voorganger 
die daar in al die nuances aan kan 
voldoen en zijn/haar kerkvolk de hele 
dienst weet te boeien. Een kwestie 
van afstemmen en ‘fine-tuning’ is 
een kunst op zich in deze tijd!

Inleidend woord van de hoofdredacteur…

Er is een tijd geweest dat telefoongesprekken via een telefooncentrale liepen. Het was toen nog 
een hele kunst om de juiste personen met elkaar te verbinden. Ondanks alle technische vooruit-
gang blijft het zoeken naar de juiste ‘klik’ nog steeds  een vak apart.

VERBINDING
Zo heet het nieuwe 
digitale maandblad 
dat onze buur (de Hei-
lige Mariaparochie 
Walcheren) begin 
augustus heeft uit-
gebracht. Het paro-
chiebestuur wil een 
nieuwe weg inslaan 

door zich via dit blad te richten op acti-
viteiten, ontwikkelingen en het actuele 
nieuws binnen hun parochie. Ook nieuws 
vanuit het bisdom, overwegingen van 
leden pastoraal team en ontwikkelingen 

inzake de Onze Lieve-Vrouwekerk van 
Vlissingen (die op de nominatie staat 
gesloten en vervolgens verbouwd te 
worden), de Petrus & Pauluskerk te  
Middelburg en de kapel en toeristen-
kerken langs de kust komen aan bod. 
Het parochiebestuur miste de verbinding 
met vrijwilligers en de interactie tussen de 
diverse werkgroepen binnen de parochie 
die de regio Walcheren ook kent.
Het bestuur kiest voor deze vorm na 15 
jaar een wekelijkse nieuwsbrief digitaal 
te versturen onder de redactie van Peter 
Vrancken. Bestuursleden en betrokkenen 

in de H. Mariaparochie Walcheren zullen 
aangeven of beide brieven blijven bestaan. 
Voor ons, redactie van het parochieblad 
van de Pater Damiaan, is het een teken dat 
informatie (digitaal en/of in gedrukte vorm) 
onmisbaar is en blijft om ‘verbinding’ en 
contact te onderhouden.

Wij wensen bestuur en samenstellers van 
het nieuwe maandblad dan ook veel inspi-
ratie toe.

Richard Gielens,  
hoofdredacteur Parochienieuws.
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OPEN MONUMENTENDAG 2021:  OPEN STAAN VOOR EEN 
ANDER….

In eerdere jaren 
had het thema 
vooral betrek-
king op het type 
monumenten 

dat men openstelden of de gemene deler 
die op een beperkt aantal monumenten 
van toepassing was. Dit jaar gaat het 
bovenal om de aanpak: Hoe bereiken we 
een zo groot mogelijk publiek met Open 
Monumentendag en hoe zorgen we dat 
iedereen zich welkom voelt? Men heeft 
dit jaar, op zaterdag 11 en zondag 12 sep-
tember daarom ook extra focus op de rol-
stoeltoegankelijkheid van monumenten.
Type monumenten die passen binnen dit 
thema: in principe elk gebouw; want in 
elk gebouw hebben mensen gewoond, 
gewerkt en geleefd. Die verhalen wil men 
zichtbaar maken.

Specifieker kan je denken aan:
•  Religieus erfgoed, zoals kerken, mos-

keeën, hindoetempels en betrek lokale 
geloofsgemeenschappen.

•  Beladen erfgoed, bijvoorbeeld plekken 
en gebouwen waar mensen uitgesloten 
werden, WOII erfgoed of erfgoed dat 
linkt aan het koloniale verleden van 
Nederland.

•  Plekken waar mensen hun reizen starten 
en culturen elkaar ontmoeten, zoals 
bootterminals en treinstations.

•  Plekken waar wetten worden gemaakt 
en uitgevoerd, waar groepen door die 
wetten (nationaal en lokaal) genood-
zaakt werden hun leven anders te leiden 
of waar mensen woonden/werkten 
die streden voor de gelijke behande-
ling van groepen mensen >zoals pro-
vinciegebouwen, gemeentehuizen, 
gerechtshoven, gevangenissen, kolo-
niën van Weldadigheid, armenhofjes en 
dienstwoningen.

•  Plekken van samenkomst waar iedereen 
gelijk is: cafés, restaurants, stations, 
pleinen, speel- en volkstuinen, plekken 

waar gesport wordt/werd, dieren-
tuinen, zwembaden, scholen en begraaf-
plaatsen.

In een bepaald opzicht heeft deze activiteit 
raakvlakken met een ander evenement dat 
we de laatste jaren wat meer aantreffen: 
Kerkproeverij.

Sommige kerken nemen zaterdag 9 en 
zondag 10 oktober deel aan de lande-
lijke Kerkproeverij. Dit jaar een ‘normale’ 
dienst, maar met introducees. In onze 
parochie zal men geen ‘proeflocaties’ 
aantreffen, of men zou de Pater Dami-
aanviering op zondag 10 oktober als een 
proefmoment kunnen zien…

IN DE KERK, MAAR OOK THUIS ONLINE
Gasten zijn dan meer dan ooit welkom, niet 
om een leeg gebouw te bekijken, maar om 
te proeven wat het hart is van iedere kerk: 
de gemeenschap van mensen die samen-
komen. Niet alle kerken zullen wegens 
Covid-19 daadwerkelijk open zijn, maar de 
diensten zijn ook online te volgen.

VANUIT ENGELAND
De kerkproeverij werd in Nederland vier 
jaar geleden voor het eerst georgani-
seerd, door onder andere de Raad van 
Kerken en ‘mediapartners’ KRO-NCRV en 
EO. Het concept, naar Brits voorbeeld, is 
bedacht omdat steeds meer Nederlan-
ders kerken alleen van buiten kennen, als 
gebouwen. Terwijl het wezen van iedere 
kerk de gemeenschap van gelovigen is, 
die samenkomt om het christelijk geloof te 
delen en te vieren.

GEMEENSCHAPPEN
De kerkproeverij toont dus kerken zoals 
ze springlevend en ‘in bedrijf’ zijn. Het 
gebouw is slechts de buitenkant, en hoeft 
niet eens als kerk herkenbaar te zijn. Som-
mige kerkgemeenschappen hebben geen 
groot, opvallend kerkgebouw. Ze komen 
samen in wijkcentra. Ook de meeste 
andere deelnemende kerken hebben geen 
stereotiepe monumentale gebouwen. 
Maar het zijn wel gemeenschappen van 
christenen die vanuit het geloof betrokken 
zijn op hun omgeving, op Harderwijk en z’n 
inwoners.

Introducee tijdens ‘normale’ dienst
De proeverij die zaterdag 9 en zondag 
10 oktober wordt gehouden, bestaat uit 
‘gewone’ samenkomsten van de deelne-
mende kerkgenootschappen: dit is zoals 
het er elke week aan toegaat, in iedere 
kerk op haar eigen manier en in haar eigen 
stijl. Wel zullen de voorgangers er reke-
ning mee houden dat er gasten in de kerk 
zitten die niet van de hoed en de rand 
weten. Veel kerkleden zullen namelijk 
ook persoonlijk vrienden of buren uitno-
digen om eens te proeven wat de kerk zo 
belangrijk maakt in hun leven.

KERKEN EN CORONA
Sinds een aantal maanden zijn veel kerken 
weer open. In het hele land is te merken 
dat dit anders is dan voor de uitbraak van 
corona. De gemeenschap is niet voltallig 
aanwezig, er moet afstand gehouden 
worden, er zijn nieuwe protocollen en 
de viering wordt anders vormgegeven. 
Hoewel veel kerkgangers het fijn vinden 
om weer samen te komen, is het ook 
flink wennen en is er nog veel onzeker-
heid. Tegelijkertijd blijft de kerk ook online 
samenkomen en ontwikkelen kerken de 
expertise om dit in de toekomst op een 
steeds betere manier te doen. Zeker online 
sluiten er met grote regelmaat nieuwe 
mensen aan bij de vieringen.

UITNODIGING
Zoals aangekondigd in ‘Parochienieuws - 4 juni’ nodig ik u van 
harte uit voor een samenzijn in het parochie-centrum van 
Zierikzee op donderdag 9 september om 19.30u 

Daar zal ik aan de hand van power-point spreken over het 
thema: ‘Geloven in spannende tijden’ 
Zelfs tijdens de Terreur (1792-1794) onder de Franse Revolutie 
inspireerde een adellijke Bretonse, Adélaïde Marie Champion 

de Cicé, mannen en vrouwen van haar tijd tot een vurig chris-
telijk en religieus leven.
Kunnen wij hier iets mee in de spanningen van onze tijd?
Het is wenselijk dat u zich opgeeft voor de bijeenkomst via 
secretaris Mevr. Jacolien de Meij, jdemeij@zeelandnet.nl of 
06-29310123.
Van harte welkom !

Dr. Noëla .J. Polet
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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
Orgelspel en Cantor

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, Minikoor

11.00 uur Goes 
Bisschop J.Liesen
Eucharistieviering
Herenkoor

Dinsdag 31 augustus
09.30 uur Goes 

H.Buijssen
Eucharistieviering

Donderdag 2 september
09.30 uur Haamstede 

Liturgiegroep, Lauden

Zaterdag 4 september
19.00 uur Ovezande Jongerenviering

P.Verbeek
Eucharistieviering, Oal In

19.00 uur Heinkenszand 
Th.de Deckere
Eucharistieviering,  
Free Spirit

Zondag 5 september
23e zondag door het jaar
09.00 uur ‘s-Heerenhoek 

R.Stobbelaar
Viering van W&C
Dames en herenkoor

09.15 uur Zierikzee 
Liturgiegroep
Viering van W&C

09.30 uur Hansweert 
Th.de Deckere
Eucharistieviering

10.45 uur Lewedorp 
T.Brooijmans
Eucharistieviering/knd

11.00 uur Haamstede 
N.Polet
Viering van W&C

11.00 uur Kwadendamme   
 Openluchtviering

A.van Veldhoven
Viering van W&C
Con Affezione

11.00 uur Goes 
Th.de Deckere
Eucharistieviering/Con Amore

Dinsdag 7 september
09.30 uur Goes 

H.Buijssen
Eucharistieviering

Donderdag 9 september
09.30 uur Haamstede 

Liturgiegroep, Lauden

Zaterdag 11 september
19.00 uur  Ovezande Oogstdankviering
 Kindernevendienst

Th.de Deckere
Eucharistieviering, Pius X

Zondag 12 september
24e zondag door het jaar - Vredeszondag
09.00 uur Heinkenszand 

R.Mangnus
Viering van W&C Dameskoor

09.15 uur Zierikzee 
R.Stobbelaar
Viering van W&C

09.30 uur Hansweert 
Liturgiegroep
Viering van W&C

10.45 uur Lewedorp 
Ds.Wisse
Oecumenische viering

10.45 uur ‘s-Heerenhoek 
Liturgiegroep/Viering van W&C
Orgelspel en Cantor

11.00 uur Haamstede 
Liturgiegroep/Viering van W&C

11.00 uur  Kwadendamme Pluk/
Poolseviering
L.Peeters
Eucharistieviering, Herenkoor

11.00 uur Goes 
T.Brooijmans
Viering van W&C, Luscinia

Dinsdag 14 september
09.30 uur Goes 

H.Buijssen
Eucharistieviering

Donderdag 16 september
09.30 uur Haamstede 

Liturgiegroep, Lauden

Zaterdag 18 september
10.30 uur Hansweert 

P. Verbeek
Eucharistieviering

19.00 uur Heinkenszand 
A.van Veldhoven
Viering van W&C
Dameskoor

Zondag 19 september
25e zondag door het jaar
Ziekenzondag
09.00 uur ‘s-Heerenhoek 

Th.de Deckere
Eucharistieviering
Dames en herenkoor

09.15 uur Zierikzee 
Liturgiegroep
Viering van W&C

09.30 uur Hansweert 
G.Kok
Viering van W&C 

09.30 uur  Ovezande Terugkomviering 
dopelingen/communicanten/ 
Kindernevendienst
A.van Veldhoven
Viering van W&C, Pius X

10.45 uur Lewedorp 
R.Stobbelaar
Viering van W&C

11.00 uur Haamstede 
R.Heinrichs
Viering van W&C
Libs uit Hoogerheide

11.00 uur Kwadendamme 
G.Kok
Viering van W&C, St.Caecilia

11.00 uur  Goes 
  Terugkomviering 

communicanten
Th.de Deckere
Eucharistieviering, L’Esprit

16.00 uur Kwadendamme 
P.Verbeek Vesperviering

Dinsdag 21 september
09.30 uur Goes 

H.Buijssen
Eucharistieviering

Donderdag 23 september
09.30 uur Haamstede 

Liturgiegroep, Lauden

Zaterdag 25 september
19.00 uur ‘s-Heerenhoek 

Th.de Deckere
Eucharistieviering, Missicanto

Zondag 26 september
26e zondag door het jaar
09.00 uur Heinkenszand 

Th.de Deckere
Eucharistieviering
Herenkoor

09.30 uur Hansweert 
Liturgiegroep
Viering van W&C

09.30 uur Ovezande 
Bisschop J.Liesen
Eucharistieviering, Pius X

10.00 uur Zierikzee 
 Gezinsviering

N.Polet
Viering van W&C

10.45 uur Lewedorp 
Liturgiegroep
Viering van W&C

11.00 uur Haamstede 
J.Heezemans
Viering van W&C

11.00 uur Goes 
Bisschop J.Liesen
Eucharistieviering/Herenkoor

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/
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Kerkdiensten

11.00 uur  Kwadendamme Bluesviering
R.Mangnus
Viering van W&C
Gospelkoor

16.00 uur Goes 
Th.de Deckere
Doopviering

Dinsdag 28 september
09.30 uur Goes 

H.Buijssen
Eucharistieviering

Donderdag 30 september
09.30 uur Haamstede 

Liturgiegroep
Lauden

Zaterdag 2 oktober
19.00 uur Ovezande Dierendagviering/  
 Kindernevendienst

A.van Veldhoven
Viering van W&C, Oal In

19.00 uur Heinkenszand 
Th.de Deckere
Eucharistieviering, Free Spirit

Zondag 3 oktober
27e zondag door het jaar
09.00 uur ‘s-Heerenhoek 

N.Polet
Viering van W&C
Dames en herenkoor

09.15 uur Zierikzee 
A.van Veldhoven
Viering van W&C

09.30 uur Hansweert 
Th.de Deckere
Eucharistieviering

10.45 uur Lewedorp 
T.Brooijmans
Eucharistieviering/knd

11.00 uur Haamstede 
Liturgiegroep
Viering van W&C

11.00 uur Kwadendamme 
A.van Veldhoven
Viering van W&C
Singing Voices

11.00 uur Goes 
Th.de Deckere
Eucharistieviering, Con Amore

13.00 uur Goes 
Th.de Deckere
Doopviering

Dinsdag 5 oktober
09.30 uur Goes

H.Buijssen
Eucharistieviering

Donderdag 7 oktober
09.30 uur Haamstede

Liturgiegroep, Lauden

Zaterdag 9 oktober
17.00 uur Goes 
 Choral Evensong
 Capella Maria Magdalena

Zondag 10 oktober 
28e zondag door het jaar
DAMIAANVIERING
11.00 uur Goes 

Th.de Deckere/ 

A.v.Veldhoven/ R.Mangnus
Eucharistieviering
Interpar.Gregoriaanse Schola

Dinsdag 12 oktober
09.30 uur Goes 

H.Buijssen
Eucharistieviering

Donderdag 14 oktober
09.30 uur Haamstede 

Liturgiegroep/Lauden

Zaterdag 16 oktober
19.00 uur Heinkenszand 

A.van Veldhoven
Viering van W&C
Dameskoor

Zondag 17 oktober
29e zondag door het jaar
09.00 uur ‘s-Heerenhoek 

G.Kok
Viering van W&C
Dames en herenkoor

09.15 uur Zierikzee 
Th.de Deckere
Eucharistieviering

09.30 uur Hansweert 
A.van Veldhoven
Viering van W&C

09.30 uur Ovezande 
Liturgiegroep
Viering van W&C
Pius X

10.45 uur Lewedorp 
G.Kok
Viering van W&C

11.00 uur Haamstede 
J.Heezemans
Viering van W&C

11.00 uur Kwadendamme 
A.van Veldhoven
Viering van W&C
St.Caecilia

11.00 uur Goes 
Th.de Deckere
Eucharistieviering, L’Esprit

16.00 uur Kwadendamme 
Th.de Deckere
Vesperviering

Dinsdag 19 oktober
09.30 uur Goes 

H.Buijssen
Eucharistieviering

Donderdag 21 oktober
09.30 uur Haamstede 

Liturgiegroep/Lauden

Zaterdag 23 oktober
19.00 uur ‘s-Heerenhoek 

R.Stobbelaar
Viering van W&C
Missicanto

Zondag 24 oktober
30e zondag door het jaar
09.00 uur Heinkenszand 

Th.de Deckere
Eucharistieviering, Herenkoor

09.15 uur Zierikzee 
Liturgiegroep
Viering van W&C

09.30 uur Hansweert 
R.Stobbelaar
Viering van W&C

09.30 uur Ovezande 
Liturgiegroep
Viering van W&C
Pius X

10.45 uur Lewedorp 
T.Brooijmans
Eucharistieviering

11.00 uur Haamstede 
 afsluiting toeristenseizoen

P.de Rooy
Eucharistieviering
Cantate Domino

11.00 uur Kwadendamme 
R.Stobbelaar
Viering van W&C, St.Caecilia

11.00 uur Goes 
Th.de Deckere
Eucharistieviering, Herenkoor

Dinsdag 26 oktober
09.30 uur Goes 

H.Buijssen
Eucharistieviering

Donderdag 28 oktober
09.30 uur Haamstede 

Liturgiegroep
Lauden

Zaterdag 30 oktober
19.00 uur Heinkenszand 

Th.de Deckere
Eucharistieviering, Herenkoor

19.00 uur Kwadendamme   
 Hubertusviering

P.Verbeek
Eucharistieviering
jachthoornblazers

Zondag 31 oktober
31e zondag door het jaar
09.00 uur ‘s-Heerenhoek 

A.van Veldhoven
Viering van W&C
Orgelspel en Cantor

09.15 uur Zierikzee 
Th.de Deckere
Eucharistieviering

09.30 uur Hansweert 
N.Polet
Viering van W&C

09.30 uur Ovezande 
Liturgiegroep
Viering van W&C
Pius X

10.45 uur Lewedorp Allerzielenviering
A.van Veldhoven
Viering van W&C

11.00 uur Goes 
Th.de Deckere
Eucharistieviering
Herenkoor

14.00 uur Ovezande Allerzielenviering
R.Stobbelaar
Viering van W&Gebed
Pius X
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DAMIAANTJE

Gooi het eens over een andere boeg…
 

De redactie van Parochienieuws heeft de afgelopen periode 
tijd en rust gevonden om na te denken over de toekomst van het 
parochieblad. In het vorige nummer gaven we al aan dat het 
parochiebestuur ons steunt in de uitgave van acht nummers op 
jaarbasis; daar is de redactie erg blij mee!
Natuurlijk willen we ruimte bieden voor vernieuwingen of een 
andere kijk op geloofszaken binnen de kaders van respectvolle 
omgang en taalgebruik.
We kunnen ons voorstellen dat redactieleden van een parochie-
kern zich wel eens afvragen: ‘Waar moet ik nu weer over 
berichten? Alles is al eens gezegd en het wordt toch weer elk 
jaar Advent-Kerst en Pasen?’
Inspiraties opdoen aan de hand van teksten blijft een uitdaging. 
Als je het verhaal van de wonderbaarlijke visvangst leest (Lucas 
5;5-11/ Johannes 21;1-6) is mijn eerste gedachte: ‘dat verhaal ken 
ik al zo lang..’  maar als je er dieper/langer over nadenkt,  
kom ik ook tot de gedachte: ‘ik kan het ook anders/nog een keer 
proberen’…
Na 22 jaargangen hoeft de verveling niet toe te slaan of alles 
telkenmale op dezelfde wijze herhaald te worden. Er moeten 
andere/nieuwe manieren mogelijk zijn om oergedachten, wijs-
heden en menselijke gedragingen onder de aandacht te brengen 
van iedereen die iets met God en mensen heeft. Daarom heb 

ik er – ook al mag ik dit werk binnenkort vijftien jaar doen- nog 
steeds plezier in. Als redactie willen we graag blijven vissen naar 
nieuws dat anderen boeit; hoe klein of onschuldig dat nieuws uit 
de parochiekernen ook lijkt. Als u/lezer/schrijver ons in staat stelt 
de netten te blijven uitgooien; u ons netwerk wilt zijn…dan blijven 
we actief en kunt u op ons rekenen! Ook in 2022, waarin wellicht 
veel nieuws op stapel staat.

Richard Gielens

Van 27 september tot 1 oktober wordt via 
scholen aandacht besteed aan de ‘Week 
tegen het pesten’ Pesten of iemand bui-
tensluiten is iets wat (helaas) altijd is voor-
gekomen en niet zomaar verdwijnt.

JEZUS WERD ZELF OOK GEPEST
Toen Jezus gevangen genomen was, 
werd hij door de hogepriester ( een soort 
leider van priesters die in de tempel/kerk 
werkten) ondervraagd over zijn leerlingen 
en de dingen die Jezus vertelde. Na zijn 
antwoord kreeg Jezus een klap in zijn 
gezicht, omdat hij deze hogepriester niet 
netjes genoeg antwoord had gegeven… 
Jezus zelf wordt daarna nog verschil-
lende keren pijn gedaan en in zijn gezicht 
geslagen. Het enige wat Jezus terug doet? 
Hij vraagt enkel een antwoord op de vraag 
“waarom ze dat doen?” en hij blijft rustig.

WORD JE ZELF OOK GEPEST? 
Dan weet je hoe het voelt als mensen 
je uitlachen of je echt pijn doen (met 
woorden is net zo erg, als slaan..) Nog 
erger is het, als je alleen komt te staan en 
er niemand voor je opkomt.  Je mist dan 
vrienden en dat doet dubbel pijn.
In de Bijbel vind je verschillende verhalen 
over pestgedrag. Johannes 18;22-23/ 
Hebreeën 4;15/ Matteus 5:4 en 10 zijn maar 
enkele voorbeelden ervan.

GESLAGEN WORDEN OF TERUGSLAAN?
Het is moeilijk te begrijpen wat er staat in 
het verhaal van Lucas 6:29, waarin Jezus 
zelfs zegt dat je – als je geslagen wordt- 
ook je andere wang moet aanbieden 
om geslagen te worden… Je mag toch 
opkomen voor jezelf?
Jezus zegt het anders: ‘Heb je vijanden 
lief’. In onze tijd zouden we misschien 
eerst begrip willen opbrengen voor degene 
die je pijn doet. Denk aan het meisje in het 
park (in juli) dat gepest werd, omdat ze er 
uitzag als een jongen en men haar vroeg, 
of ze een jongen of een meisje was… Het 
enige antwoord dat zij gaf was: ‘ik ben wie 
ik ben en dat wens ik jou ook toe’. Wees 
jezelf en probeer daar gelukkig mee te zijn’

Soms begrijpen pestkoppen die zin en 
schudden ze het hoofd. Zo iets verwacht 
je toch niet? Ze hopen namelijk dat je boos 
wordt en terug gaat meppen, zodat zij dat 
ook verder kunnen doen.

PROBEER TE BEGRIJPEN WAAROM ER 
PESTKOPPEN ZIJN
Sommige kinderen pesten anderen, omdat 
ze zelf ook gepest zijn en zij willen laten 
weten dat ze niet bang zijn. Ruzie los je niet 
op door zelf ruzie te maken. Praten is veel 
moeilijker, zeker als de ander niet naar je 
wilt luisteren.

Probeer tijdens de week van het pesten op 
school dit onderwerp onder de aandacht 
van je juf of meester te brengen. Begrip 
voor de ander (de pestkop of de gepeste) 
is vaak het begin om dichter bij elkaar te 
komen. 

Er is een stichting (school en veiligheid) 
die elk jaar lespakketten naar scholen wil 
sturen om erover te praten. Op die manier 
help jij mee om het pestgedrag te bespreken 
en ben je samen ‘goed bezig’. 
OP NPO-3 zal tijdens Zapp- uren ook aan-
dacht worden besteed aan de Anti Pestclub. 
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Jongerenpastoraat Zeeland is een her-
nieuwd initiatief om jongeren ruimte te 
bieden hun geloof en alle onderwerpen 
daaromtrent te laten beleven en te delen 
met anderen. De plaats van samenkomst 
is zoals vanouds: de bovenetage van de 
pastorie in Heinkenszand en getuige de 
foto’s van de barbecue is ook de tuin een 
geschikte plaats om activiteiten te organi-
seren. Heel bewust geeft Parochienieuws 
deze belangrijke doelgroep alle ruimte om 
hun visie met anderen (jong of ouder te 
delen) en daarom krijgen ze in elk blad een 
eigen rubriek met herkenbaar logo.

In juli hebben we een BBQ gehad; dat 
doen we een keer per jaar om het leuke 
jaar af te sluiten. We doen dan met zijn 
allen spelletjes en eten samen.

Met de mensen uit de omgeving Zee-
land hebben we één keer per maand 
een bijeenkomst op de pastorie. We 
bespreken dan dingen die we hebben 
over de kerk. Elke samenkomst is van 
20.00-21.30 uur. Volgende bijeenkomst 
vrijdag 29 oktober.

BOEKBESPREKING: VREUGDE EN VERDRIET VAN DE PASTOR
De ondertitel van het boek 
luidt: ‘hoogte- en diepte-
punten in het leven van de 
parochiepastor. (112 pagina’s/ 
uitgeverij Meinema Zoeter-
meer).

Ik geef direct toe dat bovenstaand boek 
geen recente uitgave is. Het boekje dateert 
uit 2003. Waarom dan toch een bespreking?
Pastores van nu hebben een pittig beroep. 
Dat weet ik niet echt uit ervaring, maar 
ik heb wel de laatste tijd min of meer 
mogen ervaren dat het sporen achterlaat 
bij ons pastoraal team. Dan is het goed 
je te realiseren wat deze mensen zo al 
doen. Beperkt het zich tot twee hoofd-
taken (voorgaan, begeleiden en leiden) en 
besturen (managen en coördineren) of is 
dit slechts een te simpele weergave?
In incidentele gesprekken met leden van 
het pastoraal team kan ik puzzelstukken 
op een plaats leggen, maar een volledig 
plaatje samenstellen lukt me uiteraard 
niet. Privacy maakt het -terecht- deels 
onmogelijk alles 100 % waarheidsgetrouw 
te koppelen.
Via een tip kwam ik bijgaand boekwerk 
tegen. Wat let je dan om je erin te ver-
diepen?

Dertig pastores beschrijven via een redac-
tieteam (Anke Bisschops/een pastoraal 
psycholoog verbonden aan  Katholieke 
Theologische Universiteit Utrecht; Jos 
Pieper/ pastoraal psycholoog verbonden 
aan dezelfde KTU en Willem Putman/ 
supervisor aan KTU) uit het leven gegrepen 
succesverhalen en minidrama's in dit boek.
Het boek is verdeeld in vijf hoogtepunten 
en vijf dieptepunten, die per geval worden 
uitgewerkt, maar zodanig dat niemand 
er persoonlijk door gekwetst kan worden 
(geanonimiseerd).
Momenten waarvan ze zeggen: 'Daar doe 
ik het voor' en momenten waarbij ze ver-
zuchten: 'Als het zo moet, kap ik ermee!' 
De redacteurs clusterden hun verhalen 
en schreven er korte beschouwingen bij, 
zodanig dat het voor mij begrijpelijker werd 
te bevatten hoe mensen en zaken een 
pastor zodanig kunnen beïnvloeden dat 
ze tot bovenstaande uitspraken kunnen 
komen.
• Verbindende en bindende factoren
•  Persoonlijke begeleiding in crisissituaties
• Iets kunnen betekenen voor mensen
• Tegenspel bieden
• Moeilijke mensen/ moeilijke collega’s
• Je ‘gebruikt’ voelen.

• Tijdverspilling
• Onveranderbare situaties
Zo bespreken ze magische (liturgische) 
momenten, onveranderbare tradities, 
taaie vergaderingen, de soms moeilijke 
omgang met vrijwilligers en collega's, hoe 
waardevol het kan zijn wanneer pastores 
tegenspel bieden, hun betekenis bij sterf-
gevallen, enzovoort. 
Dit boek leverde mij een boeiend kijkje in 
de keuken van de moderne/ anno 2003- 
pastor. 
Puttend uit hun jarenlange ervaring met 
pastores geven de drie redacteuren soms 
verrassende visies en suggesties bij veel 
voorkomende situaties in het pastoraat, die 
vreemd genoeg mij nog actueel en herken-
baar overkomen.
Pastores zelf zullen niet alleen veel her-
kenning vinden, maar tevens aanknopings-
punten om hun werk aangenamer, meer 
inspirerend en constructiever te maken. 
Laten we hopen dat ze direct of indirect via 
dit soort terugblikken ervaren er niet alleen 
voor te staan en middels dit soort beschou-
wingen het respect en begrip verdienen 
dat dit werk (ook) met zich meebrengt.

Richard Gielens

Jongerenpastoraat Zeeland
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LIEF EN LEED

Overleden:
Marinus Jan Schouwenaar, 79 jaar, 
overleden op 27 juni, echtgenoot van 
A.H.M.Schouwenaar-Martens.
Willy Eugène (Willy) van Goethem, 88 jaar, 
overleden op 18 juli, echtgenoot van T. van 
Goethem-Arends. De uitvaartdienst en  
crematie vonden plaats op 24 juli.
Cornelis Petrus (Cees) Langedijk, 86 jaar, 
overleden op 22 juli, echtgenoot van W.A.
Veldhuijzen.
De uitvaartdienst en crematie vonden plaats 
op 29 juli.
Hendrikje Moen, 89 jaar, overleden op 24 
juli, weduwe van L.E. van den Berg. De uit-
vaartdienst en crematie vonden plaats op 
30 juli.

BESTE PAROCHIANEN
Nu we het einde van het zomerseizoen 
naderen, zijn er misschien onder u houten 

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

Parochiekern 
GOES

N ieuws van 

uit de kernen 

Vorige keer heb ik beloofd dat de vier bestuursleden van het Dagelijks Bestuur van de 
PCI zich nader voor zouden stellen. In deze editie van het Parochienieuws bijt onze 
penningmeester het spits af: 

Beste  
Parochianen,
Het is mij een 
genoegen en 
grote eer om te 
mogen beginnen 
in het voorstel-
rondje van het 

dagelijks bestuur van onze Parochiële 
Caritas Instelling Pater Damiaan. 
Met mijn financiële achtergrond als 
registeraccountant, was het in september 
2017 voor de hand liggend om de functie 
van penningmeester op me te nemen in 
het dagelijks bestuur. Als PCI trachten 
wij mensen met (financiële) problemen 
en noden op weg te helpen naar zelfred-
zaamheid en/of naar professionele hulp. 
Dit is een groot goed, een wereld zonder 
veiligheid en rechtvaardigheid heeft 
immers geen toekomstperspectief.
Het is belangrijk dat iedereen de kans 
krijgt om mee te doen in onze samenle-
ving en dat we armoede en sociale uit-
sluiting mijden. 
In het afgelopen jaar zijn een aantal 

nieuwe frisse gezichten toegetreden tot 
het dagelijks bestuur, hiermee zijn wij in 
staat om de komende jaren in te zetten op 
een bredere verankering van Caritas in 
onze samenleving.
Sinds juni 2020 woon ik met mijn vrouw 
Maya in Kats, een gezellig dorp met een 
actieve en inclusieve gemeenschap.  
Op 6 juli 2021 is onze zoon Joep geboren!! 
Het is een overweldigend gevoel om papa 
te zijn. Hartelijke groeten

Stan Kopmels

Heeft u zelf, of heeft iemand in uw omge-
ving (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

TOEKOMST KERKGEBOUWEN III

Met dit stukje informeer ik u over de 
stand van zaken rond de toekomst 
van onze kerkgebouwen. Zoals ik de 
vorige keer al aangaf heeft de Agenda-
commissie een concept voorgenomen 
besluit besproken en vervolgens in het 
parochiebestuur geagendeerd. Het 
parochiebestuur heeft zich vervolgens 
van haar taak gekweten en het voor-
genomen besluit uitvoerig besproken. 
Enkele onduidelijkheden zijn opgehel-
derd, enkele openstaande vragen van 
de kant van de Agendacommissie zijn 
beantwoord en enkele foute punten zijn 
verbeterd. Vervolgens is besloten het 
besluit op een aantal punten uitgebreider 
te onderbouwen en nieuwe bronnen toe 
te voegen. 
Dat is intussen gebeurd.  

De agendacommissie heeft het nieuwe 
voorgenomen besluit intussen besproken 
en goedgekeurd voor bespreking in de 

volgende vergadering van het parochie-
bestuur op 31 augustus. Uiteraard kan ik 
niet vooruitlopen op de (voorgenomen) 
beslissingen van het parochiebestuur, 
maar ik kan wel een tipje van de sluier 
oplichten. Bij de afwegingen over het 
sluiten van kerken heeft de (financiële) 
zelfdragendheid en de vitaliteit van de 
diverse parochiekernen een grote rol 
gespeeld. Daar zijn grote verschillen 
tussen geconstateerd.
Het voorgenomen besluit gaat alleen 
in op analyses van de cijfers die we ter 
beschikking hebben over de laatste (8) 
jaren. Het is dus een vrij kil document. 
Echter, we kunnen beslissingen over het 
financiële functioneren van onze paro-
chie niet op basis van gevoelens en emo-
ties nemen. 
Over het vervolg van de procedure ná 31 
augustus heb ik in de vorige bestuurs-
katern al bericht. Uw reactie/inbreng 
zal over enkele maanden door ons inge-
wonnen worden. 

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

Parochiekern 
‘S-HEERENHOEK

meer ‘roomse’ boeren  trok, lag het in de 
lijn dat ze of verkasten naar kernen met 
een meer protestants-christelijke signa-
tuur, of ‘veroordeeld’ werden tot elkaar. 
De eerste (bescheiden) kerk van 1796 
zou – ook na talrijke verbouwingen en uit-
breidingen- niet meer voldoende capaci-
teit kunnen bieden aan de toestroom die 
vooral tweede helft 19e eeuw en begin 20e 
eeuw op gang kwam. Ook gelovige katho-
lieken uit buurdorpen Ovezande, Borssele, 
Nieuwdorp en Lewedorp hadden er een 
uur meer te voet voor over, om op zon- en 
feestdagen te komen kerken.
Wie kerkt wil ook bij diezelfde kerk 
begraven worden en dus werd in verschil-
lende fasen ook het kerkhof stelselmatig 
vergroot tot een capaciteit van 1500 per-
sonen.  Ruimte was er volop; er werden 
zelfs begin 20e eeuw voetbalvelden, 
scholen, een klooster en een dorpshuis 
op kerkelijke grond aangelegd. Je mocht 
’s-Heerenhoek best een katholiek bolwerk 
noemen.

Het katholieke geloof uitdragen in alle 
mogelijke vormen hoorde daarbij. Je 
was trots (grôôs) dat je ‘rooms’ was en 
iedereen mocht het zien: in de kerk, maar 
ook daarbuiten. Klederdracht, onder-
wijs en kerk ondergingen een metamor-
fose binnen het Rijke Roomsche Leven’’. 
Die sporen zijn er nog, al is de kleur wat 
fletser geworden….

GROOT IN ZORGEN?
Het zal voor iedereen duidelijk zijn dat 
zulke eigendommen zorg en aandacht ver-
dienen. Ons kerkgebouw heeft sinds 1976 
een rijksmonumentale status en dat bete-
kent dat het niet zomaar aangepast kan 
worden zonder toestemming van het rijk.  
Restauratie van het dak in 2019 kostten de 
kern honderdduizenden euro’s en daarbij 
kwam ruim een ton aan rijkssubsidie. Het 
gehele dak en torens ervan vernieuwen 
bleek niet mogelijk. 
In 1969 had er al een omvangrijk restau-
ratieplan plaatsgevonden, waarbij ook de 
binnenzijde onderhanden werd genomen. 
Schilderwerk dat zwaar beschadigd was, 
verdween onder een dikke laag grofkor-
relig spuitwerk; kerkvloeren werden ver-
vangen; zijaltaren en communiebanken 
verwijderd en kerkbanken vervangen. Alle 
kosten ( bijna een half miljoen gulden) 
werden toen door de parochie ’s-Heeren-
hoek volledig gedragen.
In 1987-1988 en 2002 volgden restauraties 

LIEF EN LEED

Overleden: 
11 juli: Simon Martinus Nijsten, 79 jaar, 
wonende Van Zijlstraat 5 ’s-Heerenhoek; 
zijn uitvaartdienst was op woensdag 21 juli 
in onze kerk, waarna graflegging op ons 
kerkhof.
24 juli: Espérance Mukashema, 57 
jaar, weduwe van Evariste Sisi, woon-
achtig Laustraat 2 ’s-Heerenhoek; haar 
afscheidsdienst was op 6 augustus in 
onze kerk, waarna ze op ons kerkhof werd 
begraven.

GROOT OF GROOTS?
Regelmatig krijgen we van bezoekers aan 
onze kerk of kerkhof te horen, waarom 
zowel het gebouw als de laatste rustplaats 
erachter zulke opvallende afmetingen 
hebben.  
Het voert te ver om hierop uitgebreid in te 
gaan. Wie het volledige antwoord hierop 
wil lezen, zal de bijsluiter moeten lezen 
die lezers van ons Parochienieuws deze 
maand krijgen. Op de website van de Pater 
Damiaanparochie zullen hiervoor ook 
meer ruimte hebben dan in ons blad.
’s-Heerenhoek was eind 18e eeuw tot hal-
verwege 20e eeuw een opvallend dorp 
als het om geloofszaken ging. Toen her-
vormden merkten dat hun dorp steeds 

tuinstoelen over die wij graag in de tuin van 
onze kerk neer willen zetten omdat er 2 zijn 
versleten. (zie foto) 

Graag even een berichtje of telefoontje naar 
het parochiesecretariaat.

VRIJWILLIGERS

Op zondag 18 juli stonden er prachtige boe-
ketten bloemen voor het altaar. Op het eind 
van de viering kwam de ontknoping. Door 
de heer Henk van Brakel werd een dank-
woord uitgesproken voor de inzet van de 
vele vrijwilligers:  
De boeketten bloemen zijn voor alle vrij-
willigers die zich inzetten voor het onder-
houd van het gebouw. Willy de Boer die er 
altijd voor zorgt dat de viering via de live-
streaming bij jullie in de huiskamer binnen-
komt. De koorzangers, en zangeressen, 
koperpoetsers en  de poetssters die om de 2 
weken zorgen dat de banken en de gangen 
stofvrij zijn. De collectanten, lector en lec-
trices, acolieten, en de gastvrouw die alle 
parochianen welkom heet. De kerkwacht en 
de bezorgers van het Parochienieuws, en 
natuurlijk ook de dames die op het secre-
tariaat werken. Ook de kosters werden niet 
vergeten. 
In de persoon van Florien de Hond werden 
alle vrijwilligers bedankt voor hun inzet. 
Florien kreeg een prachtig boeket bloemen 
overhandigd. Ze was heel blij met de prach-
tige bos bloemen en de waardering die uit-
gesproken werd voor haar grote inzet voor 
de kerk.  
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Kerkeboomgaardstraat 30 Kwadendamme  
(0113) 644 398 

www.rplusmakelaardij.nl 

 

Dorpsstraat 51b Heinkenszand  
(0113) 644 398 

www.rplusmakelaardij.nl 

PASTORALE ZORG INZAKE 
SACRAMENT DER ZIEKEN 

EN OVERLIJDEN

06- 53637130

Hulp nodig bij het 
onderhoud van uw tuin?

Kiem Tuinonderhoud

• • • • •
06 44 91 52 78

jochemgielens@icloud.com
Kapelaan Koningstraat 26

4453 BK 's-Heerenhoek

KBO-PCOB afd.Goes
een ‘kei’ van een  

seniorenorganisatie

55+?
vanaf € 24,00 per jaar  

bent u al lid 
Info:

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

KBO-PCOB afd.Goes
een ‘kei’ van een  

seniorenorganisatie

55+?
vanaf € 24,00 per jaar  

bent u al lid 
Info:

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

dat de jaarlijkse kosten toenamen. Nu in 
de nabije toekomst ook alle analoge ver-
bindingen verdwijnen en er enkel digitaal 
nog uitgezonden wordt, is voor sommige 
parochianen de mogelijkheid tot uitzen-
dingen bijwonen via Kerkradio bijna nihil. 
Niet iedereen wil of kan een laptop of 
slimme mobiele telefoon aanschaffen of 
bedienen.

Caritas  en kerncommissie blijven zoeken 
naar oplossingen, al worden die schaars. 
Ook al biedt Kerk-TV alle gemakken en 
voordelen; in een aantal gevallen is de 
keuze tot ‘verbonden blijven met je kerk’ 
erg beperkt geworden.  

KERKHOFWERK
Niet elke parochiekern beschikt meer over 
een eigen kerkhof met eigen personeel. In 
ons dorp is het tot nu toe mogelijk gebleven 
om onderhoudswerk en grafdelving in 
eigen hand te houden. Het werk is dank-
baar, maar zwaar en eist van sommige vrij-
willigers meer tol dan ze kunnen geven…
De afgelopen jaren mochten we af en 
toe een nieuwe vrijwilliger begroeten, als 
het ging om het wekelijkse rondje onder-
houd op woensdag. Ook het graven en 
dichten van een graf kon tot op heden met 
vertrouwde en ervaren mensen worden 
gedaan. 

Er komt echter 
een moment dat 
we samen een 
besluit moeten 
nemen of we zo 
nog jaren verder 
mogen gaan. De 
eisen voor onder-
houd en delven 
zijn niet een-
voudig en niet 

iedereen kan óf mentaal óf lichamelijk deze 
werkzaamheden verantwoord aan.
In goed overleg met alle betrokkenen pro-
beert de kerncommissie te komen tot een 
meerjarenplan, waarbij wellicht op ter-
mijn sommige regels ten aanzien van het 
kerkhofreglement kunnen worden herzien. 
Uiteraard houden wij u op de hoogte, wat 
eerbied voor dierbare overledenen staat/
blijft hoog in ons vaandel staan.

aan de buitenzijde en toren.  Ook toen 
werd het merendeel van de bijna een half 
miljoen kostende operatie door de paro-
chianen zelf gedragen.
De vierde fase van het restauratieplan 
uit 1969 is nog steeds niet uitgevoerd; de 
gebrandschilderde ramen wachten nog 
steeds op onderhoud en herstel.
We realiseren ons terdege dat grote uit-
gaven in het licht van reorganisatie  van 
parochie H. Willibrordus naar parochie-
kern ’s-Heerenhoek (vanaf 2013) niet pas-
send en verstandig zijn. Toch proberen we 
via acties en giften ons kerkgebouw zo 
goed mogelijk te blijven beschermen tegen 
weersinvloeden en slijtage.  De rijksdienst 
die monumenten onder haar beheer heeft 
als toezichthouder geeft ons regelmatig 
de volledige status van het gebouw door. 
Knelpunten worden aangepakt, maar niet 
dringende zaken blijven op een verlanglijst 
staan.

Dankzij spontane giften kunnen we soms 
ons wensenlijstje oppakken en dromen 
werkelijkheid laten worden. Kerk-TV, 
kroonluchters als verlichting en koffieoch-
tenden konden zo een onderdeel worden 
van ons samen-kerk-zijn. Een feestavond 
voor alle vrijwilligers behoort al jaren tot 
het verleden, omdat de kosten te zwaar op 
ons beschikbare budget drukken.
Wij prijzen ons ondanks alles nog gelukkig 
met de aandacht, hulp en bijdragen die we 
van onze parochianen krijgen. U geeft ons 
zo het gevoel dat we niet aan een dood 
paard trekken, maar samen onze lasten 
kunnen blijven dragen.

KERKRADIO 
Voordat we zo’n twaalf jaar geleden met 
Kerk-TV begonnen, hadden we verbin-
dingen met veel parochianen in en rond 
ons dorp. Met name dorpsgenoten die 
verbleven in ‘de Kraayert’ konden dankzij 
de bijdragen van onder meer Caritas 
gebruik maken van een zender die alle 
kerkdiensten in de huiskamer bracht. Later 
kwamen er ingenieuze zendkastjes (Lucas) 
die via telefoonverbinding direct ver-
bonden waren met de geluidsinstallatie.
Enkele jaren terug gaf KPN al aan weinig 
toekomst meer te zien in het onderhoud 
van dergelijke zenders en dat betekende 
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Heinkenszand * H. Blasiuskerk

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

Parochiekern 
HEINKENSZAND

bewogen man. Hij was een aantal jaren 
nauw betrokken bij onze kerkgemeen-
schap, waarvoor hij deel uitmaakte van 
de parochieraad en lector was. Daarnaast 
vervulde hij ook diverse andere openbare 
functies. Niet onvermeld mag blijven dat 
vrijwel iedereen in voetballend  
Zeeland Ko kende vanwege zijn begena-
digde voetbalkwaliteiten. Dat hij moge 
rusten in vrede.
 
INSPIREREND 
Zomaar een dag, 7 augustus 2021.  
Nederland wint goud en zilver in Tokio. 
Ondergetekende doet rond 17.00 uur een 
soort hernieuwing der doopbeloften in 
een onmetelijke (ongewijde) plens- en 
onweersbui die hem noopt zich na een 
fietsritje van 800 meter geheel om te 
kleden. Dan het avondeten en naar de  
H. Mis, gecelebreerd door pastoor Paul  
Verbeek en opgeluisterd door het koor 
Free Spirit, één van de vier koren van onze 
Heinkenszandse parochiegemeenschap. 
Hoewel er een aantal leden wegens 
vakantie ontbreekt, heeft het koor een 
uitstekend repertoire voor deze dienst 
samengesteld en brengt dat ten gehore. 
Na de opening volgen de lezingen, het 
evangelie en daarna de preek waarin de 
pastoor ons meenam op reis. Hij nam ons 
mee naar zijn studententijd toen hij met 
een groepsreis naar Lourdes ging. De 
sfeer zat er snel in en bij de eerste tus-
senstop in Frankrijk werd volop muziek 
gemaakt en gezongen; het werkte inspire-
rend en de groep smolt samen. In Lourdes 
kreeg Paul kennis aan een nog jonge 
ongeneeslijk zieke vrouw, die al twee jaar 
in “blessuretijd” zat en dit geheel weet 
aan het elke dag drinken van een slok 
Lourdeswater, waarvan ze na de bede-
vaart een aantal reservoirs met wijwater 
meenam naar huis. 
Ook Paul kwam terug naar Nederland, 
werd priester gewijd en ging werken voor 
het bisdom Breda; o.a. in de regio Zeeland. 
Vervolgens ging hij in zijn preek terug naar 
de vijftiger jaren, toen onze regio nog tot 
het bisdom Haarlem behoorde. Het was 
nog in de tijd van het Rijke Roomse Leven, 
van volle kerken en van processies. Waar 
het in Brabant was toegestaan om de 
sacramentsprocessie door stad of dorp 
te laten voeren, mochten de parochies in 
Zeeland zich van hun bisdom Haarlem niet 
buiten het terrein van de kerk begeven! 
Vandaar dat ze binnen de omheining van 
de tuin en het kerkhof bleven. 

Van Haarlem gaat het naar Kwaden-
damme, waar op 7 juli jl. voor de 10e keer 

LIEF EN LEED 

Overleden: 
Op 23 juli is overleden Cornelia de Koster, 
weduwe van Johannes Simonse, op de 
leeftijd van 91 jaar. Samen met haar 5 
broers en 2 zussen vormde zij een hechte 
familie. In 1958 trouwde ze met Jan en 
samen kregen ze drie kinderen. Het was 
een gelukkige tijd, maar die werd al 
snel verstoord door ziekte van Jan. Die 
ziekte bleef een rode draad in het gezin 
en ze moesten zich daardoor continu 
aanpassen. Toch kon ze genieten van 
activiteiten zoals de vrouwenbond, fami-
lieweekenden en visites. Dat zoon René in 
2007 ongeneselijk ziek werd met als gevolg 
zijn overlijden, voelde voor haar als een 
niet te helen wond. In 2014 verhuisde zij, 
na het overlijden van Jan, naar Dijkstede. 
Ze was erg gelovig en ging wekelijks naar 
de kerk. Samen bidden en praten gaf haar 
kracht. Corrie was zachtaardig, respectvol 
en bescheiden; een lieve vrouw en goede 
moeder. We zullen haar missen, maar ze 
krijgt nu de rust die haar toekomt. 

Op 1 augustus is overleden Jacobus Traas, 
echtgenoot van Jo Westdorp, op de leef-
tijd van 79 jaar. We herinneren ons Ko, 
die opgroeide in een groot gezin, als een 
zorgzame vader voor zijn gezin en sociaal 

KERKBETROKKEN IS NIET ENKEL EEN 
GETAL
Als u onze kerk bezoekt, of via Kerk-TV 
verbonden bent, zult u wel eens merken 
dat het aantal kerkgangers niet langer 
meer stijgt. In de zomermaanden is het 
altijd wat rustiger en dat beeld zet zich 
onverminderd voort de komende periode 
totdat de tijd van kerkelijke hoogtijdagen 
weer aanbreken.
 Bij bijzondere diensten zien we een totaal 
ander beeld: mensen die normaliter de 
kerk voorbijlopen, komen dan bewust naar 
binnen en voelen zich misschien minder 
op hun gemak dan de vaste bezoekers, 
maar nemen wel deel. Zelfs door ‘stil te 
zijn’.
Wees ervan overtuigd dat uw bezoek 
enorm gewaardeerd wordt. Niet alleen 
door ons, die vieringen en diensten voor-
bereiden of er in voorgaan, maar ook 
door hen die een afscheid of gebeur-
tenis bewust kerkelijk willen herdenken. 
Met name diensten met een niet alle-
daags karakter worden gevolgd, bezocht 
en nadien besproken. De aanwezigheid 
op een kerkhof, direct na een afscheids-
dienst of later, in groepsverband of als 
eenling wordt op de een of andere manier 
toch gevoeld en geeft steun/reden tot 
dankbaarheid. Niet voor niets wordt er 
vaak na zo’n moment van verdriet een 
bijzonder woord van dank uitgesproken. 
Niet iedereen hoort die woorden, of vat 
ze misschien op als cliché, maar de nabe-
staanden voelen zich gekend in hun pijn 
en dat maakt het leed meer voor hen dra-
gelijker. Onze  dorpssamenleving laat in 
lief en leed dan zien, dat men er niet alleen 
voor staat!  
Namens ons en hen die uw aanwezigheid 
voelen: dank u wel!

Parochiekerncommissie en werkgroepen 
‘s-Heerenhoek
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LIEF EN LEED

Overleden
Anton Drijdijk, echtgenoot van Mientje 
Drijdijk-Pharazijn, geboren 4 oktober 1927, 
overleden 5 augustus 2021.

BEGRAAFTARIEVEN
In de Damiaanparo-
chie (en op nadruk-
kelijk verzoek van het 
Bisdom) zal er in onze 
regio waarschijnlijk 
een uniformering van 
de begraaftarieven 

plaatsvinden. In concreto betekent dit het 
volgende. Begraven met grafrecht voor 40 
jaar gaat met € 255,- omhoog, urn in colum-
barium of keldertje met grafrecht voor 40 
jaar gaat met € 105,- omlaag, verstrooien 
as op strooiveld gaat met € 35,- omlaag, 
verlengen grafrecht met 10 jaar gaat met € 
120,- omhoog. Hierdoor wordt het begraven 
per saldo onmiskenbaar duurder. Ander-
zijds is het “op een lijn” zetten van begraaf-
tarieven in de gehele Damiaanparochie 
wel te billijken; enkele jaren terug is hier-
voor al een basis gelegd. Kwadendamme is 
daarin steeds wat terughoudend geweest, 

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

of namens de parochiekerncommissie aanwezig 
tussen 9.00 – 12.00 uur.

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

Parochiekern 
KWADENDAMME

Kwadendamme     * H. Bonifaciuskerk

TWEEDAAGSE ROMMELMARKT TEN 
BATE VAN DE HEILIG BLASIUSKERK.
In het monumentenweekend, 11 en 12 
september, houden de vrijwilligers van de 
Heilige Blasius een rommelmarkt als de 
coronaregels het toelaten. 
We verkopen boeken, speelgoed, servies-
goed, glazen, schilderijen, beeldjes, sie-
raden, elektrische dingen, gereedschap 
enz. Ook kunt u genieten van een lekker 
kopje koffie of thee met een heerlijke 
verse wafel. Komt dus allen.

De rommelmarkt is op zaterdag 11  
september van 13.00 tot 16.00 uur en op 
zondag 12 september van 10.00 tot  
16.00 uur.

Tot ziens op de rommelmarkt.
 
De vrijwilligers van de Heilige Blasiuskerk.

KBO GAAT OP ZEEHONDENSAFARI 
Op 14 september gaat KBO-Heinkenszand 
voor een zeehondensafari de Ooster-
schelde op. De tocht duurt van 14.00 tot 
ca. 16.30 uur en er wordt afgevaren vanaf 
de Meerpaalweg 20 in Yerseke, waar 
een boot speciaal voor ons gezelschap is 
gereserveerd. Tijdens de rondvaart krijgt 
iedereen twee consumpties. Van de leden 
vragen wij voor dit uitstapje een bijdrage 
van € 10, =. Voor niet-leden, die ook van 
harte welkom zijn, is dit € 15, =. Het vertrek 
is om 13.00 uur bij Dijkstede. U kunt zich 
aanmelden bij M. Menheere, Laan van 
Barbestein 4, 4451AH Heinkenszand of via 
de mail: mmenheere@zeelandnet.nl. Geef 
daarbij aan met hoeveel personen u wilt 
deelnemen en of u al dan niet over eigen 
vervoer beschikt. Bij aanmelding gelieve 
u het verschuldigde bedrag over te maken 
op NL18RABO0346 0537 30 t.n.v.  
KBO Heinkenszand. Nadere informatie 
kunt u lezen op onze website: KBO Hein-
kenszand.nl of bellen op 0113-561826

een sacramentsprocessie werd gehouden, 
maar evenals in de Haarlemtijd beperkte 
de tocht zich nu tot een wandeling over 
het kerkhof, waar de graven werden 
gezegend. Deze aanpassing was echter 
een gevolg van de pandemie, maar was 
daarom niet minder inspirerend; alle deel-
nemers waren enthousiast. 
De pastoor ging verder; het was muisstil 
in de kerk en zelfs de aanwezige kinderen 
zaten met open mond te luisteren. Via 
Brabant nam Paul ons mee naar Limburg, 
waar het wassende water in juli een grote 
ravage aanrichtte en grote delen onder 
water zette. De pastoor was duidelijk trots 
op zijn parochie Bergen op Zoom, die een 
actie op touw zette om het ondergelopen 
Valkenburg financieel te steunen. Dit 
groeide uit tot een landelijke actie en de 
parochie Bergen op Zoom ontving van de 
80+ pastoor uit Valkenburg veel dank en 
waardering voor dit initiatief. Een mooie 
geste natuurlijk, maar nog veel mooier is 
de steun en saamhorigheid die de gelo-
vigen bij elkaar bracht en inspiratie gaf, 
aldus de pastoor. 

Tot slot liet hij weten het te betreuren dat 
in de toekomst enkele parochiekernen in 
onze regio zullen moeten sluiten. Het is 
echter inherent aan de recessie van de 
katholieke kerk in het algemeen. Hope-
lijk schept het nog meer eensgezindheid, 
waarna hij aangaf dat alle aanwezige 
gelovigen in eerste instantie zelf verant-
woordelijk zijn voor het overbrengen van 
hun geloof aan het nageslacht, kinderen 
en kleinkinderen. Daar kunnen we over 
nadenken! 
De preek werkte inspirerend voor de rest 
van de viering waarin het koor opnieuw 
enige fraaie liederen ten gehore bracht. Na 
de door de pastoor gezongen zegening en 
het slotlied gingen de 80 aanwezigen eens-
gezind, opgetogen en inspiratievol naar 
huis. Het was een prachtige dienst, op een 
gewone dag. De pastoor verdient goud, 
maar ook alle aanwezigen en onze paro-
chiekern hebben gewonnen. Bij het ver-
laten van de kerk scheen gelukkig de zon! 

Ad Courtin, Heinkenszand 
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Uitvaartzorg Peter Butler
Voor een ppeerrssoooonnlliijjkkeebegeleiding bij een uitvaart

Uitvaartzorg Peter Butler
Benonistraat 3,

4421 DN Kapelle
tel. 0113-340381

Stiltehuis
Kitskinderscheweg 1 

4421 PJ Kapelle
info@uitvaartpeterbutler.nl

www.peterbutler.nl

Afscheid 
nemen doen 
we samen.

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

Richard Ensing

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

drukkerij  en 
ontwerpstudio

1000 
A4 flyers*
voor maar
95 euro

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

* 
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t  0113 56 19 42
e  info@drukkerijdriedijk.nl

Noordland 3
4451 RP  Heinkenszand

drukkerijdriedijk.nl

zodat onze tariefstelling sedertdien toch 
wat achter is gebleven ten opzichte van 
de andere parochiekernen. Overigens zijn 
en blijven de bisschoppelijke tarieven ten 
opzichte van de gemeentelijke tarieven nog 
vrij mild.

WERK AAN DE TOREN
Het blijft toch altijd weer 
indrukwekkend om te 
zien hoe mensen in een 
klein bakje bungelend 
op grote hoogte hun 
werk doen. Ook op 22 
juli was dit het geval. In 
een samenwerkingsaf-

spraak met de gemeente en de architect 
van het bisdom vond een grote inspectie 
van toren en uurwerk plaats. In tegenstel-
ling tot de toren is het uurwerk namelijk 
eigendom van de gemeente en omdat er 
al langere tijd mankementen waren aan 
de verlichting van het uurwerk, bleek het 
handig een en ander te combineren en de 
kosten van de kraan te delen. Tegelijkertijd 
met de reparatie van het uurwerk, kon ook 
de geplande inspectie van de toren worden 
meegenomen. Dit laatste met positief resul-
taat: de toren staat z’n mannetje!

GERESTAUREERDE KROONTJES
De kroontjes van Maria 
en Jezus staande 
boven het Mariaaltaar 
zijn opgeknapt. Door 
toedoen van pastoor 
Paul Verbeek heeft Jan 
Jongenelen daar waar 
steentjes ontbraken er 

nieuwe in gezet, los zittende deeltjes gesol-
deerd en alles gepoetst. Het resultaat mag 
er zijn. En dat alles vanuit de liefde voor 
het vak en een paar flesjes Bonifaciusbier. 
Dank hiervoor.

VERVANGING LAMPEN
Wederom mochten we giften ontvangen 
voor vernieuwing van de verlichting. Inmid-
dels staat de teller voor de restauratie van 
de kerklampen op € 2.275,45. Grotere en 
kleinere giften, de verkoop van de waxi-
nelichtjes 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 behulp van uw 
medewerking lukken het benodigde bedrag 
van € 4.500,- bij elkaar te brengen.

CLUSTERVIERINGEN
Een voorstel vanuit de Damiaanparochie 

om de komende tijd, vanwege de krappe 
bezetting in het pastoresteam, vanaf sep-
tember, één viering per cluster aan te 
bieden, wordt door Kwadendamme niet 
ondersteund. In dat geval, zo heeft de kern-
commissie besloten, zullen we met vrijwilli-
gers de zondagviering blijven aanbieden.

BUITENVIERING
Con Affezione is gevraagd voor de buiten-
viering op 5 september, maar daarover is 
nog geen uitsluitsel.

PLUKVIERING
Na een overleg met AB Werkt zijn we 
erg blij te kunnen melden dat de Poolse 
plukviering dit jaar doorgang kan vinden, 
namelijk op 12 september. Natuurlijk met 
inachtneming van de maatregelen, maar 
toch: het bekende gebaar van welkom 
naar onze Poolse plukkers in de regio kan 
gemaakt worden. Vanwege het belang van 
eucharistie tijdens deze viering, is pastor 
Leo Peeters bereid gevonden wederom de 
reis van Alphen aan den Rijn naar Kwaden-
damme te ondernemen. Aan alle medewer-
kers de taak om zoveel mogelijk tekst in het 
Pools te vertalen, en aan het zangkoor de 
taak om de gezangen in het Gregoriaans 
te laten klinken. En niet te vergeten: het 
Czarna Madonna te laten horen. Tot slot is 
er appeltaart bij de koffie.

VESPERS
Paul Verbeek verzocht de kerncommissie 
om medewerking voor het houden van 
de maandelijkse vespervieringen in onze 
kerk. Tot nu toe worden deze in Zierikzee 
gehouden, maar daar stopt het. Volgens 
Paul gaat het om twintig personen per keer. 
De data zijn voor dit najaar: 19 september, 
17 oktober, 21 november. De aanvang is 
steeds om 16:00 u. (deur open om 15:30 u.). 
Na afloop is er koffie voor de liefhebbers.

BLUESMIS
Spannend, dat is het en blijft het nog 
even. Kan het bluesfestival dat voor het 
laatste weekend van de maand september 
gepland staat, doorgang vinden? De orga-
nisatie heeft het hele programma in de 
steigers staan, maar is afhankelijk van 
de regels die door het Rijk worden opge-
legd. U begrijpt dat dit ook geldt voor onze 
bluesmis. Het gospelkoor dat twee jaar 
geleden voor zoveel enthousiasme zorgde, 
staat startklaar. Maar bij het ter perse 
gaan van dit blad bleek hierover nog veel 
onzekerheid te zijn. We houden u uiteraard 
op de hoogte.

Parochiekerncommissie

Kwadendamme     * H. Bonifaciuskerk
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PPllaannttppllaannnneenn??  
WWiijj  aaddvviisseerreenn  uu  ggrraaaagg..   

   

 
 

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

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

zullen u verassen. 
 

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

 
KKwweekkeerrii jj   WWeesstthhooff  

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

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

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

Uw adres voor laan- en parkbomen
tevens volop tuinplanten

van november tot mei
Specialiteit: Veredelde noten

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

schilders- en

afwerkingsbedrijf

FRANSE BV
meer dan ‘een kleurtje’

Johan Frisostraat 26
4434 AC Kwadendamme
Telefoon 0113-649361

uit!! Thuis was e.e.a. uitgetest, maar op 
de locatie zelf helaas…….dus was het 
Bert Alderliesten die ons voorging met 
het zingen……. Nu mochten we weer 
een keer luid en duidelijk zingen en was 
er weer “een kink in de kabel”. Het zij 
zo. Gelukkig hadden we nog solo zang 
van Rob, die een aantal mooie liedjes ten 
gehore bracht.
Het thema van de dienst was: “Buiten- 
gewoon geloven”, Ds Marjo Wisse 
belichtte dit onderwerp in 3 gedeeltes. Uit 
alle 5 de Gemeentes was er wel iemand 
die een bijdrage leverde aan de dienst, 
Zo ook Alisha Schipper die als jongste het 
verhaal van Zacheus voorlas uit de bijbel. 
Ook van Dr Gie Tjiam, oogarts kregen we 
een uitgebreide toelichting over zijn werk 
in het arme Burkina Faso (West Afrika), 
waar hij al sinds 1999 meer dan 6000 
mensen opereerde met oogproblemen.  
Dit resulteerde in een collecte opbrengst 
van maar liefst € 350,-

Voor de kinderen was 
er door de kinderne-
vendienst een leuke 
speurtocht uitgezet 
op de camping. Na 
afloop was het weer 

als vanouds koffiedrinken met iets lekkers 
erbij. Gelukkig kon dit buiten plaatsvinden: 
bij de familie Dekker is de “koek en zopie” 
altijd dik in orde.
De dienst voor 2022 is voorlopig al vastge-
steld: 26 juni met Mathilde Meulensteen 
als voorganger.

VREDESVIERING 12 SEPTEMBER
Op zondag 12 sep-
tember willen we 
weer een oecume-
nische vredesvie-
ring organiseren. Het 
thema is: Inclusief 

Samenleven, wat doe jij in vredesnaam?
Ds. Marjo Wisse gaat voor in deze viering.
De werkgroep oecumene heeft gepro-
beerd er een zinvolle viering van te maken. 
Het Eligiuskoor zingt en er is kinder-
nevendienst en crèche. Helaas mogen 
we vóór de viering het gezamenlijk koffie 
drinken nog niet organiseren.
Wij hopen u te ontmoeten op zondag de 
12e om 10.45 uur in onze kerk.
Voor bovenstaande geldt, dat eventuele 
wijzigingen i.v.m. Covid-19 van toepassing 
kunnen zijn.

TERUGKOMVIERING COMMUNICANTEN
Zaterdagavond 14 augustus was deze bij-
zondere viering met als voorganger pater 

LIEF EN LEED
Op19 juli is mevrouw Sylvia Anna Sabine 
Stuart overleden. De uitvaart met aanslui-
tend de begrafenis op ons kerkhof vonden 
plaats op 26 juli.

EVALUATIE OPENLUCHTDIENST

Op 11 juli was het dan weer zover, na één 
jaar van afwezigheid weer op de oude 
vertrouwde locatie aan de Dekkersweg op 
de camping de openluchtdienst 2021. 
We troffen het met het mooie weer en 
konden op een mooi plekje terecht met 
velen. Want de belangstelling was groot. 
Al vroeg in de morgen meldden zich al 
diverse belangstellenden, ook al was de 
aanvangstijd 10.30 uur, op tijd beginnen 
lukte jammer genoeg niet. De geluids-
apparatuur functioneerde niet naar 
behoren, het keyboard bracht geen geluid 

Correspondentieadres:
Burgemeester Lewestraat 11 
4456 AG Lewedorp (parochiezaal en secretariaat) 
e-mail: eligiuslwd@zeelandnet.nl
telefoon: 0113-613164 / 0113-581577
Financiële gegevens:
RABO: NL63 RABO 0128502096  
Pater Damiaanparochie kern Lewedorp
Opgave misintenties bij Mevr. Riet Steenbakker 
Sloestraat 13 4456 AN Lewedorp telefoon 0113-
613188 of per e-mail: psteentje@zeelandnet.nl 
Doopcontactpersoon:
Marleen van Stee tel. 06-51119128 
e-mail: marleen.vanstee@gmail.com
Kopijadres:
e-mail: bvklooster@gmail.com
Tilly van Klooster, Roompotstraat 44, 
4456 BE Lewedorp, tel. 0113-613331
Ledenadministratie 
en parochiebladbezorging/adressering:
Bianca Kloosterman
e-mail: klooster@zeelandnet.nl
tel. 0113-613904
Caritas pater Damiaanparochie kern Lewedorp
NL15 RABO 0128500050

Parochiekern 
LEWEDORP

Lewedorp * H. Eligiuskerk
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De woonkamer moderniseren?
U gaat verhuizen en kleiner wonen?
Verlichtingsadvies nodig?
TINT komt aan huis bij al uw interieurvragen!

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

ZEELAND
UITVAARTSERVICE

ZEELAND
UITVAARTSERVICE

DE VLIEGER
UITVAARTSERVICE

DE VLIEGER
UITVAARTSERVICE

STEIJN
DE VLIEGER

UITVAARTZORG

ZEELAND
UITVAARTSERVICE

ZEELAND
UITVAARTSERVICE

DE VLIEGER
UITVAARTSERVICE

DE VLIEGER
UITVAARTSERVICE

STEIJN
DE VLIEGER

UITVAARTZORG

Schouwen-Duiveland
Wilgenstraat 12 Oosterland

0111 40 2000
(dag en nacht)  

info@uitvaartdevlieger.nl 
www.uitvaartdevlieger.nl

Dag en nacht bereikbaar op:

(0111) 45 07 17
www.uitvaartsd.nl

Voor een zorgzame begeleiding 

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

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

Parochiekern 
OOST-ZUID BEVELAND

OPENLUCHTVIERING 8 AUGUSTUS 
2021

De oecumenische 
openluchtviering 
op 8 augustus kon 
helaas vanwege 
de vele wind niet 
in de open lucht 
plaatsvinden en 

werd verplaatst naar onze katholieke kerk 
in Hansweert. Het is een bijzonder mooie 
viering geworden met een gelegenheids-
koor van de beide kerken en met Erik 
Tramper en John Jansen, als vervanger 
van de herstellende Alida van Veldhoven, 
als voorgangers. 
Er waren tijdens deze viering ook een 
twintigtal gasten, leiders en jongeren, 
aanwezig van de Grijze Kat uit Antwerpen. 
Na de viering werd er in een gemoe-
delijke sfeer gezamenlijk koffie en thee 
gedronken. Jo Dries, leider van de Grijze 
Kat die vele jaren directiemedewerker 
was van het Bisdom Antwerpen, vertelde 
over de ontwikkelingen en vernieuwingen 
die momenteel plaats vinden in de RK kerk 
in Antwerpen. Deze vernieuwingen bieden 
mogelijk een unieke mogelijkheid voor 
samenwerking op het gebied van geloof 
en jeugdwerk. Een mooie eerste stap naar 
de opbouw van een geloofsbrug over de 
Schelde.

EXTRA EUCHARISTIEVIERING OP 
ZATERDAG 18 SEPTEMBER
Op zaterdag 18 september is er in onze 
kerk om 10.30 uur een extra eucharis-
tieviering voor bedevaartgangers uit de 
Lievevrouweparochie Bergen op Zoom. 
Omdat de bedevaart reis naar Lourdes ook 
dit jaar niet kan doorgaan heeft men een 
alternatief programma bedacht met onder 
andere een eucharistieviering in Hans-
weert. Voorganger is pastoor Paul Ver-
beek. Iedereen is van harte welkom.

Thaddy. Drie 
van de vijf 
kinderen 
waren aan-
wezig (het 
is tenslotte 
ook vakantie-

tijd) en hielpen mee in de viering. Voor de 
dienst hadden ze in de parochiezaal nog 
een laatste bijeenkomst met als thema: ‘de 
familie van de kerk’. We hopen Andrea, 
Eefke, Damian, Lars en Nick vanaf nu dan 
ook regelmatig te zien in de kerk, zeker als 
straks (zondag 5 september) de kinderne-
vendiensten weer gaan beginnen. 

Gelukkig was 
de kerk, voor 
een zaterdag-
avondviering, 
dit keer goed 
bezocht. Dat 
mag ook wel 

eens gezegd worden. Sinds corona loopt 
het aantal bezoekers helaas toch terug en 
zo ook de inkomsten. We hopen dan ook, 
nu corona ons wat meer vrijheid geeft, ook 
de kerk weer wat meer op uw bezoek mag 
rekenen.

WIJ GAAN WEER VAN START…
1 maart 2020 was onze laatste kinder-
nevendienst. We hadden toen nog niet 
voorzien dat we voor langere tijd geen  
kindernevendienst zouden hebben. Na 
anderhalf jaar durven we het weer aan. 
Op 5 september is de eerste kinderne-
vendienst. We hopen weer elke eerste 
zondag van de maand kindernevendienst 
en crèche te kunnen aanbieden.
Zien we jullie weer?

Werkgroep kindernevendienst

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN 
4 oktober:  
parochiekernvergadering 19.30 uur.
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anekdotes. Het is die 
middag in het kerkge-
bouw verkrijgbaar.
In de kerk is een ten-
toonstelling gewijd aan 
de oogst  (landbouw en 

fruitteelt) inclusief passende bloemversie-
ring. Om 19.00 uur is er een speciale vie-
ring in het kader van oogstdankdag.
Naast de kerk is de pastorietuin met bio-
diversiteit te bewonderen en het levens-
grote beeld van 'Maria uit de Beuk'. De 
pastorie naast de kerk is in gebruik als 
Theehuis de Pastorie. Het theehuis is op 
deze zaterdag open voor een kopje koffie 
of thee met wat lekkers. Ook is het moge-
lijk om er te lunchen. Een prachtige gele-
genheid om de pastorie als theehuis van 
binnen te bekijken en te genieten van de 
heerlijke producten van dit dagbeste-
dingsproject.
Maria uit de Beuk, gemaakt door een ket-
tingzaagkunstenaar uit een oude bruine 
beuk van 1867, en Theehuis de Pastorie 
zijn nieuwe initiatieven van dit jaar.
Ook de veldkapel, gewijd aan Maria, in de 
Oud Ovezandseweg kunt u bezichtigen.  
Ze maakt onderdeel uit van het Ovezandse 
Ommetje en is een zichtbaar monument 
van vrede, op de plaats waar ruim 300 jaar 
geleden een ware godsdienststrijd is uit-
gevochten. Bij de kapel staat informatie 
vermeld.

OOGSTDANKVIERING

In het centrum van Ovezande wordt op 
loopafstand van de katholieke kerk een 
dorpsmoestuin onderhouden met hulp van 
de kinderen van basisschool 'De Zand-
plaat'. Zij willen graag laten zien wat er 
geteeld wordt. En wat dit allemaal oplevert 
aan gezonde groenten voor de voedsel-
bank. Zo leren ze in het klein waar boeren 
in het groot mee te maken krijgen. Soms 
is het te droog, soms is er voldoende of 
te veel neerslag. Het is steeds belangrijk 
om ook de geest te voeden. We moeten 
opletten en meebewegen met verande-
ringen in klimaat en samenleving.
ZLTO-afdeling Borsele sluit dit jaar op 
zaterdag 11 september aan bij de oogst-
dankviering van de parochiekern Ove-
zande. Bij goed weer zal de viering in de 
kerktuin plaatsvinden.

een rol spelen rondom Maria.
Na een korte plechtigheid voor het nieuwe 
beeld van 'Maria uit de Beuk', gingen de 
aanwezigen op weg naar de veldkapel aan 
de Oud Ovezandseweg. Onderweg waren 
hier en daar vlaggen uitgestoken. Eenmaal 
ter plekke beleefden we ook nog een keer 
een liturgisch moment, af en toe onder-
broken door het passeren van enorme 
landbouwvoertuigen die aangaven dat de 
oogst nog in volle gang was. Hierop volgde 
een moment van gezellig samenzijn, terwijl 
we de bloemenweelde bij de kapel konden 
bewonderen.

OFFICIËLE OPENING THEEHUIS  
DE PASTORIE

Sinds enige tijd huurt 
'Zeeuwse Gronden' 
de pastorie voor  drie 
dagen per week. Op 
woensdag, donderdag 
en vrijdag kun je er 
doorgaans van 10.30 
tot 15.30 uur terecht 
voor een lekkere kop 

koffie, thee en een gebakje. Ook kun je er 
heerlijk lunchen tegen zeer schappelijke 
prijzen. Cliënten en begeleiders staan dan 
klaar om gasten te ontvangen. Het Thee-
huis is een maatschappelijk restaurant. 
Iedereen is welkom, van dorpsgenoten tot 
toerist, tot toevallige voorbijganger. Het 
Theehuis wil u graag ontvangen ook al 
heeft de officiële opening nog niet plaats-
gevonden. Maar … dat gaat binnenkort 
gebeuren.
Op vrijdag 10 september wordt in hartje 
Ovezande officieel het Theehuis in de 
oude pastorie officieel geopend. Deze is 
volledig opgeknapt, heeft zijn authentieke 
details behouden en biedt nu ruimte voor 
een gezellig theehuis. U bent van harte 
uitgenodigd om op 10 september van 15.30 
tot 17.30 uur een kijkje te komen nemen. 
Het belooft een feestelijke middag te 
worden met een hapje en een drankje en 
leuke activiteiten voor de kinderen.
Komt u 10 september ook langs? Gezellig! 
Wilt u zich vooraf wel even aanmelden via: 
info@zeeuwsegronden.nl. Dan kan men 
ervoor zorgen dat er genoeg lekkernij is 
voor iedereen. Tot dan!

OPEN MONUMENTENDAG
Op zaterdag 11 september is onze kerk 
van 10.00 tot 17.00 uur open voor bezich-
tiging en rondleiding. Er is een folder 
voorhanden waarin uitleg wordt gegeven 
over het interieur en het exterieur van 
de kerk. De rijke historie is opgetekend 
in een prachtig boek met vele foto’s en 

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

Parochiekern 
OVEZANDE

Ovezande * O.L.V. Hemelvaartkerk

MARIA HEMELVAART
Op zaterdagavond 14 augustus heeft de 
parochiekern van Ovezande haar jaarlijkse 
patroonsfeest gevierd. In een rijk met 
bloemen versierde kerk leidde deken Paul 
Verbeek de eucharistie. In zijn preek gaf 
hij aan hoeveel bloemen er wel niet met 
Maria in verband staan, en wat ze bete-
kenen. Na afloop van de viering kregen 
alle aanwezigen een kaartje mee met 
daarop informatie over zeven bloemen die 
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PROGRAMMA
16.30 uur:   Start wandeling; voor de kin-

deren is er een speurtocht
17.30 uur:  Rondleiding over de moestuin
18.00 uur:  Soep & broodje bij de kerk
19.00 uur:   Viering met als thema: 

'voedsel voor de geest', onder 
leiding van pater Thaddy de 
Deckere met medewerking 
van koor Pius X

20.00 uur:   Koffie, thee, fris en iets lekkers
Tijdens de viering wordt gecollecteerd 
voor de onkosten en voor voedselbank  
'De Bevelanden'. 
Iedereen is van harte welkom!
 
TERUGKOMVIERING
Op zondag 19 september worden in het bij-
zonder alle communicanten, dopelingen en 
hun gezinnen uitgenodigd  in de viering van 
9.30 uur. Om samen te vieren en te bidden 
en het brood van Jezus  met elkaar te delen. 
Zoals het thema van de eerste Communie-
viering “Blijf dit doen!”. Na de viering zijn 
alle kinderen en hun gezinnen welkom om 
nog iets te blijven drinken in de pastorietuin. 
Zodat de kinderen samen kunnen spelen  en 
ouders  elkaar kunnen ontmoeten.

Werkgroep Eerste 
Communie en Doopcontact

Saskia, Annemieke, Charlotte, Betsy

DIERENDAGVIERING
Op zaterdagavond 2 oktober wordt 
wegens de feestdag van St. Franciscus 
in onze kerk weer een dierendagviering 
gehouden. Er mogen kleine dieren in kooi-
tjes meegebracht worden, en honden 
aangelijnd! De al eerder gezegende 
dieren krijgen weer een zegening zodat 
ze er opnieuw een jaar tegen kunnen. Ook 
mogen kinderen knuffeltjes meebrengen. 
Het is een mooie traditie om de dag van 
Franciscus te vieren. Wij hopen op een 
goede opkomst van mens en dier. Paarden 
en andere grote dieren mogen in de tuin 
op het gras staan. De viering begint om 
19.00 uur. Voorganger is pastoraal werk-
ster Alida van Veldhoven, en Oal In zorgt 
voor de muziek. Tevens is er kinderne-
vendienst: kleine dieren in kooitjes of 
mandjes mogen wel mee met de kinder-
nevendienst de pastorie in.

DE BLOEMENGROEP
Door sommigen liefkozend 'de bloemen-
meisjes' genoemd, is de werkgroep die zich 
bezig houdt met de liturgische schikkingen, 
een goed lopend gezelschap. Jeannette 
van Beek stelt de roosters op, en onder-
houdt contacten met pastores en leveran-
ciers. Wat drijft haar?

Zelf houd  ik heel veel van bloemen. Bij mij 
thuis staat ook altijd een bosje in de kamer. 
Het is wel een uitdaging om met een heel 
groepje de kerk er tijdens de vieringen 
mooi uit te laten zien. We hebben alle-
maal een band met de kerk. Sommigen van 
ons bezoeken amper vieringen. Maar hier 
beleven we samen veel plezier aan. Twee 
keer per jaar komen we met ons allen bij 
elkaar voor een gezamenlijk overleg. Waar 
natuurlijk een hoop gezelligheid bij hoort.
Hoe regelen jullie wie wanneer aan de 
beurt is?
We zijn in totaal met elf dames. We werken 
in twee- of drietallen. Altijd dezelfde. Ieder 
is twee of drie keer in een jaar aan de 
beurt. Je zorgt dan samen een maand lang 
iedere week voor de bloemen. Je bent dan 
behoorlijk vrij in je keuze. Maar het is wel 
van belang om rekening te houden met het 
kerkelijk jaar. Uitvaarten staan hier los van, 
omdat de uitvaartondernemer dan voor 
de bloemen zorgt. Altaarstukjes blijven 
meestal wel staan.
Heb je het niet erg druk als jouw beurt net 
met de feestdagen samen valt?
Bij grote feesten pakken we helemaal 
uit, maar dan werken er zoveel mogelijk 
mensen uit de hele groep mee. Dat is in 
de eerste plaats met Pasen, het grootste 
feest met enorm veel liturgische symboliek, 
Maria Hemelvaart, het jaarlijkse patroons-
feest, en verder advent en kerstmis. Ook 
met de Franciscusviering en wanneer er 
een oogstdankdag is, zorgen we voor wat 
extra's.
Waar mogen we op letten wanneer we in 
de kerk de bloemen bezichtigen?
Er staan in ieder geval bloemen op het 
altaar, bij het Mariabeeld voorin de kerk, bij 
het schilderij van Maria bij de lichtjes, en bij 
de kruisjes van de overledenen. Sommigen 
zetten ook iets neer op de tafel waar je bin-
nenkomt, maar dat is niet standaard. Dat 
kan ook een schikking zonder bloemen zijn, 
net naar gelang het thema van de viering.

Uitvaartverzorging

‛DE BEVELANDEN’
Johan Hoekman

Geldeloozepad 20, 4463 AJ Goes 

(0113) 311 444 
www.uitvaartzorgcentrum.nl

Voor een zorgzame  begeleiding

Uitvaarten in geheel Midden-Zeeland

Eigen rouwcentrum met aula 
en koffi ekamer

Striepseweg 4,4435 RL  Baarland

Verzorgt de gehele uitvaart 
met Zorg en Respect...

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

0113-639108 
06-40484076
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altaar stonden, gingen we al pratende 
terug naar de patio, alwaar een heerlijke 
koffiemaaltijd voor ons klaar stond"

OPEN MONUMENTENDAG OP 
11 SEPTEMBER 
De deuren van de Willibrorduskerk staan 
deze dag weer open voor een bezoekje 
aan onze kerk. En vooral hopen we op veel 
bezoekers die komen luisteren naar het 
fraaie orgelspel wat organist Wim Boer 
tussen 14.00 en 15.00 uur ten gehore zal 
brengen. Het is altijd fijn als er mooi orgel-
spel te beluisteren is tijdens deze open dag. 
We hopen op veel bezoekers. Kom u ook?

LEZING ZR. NOËLA POLET
Ongetwijfeld weten jullie dat ik (pastoor 
Van Hees) in de periode van mijn ziek-zijn 
met toewijding verzorgd ben door zr. Noëla 
Polet. Zij is een gepensioneerd pastoraal 
werkster die een studie heeft gemaakt van 
de stichteres van haar sociëteit van de 
‘Dochters van Maria’. Op die studie is zij 
ook gepromoveerd in Nijmegen. Graag wil 
zij over deze Adelaïde Champion de Cicé 
een inleiding met powerpoint houden voor 
onze parochianen. De lezing is op don-
derdag 9 september as. om 19.30 uur in 
het parochiecentrum van Zierikzee. Vooraf 
reserveren via secretaresse jdemeij@zee-
landnet.nl of 06-29310123.

KERKBEZOEK
Beste mensen,
De afgelopen tijd was het best een beetje 
spannend wat het kerkbezoek zou gaan 
doen. We mochten wel meer kerkgasten 
ontvangen, maar Corona is er nog steeds 
en daarbij zitten we in een vakantiepe-
riode. Maar ik moet zeggen, ik ben niet 
ontevreden. Op het zangkoor staat toch 
weer een groot gedeelte van de koorleden 
en het gemiddelde kerkbezoek is gestegen 
van 30 in mei naar 41 kerkgangers nu. Dat 
is niet verkeerd.
We zijn nog steeds niet op het gemiddelde 
oude niveau van 75 kerkgangers, maar de 
opgaande lijn is ingezet.
 

Eenmaal in de twee 
weken is er koffie-
drinken na de dienst en 
ook het aantal mensen 
wat koffie komt drinken 

neemt toe. In het parochiecentrum kan 
makkelijk afstand worden gehouden, 
daarbij is er genoeg ventilatie en het is 
vooral goed voor de onderlinge band.
 
Is het u wel eens opgevallen dat er elke 
zondag mooie bloemstukjes op het altaar 

1E COMMUNIE
Op 11 juli hebben deze 5 meisjes hun 1e 
communie gedaan.
Het zijn Iris, Jinte, Eef, Jenthe en Lina.

Fijn dat het nu wel door kon gaan. En dat 
was te merken aan best veel familie en 
vrienden in de kerk.
De kinderen verwelkomden iedereen die 
aanwezig was en spraken ook de voor-
beden uit. 

Pastoor Paul Verbeek was speciaal voor 
deze communieviering naar Zierikzee 
gekomen. De kerk was versierd met 
strikken en mooie bloemenmanden.
Het was een feestelijke viering en we 
wensen de communicanten een mooie 
toekomst toe.

MARIA-HEMELVAART-VIERING  
HAAMSTEDE 

"Na een mooie Mariaviering met ruim 50 
gasten zijn we in een stille tocht naar de 
Maria plek in de duinen gegaan. Pater 
De Deckere verraste ons met een mooi 
gebed: "Laten we op deze historische plek 
Maria, de H. Moeder van God, begroeten."
Na de bloemenhulde van de boeketten, 
die tijdens de eucharistie viering voor het 

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

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

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

Parochiekern 
SCHOUWEN-DUIVELAND

Hoe kom je aan je materiaal?
We kunnen gebruik maken van de bloemen 
uit de pastorietuin, hoewel die niet speciaal 
gericht is op het gebruik in de kerk. Verder 
hebben we een goede band met planten-
centrum Hoondert. De bloemiste heeft 
dikwijls zelf tips, of houdt wat voor ons 
apart. Alleen voor hele speciale gevallen 
zoeken we wel eens iets elders. Ook als ik 
onderweg in de natuur iets tegenkom wat 
past, neem ik dat graag mee. Soms vraag ik 
aan pastores of ze een suggestie hebben, 
en een enkele keer komen ze er zelf mee. 
Ik zit dikwijls op internet naar ideeën te 
zoeken. 
De bloemenversieringen in de kerk horen 
voor mij bij de beleving van het katholieke 
geloof. We doen onze ijverige “bloemen-
meisjes” recht door eens extra op de schik-
kingen te letten, en bijvoorbeeld door er 
na afloop van de viering nog eens langs te 
lopen. Overal zit een gedachte achter, en 
liefde voor onze dorpskerk.

Marinus Bierens
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gevuld met 32 vrolijke kaarters, die blij 
waren om eindelijk weer eens een kaartje 
te kunnen leggen en elkaar weer eens 
te kunnen zien. Veel bekende gezichten 
werden gespot maar ook een aantal 
nieuwe leden werden met genoegen ver-
welkomd. Na wat uitleg over regeltjes en 
maatregelen werden de kaarten geschud 
en begon de 1e ronde van 4 met 12 potjes 
per ronde. Al gauw was het geroeze-
moes verstomd en hoorde men alleen de 
hersentjes kraken. In de keuken ging het 
werk gewoon door, waar Korrie en Olga 
alles onder controle hadden en zorgden 
voor een hapje en een drankje. Vanwege 
de feestweek, alles gratis!! Tegen 5 uur 
was het spel gespeeld en de punten 
geteld. Grappig was het wel dat één van 
de nieuwe leden, (die eigenlijk nog niet 
zo goed kon kaarten, zei hij) er met de 1e 
prijs vandoor ging! De prijzen werden uit-
gereikt door John die dat op zijn eigen, 
vrolijke manier deed.
We kunnen stellen dat het een zeer 
geslaagde klaverjasmiddag was. Met 
dank aan Tonny (puntentelling) John 
(prijsuitreiking e.d.) en de dames in de 
keuken (Korrie en Olga).

De eerstvolgende klaverjasavond staat 
gepland op vrijdag  24 september a.s. 
aanvang 19.30 uur in het parochiecen-
trum. Inleg € 3,50. Aanmelden zoals 
gewoonlijk bij, Henny Verkaart, 
tel. 06-15276350 of per mail  
hmverkaart@zeelandnet.nl. De volgende 
data krijgt u te horen op vrijdag 24 sep-
tember a.s. en in de nieuwsbrief
Omdat het aantal deelnemers voor het 
klaverjassen blijft stijgen willen we alleen 
leden toelaten, niet leden kunnen dan 
als reserve genoteerd worden en als het 
nodig is invallen. Het is jammer dat we 
hiertoe moeten overgaan maar we vinden 
een maximum van 40 personen  orga-
nisatorisch het hoogst haalbare en het 
is jammer dat leden dan buiten de boot 
vallen.
Op de eerstvolgende klaverjasavond, 
24 september dus, willen we onze kaar-
ters ook voorleggen of er behoefte is om 
de kaartavonden te verplaatsen naar de 
middag. Deze vraag werd ons namelijk 
gesteld.

Voor de jokeraars onder onze leden willen 
wij u graag attent maken op de inloop-
middag die elke 3e woensdag van de 
maand plaats vindt in het parochiecen-
trum. Van 14.00 tot 16.00 uur bent u daar 
van harte welkom om een potje te komen 
jokeren o.i.d.

RUBEN DE JONGE  

Heerenstraat 9  
0113 351311 

Www.totaalwonendejonge.nl 

Specialist in PVC vloeren 

WWW.PAREE.NL

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

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

 

 

           

 

 

 

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

www.gebrdehond.nl 

 
Loodgieterswerk, CV-installaties, 

Mechanische ventilatie –Duurzame 
energie – Dakbedekkingen – Onderhoud 

& Service 

staan? We vinden het 
meestal vrij normaal 
dat ze er staan, maar 
het zijn echte kunst-
stukjes. Hier zijn er 
een paar afgebeeld.

 

Op ons kerkhof St. Barbara zijn, dankzij 
een gulle donatie van een van onze paro-
chianen, maar liefst 125 Hederaplanten 
aangeplant. Veel dank voor zowel de 
donateur als voor de vrijwilligers die al 
deze planten in de grond hebben gezet. 
Pastoor Van Hees kwam kijken en was blij 
met deze actie.
Kortom, er zit leven in onze katholieke 
brouwerij.

Erik Steegmans

KLAVERJASSEN MET DE KBO
Tijdens de “feestweek ”was er natuur-
lijk ook ruimte gemaakt voor onze trouwe 
klaverjassers. Donderdag 29 juli jl. om 
13.00 uur was het parochiecentrum aardig 

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

HOOP als bewuste keuze (13)
In de voorbije maanden hebben we volop 
kunnen genieten van de grote sportevene-
menten waaraan onze favorieten hebben 
deelgenomen. Het begon met het WK 
voetbal, gevolgd door de Tour de France 
en aansluitend drie volle weken de Olym-
pische Spelen in Tokyo. Aan dit laatste 
evenement licht een ideaal ten grond-
slag dat te maken heeft met zingeving en 
ons als kerkmensen bijzonder moet aan-
spreken. 

De stichter van de moderne Olympische 
Spelen - baron Pierre de Coubertin -  
formuleerde de Olympische gedachte  
destijds met inspiratie van de Franse  
Dominicaner monnik Henri (Martin) Diton 
die rector was van een jongenscollege en 
de Amerikaanse bisschop Ethelbert Talbot 
van de episcopale kerk. Hij omschreef 
de Olympische gedachte als volgt: ‘Het 
belangrijkste in de Olympische Spelen is 
niet het winnen, maar het deelnemen. Net 
als het belangrijkste in het leven gaat het 
niet om de overwinning, maar om de strijd 
(inzet). Essentieel is niet de overwinning, 
maar met volle inzet te hebben gestreden’. 
Het Olympische motto: sneller, hoger en 
sterker moest de atleten aanzetten om 
in een sfeer van verbroedering deel te 
nemen aan hun wedstrijd, zich sportief 
te gedragen en maximaal in te zetten om 
zo andere atleten en zichzelf een uiterste 
prestatie te laten behalen. Opmerkelijk is 
ook dat de Olympische eed al in 1908 op 
aangeven van beide inspirators werd aan-
gepast en het woord land werd vervangen 
door team. Hierdoor is elke vorm van Nati-
onalisme en van politiek in beginsel uit-
gebannen en overstijgt de Olympische 
organisatie bij haar streven naar een 
betere wereld de Verenigde Naties (VN).
Tijdens de sluitingsceremonie op 8 
augustus 2021 had de voorzitter van het 
IOC, Thomas Bach de volgende boodschap 
voor de atleten: Jullie inspireerden ons 
met de verenigde kracht van sport en dat 
ondanks de vele uitdagingen door de pan-
demie. ‘Jullie gaven de wereld hoop. Voor 
het eerst sinds het begin van de pandemie 
kwam de hele wereld samen. Dit waren de 
Spelen van hoop, solidariteit en vrede’.

De apostel Paulus die een 
belangrijk deel van de brieven 
in het Nieuwe Testament op zijn naam 
heeft staan refereert meerdere keren 
naar de antieke olympische spelen die in 
zijn tijd nog steeds plaatsvonden en ook 
voor hem een inspiratiebron zijn geweest 
(Fil 2:1, Heb 12:1 en 1Kor 9:24-27). Wan-
neer we olympische atleten in actie zien, 
mogen we bedenken dat ze door trai-
ning, passie, discipline, opoffering, pijn 
en teamspirit zover zijn gekomen. Paulus 
schrijft dat atleten voor christenen een 
voorbeeld zijn om de strijd van het geloof 
te strijden en de race van het leven met 
niets minder dan olympische passie te 
lopen!  Een geloofsgemeenschap net als 
een sportteam kan beter presteren wan-
neer elk individu zich goed voelt zoals in 
de bekende song ‘You raise me up’ van de 
Noord-Ierse muziekgroep Secret Garden.

Er is geen mens, 
geen leven zonder honger,
ons hart onrustig
klopt en slaat op hol,
maar dan komt Gij en 
zie ik heel verwonderd
een glimp van licht 
een vleugje eeuwigheid.

Gij tilt mij op,
nu overwin ik bergen,
Gij loodst mij, 
door de woeste oceaan,
Gij geeft mij kracht en 
draagt mij op Uw schouders
Gij tilt mij op, 

hoger dan ik kan.

(vertaling: Jan van Sande)

Actieve gelovigen van een kerkgemeen-
schap onderkennen dat persoonlijke en 
gezamenlijke inzet belangrijk is. Naast indi-
viduele vorming, ontwikkeling en welbe-
vinden, gaat het ook om het materieel en 
geestelijk welzijn van mensen dichtbij en 
veraf en om de zorg voor Gods schepping. 
Een kerk die dit nastreeft zal haar leden 
stimuleren en faciliteren, hun inzichten en 
kwaliteiten onderkennen en voorwaarden 
scheppen om maximaal te presteren. 
Eensgezind en met Gods hulp kunnen we 
dan als gelovige gemeenschap met onze 
‘olympische missie’ succesvol zijn.

J.M. (Han) Bleyenbergh

Nummer 7 verschijnt op vrijdag 29 oktober en 
omvat de periode november tot en met medio 

december 2021. Uw kopij moet dan wel uiterlijk 
zondag 17 oktober a.s. binnen zijn.

Het achtste en laatste nummer van dit jaar komt 
op vrijdag 26 november uit/vlak voor Advent en zal 
nieuws tot medio januari 2022 kunnen opnemen.
Bijdragen via de kern aanleveren via de betref-

fende contactpersoon (zie parochiekern) en  
algemene bijdragen via de hoofdredactie 

parochienieuws@zeelandnet.nl. 


