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VROEGER WAS ALLES BETER 

Meestal hoor je deze uitspraak van ouderen, die moeite hebben 
met de huidige stand van zaken op meerdere terreinen.  Het lokt 
vaak reacties uit van jongeren, die een geheel andere kijk op 
onderwerpen hebben.

Ervaringen uit hun jeugd spelen een grote rol bij het oordeel dat 
men geeft.  Eenduidige regels liggen eraan ten grondslag. Het 
was zo’n zestig jaar geleden niet gepast om in te gaan tegen de 
visie van je ouders. Wat zij als opvoeders verkondigden moest 
je onverkort aannemen. Geen tegenspraak, anders kon je direct 
naar boven! Respect en fatsoen steunden deze denkwijze en het 
vijfde gebod: “Eer je vader en je moeder’ peperde het je ook nog 
eens fijntjes in.

In de huidige tijd word het jonge kind al vroeg bijgebracht dat je 
niet alles ‘klakkeloos’ moet slikken of  zonder slag of stoot moet 
aannemen. De eigen mening staat gelijk aan kleurrijk: ‘je bent 
uniek!’ Geen ja of amen, maar onderbouw je mening en laat van 
je horen. Kom op voor je rechten!

Ons geloof in één God heeft het moeilijk met deze stellingname. 
Waarom is er maar één God? Is God mannelijk of vrouwelijk? 
Hoezo is HIJ overal?  Je voelt het spervuur van vragen al aan-
komen bij kinderen in de puberteit (en die begint steeds vroeger). 
Op zich zijn de vragen van een kind gerechtvaardigd in een zoek-
tocht naar eigenheid en denkontwikkeling, maar als volwassene 
voelt men zich snel onbegrepen en oud. 

Mijn denkbeelden hebben zich 
gevormd in een tijd die doordrenkt 
was met katholieke lesboeken 
(tot aan de ULO toe, zelfs in alle 
vreemde talen), tradities (biecht, 
sacramenten, processies) en 
gewoonten ( zoals: bidden voor en 
na het eten). 
Mijn denkbeelden( in hun ogen) zijn 
ouderwets/passend bij een 65+; ook 
al voel ik me beslist niet oud. Ze 
sluiten totaal niet aan bij de bele-
ving van kinderen en jongeren die 
nog nooit katholieke lesboeken, 
tradities of gewoonten hebben 
ervaren:

* Bidden doe je alleen bij oma, 
als je daar blijft eten.

* Naar de kerk ga je, als opa 
dood is.

* Je communie doen? 
Wat is dat?

In die tijdgeest groeien kin-
deren nu op en toekomstig 
geloof kent totaal andere 
(voor ons onbegrijpelijke) 
uitingsvormen, die we 
totaal niet kunnen koppelen 
aan onze herinneringen. 
Kerkgebouwen in onze 
dorpen verworden als 

lokale bezienswaardigheid. Tijdens een Open Monumentendag 
stap je er binnen, alsof je een toerist uit een verre streek bent.  
Ze moesten eens weten, dat je in datzelfde dorp woonde…

TOEKOMSTGERICHT EN - BESTENDIG
Hoe kunnen we voor-
komen dat kerkgan-
gers binnen afzienbare 
tijd worden gezien als 
een historisch tafereel?  
Natuurlijk mag- nee, zelfs 
moet- er iets veranderen 
van binnenuit (de kerk). 
Het geloof moet meegroeien, maar we moeten voorkomen dat 
alles uitsterft. De Zeeuwse klederdracht is zo ook stapje voor 
stapje verworden tot een museumstuk.

Onze kerkgebouwen mogen nooit gezien worden als een groot 
openluchtmuseum in de Zak van Zuid-Beveland!

Inleidend woord van de hoofdredacteur…
‘Met de kennis van nu en de wijsheid uit het verleden’ zijn gevleugelde woorden van met name 
bestuurders. Zeker van degenen die bij een verhoor onder ede verklaren zich bepaalde zaken anders 
te herinneren.  Het woord ‘blunder’ noemt men in dat opzicht niet gauw, maar de toehoorders weten 
wel beter.

Openluchtmuseum 
Arnhem

In de zomervakantie ging 
ik met een elfjarige naar 
het  Nederlands- 
Hervormd kerkje van 
’s-Heerenhoek dat sinds 
1986 in Arnhem staat. Hij 
was erg geïnteresseerd 
in het hoe en waarom 
van dit gebouw op die 
speciale locatie. In het 
prachtig gerestaureerde 
monument werd eenvou-
dig uitgelegd wat voor 
functie een dergelijk 
kerkgebouw vroeger 
had. Voor hem was het 
pure geschiedenis. Hij 
kon zich niet voorstel-
len dat de toen geldende 
gedragsregels,  gezongen 
psalmen, zondagsschool 
en Bijbelteksten nu nog 
bestaan. Voor hem was 
een kerk vooral een 
bezienswaardigheid; iets 
uit vroegere tijden.
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Pastoraal katern

WIJ / ZANGKOOR ‘JUBILATE DEO’HEBBEN DRINGEND NIEUWE LEDEN NODIG!! 

Is dat wat voor u/voor jou?

Met name sopranen, maar ook voor de andere partijen zijn nieuwe 
zangers van harte welkom!
Een proefperiode van een maand is uiteraard mogelijk.

Op dit moment zijn de repetities al begonnen, wij zijn aan het oefe-
nen voor ons jubileumconcert wat 25 november staat te gebeuren in 
de R.K. kerk te ‘s Heerenhoek.

Eveneens hebben wij ook weer een aantal kerstoptredens in het 
vooruitzicht.

Wij oefenen elke woensdagavond, in het dorpshuis “Vijverzicht”, 
aan het Plein te Borssele tussen 19.30 en 21.30 uur.

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Jeanne 
van Hekken, secretaresse tel. 06 20 45 90 47 of Ina la Grand  
(clagrand@zeelandnet.nl ).

PASTORAAL PROJECT JONGE GEZINNEN EN JONGEREN
Charlotte den Toonder wordt pastoraal 
projectmedewerker in onze parochies

Op 1 oktober start het Pastoraal Project 
voor Jonge Gezinnen en Jongeren in de  
H. Pater Damiaanparochie en de  
H. Mariaparochie Walcheren. Charlotte 
den Toonder wordt (halftijds) pastoraal 
project medewerker voor dit project. De 
komende drie jaar gaat zij het pastoraal 
team en parochiële werkgroepen in Wal-
cheren, de Bevelanden en Schouwen-Dui-
veland ondersteunen in de zorg voor de 
jonge gezinnen.

Al eerder spraken de parochiebesturen 
van beide parochies en het pastoraal team 
over het grote belang van de pastorale 
zorg voor de jonge gezinnen. Deelname 
van jonge gezinnen aan het parochieleven 
is nodig om als geloofsgemeenschappen in 
de toekomst vitaal en aantrekkelijk blijven. 
Daarnaast is vorming van het geloofsle-
ven bij jonge ouders en hun kinderen ook 
belangrijk voor de jonge ouders en kinde-
ren zelf, en voor hun (geïnspireerde) zorg 
voor mens en wereld in onze omgeving.
 
De parochiebesturen en het pastoraal 
team zagen de noodzaak om te investeren 
in de zorg voor jonge gezinnen, maar in het 
grote werkgebied van de parochies (Boven 

de Schelde) kon het kleine pastoraal team 
dit nog niet echt aanpakken. Dankzij een 
bijzondere subsidie kan het team gedu-
rende drie jaar versterkt worden met een 
halftijds pastoraal project medewerker. 
Daarmee kan er echt worden gebouwd 
aan het pastoraal programma voor jonge 
gezinnen en jongeren.

De parochies schreven een projectplan 
(Jonge Gezinnen en Jongeren). Dat plan 
geeft aan hoe in de komende jaren de 
pastorale zorg voor de jonge gezinnen 
gestalte meer uitgebreid gestalte krijgen. 
Aangewezen momenten daarvoor zijn de 
vragen naar doop, eerste communie en 
vormsel, momenten waarop mensen ont-
vankelijk zijn voor het wonder van Leven 
en Liefde en voor de boodschap dat God 
van hen houdt. De voorbereiding op deze 
sacramenten zal steeds vaker op de zon-
dagmorgen plaatsvinden, in een aanbod 
voor kinderen en ouders. Zo worden jonge 
gezinnen aan elkaar verbonden en leren 
ze de gebruiken van de parochie kennen. 
We gaan werk maken van ‘gezinszonda-
gen’ en organiseren daarnaast laagdrem-
pelige activiteiten voor jonge gezinnen 
- ook om de band met elkaar te versterken 
en enthousiasme voor de parochie warm 
te houden. 
 
Aandacht voor peuters en kleuters krijgt 
(opnieuw) gestalte naast de voortgaande 
aandacht in het jongerenpastoraat. Extra 
aandacht zal er zijn voor de sociale media, 
die voor jonge generaties een belangrijk 
middel zijn om geïnformeerd en gemo-
tiveerd te worden - en om de band met 
elkaar te beleven. Er zijn veel ideeën gefor-
muleerd in het projectplan. Gelukkig hoeft 
niet alles in het eerste jaar. We hebben 
drie jaar om de zorg voor de jonge gezin-
nen een steviger fundament te geven in het 
parochieleven van onze beide parochies.
Het pastoraal team en de parochie-

besturen zijn blij dat Charlotte den Toonder 
is ingegaan op onze vraag om pastoraal 
projectmedewerker te worden. We kennen 
Charlotte als een kundige, enthousiaste 
en inspirerende vrouw die al vele jaren als 
vrijwilliger betrokken is bij de zorg voor 
jonge gezinnen in onze parochies. In haar 
vrijwilligerswerk bouwt ze voort op de 
werkervaring die ze heeft als groepsleider 
voor jongeren en kinderen. Vooral bouwt 
ze voort op haar eigen geloof en ervaring 
als parochiaan en als moeder van opgroei-
ende kinderen. Nu ze in een aanstelling het 
team komt ondersteunen mogen we reke-
nen op haar ervaringen en op continuïteit 
van haar inzet. Dat doet ons deugd. Char-
lotte vindt het een uitdaging om deze taak 
op zich te nemen. Ze neemt die uitdaging 
van harte aan, want ze wil graag jonge 
gezinnen begeleiden in hun betrokkenheid 
bij de parochie en ze weet hoe het (jonge) 
mensen goed doet om God in het leven toe 
te laten. Ze wil mensen helpen ervaren hoe 
nabij God kan zijn. 
En ze vindt het spannend en uitdagend om 
net in deze tijd, waarin er zoveel in ontwik-
keling is in de kerk, een bijdrage te kunnen 
geven aan een meer missionaire paro-
chie. Pastoraal team, parochiebesturen en 
Charlotte den Toonder hebben vertrouwen 
in een goede en vruchtbare samenwerking 
met elkaar. 
We hebben elkaar met deze aanstelling 
gefeliciteerd.

Charlotte krijgt een werkkamer in het 
Pastoraal Centrum aan de Zusterstraat 
in Goes. Ze is via de e-mail bereikbaar op 
charlottedentoonder@rkbovendeschelde.
com. Op 9 oktober, in de Damiaanviering, 
wordt er aandacht gegeven aan haar 
nieuwe functie.

Geerten Kok, teamleider pastoraal team 
Boven de Schelde a.i.
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Kerkdiensten

Zaterdag 1 oktober
19.00 uur Heinkenszand

Th.de Deckere
Eucharistieviering
Free Spirit

19.00 uur Ovezande Dierendagviering
F.van Hees
Eucharistieviering
Oal In

Zondag 2 oktober
27e zondag door het jaar /  
Wereldmissiedag voor kinderen
09.00 uur 's-Heerenhoek

A.v.Veldhoven
Viering van W&C
Dames- en Herenkoor

09.30 uur Hansweert
F.van Hees
Eucharistieviering
gregoriaans koor o.l.v. Kees Boon-
man

10.00 uur Zierikzee
Gezinsviering

Liturgiegroep
Viering van W&C
Eigen Wijs

10.45 uur Lewedorp
Gezinszondag /
Kindernevendienst

A.v.Veldhoven
Viering van W&C
Eligiuskoor

10.45 uur Ter Weel Goes
M.Don
Viering van W&C

11.00 uur Kwadendamme
Th.de Deckere
Eucharistieviering
Singing Voices

11.00 uur Goes
F.van Hees
Eucharistieviering
Con Amore

11.00 uur Haamstede
J.Snijders
Eucharistieviering

Maandag 3 oktober
10.15 uur Blasiuskerk Heinkenszand

B.v.d.Dries
Zangochtend
Dinsdag 4 oktober

09.30 uur Goes
F.van Hees
Eucharistieviering

19.00 uur 's-Heerenhoek
Liturgiegroep
Mariaviering

Donderdag 6 oktober
09.30 uur Haamstede

Liturgiegroep
Lauden

10.00 uur Ter Valcke Goes
J.Meeusen
Viering van W&C

15.00 uur 's-Heerenhoek
Moment voor Maria
Vrijdag 7 oktober

19.00 uur Zierikzee
F.van Hees
Eucharistieviering

Zondag 9 oktober
28e zondag door het jaar
10.00 uur Goes
Damiaanviering
Er zit muziek in ons geloof

F.van Hees / Th.de Deckere / 
R.Mangnus / A.v.Veldhoven / 
G.Kok
Eucharistieviering /  
Kindernevendienst
Samenzang gemengde koren

Dinsdag 11 oktober
09.30 uur Goes

F.van Hees
Eucharistieviering

19.00 uur Heinkenszand
Liturgiegroep
Rozenkransviering
Dameskoor

Donderdag 13 oktober
09.30 uur Haamstede

Liturgiegroep
Lauden

15.00 uur 's-Heerenhoek
Moment voor Maria

Zaterdag 15 oktober
19.00 uur Heinkenszand

F.van Hees
Eucharistieviering
Dameskoor

Zondag 16 oktober
29e zondag door het jaar
09.00 uur 's-Heerenhoek

Th.de Deckere
Eucharistieviering
Dames- en Herenkoor

09.15 uur Zierikzee
Liturgiegroep
Viering van W&C
Willibrorduskoor

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

09.30 uur Ovezande
Liturgiegroep
Viering van W&C
Pius X

10.45 uur Lewedorp
T.Brooijmans
Eucharistieviering
Con Dios

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

11.00 uur Goes
Th.de Deckere
Eucharistieviering
l'Esprit

11.00 uur Haamstede
J.Heezemans
Viering van W&C
Zeeuwse Vrouwenschola

16.00 uur Kwadendamme
F.van Hees
Vesperviering

Dinsdag 18 oktober
09.30 uur Goes

F.van Hees
Eucharistieviering

Woensdag 19 oktober
14.00 uur De Kraaijert Lewedorp

T.Brooijmans
Eucharistieviering

Donderdag 20 oktober
09.30 uur Haamstede

Liturgiegroep
Lauden

15.00 uur 's-Heerenhoek
Moment voor Maria

Hieronder het rooster van de vieringen. I.v.m. Corona kan hierin nog verandering in komen.  
Als er veranderingen zijn hopen wij die zo spoedig als mogelijk is aan u te laten weten.  
Rooster wordt bijgehouden op de website van het pastoraal team:  
www/paterdamiaanparochie.nl/kerkdiensten-liturgische-kalender/-
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Kerkdiensten

Zaterdag 22 oktober
19.00 uur 's-Heerenhoek

F.van Hees
Eucharistieviering
Missicanto

Zondag 23 oktober
30e zondag door het jaar /  
Wereldmissiedag
09.00 uur Heinkenszand

R.Stobbelaar
Viering van W&C
Herenkoor

09.15 uur Zierikzee
F.van Hees
Eucharistieviering
Willibrorduskoor

09.30 uur Ovezande
G.Kok
Viering van W&C
Pius X

09.30 uur Hansweert
Th.de Deckere
Eucharistieviering

10.45 uur Lewedorp
R.Stobbelaar
Viering van W&C

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

11.00 uur Goes
Th.de Deckere
Eucharistieviering
Herenkoor

11.00 uur Haamstede
Slotviering

F.van Hees
Eucharistieviering
Byzantijnskoor Scretenje

Dinsdag 25 oktober
09.30 uur Goes

F.van Hees
Eucharistieviering

19.00 uur Heinkenszand
Liturgiegroep
Rozenkransviering
Dameskoor

Donderdag 27 oktober
09.30 uur Haamstede

Liturgiegroep
Lauden

10.00 uur Haamstede
N.Polet
Viering van W&C

15.00 uur 's-Heerenhoek
Moment voor Maria

Vrijdag 28 oktober
16.00 uur Gasthuis Goes
J.Meeusen
Viering van W&C

Zaterdag 29 oktober
17.00 uur Goes Evensong

Herenkoor
19.00 uur Heinkenszand

F.van Hees
Eucharistieviering
Herenkoor

19.00 uur Kwadendamme
Hubertusviering
P.Verbeek
Eucharistieviering
eerste Zeeuws Jachthoornkorps

Zondag 30 oktober
31e zondag door het jaar
09.00 uur 's-Heerenhoek

Th.de Deckere
Eucharistieviering
Orgelspel en cantor

09.15 uur Zierikzee
F.van Hees
Eucharistieviering
Willibrorduskoor

09.30 uur Hansweert
R.Stobbelaar
Viering van W&C

10.45 uur Lewedorp
Allerzielen
T.Brooijmans
Eucharistieviering
Con Dios

11.00 uur Goes
F.van Hees
Eucharistieviering
Luscinia

14.00 uur Ovezande
Allerzielen

R.Stobbelaar
Viering van W&Gebed
Pius X

Dinsdag 1 november
Allerheiligen
09.30 uur Goes

F.van Hees
Eucharistieviering
Herenkoor

19.00 uur St.Maarten i/d Groe Goes
ds.H.Catsburg
oecumenische viering

Woensdag 2 november
Allerzielen
19.00 uur Kwadendamme

A.v.Veldhoven
Viering van W&C
Singing Voices

19.00 uur 's-Heerenhoek
N.Polet
Viering van W&C
Missicanto

19.00 uur Heinkenszand
R.Stobbelaar
Viering van W&C
Herenkoor

19.00 uur Goes
Th.de Deckere
Eucharistieviering
Con Amore

19.00 uur Zierikzee
F.van Hees
Eucharistieviering
Willibrorduskoor

Donderdag 3 november
09.30 uur Haamstede

Liturgiegroep
Lauden

10.00 uur Ter Valcke Goes
R.Mangnus
Viering van W&C

15.00 uur 's-Heerenhoek
Liturgiegroep
Moment voor Maria

Vrijdag 4 november
19.00 uur Zierikzee

F.van Hees
Eucharistieviering

Zaterdag 5 november
19.00 uur Ovezande

R.Stobbelaar
Viering van W&C
Pius X
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Kerkdiensten

HULPVERLENING
Stichting Schreeuw om Leven komt, al bijna 40 jaar, op voor 
ongeboren leven en betere hulpverlening aan vrouwen. Onze 
hulpverleningsafdeling, Er is Hulp, krijgt regelmatig te maken 
met schrijnende situaties waarbij (jonge) vrouwen in een staat 
van ‘paniek’ kiezen het nieuwe leven te laten verwijderen. We 
proeven vaak de nood die daarachter schuilgaat. Juist voor deze 
vrouwen willen we er zijn!
Graag zouden wij onze hulpverlening uitbreiden, zodat we 24 
uur per dag bereikbaar zijn voor hulpvragers. We willen ervoor 
zorgen dat onbedoeld zwangere vrouwen en hun eventuele part-
ners altijd bij ons terecht kunnen. Daarom zijn we op zoek gegaan 
naar 60 nieuwe vrijwilligers. 
Hoewel we al flink op weg zijn, blijven er nog zo’n 20 vrijwilligers 
nodig om deze uitbreiding op zorgvuldige wijze te realiseren. We 
vragen Iedere vrijwilliger om iedere twee weken beschikbaar 
te zijn. De tijdsblokken variëren van drie tot acht uur (waarbij de 
langere blokken vaak perioden zijn van weinig hulpvragen). Na 
een groepstraining kan de vrijwilliger worden ingezet als e-mail- 
of telefoonvrijwilliger. Later zal er met enige regelmaat aandacht 
zijn voor groepstoerusting.

We zoeken betrokken en enthousiaste christelijke vrouwen die:
•  een warm hart hebben voor vrouwen die onbedoeld zwanger 

zijn en hulp nodig hebben;
•  werken vanuit een christelijke motivatie;
•  zelfstandig kunnen werken;
•  goede communicatieve vaardigheden hebben;
•  openstaan voor feedback;
• stressbestendig zijn.

Herkent u zich hierin? Dan komen we graag met u in contact! U 
kunt een e-mail sturen naar vangnet@schreeuwomleven.nl met 
uw motivatie en dan nemen we binnenkort contact met u op.  
Tot dan!

WAKEN
Schreeuw om leven is onvoorwaardelijk voor de beschermwaar-
digheid van ongeboren menselijk leven. Onze stichting zet zich 
in om abortus in Nederland onnodig en ondenkbaar te maken. 
Dit doen we door beïnvloeding van de maatschappij en hulp aan 
zwangere vrouwen te bieden. Vele vrijwilligers en enkele mede-
werkers doen hier aan mee.

Op dit moment zoeken we vrijwilligers die zich in willen zetten als 
wakers bij de abortusklinieken in Eindhoven, Utrecht, Enschede 
of in Amsterdam.

Onze wakers staan bij abortusklinieken om namens Schreeuw  
om Leven op te komen voor het ongeboren leven en tegelijk hulp 
aan te bieden waar mogelijk. Hierdoor zijn een aantal kinderen 
geboren, nadat de moeder (en vader) besloten dat de abortus 
toch niet hoefde omdat er hulp werd aangeboden. Dit kan finan-
ciële hulp zijn of dat men zich simpelweg gesteund voelde. 

Interesse? Ga naar www.schreeuwomleven.nl/doe-mee/#coun-
selorabortuscentrum 
Meer weten? Neem gerust contact op met Janneke Anker, lande-
lijk coördinator waken van Schreeuw om Leven, tel: 035 6244352

Zondag 6 november
32e zondag door het jaar / Willibrord-
zondag
09.15 uur Zierikzee

F.van Hees
Eucharistieviering
Willibrorduskoor

09.30 uur Hansweert
R.Stobbelaar
Viering van W&C

10.00 uur 's-Heerenhoek 
Clusterviering Heinkenszand/ Lewedorp

R.Mangnus
Viering van W&C
Dames- en Herenkoor

11.00 uur Kwadendamme
R.Stobbelaar
Viering van W&C
Singing Voices

11.00 uur Goes
F.van Hees
Eucharistieviering
Con Amore

Maandag 7 november
10.15 uur Dorpskerk Heinkenszand

ds.E.Barendregt
Zangochtend

Dinsdag 8 november
09.30 uur Goes

F.van Hees
Eucharistieviering

19.00 uur Ter Weel Goes
ds.H.Catsburg / R.Mangnus
oecumenische viering

Donderdag 10 november
09.30 uur Haamstede

Liturgiegroep
Lauden

Zaterdag 12 november
19.00 uur Ovezande
St.Maartensviering /  
gezinszaterdag

P. Verbeek / A.v.Veldhoven
Eucharistieviering
Oal In

Zondag 13 november
09.00 uur Heinkenszand

G.Kok
Viering van W&C
Dameskoor

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

09.30 uur Hansweert
L. Simons
Eucharistieviering

10.45 uur ’s-Heerenhoek
G.Kok
Viering van W&C
Muziekensemble en Cantor

11.00 uur Kwadendamme
A.v.Veldhoven
Viering van W&C

11.00 uur Goes
F.van Hees
Eucharistieviering
Herenkoor
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DAMIAANVIERING 9 OKTOBER 

Op zondag 9 oktober zullen alle parochianen de mogelijkheid 
hebben om de jaarlijkse Damiaanviering in Goes te bezoeken. 
Bewust is gekozen voor een passend tijdstip: 10.00 uur, zodat zo 
mogelijk voor iedereen een middagactiviteit open blijft. De andere 
kerken in onze parochie zullen die ochtend geen diensten verzorgen 
en zo kan het pastorale team (in een zo groot mogelijke bezetting) 
aanwezig zijn.

Een – voor deze viering samengesteld- groot koor zal de gezangen 
verzorgen. Alles in het kader van: ‘Er zit muziek in ons geloof’ (het 
thema, dat verwijst naar de liefde van Damiaan voor muziek). De 
liederen en Bijbelteksten zijn bewust gekozen met een eigentijdse 

blik naar verstaanbaarheid en begrip voor de inhoud. Toekomstvisie 
houdt in dat we niet alleen willen stilstaan bij gregoriaans of Neder-
landstalige liederen uit de jaren tachtig van de vorige eeuw, toen de 
jongerenkerken grote bloei kenden.

Elke parochiekern levert een bijdrage: van bloemstukken uit Hans-
weert, tot lectoren, misdienaars en koorleden uit de andere kerken.

Er zijn twee collectes; naast de vaste bijdrage voor kerk en paro-
chie, willen we in het bijzonder ‘Bianca Couture’ in Burkina Faso 
steunen.  Theo Audenaerd uit Kwadendamme zal in de dienst een 
toelichting geven.  

Voor de dienst zullen leden van de Eritrese geloofsgemeenschap 
buiten de kerk ons verwelkomen en ‘optrommelen’ samen te komen 
in de H. Maria Magdalenakerk (die ook door hen als vaste plaats 
van samenkomst op zaterdagen) gebruikt wordt.

Na de dienst is er voor alle gasten gelegenheid tot informeel con-
tact, onder het genot van koffie/thee. Hopelijk werken de weergo-
den mee, om dit in de buitenlucht te laten plaatsvinden.
Laten we het samen uitdragen: 
Er zit muziek in ons geloof; in meerdere opzichten!

Richard Gielens, 
lid werkgroep Damiaanviering 2022.

Pastoraal katern

AANLOOP NAAR WERELDJONGERENDAGEN 2023
 

Op zaterdag 22 oktober 2022 komt het kruis van de wereldjongeren-
dagen naar het Bisdom Breda: in de ochtend is er een programma 
in Bergen op Zoom en in de middag in Breda. Op 25 oktober is er 
nog een gebedsbijeenkomst rondom het WJD-kruis in Middelburg, 
in de Petrus en Pauluskerk. Deze bijeenkomst start om 18.30 uur.

Zo begint de diocesane aanloop naar de Wereldjongerendagen 
(WJD) van 2023 in Lissabon, Portugal! De WJD zijn van 1-6 augus-
tus 2023. Jongeren vanaf 16 jaar zijn door Paus Franciscus uitge-
nodigd om hem daar te ontmoeten. Komend schooljaar worden er 
meerdere bijeenkomsten georganiseerd om zo samen goed voorbe-
reid op reis te gaan. 

De vraag is of u de tieners en jongeren uit uw parochie ook van 
harte wil uitnodigen voor 22 oktober en/of voor 25 oktober. Als zij 
de WJD nog niet kennen of te jong zijn om mee te gaan op reis (de 
minimumleeftijd is 16 jaar), is het voor hen toch een feestelijke dag 
van vorming en ontmoeting. Vanzelfsprekend bent u zelf ook van 
harte welkom. 

U kunt gratis gedrukte flyers aanvragen door een mailtje te sturen 
naar: secretariaat@bisdombreda.nl. Op de flyer leest u in grote 
lijnen hoe het programma eruitziet. Meer informatie en aanmelden 
kan via: www.jongbisdombreda.nl/wjdkruis. 

Met hartelijke groet, 
Werkgroep WJD-kruis, Fredi Hagedoorn, Alida van Veldhoven, 
Charlotte den Toonder, Pater Gilbert Razon & Brechje Loenen
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Bestuurskatern

VAN DE BESTUURSTAFEL  
Op 24 augustus en 14 september jl. kwam het parochiebestuur van 
de H. Pater Damiaan samen te Goes. Navolgende punten kwamen 
ter sprake:
• Aftredende bestuursleden: door gebrek aan kandidaten loopt 

dit vervangerstraject vertraging op. Het bestuur zoekt naarstig 
naar geschikte personen die medeverantwoording op taak-
portefeuilles (financiën, personeelszaken, communicatie en 
gebouwen) willen dragen. 

• Financiële en ledenadministratie: per 1 januari 2023 moeten de 
nieuwe systemen DocBase en ExactOnline voor alle parochie-
kernen zijn ondergebracht. 

• Damiaanviering 9 oktober met bijdragen vanuit alle parochie-
kernen onder leiding van het gehele pastoresteam. Overige 
kerken in onze parochie zijn die zondagochtend dicht.

• Overleg met werkgroep vrijwilligers: zie elders in dit blad
• Concept beleidsplan Missionaire H. Pater Damiaanparochie. 

Hiervoor wordt zowel binnen pastoresteam als in bestuur 
ruimte en tijd vrijgemaakt.

• Gebouwen: afspraken inzake herstelwerkzaamheden en 
lopende restauratieplannen; er mogen geen nieuwe restauratie 

aanvragen worden gedaan voor kerkgebouwen die op termijn 
mogelijk sluiten

• Opstart Alphacursus in 2023; mogelijkheden worden onder-
zocht om begin 2023 hiermee te kunnen starten binnen onze 
parochie.

• Automatisering parochie/website en digitale berichtgeving
• Pastoraal plan op hoofdlijnen: acht bouwstenen zijn aangedra-

gen door het pastoraal team, maar het is niet mogelijk effectief 
aan alle acht tegelijkertijd te werken. 
Er is na overleg tussen pastoraal team en bestuursleden van 
beide parochies ‘Boven de Schelde’ een keuze gemaakt voor 
drie onderdelen: pastoraal aanbod voor jonge gezinnen; van 
zelfdragende vitaliteit naar samengedragen vitaliteit; kerk in de 
samenleving/ In totaal gaan dertien personen hier in verschil-
lende werkgroepen mee aan de slag en wordt een vervolg-
sessie gepland in november.

• Afspraken inzake misintenties: de parochie moet breder 
gedragen en gevoeld worden door en voor parochianen. Van-
daar dat sinds september berichten inzake doop, huwelijk en 
overlijden in alle kernen worden afgekondigd.

NIEUWE VICEVOORZITTER 
H. PATER DAMIAANPAROCHIEBESTUUR
De tijd en ook de Rooms-Katholieke kerk kent al jaren grote 
veranderingen door individualisering, globalisering, nieuwe 
manieren van communiceren en evoluerende opvattingen over 
de mens en samenleving. Het gemeenschapsgevoel is veran-
derd, vertrouwen in de kerk is gekenterd, kerken lopen leeg. 

Ook in onze kerken in de Pater Damiaanparochie is dit waar-
neembaar. In die context heeft het parochiebestuur de koers 
moeten uitzetten naar de toekomst. Uiteindelijk is door het paro-

chiebestuur en de bisschop besloten om de parochiekerken van 
Hansweert, Lewedorp en ’s Heerenhoek binnenkort te sluiten. 
Dat dit besluit de parochiekernen pijn en verdriet doet en moge-
lijk weerstand oproept is zeer begrijpelijk. Ook het parochiebe-
stuur heeft haar besluit met pijn in het hart moeten nemen. 

Zoals eerder is medegedeeld in het Parochienieuws heeft 
Victor Slenter zijn functie als vicevoorzitter neergelegd en is mij 
gevraagd om zijn taak over te nemen. 
Mijn naam is Peter de Sonnaville. Ik ben woonachtig in Goes en 
lid van de H. Damiaan Parochie. Ik was jaren werkzaam als reu-
matoloog op de Bevelanden, Walcheren en Schouwen-Duive-
land en ben inmiddels met pensioen. In de afgelopen jaren ben 
ik gegrepen door de idee van “de Missionaire Parochie”, een 
kerk als een levendige gemeenschap van mensen die net als de 
eerste christenen leerling is en actief haar geloof uitdraagt naar 
elkaar en ook naar iedereen om ons heen. 
Wat mijn taak in die missionaire parochie zou kunnen zijn, was 
voor mij nog niet helder. Toen de vraag kwam, of ik vicevoorzitter 
wilde worden van de H. Pater Damiaanparochie, vroeg ik mij af 
of dit bij mij paste. Na overweging en gesprek met vicaris Paul 
Verbeek heb ik ja gezegd. Mijn belangrijkste taak zie ik in “ver-
binding”. Allereerst het verbonden houden van de mensen in de 
parochiekernen waar kerken gesloten worden, maar ook omge-
keerd verbinden van parochianen in kernen die openblijven met 
de parochianen in kernen die sluiten, het zorgdragen voor elkaar 
ongeacht tot welke parochie men behoort. 
Een nieuwe periode breekt aan met ook nieuwe kansen. Laten 
we die nieuwe fase samen onderzoeken en invulling geven. We 
vullen elkaar aan en hebben elkaar nodig. Ik ook u!
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ZOEKTOCHT NAAR NIEUWE BESTUURDER
Als bestuur van de H. Pater Damiaanparo-
chie zijn we heel blij dat we in de persoon 
van Peter de Sonnaville onze nieuwe vice-
voorzitter en opvolger hebben gevonden 
voor Victor Slenter. We waren blij met Victor 
en evenzeer blij met Peter. We zijn dankbaar 
om hen. Niettemin zitten we als bestuur met 
een probleem dat steeds groter en urgenter 
wordt. Onze penningmeester André Rijk is 
nu tot het uiterste van zijn bestuurstermijn 
gekomen. Hij moet zijn functie neerleg-
gen. Sinds de oprichting van onze parochie 
in 2013 heeft hij met vaardigheid, kennis 
en inzicht de financiën van onze parochie 
behartigd en sturing gegeven aan de kas-
beheerders van de acht parochiekernen. 
Daar zijn wij hem ook heel dankbaar voor. 
Zeker ook vanwege zijn enthousiasme en 
geweldige inzet waarmee hij zijn taak heeft 
vervuld. 

Nu staan we voor de vraag wie wordt de 
opvolger van onze penningmeester? Wij 
hebben gezocht, maar nog niemand bereid 
gevonden. Met klem doe ik een beroep op 
u allen met de vraag. Wie van u – man of 
vrouw – wil de taak van André overnemen? 

Het is geen lichte taak en ook een klus die 
de nodige tijdsinvestering vraagt. Als u zich-
zelf niet geroepen voelt, kijkt u dan eens in 
uw familiekring en bij uw vrienden of daar 
niet iemand bij is die ons uit de brand kan 
helpen. En tipt u ons dan.
Wij vragen u van harte om daar een beetje 
moeite voor te doen. Zo draagt u ook bij aan 
het samen kerk zijn in onze grote parochie. 
Voor uw inspanningen dank ik u hartelijk bij 
voorbaat. 

Fons van Hees, pastoor-voorzitter

CARITAS 
Wie denkt dat er bij een ingrijpende operatie als kerksluitingen, 
geen veranderingen merkbaar zullen zijn voor de lokale  
caritasinstellingen…..die heeft het mis!

Elke plaatselijke Caritas houdt elke eerste zondag/eerste week-
enddienst van de maand haar eigen collecte in de eigen kerk. 
Kerkgangers doneren bewust deze maandelijkse gaven, omdat 
zij weten dat noden er altijd zullen blijven.
Niet alleen wordt er steun verleend binnen de eigen geloofsge-
meenschap; nee, ook regionale, provinciale en landelijke/inter-
nationale acties worden financieel ondersteund.

Nu er drie kerken op korte termijn worden gesloten, vallen wel-
licht ook drie maandelijkse collectemomenten weg.  De lokale 
caritas zal anderszins steun moeten zoeken, maar moet ook op 
een andere manier contact met haar aanvragen omgaan. Steun 
blijft nodig en mogelijk; of men nu kerkelijk betrokken is, of eigen 
ideeën heeft over een rechtvaardig bestaan.
Het dagelijks bestuur van de parochiële caritasinstelling (PCI) 
van de Pater Damiaanparochie zal uiteraard voeling houden met 
al die kerninstellingen. Een herbezinning over de toekomstige 
werving en besteding van middelen staat hoog op de agenda.

Wij houden u op de hoogte en ondertussen hopen we dat u de 
weg naar onze instelling blijft vinden.  
caritaspaterdamiaan@gmail.com  
(J. de Potter (voorzitter), P.Marijs-Verschuren (secretaresse) en 
S. Kopmels (penningmeester). 

ZEÊUWSE 
RAEMKALENDER 2023

In het voorjaar van 2020 verscheen 
in de H. Bonifaciuskerk in Kwaden-
damme plotseling een Roosendaalse 
fotograaf die ons beelden van de 
gebrandschilderde ramen toonde zoals 
we die nog nooit hadden gezien. We 
wisten al dat de mooiste ramen zitten 
in het koor en in de dwarsbeuk, en 
ook kenden we de summiere beschrij-
vingen in het boek van Adriaan en Rob 
de Boo, maar de details op deze ramen 

waren voor ons nieuw. Caspar Dingjan toonde ons de ramen 
alsof we er vlak vóór stonden, en dit was een bijzondere erva-
ring. Omdat elf ramen een bepaalde bijbelscène uitbeelden en 
twee andere ramen daarmee duidelijk in verband staan, ontstond 
al snel het idee om een Zeeuwse jaarkalender te gaan maken: 
een kalender met twaalf A3-bladen, met op ieder blad een foto 
van een gebrandschilderd raam vergezeld van de overeenkom-
stige bijbeltekst in het Zeeuws en daaronder een kalender met 
Zeeuwse week- en feestdagen (zie foto).
Doordat in de coronatijd het gehele maatschappelijke leven 
kwam stil te liggen, is het uiteindelijk een kalender geworden 
voor het jaar 2023. De ‘Zeêuwse Raemkalender 2023’ is nu voor 
€ 14,95 te koop in de betere boekhandels (tenminste die op 
Zuid-Beveland) en in ’t kerkje van Ellesdiek.

Hans de Vos, Kwadendamme
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Algemeen

WERKGROEP VRIJWILLIGERS
In maart 2022 kregen de 
parochianen te horen 
dat er in de H. Pater 
Damiaanparochie drie 
kerken zouden sluiten; 
liefst voor 2023, want 

de nood was hoog. Teveel kerken voor weinig 
kerkende mensen en dus een te kostbare uit-
gavenpost.
Na deze - voor velen- onverwachte, emotio-
nele klap begon het rationele besef te groeien. 
Hoe kunnen we verder? Hoe moeten we ons 
sterk maken om nog meer sluitingen in de toe-
komst te voorkomen? Ieder voor zich knokken, 
of samendragend geloof laten zien? 
In een tweede bijdrage proberen we iedereen 
te betrekken in dit onomkeerbaar proces van 
drie kerksluitingen in 2023. Zwijgzaam afwach-
ten past niet bij onze doelstellingen.

In de periode eind juni tot en met half septem-
ber ’22 hebben wij, de werkgroep Vrijwilli-
gers, alle parochiekerncommissies in de acht 
kernen gesproken. Vervolgens hebben we ons 
laten bijpraten door alle denkbare taakvel-
den van vrijwilligers: kosters, schoonmakers, 
lectoren, acolieten, koorleden, bloemverzor-
gers, ziekenbezoekers/ contactgroepen die 
rouwverwerking begeleiden; kerkhofwerkers, 
pastorale teamleden, liturgiegroepen, caritas, 
gastvrouwen/koffiehoek, dirigenten/organis-

ten, speciale werkgroepen voor kinderviering, 
kindernevendienst, jongerenpastoraat, volwas-
sencatechese en sacramentenvoorbereiding. 
Voor wie zich niet in één taakveld kon thuis-
brengen, werden er dus meerdere bijeenkom-
sten belegd. In twee gevallen bezochten we 
alle vrijwilligers van een specifieke kern (op 
hun verzoek): Lewedorp en Hansweert.

Alle gesprekken houden we in het kader : 
Er is u in maart niet gevraagd, of u de kerk 
wil sluiten, of welke kerken gesloten moeten 
worden. Je mag/kunt parochianen niet belas-
ten met het nemen van zo’n ingrijpend besluit. 
Bisdom en parochiebestuur zijn daarvoor de 
aangewezen partij.
Maar….
Nu bent u aan het woord. Wij willen uw 
mening horen: Hoe gaan we verder? Wat wilt 
u doen om toekomstige sluitingen (na 2023) te 
voorkomen? Spreek u uit!

We deden vooral indrukken op, waaruit telkens 
hoop op de toekomst de boventoon voerde. 
Geen onderlinge strijd, waarbij men elkaar ver-
wijten maakt of beschuldigt van concurrentie, 
maar vooral: samendragend geloven. Vooral 
oog hebben voor die drie kernen die helaas 
hun kerkgebouw moeten sluiten. Hoe kunnen 
we hen toekomst bieden, zonder anderen 
tekort te doen?

Alle verslagen gaan we de komende weken 
analyseren en omvormen tot adviezen aan het 
parochiebestuur. In de afgelopen maanden 
(ook tijdens de zomervakantie) kwamen we 
met bestuursleden bijeen en legden we hen 
alle vragen voor die tussentijds in contacten 
opborrelden.
Dit leidde tot meer duidelijkheid en een con-
cept voor een op maat gesneden draaiboek 
per kerksluiting en de periode nadien. 

Zo proberen we 
te voorkomen 
dat vrijwilligers 
afhaken, omdat ze 
zich niet begre-
pen voelen. Ook 
parochianen 
willen we zoveel 
mogelijk ‘binden’ 
aan de mogelijk-

heden voor de nabije toekomst. Perspectief 
bieden doe je niet door eenzijdige dictaten op 
te leggen. Vrijwilligers en parochianen zijn te 
belangrijk. Ze zijn feitelijk dé drijvende krach-
ten in katholiek geloof in dat bijzondere deel 
van Zeeland.

Werkgroep vrijwilligers: 
Nico Hooyschuur (voorzitter), Richard Gielens 
(secretaris) en Plonie Paree (verslaglegging).

DE GERARDUSKALENDER: ELKE DAG EEN BEETJE SPIRIT!!
De Gerarduskalender, uitgebracht 
door Klooster Wittem, is een 
Scheurkalender met elke dag op 
de voorkant een spreuk die opbeurt 
of Aanzet tot nadenken, onder het 
motto: ‘’elke dag een beetje spirit!’’.
Op de achterkant staan afwisse-
lend moppen, gedichten, bezin-
ningsteksten, Puzzels en informatie 
over verschillende onderwerpen.
De kalender is bedoeld om elke 
dag goed te kunnen beginnen, 
de spreuk op de voorkant en de 
moppen, puzzels en informatie 

op de achterkant geven U aan het begin van de dag een positief 
gevoel.
De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld door 
een uitgebreide redactie van personeel en vrijwilligers rondom 
Klooster Wittem.

De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activitei-
ten die vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd. De kalender 
voor 2023 is vastgesteld op € 9,00. Deze is te koop bij onderstaand  
adressen in onze parochiekernen. 
Ook voor vragen en inlichtingen kunt u bij hen terecht.

Mevr. M. Hoondert – Courtin. 
Jacob Valckestraat 9. 4451 AW Heinkenszand. Tel: 06 – 43528104.
Mevr. Hoogesteger.  
Boonmanstraat 6, 4453  ’s-Heerenhoek. Tel: 0113 -351875
Mevr. M. Westdorp.  
Kapelaan Koningstraat 11, 4453 BJ ’s-Heerenhoek.  
Tel: 0113 – 352387.
Mevr. Luijben – Den Boer. 
Rijksweg 16, 4307 LG Oosterland. Tel: 0111 – 643390.
Mevr. A. De Winter. 
Tarwestraat 11, 4456 CC Lewedorp. Tel: 06 – 57728990.
Fam: De Smit. 
Kastanjestraat 32, 4462 VE Goes. Tel: 0113 – 212048.
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DAMIAANTJE

Gebedje voor Wereld

missiemaand oktober 

2022

Lieve God, 

Als ik naar de hemel staar 
en even wegdroom in mijn gedachten, 
dan zie ik een wereld waar 
kinderen hand in hand spelen. 
Ik zie een wereld met eerlijke mensen, 
die elkaar helpen in elke nood, 
die samen bouwen aan de toekomst. 
Ik zie een wereld die lijkt op één grote familie, 
waar allen broers en zussen zijn van elkaar, 
kinderen van u, onze Vader. 
God, u droomt ook van zo’n wereld, 
en u legde die droom in het hart van elke mens. 
Leer ons luisteren naar uw stem in ons hart, 
en zend uw goede Geest, 
die ons helpt om uw droom waar te maken, 
elke dag opnieuw. 
Amen. 

Severine Verhulst 
Uit: Samen inzetten op de toekomst; 
Missio België

Vriendschaps

slinger knutselen

Pak een wit papier en vouw dit in 
repen, zoals een harmonica. 
Teken nu op de eerste reep een 
poppetje. 
Zorg dat de handen en voeten 
tegen de gevouwen zijkanten aan 
komen. 
Knip nu je poppetje uit en vouw 
het blad uit. 
Je hebt een leuke vriendschaps-
slinger. 
Versier je poppetjes met stiften, 
verf, stickers of glitters. 
Als je het leuk vindt, kun je meer-
dere slingers maken, zo krijg je 
één lange vriendschapsslinger!

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 

LIEF EN LEED
Overleden:
Geertruida Jacoba Maria (Truus) Govers, 
91 jaar, overleden op 10 september, 
weduwe van P. Koens.
De uitvaartdienst en crematie vonden 
plaats op 16 september. 
Geertruida Maria (Truusje) Bruins, 90 jaar, 
overleden op 14 september, weduwe van 
H. Staats. De afscheidsdienst en begra-
fenis vonden plaats op 19 september.
Maria Michella Elodie (Riet) Govaert, 97 
jaar, overleden op 15 september, weduwe 
van E. van Hootegem. De uitvaartdienst en 
begrafenis vonden plaats op 22 september.

VROUWEPUTJE  
Op zondag 28 augustus was er vanuit de 
parochiekern Ovezande een openlucht-
viering bij het Vrouweputje aan de 
Oostweg in ’s-Heer Arendskerke. Er 
waren 50 mensen aanwezig om de  

Goes

Leuke ideetjes opdoen? 

KIJK EENS OP KLIEDERKERK  
(ONDERDEEL VAN WWW.PROTESTANTSEKERK.NL)

Kliederkerk wil mensen 
van alle leeftijden laten 
groeien in geloof, hoop en 
liefde, zodat zij in het voet-
spoor van Jezus gaan. 
Kliederkerk is een vol-
waardige vorm van kerk-
zijn. Dit kan als activiteit 

van een kerkelijke gemeente, of als nieuwe kerkplek, bijvoorbeeld een pio-
niersplek. Iedereen kan meedoen met kliederkerk. Het is een bijzondere plek 
voor gezinnen, maar mensen van alle leeftijden zijn welkom.  
Er wordt rekening gehouden met deelnemers die zich niet (meer) verbonden 
voelen met kerk of geloof.
Een kliederkerkbijeenkomst bestaat uit drie onderdelen: samen ontdekken, 
samen vieren en samen eten. Daarbij staan bijbelverhalen centraal, groeit 
er een gemeenschap, zijn veel rand- en buitenkerkelijken betrokken, is de 
aanpak creatief en is er veel aandacht voor gezinnen met kinderen.
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openluchtviering mee te vieren. Het was 
fijn om mooie Nederlandse liederen uit 
het boekje te zingen, zodat iedereen het 
mee kon zingen of de tekst mee kon lezen. 
De lezingen waren van toepassing met de 
omgeving. Ter afsluiting werd de zegen 
gegeven met het wijwater. De emmer werd 
gevuld met flesjes water uit heel Europa 
van verschillende bedevaartplaatsen.
Bedankt voor het vele werk dat eraan 
voorafgegaan is en de hele mooie viering.

Florien de Hond

PORTRET VAN DE 
HEILIGE PATER 
DAMIAAN 
Een poosje 
geleden tijdens 
het theedrinken 
na de koorre-
petitie van Con 
Amore viel het 

oog op een portret van H. Pater Damiaan 
waar onze parochie naar vernoemd is. 
Deze foto riep veel vraagtekens op over 
wie Damiaan nu eigenlijk was. Hierbij wil 
ik de Heilige Pater Damiaan nader voor-
stellen!
Jozef De Veuster werd geboren op 3 
januari 1840 in het gehucht Ninde bij  
Tremelo, België. Op 7 oktober 1860 treedt 
Sjef in bij de Congregatie van de Heilige 
Harten van Jezus en Maria te Leuven. 
Daar koos hij de broedernaam Damiaan, 
naar de Heilige arts Damianus. Na zijn stu-
dies kreeg Damiaan toestemming om als 
missionaris te gaan werken op de Hawaii 
eilanden. Op 21 mei 1864 werd hij in Hono-
lulu tot priester gewijd.
Hij werkte in verschillende parochies op 
het hoofdeiland Hawaii (Big Island) en 
op het eiland Oahu. In die tijd werden de 
melaatsen van Hawaii samengebracht op 
het eiland Molokai. Het was voor Damiaan 
duidelijk: God had een priester nodig voor 
de melaatse mensen op Molokai. Hij vroeg 
toestemming aan zijn bisschop om daar 
heen te gaan en op 10 mei 1873 kwam hij 
aan op de kale landtong Kalaupapa. 

Naast zijn werk als priester vervulde hij 
ook de rol van dokter, timmerman, zieken-
verzorger en begrafenisondernemer. Hij 
bouwde een kerk, twee melaatsendorpen 
met degelijke huizen en een school. De 
hygiënische en materiële leefomstandig-
heden verbeterden en hij richtte de paro-
chie van de Heilige Filomena op. In die tijd 
telde de kolonie 800 tot 1000 melaatsen. In 
1884 werd bij Damiaan zelf Lepra vastge-
steld. Met behulp van vier anderen van de 
Congregatie bleef Damiaan echter verder 
werken tot veertien dagen voor zijn dood. 
Ondanks de goede zorgen van zuster 
Marianne Cope, die zijn levenswerk zou 
voortzetten, stierf Pater Damiaan op 15 
april 1889. Hij was 49 jaar oud. Hij werd 
begraven onder de Pandanusboom, die 
hem tijdens de eerst weken op het eiland 
tot onderkomen had gediend.
Het stoffelijk overschot van Pater 
Damiaan werd in 1936 overgebracht 
naar België en bijgezet in de crypte van 
de kerk van de Congregatie der Heilige 
Harten in Leuven. Zijn faam verspreide 
zich over de hele wereld. Al in 1938 begon 
in Mechelen het eerste proces voor zijn 
Zaligverklaring. Het decreet over de 
“Heldhaftige Beleving van de Deugden” 
werd op 7 juli 1977 ondertekend door 
Paus Paulus VI. 
De Zaligverklaring, waar ik overigens zelf 
getuige van mocht zijn, vond plaats op 
4 juni 1995 op het grote plein voor de 
Basiliek van Koekelberg in Brussel, door 
Paus Johannes Paulus II.

Op 11 oktober 2009 werd Pater Damiaan 
Heilig verklaard in de Sint Pietersbasiliek 
te Rome door Paus Benedictus XVI.
De laatste woorden van Pater Damiaan 
waren: “Dit is nu mijn ‘Nunc dimittis’, (‘Nu 
laat uw dienaar gaan’) het werk voor de 
leprozen is verzekerd, ik ben hier niet 
meer nodig, daarom zal ik binnenkort naar 
de hemel gaan”. 
Zou het niet bijzonder aardig zijn om tij-
dens het vereren van Damiaan in de 
Damiaanviering, naast het Damiaan-
lied, ook het ‘Nunc dimittis’ van Taizé te 
zingen? Een aantal koren in Damiaanpa-
rochie (waaronder Con Amore) hebben dit 
lied al eens eerder gezongen en kennen 
het ongetwijfeld nog.

Connie Boudens

KVG NIEUWS
Helaas ging het geplande uitje naar het 
Oosterschelde museum in Yerseke niet 
door wegens te weinig aanmeldingen.
Als alternatief werd een lunch afge-
sproken bij het Drenthehuis in Geersdijk, 
om deel te nemen aan een gezamenlijke 
maaltijd. Daar werd door de deelnemers 
heerlijk gegeten.

Zoals altijd 
wordt er 
de 1e en 3e 
woensdag 
van de maand 
inloopsoos 
gehouden.
Om 14.00  

uur is de Magdalenazaal open en kan 
iedereen die dat wilt man/vrouw gezellig 
aanschuiven voor een kopje thee of koffie, 
kosten € 1,50.
Gezellig een spelletje doen of gewoon 
de laatste nieuwtjes uit wisselen, alles is 
mogelijk.
Op donderdag 20 oktober staat een 
bezoek aan de Paradijsvogel in ‘s-Graven-
polder op het programma. Daar wacht ons 
een heerlijk Chinees buffet zodat iedereen 
kan eten wat hij lekker vindt.
Geef je wel op tijd op bij Willy Janse tel. 
06-27440823 i.v.m. reserveren.
Op 24 november kunnen er in de Holland-
sche Hoeve kaarsen worden geschil-
derd, laat uw creatieve kant eens aan bod 
komen dames!
Tot zover ons overzicht, wilt u meer weten 
bel  met Els van Es tel. 06-49400700. 
Ze zal u graag meer vertellen.
Kijk ook eens op de website  
www.vrouwengildegoes.nl om een indruk 
op te doen van de activiteiten.

Tot ziens, Dien Janssen. 

Goes * H. Maria Magdalenakerk
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RESTAURATIE VOORGEVEL KERK
In de 1e week van september is er aan 
de voorgevel van onze kerk een steiger 
geplaatst. Het eerste zichtbare onderdeel 
van de op handen zijnde restauratie van 
de voorgevel.
In augustus is Tuur Remijn (Tuur onder-
houdt ons orgel) reeds gestart om de 
orgelkast helemaal af te dichten zodat 
er tijdens de restauratie geen steengruis 
en stof in kan waaien. Steengruis/kalk 
is funest voor de loden orgelbuizen. De 
komende maanden kan er wel op het orgel 
gespeeld worden en is er nauwelijks ver-
schil te horen!
Nu de steiger er staat gaat Peters Bouw-
bedrijf starten met het uithalen van de 
glas-in-loodramen. De oude beglazing 
(waar nodig worden nieuwe ruitjes toe-
gevoegd) moet opnieuw gezet worden in 
lood. Dit is de enige manier om weer een 
waterdichte beglazing te krijgen.
Aansluitend wordt de natuurstenen-
raamconstructie uit elkaar gehaald en in 
de werkplaats waar nodig gerepareerd 
c.q. vernieuwd.  Deze reparatie zal de 
nodige tijd in beslag nemen omdat het een 
enorme klus is. Tijdelijk worden de ope-
ningen in de voorgevel met plaatmateriaal 
dichtgezet.
Door de metselaars zullen verschillende 
natuursteen afdekplaten opnieuw worden 
vastgezet op diverse plaatsen in de voor-
gevel, het metsel- en voegwerk worden 
verbeterd. Het Belgische bedrijf  
Clock-O-Matic is momenteel bezig met het 
maken van de nieuwe wijzerplaten met 
verlichting. Als de hoogwerker er is komen 
zij het uurwerk van de toren vernieuwen.
Opvallend detail is dat gelijktijdig een 
groot aantal ramen van de Grote Kerk 
ook worden hersteld/vernieuwd. Deze 
werkzaamheden worden door dezelfde 
aannemer uitgevoerd zodat je dezelfde 
bouwvakkers aan de Grote Kerk kan zien 
en even later aan onze kerk.

Cees Pieters, bouwkundige kerk.

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: winrwo@zeelandnet.nl
Betaling via bovenstaand banknummer.
Doopcontactpersoon:
Pastoraal Centrum, tel. 0113-218610
Kopij-adres: e-mail: plonieparee@kpnmail.nl 
Plonie Paree, Deken Tomaslaan 42, 
4453 AL ‘s-Heerenhoek. 

Parochiekern 
‘S-HEERENHOEK

LIEF EN LEED
Overleden: 
16 augustus: Hubertus Boonman, 79 jaar, 
echtgenoot van Greta Boonman-Rijk, 
woonachtig Beeldhoeveweg 5, maar de 
laatste periode verblijvend in ‘de Kraayert’ 
te Lewedorp. Op zaterdag 20 augustus 
was er een afscheidsdienst in ’s-Graven-
polder, waarna crematie in besloten kring.

ALLES TELT

Eind augustus werd duidelijk dat het paro-
chiebestuur het verzoek van de paro-
chiekerncommissie had gewaardeerd: 
onze kerk blijft open (en beschikbaar) 
tot zondag 5 november 2023: Willibrord-
zondag. U begrijpt dat we daar enerzijds 
erg blij mee zijn, maar anderzijds ook erg 
verdrietig, want de finish komt in zicht.
We kunnen dus enerzijds aftellen hoelang 
we nog actief mogen zijn. 

Op 1 oktober aanstaande 
nog exact 400 dagen. 
Uiteraard gaan we niet 

enkel aftellen en lijdzaam toezien: we 
zullen er alles aan doen om ons gebouw 
een kloppend hart van onze dorpskern te 
laten zijn en blijven…tot het niet langer 
kan. 

Elke kerkdienst worden de 
aanwezigen geteld. Het 
gemiddelde aantal kerk-
gangers voor een week-

enddienst ligt op 41. Een enorme terugval 
ten opzichte van de jaren voor corona 
(toen we nog gemiddeld 72-79 mensen 
mochten begroeten.  Deels kan men dat 
toeschrijven aan de strikte regels ten tijde 
van de epidemie; mensen bleven weg om 
elk risico op besmetting en overdracht te 
vermijden. Kerk-TV bood/biedt een alter-
natief en dat houdt men vast. Gemiddeld 
schommelt het aantal kijkers tussen de 
33-42 personen per dienst.
Kerkgangers doneren geld 
tijdens collectes en via 
Kerkbalans. Het gemid-
delde van een gift steeg 
naar gemiddeld € 2,48 per 
aanwezige! Een verdubbeling ten opzichte 
van de periode voor COVID (en dat is dus 
een positief effect). 
Kerkbijdragen zijn belangrijke inkomsten 
voor onze kerk. Als mensen niet naar 
de diensten komen en dus geen giften 
afdragen, wordt het verlies van onze kern 
alsmaar groter….Wat blijkt: dankzij de bij-
dragen van parochianen is het voorlopige 
tekort over 2021 aanzienlijk verminderd: 
in 2020 moesten we ruim € 22.000.- aan 
tekorten opvangen en in 2021 staat de 
negatieve teller op…€4200.- • 
De parochiebijdragen van 2020 waren 
€ 50.128,43 en die van 2021 € 54.591,23. 
Een prachtig resultaat! • De parochie-
bijdragen van 2022 lopen hierbij echter 
enorm achter…..(minder dan de helft van 
voorgaande jaren. Dat komt vooral omdat 
men wacht met betalingen….Kerk dicht= 
beurs dicht! Nu we met een gerust hart 
kunnen zeggen dat we nog 400 dagen 
meetellen, willen we u vragen ons mini-
maal 400 dagen volledig te steunen en 
liefst ook daarna…

MORELE STEUN
Uit gesprekken op 
straat, tijdens de kof-
fiehoek, maar zeker 
ook tijdens overleg met kerkhofwerkers, 
koorleden en andere vrijwilligers voelen 
we een enorme betrokkenheid. Naast het 
verdriet, de boosheid en het nog steeds 
aanwezige onbegrip (hoe kunnen ze toch 
zo’n mooie kerk sluiten?) voelen we ook 
kracht: we gaan door zolang het kan.
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* H. Willibrorduskerk's-Heerenhoek 

Kerkhofwerkers durven 
qua vrijwillige inzet 
geen vijf jaar vooruit 
te kijken, omdat veel 
mannen dan ruim de 
tachtig jaar gepas-
seerd zijn. Op zich nu al 

een knap staaltje betrokkenheid. Men wil 
het kerkhof zo lang mogelijk in ere houden, 
maar er wordt ook gekeken naar de toe-
komst. Wellicht zullen er dan betaalde 
krachten moeten worden ingezet, want 
een respectvolle rustplaats is en blijft het 
uitgangspunt!
Het dames- en herenkoor hebben zich 
uitgesproken voor een muzikale steun 
tot minimaal  november 2023. Daarna ziet 
men individueel verder; ook hier is de 
gemiddelde leeftijd hoog en niet alleen de 
zangstem neemt dan in kracht af. Sommige 
leden van dit koor zingen ook in andere 
(gelegenheids-)koren en blijven dit nog 
zeker doen. 
Het gemengde koor Missicanto heeft een-
zelfde steunbetuiging uitgesproken: door-
gaan tot minimaal Willibrordzondag 2023 
en dan opnieuw bezien wat haalbaar is. 
Zangbeurten in andere kerken/kernen 
behoren tot de mogelijkheden.
Uiteraard hopen we dat ook bij de parochi-
anen dit gevoel van ‘doorgaan’ volop aan-
wezig is. Niet klagen, maar samen dragen. 

MOMENT VOOR MARIA
Enkele dames hebben in april het plan 
opgevat om in de maanden mei en oktober 
wekelijks een bijeenkomst bij het Maria-
beeld (achter in de kerk) te houden. In de 
tussenliggende maanden juni-september 
hield men op donderdag maandelijks een 
moment van gebed en zang. 
Het aantal deelnemers is van onderge-
schikt belang voor de werkgroep, maar 
lichte vreugde is voelbaar als er telkens 
uitbreiding zichtbaar is.
Op donderdag 6 
oktober start de 
wekelijkse reeks 
om 15.00 uur in 
onze kerk. De 
laatste bijeen-
komst is op don-
derdag 27 oktober.  
Meer weten? Anja 
Hagenaars staat 
u graag te woord 
(06-11649201) of 
anjaha61@gmail.com
Op dinsdag 4 oktober is er een Maria- 
viering om 19.00 uur in onze kerk; ver-
zorgd door leden van de liturgische werk-
groep.

ORGELKLANKEN: 
MEER DAN 100 JAAR TROUWE DIENST 
• Op advies van Bernard Pels besloot 

men in 1906 het oude orgel van de Sint 
Willibrorduskerk te ‘s-Heerenhoek te 
vervangen door nieuwbouw. Pels kreeg 
zelf de opdracht. Bij de bouw werd een 
deel van het oude pijpwerk opnieuw 
gebruikt. Het orgel is in juli 1907 in 
gebruik genomen. Het had mechani-
sche tracturen, maar het pedaal was 
pneumatisch. In 1920 reviseerde de 
firma Giessen uit Goes het orgel. Een 
aantal pijpen moest worden vervangen 
wegens tinpest. Ook werd het gehele 
orgel ongeveer 80 centimeter naar ach-
teren geplaatst. De windvoorziening 
werd in 1932 geëlektrificeerd.

• Een grote revisie was na de Tweede 
Wereldoorlog 
nodig. De 
firma Ver-
meulen uit 
Alkmaar 
voerde deze 
uit in 1949 
en 1952. 
Naast her-
stel van alle 
mechanieken 

werden ook delen (nog uit 1834) geheel 
vernieuwd. Het orgel bleef hierna in 
gebruik tot 1970. In dat jaar was de res-
tauratie van het kerkgebouw gereed. 
Het orgel bleek hierna niet meer te 
gebruiken. Omdat het koor beneden 
op het priesterkoor ging staan, schafte 
men een elektronium aan. (zie foto uit 
die periode)

• In 1980 besloot men het oude pijporgel 
te reviseren en beneden in de kerk te 
plaatsen. Orgelmaker A.J.M. Remijn uit 
Kloetinge kreeg de opdracht. Gekozen 
werd voor het plaatsen van een elek-
trische speeltafel op het priesterkoor. 
Het orgel zelf bleef op de orgelzolder. 
De oude windvoorziening werd geheel 
hersteld, inclusief de trapinstallatie. 
De magazijnbalg bleek nog uit 1834 te 
stammen. Alle mechanieken, het front 
en de klaviatuur werden gerestaureerd. 
Er werd een nieuw speeltafel op de 
kerkvloer geplaatst. Onderdelen werden 
vervangen en het geheel opnieuw geïn-
toneerd. Het orgel werd weer in gebruik 
genomen op 22 november 1981. Hierbij 
werd het bespeeld door Thuur Remijn, 
Jolanda Nagelkerke en Peter Priem. 

• Veertig jaar lang bespeelt Jolanda 
Nagelkerke wekelijks dit bijzondere 
kerkorgel. Ook andere organisten 
roemen de kwaliteit van het instrument, 

maar zeker ook de akoestiek van ons 
kerkgebouw. Een unieke combinatie die 
we niet ‘zomaar’ verloren laten gaan. 
Men bezint zich op mogelijkheden dit 
muziekmonument voor de ondergang 
(na sluiting) te behoeden.

NOVEMBER IS BIJZONDER
Op woensdag 2 
november/ Aller-
zielen zullen we 
uiteraard in onze 
kerk, maar ook op het 
kerkhof onze dier-
bare overledenen 
herdenken. Om 19.00 
uur is er een herden-
kingsdienst, waarbij 

passende gezangen en gebeden het 
hoofdmotief vormen.
Op zondag 6 november vieren we Willi-
brordzondag. Ook deze viering ter gele-
genheid van onze kerkpatroon zullen we 
speciaal verzorgen; in samenwerking met 
onze clustergenoten uit Heinkenszand 
en Lewedorp.  Het thema dit jaar zal ons 
zeker laten bezinnen hoe we verder gaan, 
als begin 2023 Lewedorp sluit en wij begin 
november 2023 ook volgen.
Een bijzonder jubileumconcert staat 
ook op de rol die maand. In he volgende 
nummer zullen we hier meer details over 
geven.

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
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LIEF EN LEED
Overleden:
Op 19 augustus is overleden Pieternella 
Simonse, weduwe van Piet Driedijk, op 
de leeftijd van 99 jaar. Toen zij 6 jaar was, 
overleed haar vader waardoor zij samen 
met haar moeder en 5 broers en zussen 
hard moesten werken voor de kost. Samen 
met Piet kreeg ze kinderen en deed ze de 
huishouding. Toen de kinderen de deur uit 
waren puzzelde ze graag en deed ze vrij-
willigerswerk. Haar mooiste rol was het 
“oma” zijn. Geboren en overleden in Hein-
kenszand, woonde ze het grootste deel van 
haar leven in Lewedorp.

Op 30 augustus is overleden Janna-Goen-
se-Rijk, weduwe van Hubertus Gerardus 
Goense, op de leeftijd van 96 jaar. Janna 
werd geboren op de Gerardushoeve aan 
de Nissezandweg. Ze werd gelovig opge-
voed en bleef dat heel haar leven. In 1958 
trouwde ze met Huib en gingen ze in de van 
Cittersstraat wonen. Ze kregen samen een 
dochtertje dat ze tot hun grote verdriet niet 
mochten behouden. Toch hadden ze het 
samen goed en genoten ze van het leven. 
Ze leefde eenvoudig en was God dankbaar 
voor alles wat haar overkwam. De laatste 
jaren nam haar gezondheid af en had ze 
nog enkele “goede jaren” in de Koriander.

Op 12 september is overleden Frieda Alida 
van Leeuwen-de Groene, weduwe van 
Pieter van Leeuwen, op de leeftijd van 93 
jaar. De crematie heeft op 19 september 
plaatsgevonden.

SPECIALE VIERINGEN:
ROZENKRANSVIERINGEN 
IN DE OKTOBER MAAND 
IN HEINKENSZAND

Zoals al vele jaren de 
gewoonte is zullen er ook 
dit jaar  weer  de oktober 
maand Rozenkransvie-
ringen worden gehouden 
in de parochie kerk van 
de Heilige Blasius te Hein-
kenszand, Kerkdreef 4.
Het  Dameskoor, onder 
leiding van Jolanda 

Nagelkerke, zal voor de muzikale begelei-
ding zorgen. Het is samenzang er zullen 
bekende Marialiedjes worden gezongen.

De vieringen worden gehouden op onder-
staande data, dinsdag 11 en 25 oktober 
aanvang 19.00 uur.
Na de viering van 25 oktober bent u 
welkom om samen een kopje koffie te 
drinken.

Op 2 november is er weer de jaarlijkse 
Allerzielenviering. Rens Stobbelaar zal 
hierin voorgaan en het herenkoor zal 
zingen.

Op 6 november is het Willibrorduszondag. 
Willibrordus is de patroonheilige van 
‘s-Heerenhoek  en daar is dan ook de clus-
terviering van cluster west. In onze kerk is 
er dat weekeinde geen viering.

ROMMELMARKT  

In augustus is er door een aantal dames 
en heren weer enthousiast geflyerd 
om mensen te vragen hun spullen die 
niet meer gebruikt worden in te leveren 
voor de rommelmarkt. Daar werd weer 
gretig gehoor aan gegeven. We kregen 
weer enorm veel spullen binnen. Met 
heel veel hulp van iedereen werd alles 
bekeken gesorteerd en van een prijs voor-
zien. Daarna volgde de verdeling tussen 
zaterdag en zondag, want je kunt als je 
2 dagen rommelmarkt houdt moeilijk de 
restanten van zaterdag op zondag buiten 
zetten. Nee we hadden op zondag natuur-
lijk weer dingen die zaterdag niet buiten 
hadden gestaan en bij lege plekken op de 
kramen werden die aangevuld met overge-
bleven dingen van zaterdag.  

Op zaterdag om 9 uur kwamen de tenten 
naar buiten en werden er tenten gebracht. 
Het opzetten ging in fases door de vele 
regenbuien, maar als het regende was er 
binnen altijd koffie voor de harde werkers. 
De tafels gingen naar buiten, zeilen erop en 
de spullen konden uitgestald worden, want 
de dames die achter de kramen zouden 
staan waren gearriveerd. Ook het uitstallen 
is een groot werk, maar alles was ruim op 
tijd klaar. Het beslag voor de wafels werd 
klaar gemaakt en de wafelijzers werden 

verwarmd. Na een lekker broodje ging 
de rommelmarkt tijdens een regenbui 
van start. Om half vier konden de tasjes 
worden gekocht en om 4 uur werd er 
opgeruimd. Het was zaterdag een natte 
maar toch gezellige dag.
Op zondagmorgen om 7 uur was de eerste 
al weer aanwezig, de zeilen werden weer 
op tafel gelegd en er werden dozen enz. 
buiten gezet. Om 8 uur arriveerden de 
hulpkrachten en na een paar uur hard 
werken was iedereen er weer klaar voor. 
Toen de kerk uitging lagen de wafels 
alweer klaar en stonden de mensen weer 
achter de kramen. Het was lekker druk 
en de zon scheen dus een droge dag dat 
is altijd veel gezelliger en ook drukker. Er 
werd goed verkocht, vooral onze jonge 
verkoper deed het erg goed. Die mag vol-
gend jaar weer meehelpen onder dezelfde 
voorwaarden als dit jaar “onbeperkt 
wafels eten”. Om half vier konden er weer 
tasjes gevuld worden en om vier werd 
alles opgeruimd en de tenten werden weer 
afgebroken en opgeborgen. Er volgde nog 
een week of wat van uitsorteren en weg-
brengen en het was weer afgelopen. 

We hebben € 3565,00 opgehaald en 
daarvan gaat een gedeelte naar stich-
ting leergeld. Iedereen die geholpen heeft 
voor, tijdens of na de rommelmarkt hartelijk 
bedankt en tot volgend jaar. 

KBO NIEUWS
KBO- afdeling Heinkenszand, een “kei” 
van een ouderenbond voor 50-plussers.
Voor € 22,50 per jaar bent u al lid. Meldt u 
zich nu aan als lid dan betaalt u pas vanaf 
1 januari 2023 en kunt u toch al deelnemen 
aan onze komende activiteiten. Bent u 
geen lid van KBO en wilt u toch deelnemen 
aan een activiteit, dan wordt er een extra 
eigen bijdrage gevraagd.

25 oktober vertelt Wilfried Staelens een 
ludiek verhaal over de Smokkelroute in 
Zeeuws- Vlaanderen;
22 november organiseren wij een mossel-/
satémaaltijd;
13 december staat onze kerstviering 
gepland.

Heinkenszand * H. Blasiuskerk
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Kwadendamme  * H. Bonifaciuskerk

 

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

Uitvaartzorg
Van der Hooft  

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

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

Ervaren, vertrouwd
en betrokken

Alle KBO-leden worden hierover geïnfor-
meerd via de maandelijkse Nieuwsbrief en 
via de mail. Kijkt u ook eens op onze web-
site www.kbo-heinkenszand.nl. Hier vindt 
u alle informatie over wat KBO Nederland 
en KBO Heinkenszand zoal doen. Vergeet 
u daarbij zeker niet naar de belangenbe-
hartiging te kijken. Zo kunt u bijvoorbeeld 
gebruik maken van ouderenadvisering, 
gratis hulp bij belastingaangifte, gratis juri-
disch advies en u ontvangt 10 keer per jaar 
het gratis magazine KBO/PCOB.

Voor informatie kunt u terecht bij het 
secretariaat van KBO Heinkenszand: 
Riek van Zeventer,
r.vanzeventer@zeelandnet.nl, 
tel 06-16891756.

-  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 of 649605.
- 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:
-  Iedere vrijdagmorgen 09.00 uur
-  Iedere 1e vrijdagmorgen na de viering koffie-

drinken in het parochiehuis
- Alle zondagen: 11.00 uur
In principe iedere 3e zondag van de maand kin-
dernevendienst voor kinderen van de basisschool 
vanaf 4 jaar.
Intenties en andere mededelingen worden afge-
drukt in “de Bonifaciusbode’. Dit blad ligt achter 
in de kerk en kunt u gratis meenemen.
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

LIEF EN LEED
Gedoopt
Lorèn Ineke Elisabeth, dochter van P.M. 
Zoeteweij en M.M.J. Bek, gedoopt op 
18-09-2022.
Romee Geraldine, dochter van D.J.W. Bek 
en S.C. Geus, gedoopt op 18-09-2022.

TERUGBLIK PLUKVIERING
Ondanks con-
currentie van 
de maandelijkse 
Poolse misvie-
ringen in Goes 
lukt het in Kwa-
dendamme nog 
altijd om tijdens 
het pluksei-
zoen aardig wat 
Poolse mensen 

te ontvangen. Speciaal voor de jaarlijkse 
plukviering op 4 september was de kerk 
door de bloemengroep dit keer smaakvol 
ingericht met allerlei fruitcreaties (zie 
foto). Zoals gebruikelijk waren onze 
Poolse gasten allemaal gezeten in de ach-
terste helft van de kerk, maar van daaruit 
werd er heel goed meegedaan; vóór in 
de kerk klonk het Pools vaak zelfs sterker 
dan het Nederlands. Veel complimenten 
gaan bij deze uit naar Anja Nagelkerke 
uit Hansweert, die de bezoekers voor-
ging in het Pools en velen van hen goed 
meekreeg. Ook pastor Rens Stobbelaar 
deed dit, maar dan voor de Nederlandse 
bezoekershelft. Bijna alles in de viering 
werd twee keer uitgevoerd, één keer in 
het Pools en één keer in het Nederlands, 
behalve de Latijnse liturgische gezangen. 
Dus ook het mannenkoor droeg aan de 
viering een behoorlijk steentje bij. Na 
afloop bleef bijna iedereen nog even na, 
om koffie te drinken en een vers appelca-
keje te eten.

Tekst en foto Hans de Vos

TERUGBLIK MONUMENTENDAG
Vanwege de uitvoering van restauratie-
werkzaamheden aan de westkant van het 
transept zouden we dit jaar niet meedoen 
met het nationale monumentenweekend. 
Maar uitgerekend in dat weekend, op 
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zaterdag 10 september, verscheen de 
‘Zeêuwse Raemkalender 2023’ en die 
kalender wilden we toch wel graag aan 
de buitenwereld presenteren. De mooiste 
twaalf gebrandschilderde glas-in-lood-
ramen in onze kerk tonen een meer of 
minder bekend bijbeltafereel, en van die 
ramen is een kalender gemaakt voor het 
jaar 2023. Gelukkig zijn deze ramen alle 
niet betrokken bij de lopende restauratie, 
zodat deze op monumentendag goed voor 
het voetlicht konden worden gesteld. 
Ondergetekende hield een rondleiding 
langs de ramen, en na afloop werden de 
eerste exemplaren officieel uitgereikt aan 
burgemeester Dijksterhuis (zie foto) en 
pastoor Fons van Hees. De kalender werd 
goed ontvangen; in het algemene deel van 
dit blad is hierover meer te lezen. 

Tekst Hans de Vos, foto Caspar Dingjan 

TERUGBLIK BUITENVIERING
Terwijl het op 10 september nog bijna de 
hele dag had geregend, waren de weers-
omstandigheden op zondag 11 september 
ideaal voor de jaarlijkse buitenviering én 
het dit jaar voor het eerst daaraan vooraf-
gaande gemeenschappelijke ontbijt. Het 
ontbijt was dermate gezellig dat meteen 
werd besloten om dit volgend jaar weer 
te doen. De bijgaande foto’s geven wat dit 
betreft een heel goed beeld. 

Pater Thaddy ontbeet mee en leidde na 
afloop de zeer goed verzorgde buitenmis, 
met begeleidende zang van koor Singing 
Voices. Er was die ochtend zo weinig wind 
dat dat de twee kaarsen op het altaar 
gewoon konden blijven branden. En ook na 
afloop hiervan dronken we samen koffie 
en thee.
   
Tekst Hans de Vos, foto’s Jan Strooband

RESTAURATIEWERKZAAMHEDEN
In augustus 2016 heeft de 
Rijksdienst voor het Cul-
tureel Erfgoed een subsi-
dieaanvraag gehonoreerd 
welke gedaan was in het 
kader van de Subsidierege-
ling Instandhouding Monu-
menten. Het gaat hier om een totaalbedrag 
van € 174.426,- waarvan het rijk exact de 
helft bekostigt. Uitvoering en afronding 
van het bijbehorende werk moeten uiterlijk 
plaatsvinden in 2022. De voorbereidingen 
van dit werk hebben heel wat tijd gekost. 
Dat kwam omdat gaandeweg bleek dat de 
gedane aanvraag betrekking had op ele-
menten die ook waren opgenomen in een 
eerder restauratieplan. Het oorspronkelijke 
plan is daarom behoorlijk aangepast. Om 
te voorkomen dat geen aanspraak meer 
gemaakt kon worden op de subsidie heeft 
er intensief overleg plaatsgevonden met 
de rijksdienst. Deze heeft uiteindelijk inge-
stemd met het gewijzigde plan, met behoud 
van de toegezegde subsidie. Vervolgens 
heeft de bisschop ons gemachtigd het 
werk te laten uitvoeren. Het bouwkundige 
toezicht wordt gevoerd door de heer Frank 
van der Linden van het bisdom.
Het restauratiewerk heeft voornamelijk 
betrekking op de restauratie van de glas-
in-loodramen in de transeptgevel aan de 
begraafplaatszijde. Deze ramen worden 
zorgvuldig uitgenomen en vervolgens door 
een deskundig glasbewerkingsbedrijf in 
Tilburg gerestaureerd, onder meer om te 
voorkomen dat er geen regenwater meer 
doorslaat. Ook moeten er herstelwerk-
zaamheden uitgevoerd worden aan de dak-
bedekking van de biechtstoelen en aan de 
kilgoten. Vanwege deze werkzaamheden 
moeten in de kerk tijdelijk een aantal zit-
banken worden weggenomen. Het spreekt 
voor zich dat ons er veel aan gelegen is om 
het kerkgebouw in een goede conditie te 
houden zolang het gebruik voortduurt. Uit-
stellen van noodzakelijk onderhoud resul-
teert in de praktijk altijd in meerkosten op 
een later tijdstip.

Tekst Sjaak Uitterhoeve, foto Jan Strooband

HUBERTUSVIERING
Op zaterdagavond 31 oktober 
is het weer zover, dan staan 
we weer stil bij de waarde 
van de natuur, onze omge-
ving en daarmee bij alles 

wat groeit en bloeit. De aandacht tij-
dens de Hubertusviering gaat vooral uit 
naar de schepping, het evenwicht daarin 
tussen de natuur en onszelf. De blazers 
van het Eerste Zeeuwsch Jachthoorn-
korps zorgen voor de muzikale omlijsting. 
Uiteraard ontbreken ook deze keer de 
Hubertusbroodjes niet. Tijdens de vie-
ring worden deze Hubkes gezegend, en 
- zoals de mare - vertelt, zullen ze ons 
beschermen tegen een al te dol bestaan. 
Na de viering bieden we u zelfgemaakte 
Hubertussoep aan. Hoe die zal smaken? 
Laat u verrassen! En voor de liefhebbers 
is ook de traditionele jagersborrel weer 
voorhanden. Dit belooft dus een mooie 
avond te worden.

Parochiekerncommissie

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   16:5617



Lewedorp * H. Eligiuskerk

LIEF EN LEED
Op 4 september is Amélie Miriam Fé van 
der Hooft in onze kerk gedoopt.
Zij is geboren op 21 juli 2022.

DE GERARDUSKALENDER
De Gerarduskalender, uitge-
bracht door Klooster Wittem, 
is een scheurkalender met 
elke dag op de voorkant een 
spreuk die opbeurt of aanzet 
tot nadenken, onder het 
motto: “elke dag een beetje 
spirit!”. Op de achterkant 

staan afwisselend moppen, gedachten, 
bezinningsteksten, puzzels en informatie 
over verschillende onderwerpen. 

De kalender is bedoeld om elke dag goed 
te kunnen beginnen. De spreuk op de 
voorkant en de moppen, puzzels en infor-
matie op de achterkant geven u aan het 
begin van de dag een positief gevoel.

De kalender wordt elk jaar met zorg en 
plezier samengesteld door een uitge-
breide redactie van personeel en vrijwilli-
gers rondom Klooster Wittem. 

De opbrengst van de kalender komt ten 
goede aan alle activiteiten die vanuit 
Klooster Wittem worden georganiseerd.

Voor meer informatie kunt u contact opne-
men met Agnes de Winter 06-57728990

OPROEP PAROCHIENIEUWS

Nu met ingang van 8 januari onze kerk 
sluit heeft ons parochienieuws verdeel-
centrum aangegeven te willen stoppen 
met het uitsorteren van het parochien-
ieuws. Wij zoeken daarom een nieuwe 
vrijwilliger om deze taak op zich te nemen. 
Ook zoeken wij nieuwe bezorgers voor de 
verspreiding van het blad. 
Heeft u interesse dan kunt u dit aangeven 
bij Tilly van Klooster 06-24785568 of per 
mail bvklooster@gmail.com

VRIJWILLIGERSFEEST 2022

Wat een geweldig gezellige middag/avond 
was het op zaterdag 10 september. Het 
was door “de Zandlôôper” prima ver-
zorgd met eten en drinken en er was een 

leuke quiz met vragen over 
de kerk. Sommige vragen 
waren eenvoudig, maar 
er waren ook  vragen bij 
waar je moest gokken op 
het antwoord. Dit gaf wel 
enige hilarische reacties. 

Er waren 2 prijzen te vergeven namelijk 
voor de beste speler en de poedelprijs. Al 
met al een mooie afsluiting om alle vrijwil-
ligers nog eens in het zonnetje te zetten 
en te bedanken.

VREDESVIERING 
ZONDAG 18 SEPTEMBER
Zondag 18 september was een vredesvie-
ring  vanuit cluster west en het Vierhuis 
bij ons in de Rooms Katholieke kerk. Het 
thema was Generatie Vrede staat op!.

Vooraf bij het samenkomen lag er een 
flap-over, waarop de kerkgangers op kon 
schrijven wat vrede voor iemand bete-
kent. We zijn hier tijdens de kinderne-
vendienst op teruggekomen. Eerst werd 
er een gebed over vrede voorgelezen en 
daarna werd aan de kinderen gevraagd: 
“Wat betekent vrede voor jou?” Er was 
nog tijd over om een vredesduif te knut-
selen en een wenskaart te maken met 
daarin een geschreven vredeswens.
Terug in de kerk mochten de kinderen hun 
gemaakte wenskaart aan een willekeurig 
iemand in de kerk uitreiken. Een mooi 
gebaar om aan anderen te denken en 
elkaar de vrede te wensen!

OECUMENISCHE VREDESVIERING 
OP ZONDAG 18 SEPTEMBER 
IN DE H. ELIGIUSKERK IN LEWEDORP

Binnen cluster West van 
onze parochie functio-
neert een oecumenische 
werkgroep waarin de 
protestantse gemeente 
“het Vierhuis“ (Borssele, 
Nieuwdorp, Lewedorp 
en ’s-Heer Arendskerke), 

de protestantse gemeente Heinkenszand 
en de parochiekernen Lewedorp, Hein-
kenszand en ’s-Heerenhoek deelnemen.

Doel van de werkgroep is om in gezamen-

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
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lijke vieringen uiting te geven aan ons 
geloof. We willen van elkaar meer leren, 
zoals de functies van een kerkgebouw, 
bepaalde tradities en gewoonten tijdens 
erediensten. 
Er wordt gezocht naar mogelijkheden om 
ook na sluiting van kerkgebouwen van 
zowel het Vierhuis als ook de Damiaan-
parochie de al 22-jarige samenwerking te 
kunnen voortzetten. 
De hierboven genoemde kerkgemeen-
schappen hebben allen vertegenwoordi-
gers in de oecumenische werkgroep. Het 
afgelopen kalenderjaar kwam de werk-
groep een tweetal keren bij elkaar en op 
26 september a.s. staat er een bijeenkomst 
van de werkgroep gepland in de kerk van 
Heinkenszand. Deze avond start met een 
rondleiding door de kerk.
Op 4 december a.s. vindt in de RK kerk van 
’s-Heerenhoek de volgende oecumenische 
viering gepland. Deze viering staat in het 
teken van de Advent.
Langs deze weg willen we ook Piet 
Wiskerke bedanken. Piet heeft jarenlang 
deel uitgemaakt van deze werkgroep en 
heeft aangegeven te gaan stoppen. Piet 
bedankt voor je inzet voor de oecumene 
het gaat je goed en zien je vast nog wel 
eens in een (oecumenische) viering in  
de regio.

Werkgroep oecumene

KINDERNEVENDIENST
Tijdens de viering van 2 oktober is er 
kindernevendienst.

Werkgroep Kindernevendienst

ALLERZIELEN VIERING
Zoals al jarenlang traditie is in Lewedorp, 
zal de Allerzielen viering weer plaatsvin-
den op de zondag vóór 2 november, dus dit 
jaar op 30 oktober.
Echter met één groot verschil met andere 
jaren , het zal in onze kerk voor de laatste 
keer kunnen plaatsvinden daar de kerk, 
zoals bekend op 8 Januari 2023, gesloten 
gaat worden en er daarna geen diensten 
meer mogen plaatsvinden.

In deze dienst zullen alle overledenen her-
dacht worden, maar speciaal die welke 
afgelopen jaar zijn overleden. De gedach-
teniskruisjes welke achter in de kerk 
hangen zullen aan de families van de over-
ledenen worden uitgereikt.

Pastor Tom Brooijmans zal voorgaan en 
de zang zal verzorgd worden door “Con 
Dios”.  Indien het weer het toelaat zullen 
we na afloop van de dienst met een ieder 
die dit wenst het kerkhof bezoeken .

Op het kerkhof zal Pastor Tom Brooijmans 
nog een gebed uitspreken en alle graven 
zegenen en Con Dios zal nog een lied ten 
gehore brengen.

Na het verlaten van het kerkhof is de 
mogelijkheid om onder het genot van een 
kop koffie elkaar te ontmoeten in de  
parochiezaal.

Wij willen u allen graag uitnodigen voor 
deze dienst en hopen velen van u te ont-
moeten.

De parochiekerncommissie. 

VERGADERINGEN
EN BIJEENKOMSTEN
4-10 Parochiekernvergadering 19.30 uur
28-11 Parochiekernvergadering 19.30 uur

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

Parochiekern 
OOST-ZUID BEVELAND

LIEF EN LEED
Overleden

Op donderdag 15 septem-
ber 2022 is Riet van Hoote-
gem-Govaert op 97-jarige 
leeftijd te Geersdijk over-
leden. De afscheidsdienst 
vond op donderdag 22 

september om 14.00 uur plaats in de R.K. 
Kerk te Hansweert. Aansluitend vond de 
begrafenis plaats op de begraafplaats in 
Kruiningen.

BLOEMENPOT
De bloemenpot heeft in de maand augustus 
€ 7,65 opgebracht.

Namens de bloemengroep hartelijk dank.

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
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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

Ovezande * O.L.V. Hemelvaartkerk

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

NAAR HET VROUWEPUTJE

Al een paar jaar geleden hadden we het 
idee bedacht om nog eens bij het Vrouwe-
putje een openluchtviering te houden. Het 
was al eens eerder gedaan, lang geleden. 
Toen ging het van het Stichtingsbestuur uit. 
Nu zou het van de Parochiekern uitgaan. 
Omdat Maria ook de patrones is van onze 
kerk in Ovezande, vonden wij het goed 
passen bij het putje dat vroeger als O.L.V. 
Putje bekend stond. Het water zou genees-
krachtig zijn. Het putje stond ook nooit 
droog, zelfs niet in de droogste zomers in het 
verre verleden. Er zijn verschillende legen-
des over bekend.

Door de coronagolf bleef het plan in de 
wacht staan, maar eindelijk was het op 28 
augustus dan zo ver. Rens Stobbelaar was 
de voorganger, een rol die hem op het lijf 
geschreven is. Het werd in de vorm van een 
pelgrimage aangekondigd. Men kon te voet 
gaan vanaf ‘s Heer-Hendrikskinderen en 
ook per fiets vanaf de kerk in Ovezande. Het 
ging via een soort puzzelroute. Men kon ook 
per auto natuurlijk. Er waren 70 bezoekers, 
ook uit Goes en de omliggende dorpen. Een 
heel mooie opkomst. Het weer was die dag 
uitstekend, echt zomers. Er waren bankjes 
en stoelen aangevoerd en zelfs een toiletje 
voor de hoge nood. 
In zijn openingswoord heette Rens ons 
welkom in deze Kathedraal van God in 
de prachtige natuur. Rens zong een lied 
van Sint Franciscus, een variatie op het 
Zonnelied. Deels in het Italiaans en deels 
in het Zeeuws. Hij speelde hierbij op zijn 
gitaar. Voor de zegen gebruikte hij water uit 
diverse bedevaartsplaatsen zoals Lourdes, 
Banneux, Meersel-dreef en nog andere 
plaatsen, wat in een kleine ceremonie werd 
aangedragen. De collecte was bestemd 
voor het Vrouweputje, voor de instand-
houding en verdere ontwikkeling van deze 
mooie plek. De opbrengst was heel mooi; 
€ 204,90. Iedereen hartelijk bedankt ook 
namens de Stichting.
Dan was het tijd voor de picknick, de 
meeste mensen bleven en aten hun boter-
hammetje in de open lucht. Weliswaar 
zochten velen nu de schaduw op. Voor drin-
ken was gezorgd. De sfeer was zeer gemoe-
delijk. Iedereen was het er over eens dat dit 
voor herhaling vatbaar is. Een succes met 
dank aan de vele vrijwilligers.

Corrie de Baar

OVEZANDE HAPT EN SNAPT
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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 

Adverteren in 
Parochienieuws?

info@rkbovendeschelde.com

Voor de dorpsmoestuin en de voedselbank
Zaterdagmorgen 10 september kwam de 
regen met bakken uit de hemel. Maar na het 
raadplegen van alle mogelijke buienradars, 
vertrouwden we erop dat het die middag 
droog zou zijn. We maakten de route wat 
korter, zette proeverijen zo mogelijk ergens 
binnen en lieten via de social media weten 
“De Actiemiddag gaat DOOR!”
De regen stopte en de mensen kwamen 
naar buiten om voor het goede doel te gaan 
happen en stappen.

Onderweg was er van alles te proeven: 
fruittaarten, verschillende soepen, honing, 
jam en wijn, zoet groentegebak, gezonde 
smoothies. Je kennis van geuren en smaken 
werd getest. Om 16.00 uur verzamelde 
iedereen weer bij de kerk waar het heer-
lijk rook naar vers gebakken wafels. Deze 
waren te koop voor het goede doel. Wie na 
alle proeverijen geen wafel meer op kon, die 
nam ze mee voor thuis bij de koffie.
Toen werd iedereen gevraagd, plaats te 
nemen in de kerk, want deze middag had 
nog een verrassing in petto. De burge-
meester was gekomen om Willy Verbeek, 
initiatiefnemer en oprichter van de dorps-
moestuin, “Heer van Borsele” te maken, 
met speld en oorkonde. Proficiat Willy, wel 
verdiend! En dan was er niet te vergeten 
nog de prijsuitreiking van de kleur en teken 
wedstrijd. Soof, Valentina, Micha, Rhona, 
Dani hebben hun prijs in ontvangst mogen 
nemen.

Wat was het weer een geslaagde middag 
met dank aan de vele enthousiaste vrijwil-
ligers voor hun hulp. We hebben bij elkaar 
376,90 euro opgehaald. Dit zullen we beste-
den aan levensmiddelen voor de klanten 
van voedselbank De Bevelanden.

Namens de werkgroep 
Charlotte den Toonder

FRANCISCUS- / DIERENDAGVIERING
Op zaterdag 1 oktober om 19.00 uur mogen 
alle huisdieren of knuffelbeesten weer mee 
naar de kerk. Zij zullen dan aan de lijn, in 
mand, kooi of in de armen van hun baasjes, 
de speciale dierenzegen ontvangen. 
De wat grotere viervoeters worden na de 
viering in de kerktuin gezegend. Pastoor 
Van Hees zal voorgaan in deze viering. 
Het koor Oal-In zal passende liederen ter 
ere van Franciscus zingen. Zingt u zelf ook 
mee? Om zo samen te vieren en stil te staan 
bij de dieren en al het moois van heel de 
schepping. Het is voor mens en dier, jong 
en oud de moeite waard om de dierenzege-
ning mee te maken. Iedereen is van harte 
welkom.

Ad Schenk

SAMEN ETEN EN DORPSFILM KIJKEN

Hebt u weleens behoefte aan ontmoe-
ting en gezelligheid? Dan is dit echt iets 
voor u. De Gemeente Borsele organiseert 
in samenwerking met onze parochie-
kern op donderdag 6 oktober een lunch in 
dorpshuis Trefpunt. Na het gezellig samen 
eten wordt een dorpsfilm van Ovezande uit 
1968 met gesproken tekst vertoond. U bent 
van harte welkom vanaf 12.00 uur. 
Entree is gratis, aanmelden is wel verplicht 
en kan tot en met 3 oktober bij het  
VrijwilligersHuis via 0113-311999.
Aarzel niet, meld u meteen aan, we gaan 
er een gezellige lunch van maken en 
samen herinneringen ophalen met de  
Ovezandse film.

Ad Schenk

ALLERZIELEN
Een mooie, waardevolle traditie is het om 
op de zondag het dichtst bij Allerzielen (2 
november) bijeen te komen en onze lieve 
doden te gedenken. De namen worden 
genoemd van hen die ons het afgelopen 
jaar ontvielen, en er wordt voor hen een 
kaars aangestoken. 
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BEDANKT
Zaterdag 10 september was er een expo-
sitie in de H. Willibrorduskerk in Zierikzee 
onder de vlag van Open Monumentendag 
2022. 5 schilders uit onze parochie toon-
den hun werk.  Annemarie Verkaart,  Cees 
van Egmond,  Teunie Pannekoek,  Trees 
Geleijnse en  Saskia van Velthoven. Over-
weldigd waren wij door de opkomst van 
279 bezoekers en mooie reacties. Hartver-
warmend. Om 14 uur begon het orgelcon-
cert van onze organist Wim Boer tot 15 
uur. Wat deze dag nog meer luister gaf. 
Vele bezoekers namen plaatst en geno-
ten van zijn orgelspel. Ik heb genoten van 
deze mooie dag en vond het bijzonder om 
de kerk op een andere manier gepresen-
teerd te zien en te kijken door de ogen 
van onze bezoekers. Ik wil de vrijwilligers 
Eric Steegmans, Rina van Maanen en Tiny 
Kieboom bedanken die deze dag mogelijk 
gemaakt hebben.  

Saskia van Velthoven 

WINDHOOS
In het vorige Parochienieuws kon u een 
stukje lezen over de windhoos die op 27 
juni over Zierikzee trok en veel schade 
aanrichtte aan het parochiecentrum, pas-
torie en kerk.

In dat stukje werden de vrijwilligers 
bedankt die spontaan hun schouders er 
onder zette om het meeste glas, dakpan-
nen, takken e.d. op te ruimen. Terecht een 
bedankje waard.
Maar degene (Erik) die de mensen hiervoor 
bedankte heeft dankzij zijn daadkrachtig 
optreden en direct alles in touw zette toch 
zeker ook een bedankje verdient.
Erik jij bedankt voor je inzet en wij vinden 
het geweldig hoe jij direct het initiatief 
nam en daar weken mee bezig geweest 
bent. Anders was de schade niet zo snel 
hersteld. Dit mag ook wel even gezegd 
worden. Dus nogmaals BEDANKT!

WILLIBRORDZONDAG
Willibrordzondag op 6 november om 
9.15 uur.
Na de viering koffie en zoals elk jaar 
gebruikelijk na de koffie een drankje en 
een hapje.

GEZINSVIERING
Vertrouwen, dat is het thema van de 
gezinsviering van 2 oktober aanstaande. 
We hopen u allemaal weer te zien om 10.00 
u in de Willibrorduskerk in Zierikzee voor 
een gezinsviering waarin zowel Elvis als 
Peter Jan Rens voorbij komen.

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

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 

Parochienieuws  
een blad dat je 
niet wilt missen

RUBEN DE JONGE  

Heerenstraat 9  
0113 351311 

Www.totaalwonendejonge.nl 

Specialist in PVC vloeren 

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

Net als vorig jaar voor het eerst, willen 
we ook dit jaar kerkgangers in de gele-
genheid stellen om een geliefde, familie-
lid of vriend(in) te gedenken in de viering. 
Ook hun namen worden genoemd, en een 
lichtje ontstoken.

Aansluitend aan de viering brengen we 
gezamenlijk een bezoek aan het kerk-
hof, waarbij alle graven gezegend zullen 
worden. Deze speciale viering is op 
zondag 30 oktober en begint om 14.00 uur. 
Voorganger is pastor Rens Stobbelaar. 
Indien u een dierbare overledene wilt laten 
noemen, kunt u dat doorgeven via het 
e-mail adres rkovezande@zeelandnet.nl 
of via een briefje in de brievenbus van de 
kerk of  pastorie. U bent van harte welkom!

Werkgroep Allerzielen, 
Kees Boonman

22



Na afloop drinken we gezellig koffie in het 
parochiecentrum dus graag tot ziens op 2 
oktober!

DOOPVIERING

Doopviering in Onze Lieve Vrouwe op Zee 
kerk Haamstede.
Zondag 14 augustus kreeg de Maria viering 
wel een heel bijzonder tintje.
Pastoor Fons van Hees diende de initiaties-
acramenten toe aan Eric Helbers
Dankzij het koor Missicanto uit ’s-Heeren-
hoek hebben velen genoten van dit muzi-
kaal en liturgisch samenzijn.

AFSLUITING TOERISTENSEIZOEN
Zondag 23 oktober zal pastoor Fons tijdens 
een feestelijke viering met medewerking 
van het Zeeuws Byzantijnskoor “Sretenje 
“ het toeristenseizoen 2022 afsluiten. De 
kerkgangers worden daarna van harte uit-
genodigd om tijdens de wintermaanden de 
vieringen in Zierikzee bij te wonen.

CARITAS SCHOUWEN-DUIVELAND
Graag wil ik u de volgende collecteprojec-
ten van de Caritas voor de volgende maan-
den doorgeven:
Oktober: Caritascollecte bestemd voor het 
regionale Kickstartproject; bestemd voor 
kinderen in Kenia, die in armoede leven.
November : Hospice Zierikzee.
December: Adventsactie.

JAARLIJKSE KRANSLEGGING
Allerzielen 2 november.
Op zondag 30 oktober vindt de jaarlijkse 
kranslegging plaats op de begraafplaats 
van de H. Barbara aan de grachtweg in 
Zierikzee.

Na de viering gaan we in processie naar 
het kerkhof waar eenieder een roos krijgt 
aangeboden om aandacht te schenken aan 
hun dierbare overledenen.
Daarna is er gelegenheid voor een samen-
zijn in het parochiecentrum.

KBO SCHOUWEN-DUIVELAND
Op vrijdag 30 september a.s. starten we 
weer met het klaverjassen. We beginnen 
deze keer op de middag, vanaf 13.00 uur 
bent u welkom in het parochiecentrum.
We starten met kaarten om 13.30 uur. 
Inleg: € 3.50 en opgeven kan bij Henny 
erkaart: tel. 06-15276350. 
Mail: hmverkaart@zeelandnet.nl.

Seizoensopening gezamenlijke bonden: 
SVSD, KBO-PCOB.
Op zaterdag 8 oktober a.s. start als van-
ouds het nieuwe seizoen van de bonden 
met een optreden van een orkest in de 
Nieuwe Kerk in Zierikzee. Deze keer mogen 
we de Bouw&Infra Harmonie Nederland 
begroeten die ons een prachtig en geva-
rieerd concert belooft. De entree is € 6.50 
per persoon, inclusief consumptie.
Het concert begint om 14.00 uur, de kerk is 
open vanaf 13.30 uur. Kaarten kunt u telefo-
nisch bestellen bij o.a. H. Verkaart, 
tel. 06-15276350.

Busreis KBO naar Gouda.

Op zaterdag 15 oktober a.s. staat er weer 
een busreis gepland, deze keer gaat de 
reis naar Gouda. Inmiddels zijn er al een 
flink aantal deelnemers aangemeld dus ik 
hoop dat na uitgave van het parochien-
ieuws, wanneer u nog meewilt een plaatsje 
vrij is. U kunt zich aanmelden bij Kees Ver-
kaart, 06-51478446. 
Mail: kverkaart@gmail.com, Maar vol=vol.!

Nog wat andere data:
Koffieochtend KBO: dinsdag 4 oktober, 
vanaf 9.30 uur staat de koffie klaar in het 
parochiecentrum.
Inloopmiddag: Woensdag 19 oktober, vanaf 
14.00 uur in et parochiecentrum, waar u 
terecht kunt voor een spelletje of vragen 
wat betreft computer of telefoon.

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

Schouwen-Duiveland * H. Willibrorduskerk Zierikzee
toeristenkerk Onze Lieve Vrouwe op Zee Burgh-Haamstede
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colofon
PASTORAAL CENTRUM
Secretariaat/teamassistentie:
Ria Boonman-Vermue
Leny Rijk-Rijk
Zusterstraat 4, 4461 JA Goes, tel. 0113-218610
info@rkbovendeschelde.com
Openingstijden Pastoraal Centrum: 
op dinsdag en vrijdag 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@rkbovendeschelde.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

PASTORAAL PROJECTMEDEWERKER:
Charlotte den Toonder, 06-44500944
charlottedentoonder@rkbovendeschelde.com

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
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 Geerten Kok
- Hoofdredactie Richard Gielens
vragen/opmerkingen: mail ze naar 
parochienieuws@zeelandnet.nl 

WEBSITE
 www.paterdamiaanparochie.nl

OPLAGE
 4500 exemplaren

VORMGEVING EN DRUK
- Driedijk
 Noordland 3, 4451 RP Heinkenszand
 tel. 0113-561942  • info@burodriedijk.nl
 www.burodriedijk.nl

PN nummer 7 komt uit op 
vrijdag 11 november. Kopij voor dit 

nummer dient op zondag 30 oktober te 
zijn ingeleverd via de lokale redactie of 
bij algemene zaken via hoofdredactie. 
PN 8 zal alle informatie over kerst en 

begin januari 2023 bevatten. Zondag 4 
december is hiervoor de sluitingsdatum.

DE ACHTERKANT VAN HET GELIJK…

Een rubriek die incidenteel (op de achterkant) verschijnt en een keerzijde geeft van iets 
dat op zichzelf respectabel of verantwoord is.

Uit een onderzoek in opdracht van het 
Katholiek Nieuwsblad (KN) in 2020 blijkt 
dat er in Nederland grote verschillen zijn. 
Zo zijn in Zeeuws-Vlaanderen de meeste 
rooms-katholieke kerken al gesloten. In 
Noord-Brabant en Limburg is de terug-
loop ingezet en verloopt de ontkerkelij-
king in een hoog tempo. En dan moet de 
grootste golf kerksluitingen nog komen, 
aldus het Katholiek Nieuwsblad.

Gevolgen
De gevolgen van kerksluiting zijn divers. 
Zo nemen andere maatschappelijke orga-
nisaties en vrijwilligersorganisaties de 
taken van kerken over. Kerkgangers zelf 
blijken slechts zelden bereid om naar een 
andere parochie te gaan. Kerksluiting is 
daarom niet alleen het gevolg van kerk-
verlating, maar veroorzaakt ook nieuwe 
kerkverlating, aldus de onderzoekers.

Bij kerkverlating komt het verschil 
tussen ouderen en jongeren duidelijk 
naar voren, aldus het onderzoek. Zo blijkt 
religie voor jongeren minder belangrijk 
te zijn voor hun gevoel van eenheid. Het 
Katholiek Nieuwsblad sprak met gods-
dienstsocioloog Theo Schepen: „Datgene 
waar je niet bij hoort, kan voor jou ook 
moeilijk tot integratie leiden. Dat loopt via 
de netwerken waar je in zit. Voor ouderen 
kan een van die netwerken de kerk zijn; 
bij jongeren is dat minder vaak het geval 
en dus kan dat moeilijk een verbindende 
factor zijn.”

Multifunctioneel gebruik van rooms- 
katholieke kerken ligt niet voor de hand, 
stelt bisschop Ron van Hout van het 
bisdom Groningen-Leeuwarden in het-
zelfde onderzoek. Het gewijde karakter 
van het rooms-katholieke gebouw stelt 
eisen aan de manier van medegebruik.
Soms is sloop van het kerkgebouw een 
betere optie: „Beter geen kerk dan een 
onherkenbare kerk”, aldus de rooms-
katholieke geestelijke.

Het Katholiek Nieuwblad sprak ook met 
Jacobine Gelderloos, die vorig jaar pro-
moveerde op de rol en betekenis van 
dorpskerken in kleine plattelandsge-
meenten. Gelderloos is projectleider van 
de Dorpskerkenbeweging, een initiatief 
van de Protestantse Kerk in Nederland 
(PKN). Zij signaleert dat de dorpskerk 
juist wel belangrijk is voor een dorp en 
dat de kerk bijdraagt aan de leefbaar-
heid. „De dorpskerk heeft al van ouds-
her bijgedragen aan de kwaliteit van het 

dorpsleven. Als mensen trouwden, als 
mensen herdacht werden en als er kin-
deren gedoopt moesten worden. Deze 
gebeurtenissen gebeuren steeds minder 
vaak in een kerk, maar daar komen wel 
andere gebeurtenissen voor terug. 
Culturele evenementen zoals concerten, 
lezingen en tentoonstellingen worden 
ook nog in dorpskerken georganiseerd. 
Hierdoor blijven dorpsbewoners elkaar 
ontmoeten op regelmatige basis, en blijft 
de kerk mensen met elkaar verbinden. 
Ik ben ervan overtuigd dat de behoefte 
aan gemeenschap en rituelen zal blijven 
bestaan.”.
Theologen adviseren om niet te snel een 
kerk te sluiten. Mensen, die je door een 
sluiting, verliest, krijg je niet gauw meer 
terug.
Er heerst het gevoel dat gelovigen het 
maar moet accepteren. Men erkent 
vooral de pijn van het verlies, maar kerk-
sluiting is vaak een versneller van kerk-
verlating. Veel mensen zijn van de kerk 
afgedwaald toen hun kerkgebouw in de 
wijk of dorp sloot.
Samenvoegen is ook geen optie, aldus 
hoogleraar De Roest. „De ene gemeente 
wordt ondergebracht bij de andere, en 
die krijgt er een bij. Maar het is een mis-
vatting om te denken dat door dit samen-
gaan er nieuw elan in de gemeente komt. 
Hooguit een korte tijd. Als er een kerk in 
een dorp sluit, dan gaat men niet voor de 
kerk naar een naburige plaats. Dat doe je 
wel voor boodschappen, maar niet voor 
de kerk. De lokale kerk blijft belangrijk 
voor de gemeenschap.”
Als een kerk dan toch onverhoopt moet 
sluiten, probeer dan elders samen te 
komen.„ Met een geloofsgemeenschap 
van tien personen kun je prima kerk zijn, 
ook als die alleen uit ouderen bestaat. We 
doen de gelovigen tekort door eenzijdig 
te focussen op jongeren. Een gemeente 
met ouderen kan heel goed diaconaal 
en missionair zijn. Ook van een kleine 
gemeente gaat een positieve invloed uit 
op het geheel van de gemeenschap, ook 
op rand- en buitenkerkelijken.”
De kerk is niet afhankelijk van  
getallen. Je kunt met drie oude dames in 
een bejaardenhuis ook kerk zijn. Het zou 
jammer zijn dat vanwege de kerkelijke 
structuur de plaatselijke presentie van 
Christus’ lichaam verdwijnt. Je zou crea-
tieve vormen moeten bedenken waardoor 
de kerk toch op een andere manier aan-
wezig blijft.”

Richard Gielens


