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KAARTEN (MAAR GEEN BENEN) OP TAFEL 
Nu de kaarten van ons kerkenbezit in de 
Heilige  Pater Damiaanparochie op tafel 
liggen, zien we  dat er in de nabije toe-
komst nog maar een kleine stapel over-
blijft: Goes, Heinkenszand, Zierikzee, 

Ovezande en Kwadendamme. Het andere stapeltje (Lewedorp, 
Hansweert, ’s-Heerenhoek) gaat binnen het jaar van tafel ver-
dwijnen. En daarnaast blijft de toeristenkerk in Burgh-Haamstede 
een eigen rol spelen. De kaarten zijn geschud en uitgedeeld. 
Alle parochiekernen konden hun troeven (sterke punten) op tafel 
leggen, maar tegen elkaar opbieden werd zeker niet gewaar-
deerd. Aanvankelijk hield elke parochiekerncommissie zijn ‘bezit’ 
tegen de borst; bang voor inkijk, maar op den duur besefte men 
dat meekijkers ook meedenkers en medewerkers opleverden

Sommigen gingen ervan uit dat het 
besluit tot kerksluiting een ‘Zwarte  
Pietenspel’ is geweest: willekeurig 
zouden er drie kaarten uit de stapel 
getrokken zijn. 
Ik, als bestuurslid, kan u verzekeren: dat 
is zeker niet het geval geweest! Paro-
chiebestuur en bisdom hebben secuur 
en weloverwogen naar alle plussen en 
minnen gekeken, alvorens knopen door 
te hakken.

Voor de ouderen onder ons is het onderstaande 
lied wellicht nog een nostalgisch gevoel: ‘het 
spel kaarten’ van Gerard de Vries. Hij ver-
telt het verhaal dat hij (als soldaat) in de kerk 
betrapt werd met een spel kaarten, terwijl 
anderen uit een bijbel of kerkboek lazen. Toen 
hij voor de officier van de militaire politie moest 
verschijnen, legde hij zijn beweegredenen als 
volgt uit:

"Kijk luitenant, als ik naar de aas van het spel kijk, dan weet ik
Dat er maar 1 God is, 

en de 2 vertelt me dat de bijbel in twee delen verdeeld is:  
het oude en het nieuwe testament. 
Als ik de 3 zie, dan denk ik aan de Vader, de Zoon en de Heilige 
Geest. 
De 4 herinnert me aan de vier evangelisten die het woord  
predikten: 
Mattheus, Marcus, Lucas en Johannes. 
De 5 doet me denken aan de vijf wijze maagden die hun lamp 
brandend hielden en gespaard bleven. Vijf van de tien waren 
dwaas en werden verstoten; de overige vijf bleven gespaard. 
6, dat zijn de zes dagen waarin God de hemel en de aarde heeft 
gemaakt. 
7 herinnert me aan de zevende dag, de rustdag. 
De 8 doet me denken aan de acht mensen die gered werden 
toen de aarde vernietigd werd. Het waren Noach, z'n vrouw, z'n 
zonen en hun vrouwen. 
Bij de 9 denk ik aan de melaatsen die onze Redder reinigde van  
de zonden, en negen van de tien bedankten Hem zelfs niet. 
Bij 10 denk ik aan de tien geboden die Mozes op de stenen 
tafelen ontving. 
Zie ik de koning, dan weet ik dat er slechts 1 grote Koning is. 
De vrouw herinnert me aan moeder Maria, Koningin van de 
hemel. 
De boer van het spel is de duivel. 
Als ik de tekens op de kaarten tel dan kom ik tot 365, de dagen 
van het jaar. 
Er zijn 52 kaarten, de weken van het jaar. 
Vier kleuren zijn er: vier weken in een maand. 
Er zijn twaalf kaarten met een afbeelding, dat wil dus zeggen: 
twaalf maanden in een jaar. 
Ook zijn er dertien troeven in een spel, dertien weken in een 
kwartaal.
Ziet u luitenant, m'n speelkaarten betekenen voor mij een bijbel,
Een almanak en een kerkboek tegelijk."

Maar toch: voor sommigen bestaat het kaartspel van geloof 
alleen maar uit jokers, die je overal voor kunt inzetten. Wie zich 
kerkelijk betrokken voelt, weet wel beter…

Inleidend woord van de hoofdredacteur…
Het is voor jong en ouder een moeilijke tijd om te leven: de jongeren maken zich zorgen over hun toe-
komst, hun kansen in de maatschappij, hun studieschulden, woningnood, hoge huren en milieuproble-
matiek. De ouderen zien dat niet alleen jongeren, maar ook zijzelf soms klem komen te zitten met hoge 
energieprijzen, voortdurende onrust in werelddelen en de daaraan gekoppelde vluchtelingenstroom, 
eenzaamheid onder alle lagen van de bevolking en daar overheen nog de lokale  onzekerheid over het 
voort bestaan van hun kerkgebouwen.  

OEKRAÏNE OVERLEG 
Sinds begin april nemen wij deel aan het Oekraïne team. Dit is een 
gezamenlijk overleg met andere kerken in de regio en vindt plaats 
bij Het Leger Des Heils. Hierin wordt besproken hoe we vorm en 
invulling kunnen geven aan de hulp aan Oekraïense vluchtelingen.

ZONDAG DIACONIE
De ‘Zondag  van de Diaconie’ komt eraan. Dit jaar valt deze jaar-
lijkse caritascollecte in het weekend van 2 en 3 juli. De opbrengst 
van deze collecte wordt gereserveerd voor projecten die parochi-
ele caritasinstellingen in samenwerking met het bisdom ontwikke-
len en uitvoeren. 

Diaconie, caritas en barmhartigheid zijn nauw verbonden met 
de manier waarop wij kerk willen zijn. Diaconie en liturgie zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Liturgie kunnen we niet 
vieren zonder aandacht te hebben voor de noden van onze 
medemensen in de parochie en om ons heen. Diaconie kan niet 
bestaan zonder dat het verbonden is met de wekelijkse liturgie. 
Zeker nu we een missionaire Kerk willen zijn, mag diaconie het 
visitekaartje van ons geloof en van onze geloofsgemeenschap 
van parochie en bisdom zijn.  
Hartelijke groet, 

Yannick de Potter, voorzitter Parochiële  
Caritas instelling H. Pater Damiaanparochie.
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Pastoraal katern

“GA MET ONS MEE OP ONZE WEGEN. TOON DAT GIJ ONZE GOD WILT ZIJN.”

Lieve mensen!
Deze woorden heb ik vaak gezongen in het studentenkoor van 
Heerlen. Ze geven me nu inspiratie om een stukje te schrijven 
voor de vakantieperiode.
Veel mensen trekken erop uit in de maanden juli en augustus.
We mogen onze horizon verbreden. Tevens is het belangrijk om 
even afstand te nemen van het leven van alledag. Gedurende 
het jaar moeten we allemaal zoveel. Dat hoeft hopelijk tijdens de 
vakantieperiode niet. Wanneer een bepaalde druk en last van ons 
afvalt, kunnen we tijd en ruimte maken voor andere dingen.
Menigeen van ons doet dat ook. Opvallend is dat veel mensen 
kerken en kloosters bezoeken. Ze worden getroffen door het 
gastvrij onthaal elders en komen met nieuwe inspiratie terug.
Een andere vrucht van de vakantieperiode is voor veel mensen de 
contacten en ontmoetingen, die we met anderen mogen hebben. 

Er worden dingen gedeeld en gezegd, die we thuis niet zo gemak-
kelijk kwijt kunnen. Soms ontstaan er vriendschapsbanden voor 
het leven. Als dit ons mag overkomen, heb ik het gevoel dat de 
bede van het lied: “Ga met ons mee op onze wegen. Toon dat 
Gij onze God wilt zijn.” werkelijkheid wordt. We ervaren dan Zijn 
aanwezigheid. Een pelgrim naar Santiago kwam tot de conclusie: 
“Toeval bestaat niet. God zorgde er telkens voor dat ik de juiste 
mensen tegenkwam.”
Het sterkt mijn geloof wanneer de aanwezigheid van God op deze 
wijze ervaren wordt.

Een hele fijne vakantieperiode toegewenst.
Vrede en Alle Goeds!

Paul Verbeek, pastoor 

22 JULI – FEEST VAN DE H. MARIA MAGDALENA

In 2016 heeft Paus Franciscus iets 
opmerkelijks gedaan. Naar aan-
leiding daarvan verscheen een 
superklein berichtje in de PZC: 
‘Het Vaticaan heeft de Bijbelse rol 
van Maria Magdalena opgewaar-

deerd en haar gelijkgesteld aan de apostelen. Dat gebeurde door 
haar ‘gedachtenis’ of gedenkdag op 22 juli te veranderen in een 
‘feest’, aldus de PZC.. 
 Ja zo subtiel en – welbekend ook - zo hiërarchisch werkt onze 
kerk wel: het verschil gebruiken tussen een ‘gedachtenis’ en 
een ‘feest’. Maar dat verschil  kwam nu wel goed uit. Want dat 
de gedachtenis van de heilige Maria Magdalena nu de status 
van feest heeft gekregen, heeft een gegronde reden gehad voor 
onze Paus. Zij is namelijk, de eerste van alle mensen geweest die 
getuigenis heeft afgelegd van de Verrezen Heer Jezus Christus. 
En dat nog eerder zelfs dan de elf mannen, de apostelen. Alle 
reden dus voor een feest. We hebben het feest van de H. Maria 
Magdalena dan ook plechtig  gevierd op 22 juli 2016 in de kerk 
met haar naam te Goes. Maar nu zien we dat  ook de burger-
lijke gemeente Goes is ontwaakt in het bewustzijn dat Maria 

Magdalena kennelijk iets heeft met Goes. Zij is de beschermster, 
de patroonheilige van de stád Goes. Want de stad prijkt in haar 
midden - naast onze kerk  - ook met de Middeleeuwse kerk die 
oorspronkelijk ook toegewijd was aan onze heilige. Historische 
gronden bestemden haar nu evenwel als de ‘Grote Kerk’….
De gemeente Goes gaat nu op vrijdag 22 juli as. een heel feest-
programma aanbieden aan haar burgers, Dat begint om 5.45 
uur(!)  met het zingen van de Lauden in de Grote Kerk. Aanslui-
tend een heel muziekprogramma - ook in de Grote Kerk en de 
H. Maria Magdalenakerk.- dat eindigt met een slotconcert om 
20.00 uur, ((Het gehele feestprogramma zal nog worden bekend 
gemaakt.)
Wij als katholieken mengen ons uiteraard in de feestvreugde door 
samen en met anderen de plechtige eucharistie te vieren ter ere 
van de H. Maria Magdalena. Dat gebeurt dus op vrijdag 22 juli as. 
om 10.00 uur in onze parochiekerk die met haar naam gesierd is 
en waarover zij beschermheilige is. Iedereen dus – zeker allen 
uit de H. Pater Damiaanparochie – van harte uitgenodigd op het 
patroonsfeest van hun parochiekerk en de stad Goes!

Fons van Hees, pastoor i.s.

BERICHT VAN DE MISSIONAIRE PAROCHIE 
IN ONZE REGIO ZEELAND 
Beste medechristenen,
In onze regio zijn de missionaire parochie-activiteiten al volop 
bezig. In Haamstede is sedert maanden een lees- en gespreks-
groep opgestart, per 17 mei is dat ook gebeurd in Terneuzen (een 
2e groep start in september).
In samenspraak met pater Thaddy en met pastoor Van Hees 
willen wij ook starten in Goes met een lees- en gespreksgroep. 
Ons voorstel is dat wij samenkomen in de Magdalenazaal, Singel 
9, 4461 HZ Goes, telkens de laatste woensdag van de maand om 
14.00u t/m 15.30u.
U kunt inschrijven bij de mede-kosteres Florien de Hond via haar 
emailadres: floberlau@zeelandnet.nl Zij is ook telefonisch bereik-
baar op het nummer 06/22 58 74 16. Wij willen een groep vormen 
van een 10-tal personen. Hoe zeer ik ook dadelijk zou willen 

beginnen, het lijkt mij niet verstandig dit nu te 
doen, want de vakantiemaanden komen er aan.
Ik stel dus voor als data in dit kalender jaar: 
-  Woe 28 september om 14.00 uur op boven-

vermeld adres
- Woe 26 oktober
- Woe 30 november
- Woe 28 december
Het werkjaar 2023 is nu nog niet ingevuld, 
maar wij kunnen deze afspraak dan verder doorvoeren volgend 
jaar. Alvast dank voor uw belangstelling. Wij zien uit naar een 
goede groep, die zich wil bezinnen op kerk en geloof in onze 
samenleving nu.

N.J. Polet
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Hieronder het rooster van de vieringen. 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/

Dinsdag 28 juni
09.30 uur  Goes

F.van Hees
Eucharistieviering

Donderdag 30 juni
09.30 uur Haamstede

Liturgiegroep
Lauden

Vrijdag 1 juli
19.00 uur Zierikzee

F.van Hees
Eucharistieviering

Zaterdag 2 juli
19.00 uur Heinkenszand

F.van Hees
Eucharistieviering
Free Spirit

19.00 uur Ovezande Jongerenviering
P.Verbeek
Eucharistieviering
Oal In

Zondag 3 juli
14e zondag door het jaar
09.00 uur s-Heerenhoek

Th.de Deckere
Eucharistieviering
Dames- en herenkoor

09.30 uur Hansweert
I.van de Par
Viering van W&C

10.00 uur Zierikzee
Gezinsviering
Liturgiegroep
Viering van W&C
Eigen Wijs

10.45 uur Lewedorp
Liturgiegroep
Viering van W&C
Eligiuskoor

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

11.00 uur Goes
Th.de Deckere
Eucharistieviering
Con Amore

11.00 uur Haamstede
J.Heezemans
Viering van W&C
Mini-koor

Maandag 4 juli
10.00-11.30 uur

Blasiuskerk Heinkenszand
J.de Winter
Zangochtend

Dinsdag 5 juli
09.30 uur Goes

F.van Hees
Eucharistieviering
Donderdag 7 juli

09.30 uur Haamstede
Liturgiegroep
Lauden

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

Donderdag 7 juli
15.00 uur "s-Heerenhoek

Moment voor Maria

Zaterdag 9 juli
10.30 uur Heinkenszand Straatmissie

Th.de Deckere
Eucharistieviering

19.00 uur Ovezande
F.van Hees
Eucharistieviering
Pius X

Zondag 10 juli
15e zondag door het jaar
09.00 uur Heinkenszand

R.Stobbelaar
Viering van W&C
Dameskoor

09.15 uur Zierikzee
G.Kok
Viering van W&C

09.30 uur Hansweert
Th.de Deckere
Eucharistieviering

10.45 uur s-Heerenhoek
R.Stobbelaar
Viering van W&C
muziek Ensemble / Cantor

11.00 uur Kwadendamme
G.Kok
Viering van W&C

11.00 uur Goes
F.van Hees
Eucharistieviering
Herenkoor

11.00 uur Haamstede
J.Heezemans
Viering van W&C

Dinsdag 12 juli
09.30 uur Goes

F.van Hees
Eucharistieviering

Donderdag 14 juli
09.30 uur Haamstede

Liturgiegroep
Lauden

Vrijdag 15 juli
09.00 uur Goes

eindviering Bisschop Ernstschool
Th.de Deckere
Eucharistieviering

14.30 uur St.Maarten i/d Groe Goes
J.Meeusen
Viering van W&C

Zaterdag 16 juli
19.00 uur Heinkenszand

Th.de Deckere
Eucharistieviering
Dameskoor

Zondag 17 juli
16e zondag door het jaar
09.00 uur s-Heerenhoek

R.Mangnus
Viering van W&C
Cantor

09.15 uur Zierikzee
N.Polet
Viering van W&C

09.30 uur Hansweert
Liturgiegroep
Viering van W&C

09.30 uur Ovezande Kindernevendienst
F.van Hees
Eucharistieviering
Pius X

10.45 uur Lewedorp
R.Mangnus
Viering van W&C
Con Dios

11.00 uur Kwadendamme
F.van Hees
Eucharistieviering
St. Caecilia

11.00 uur Goes
Th.de Deckere
Eucharistieviering
Con Amore

11.00 uur Haamstede
N.Polet
Viering van W&C
Herenkoor

Dinsdag 19 juli
09.30 uur Goes

F.van Hees
Eucharistieviering

11.00 uur Heinkenszand
Schoolviering Jan van Schengen-
school
liturgiegroep
Eucharistieviering

11.00 uur Rilland 
De Horizon Schoolviering
R.Stobbelaar
Viering van W&C

Woensdag 20 juli
14.00 uur De Kraayert Lewedorp

T.Brooijmans
Eucharistieviering

Donderdag 21 juli
09.30 uur Haamstede

Liturgiegroep
Lauden

Vrijdag 22 juli
10.00 uur Goes

Feest rondom Maria Magdalena
F.van Hees
Eucharistieviering
Herenkoor

Zaterdag 23 juli
19.00 uur s-Heerenhoek

F.van Hees
Eucharistieviering
Missicanto
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Kerkdiensten

Zondag 24 juli
17e zondag door het jaar
09.00 uur Heinkenszand

R.Stobbelaar
Viering van W&C
Herenkoor

09.15 uur Zierikzee
Liturgiegroep
Viering van W&C

09.30 uur Ovezande
Th.de Deckere
Eucharistieviering
Pius X

09.30 uur Hansweert
Liturgiegroep
Viering van W&C

10.45 uur Lewedorp
R.Stobbelaar
Viering van W&C
Eligiuskoor

11.00 uur Kwadendamme
Liturgiegroep
Viering van W&C
St. Caecilia

11.00 uur Goes
F.van Hees
Eucharistieviering
Herenkoor

11.00 uur Haamstede
J.Snijders
Eucharistieviering

Dinsdag 26 juli
09.30 uur Goes

F.van Hees
Eucharistieviering

Donderdag 28 juli
09.30 uur Haamstede

N.Polet
Viering van W&C

Zaterdag 30 juli
19.00 uur Heinkenszand

R.Mangnus
Viering van W&C
Herenkoor

19.00 uur Kwadendamme
P.Verbeek
Eucharistieviering

Zondag 31 juli
18e zondag door het jaar
09.00 uur s-Heerenhoek

R.Stobbelaar
Viering van W&C
Orgelspel en cantor

09.15 uur Zierikzee
F.van Hees
Eucharistieviering

09.30 uur Hansweert
Th.de Deckere
Eucharistieviering

09.30 uur Ovezande
Liturgiegroep
Viering van W&C
Pius X

10.45 uur Lewedorp
R.Stobbelaar
Viering van W&C
Eligiuskoor

11.00 uur Goes
Th.de Deckere
Eucharistieviering
Herenkoor

11.00 uur Haamstede
J.Snijders
Eucharistieviering
Mini-koor

Dinsdag 2 augustus
09.30 uur Goes

F.van Hees
Eucharistieviering

Donderdag 4 augustus
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 5 augustus
16.00 uur Gasthuis Goes

J.Meeusen
Viering van W&C
Con Amore

19.00 uur Zierikzee
F.van Hees
Eucharistieviering
Zaterdag 6 augustus

19.00 uur Heinkenszand
F.van Hees
Eucharistieviering
Free Spirit

19.00 uur Ovezande
A.v.Veldhoven
Viering van W&C
Pius X

Zondag 7 augustus
19e zondag door het jaar
09.00 uur s-Heerenhoek

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

09.15 uur Zierikzee
I.van de Par
Viering van W&C

09.30 uur Hansweert
Th.de Deckere
Eucharistieviering
Gregoriaans olv K.Boonman

10.45 uur Lewedorp
A.v.Veldhoven
Viering van W&C
Eligiuskoor

10.45 uur Ter Weel Goes
L.Schout
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
I.van de Par
Viering van W&C

13.00 uur Goes
doopviering Louis Balt
A.v.Veldhoven
Viering van W&C

Maandag 8 augustus
10.15 uur Heinkenszand

Zangochtend

Dinsdag 9 augustus
09.30 uur Goes

F.van Hees
Eucharistieviering

Donderdag 11 augustus
09.30 uur Haamstede

Liturgiegroep
Lauden

Zaterdag 13 augustus
19.00 uur Ovezande clusterviering met 
Hansweert en Kwadendamme

10 jaar Maria Tenhemelopneming
P.Verbeek
Eucharistieviering
Clusterkoor

Zondag 14 augustus
20e zondag door het jaar
09.00 uur Heinkenszand

R.Mangnus
Viering van W&C
Dameskoor

09.15 uur Zierikzee
Th.de Deckere
Eucharistieviering

09.30 uur Hansweert 
Oecumenische buitendienst
A.v.Veldhoven
oecumenische viering

10.45 uur s-Heerenhoek
R.Mangnus
Viering van W&C

11.00 uur Goes
Th.de Deckere
Eucharistieviering
Interparochiële Gregoriaanse 
Schola

11.00 uur Haamstede
F.van Hees
Eucharistieviering
Missicanto
na afloop mini bedevaart naar  
de duinen

Maandag 15 augustus
Maria Tenhemelopneming
10.00 uur Goes

Liturgiegroep
Lauden

Dinsdag 16 augustus
09.30 uur Goes

F.van Hees
Eucharistieviering
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Woensdag 17 augustus
14.00 uur De Kraayert Lewedorp

T.Brooijmans
Eucharistieviering

Donderdag 18 augustus
09.30 uur Haamstede

Liturgiegroep
Lauden

Zaterdag 20 augustus
19.00 uur Heinkenszand

F.van Hees
Eucharistieviering
Dameskoor

Zondag 21 augustus
21e zondag door het jaar
09.00 uur s-Heerenhoek

Liturgiegroep
Viering van W&C
Dames- en herenkoor

09.15 uur Zierikzee
R.Stobbelaar
Viering van W&C

09.30 uur Hansweert
Liturgiegroep
Viering van W&C

09.30 uur Ovezande
Liturgiegroep
Viering van W&C
Pius X

10.45 uur Lewedorp
A.v.Veldhoven
Viering van W&C
Con Dios

11.00 uur Kwadendamme
Liturgiegroep
Viering van W&C
St. Caecilia

11.00 uur Goes
F.van Hees
Eucharistieviering
Con Amore

11.00 uur Haamstede
R.Stobbelaar
Viering van W&C
Dinsdag 23 augustus

09.30 uur Goes
F.van Hees
Eucharistieviering

Donderdag 25 augustus
09.30 uur Haamstede

N.Polet
Viering van W&C

Zaterdag 27 augustus
19.00 uur s-Heerenhoek

R.Mangnus
Viering van W&C
Missicanto

Zondag 28 augustus
22e zondag door het jaar
09.00 uur Heinkenszand

F.van Hees
Eucharistieviering
Herenkoor

09.15 uur Zierikzee
G.Kok
Viering van W&C

09.30 uur Hansweert
Th.de Deckere
Eucharistieviering

10.45 uur Lewedorp
Liturgiegroep
Viering van W&C
Eligiuskoor

11.00 uur Ovezande
Viering vrouweputje De Poel
bedevaart & picknick
R.Stobbelaar
Viering van W&C
Pius X

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

11.00 uur Goes
F.van Hees
Eucharistieviering
Herenkoor

11.00 uur Haamstede
R.Heinrichs
Viering van W&C

BEAURAING 2022
Na 3 jaar geen bedevaart 
meer gehad te hebben, 
gingen we weer naar Beau-
raing. Met twee volle bussen 
en enkele auto’s gingen we 
op stap. We vertrokken vanaf 
de Raayberg in Bergen op 
Zoom. Tijdens de Eucharis-
tieviering in de Rozenkrans 
is Pastoor Paul Verbeek 
benoemt tot Ere-Kapelaan in 
Beauraing.  

Hij ontving de benoeming als verrassing vanwege zijn 25 jarig jubileum als 
voorzitter van comité ‘pro Maria’ Bisdom Breda. Hij kreeg hiervoor uit handen 
van de rector van het Heiligdom Pater Joëlle Rochette een certificaat. De 
rector hing hem daarna een mooi koordkruis om. Op het kruis staat een Maria, 
blauw met Gouden hart met onderaan 5 bloemetjes; die staan voor de vijf  
zieners: Gilberte en Andre Degeimbre en Fernande, Albert en Gilberte Voisin.  

Na deze viering was er een warme maaltijd. Later in de middag vond er nog 
een Lof met Ziekenzegen plaats in de Tuin der Verschijningen. Na het lof kon 
men nog even Beauraing in om wat te kopen, of wat te drinken. Omstreeks half 
zes vertrokken de bussen weer huiswaarts. Omstreeks halftien waren we weer 
bij de Raayberg, waar eenieder weer huiswaarts ging. Men kan terug kijken op 
een mooie dag, ook het weer werkte goed mee.

Fam. De Smit uit Goes.

BEZINNING IN ASSISI 
BEDEVAART

Tijdens deze 
bezinningsreis, 
van 28 sep-
tember t/m 5 
oktober 2022, 
treden we in 
de voetsporen 
van Franciscus 
van Assisi. 
Niet alleen 
letterlijk door 
in de omge-
ving van Assisi 
de plekken te 
bezoeken waar 
Franciscus ook 
kwam, maar 
we treden ook 

in zijn voetsporen door de bezinning die in de reis 
is ingebouwd. Ook in de ‘weg naar binnen’ volgen 
we Franciscus in zijn voetsporen. Flyers met infor-
matie liggen achter in de kerk. Deze pelgrimage 
wordt begeleid door Mieke Dorssers, werkzaam 
bij de Franciscaanse Beweging en Rens Stobbe-
laar, geestelijk begeleider met jarenlange ervaring 
als coördinator en begeleider van Franciscaanse 
kloosterweekends.

B E D E V A A R T

6



LEZING 13 SEPTEMBER 
Op dinsdag 13 september, 
´s middags zal Marinus 
van den Berg een lezing  
geven in de Jeugd-
hoeve te ´s Heerenhoek. 
Marinus van den Berg 

werkte vele jaren als pastor in een zorg-
centrum in  
Rotterdam. Hij bereikt een groot publiek 
met zijn lezingen en boeken over rouw en 
verlies. 
Voor deze lezing worden de vele vrijwillig 
medewerk(st)-ers van de parochie uitge-
nodigd die werkzaam zijn voor  ouderen 
én alle belangstellenden. 
Van harte Welkom!
Ria Mangnus, ouderenpastoraat
R.Mangnus@rkwalcheren.nl

BEDEVAART  
BANNEUX 
Tussen 26 – 30 augustus wordt er weer 
een vijfdaagse bedevaart georganiseerd 
naar Banneux, in de Belgische Ardennen. 
U verblijft drie dagen in dit bedevaartsoord 
en de andere twee dagen zijn reistijd 
heen- en terug. Er wordt tijdens dit  
triduüm een volledig Nederlands 
programma geboden, begeleid door eigen 
pastores. Prijs € 350.- p.p. (op basis van 
een tweepersoonskamer). 
Voor de eendaagse bustocht kunt op via 
speciale opstapplaatsen in de ochtend de 
internationale eucharistieviering bezoeken 
en na het middagmaal deelnemen aan 
een bezinningsmoment met bezoek aan 
de bron. Op het eind van de middag reist u 
weer terug. Prijs: € 57,50 (inclusief middag-
maal en koffie met vlaai).
Meer weten?: 0164-673792 of banneux.
bisdom.breda@gmail.com

AlgemeenOuderenpastoraat

RUST OP EEN PELGRIMSTOCHT
BIJ TANTE CLARA …

Mijn ervaring met op pel-
grimstocht gaan? Vroeger 
thuis,  in de jaren ’50, ’60 
in Maastricht, liepen we 
jaarlijks zes kilometer met 
ons gezin op ‘beijweeg’, 
op bedevaart naar Borg-

haren. In september wordt in dat dorp 
aan de Maas  het octaaf van Sint Cornelis 
gevierd. Je ging naar hem toe om op zijn 
voorspraak gevrijwaard te blijven van 
stuipjes. Er was plechtig Lof, met verering 
van de relikwie van de heilige en daarna 
uitrusten van de beijweeg. Dat deden we 
in de tuin van een mevrouw die we tante 
Clara moesten noemen. Ranja, kersenvla 
en wespen. Niemand van ons heeft ooit 
aan stuipjes geleden 

IN HOTELS …
Ook liep er vanuit onze parochie in Maas-
tricht – ik meen in mei – een voetbedevaart 
– tot op de dag van vandaag - naar het 
Mariaheiligdom Scherpenheuvel bij Diest 
in België. Twee dagen heen, twee dagen 
terug. Het was de oudste bedevaart vanaf 
de Franse Revolutie, werd gezegd. De pel-
grims kregen derhalve een privilege bij de 
priester van het heiligdom. Dat was dat 
ze een aparte zegen ontvingen. Zij kregen 
namelijk het wonderbare Mariabeeldje op 
hun hoofd gezet. Ze rustten in hotels. In 
de jaren ’80 was het aantal bedevaarders 
geslonken tot een schamel groepje. 

IN ONDERKOMENS …
Als jongeren zochten wij naar een eigen-
tijds alternatief. We hebben twee jaar 
achterelkaar een boeiende en avontuur-
lijke voettocht naar het heiligdom gemaakt 
en terug. We rustten de drie nachten in 
een school en in een parochiecentrum. 
Maar de beginnende organisatie raakte 
in het slob doordat de organisators elders 
gingen studeren.

IN HET ACCUEIL …
Daarna ben  ik nog enige keren naar 
Lourdes gegaan met een jongeren- en 
ziekenbedevaart. Dat zijn natuurlijk erva-
ringen geweest die je boven je zelf deden 
uitstijgen vanwege de inzet, betrokken-
heid en vriendschap liefde die je ervoer bij 
je mede-bedevaarders en dat in het kader 
van verering, aanbidding, vieringen en 
processies.

IN ’NOS REPOS’ VAN RENÉ EN HANNIE
Het was in 2001 dat ik door mijn oude 

studiemakker René Heinrichs benaderd 
werd voor het volgende. Of ik niet bij de 
opening van hun refuge ‘Nos Repos’ een 
zegengebed wilde uitspreken. Ik was 
toen aan het bisdom  Breda verbonden 
als vicaris, een wat je noemt ‘hoge gees-
telijke’, vandaar.  Nou, dat vond ik wel 
wat. Geïnspireerd door de Middeleeuwse 
boetebedevaarten had ik zelf al eens een 
voettocht naar Santiago de Compostelle 
willen ondernemen, maar het was er nooit 
van gekomen. (Stel je voor: je loopt ergens 
door een Godverlaten streek en je ver-
stuikt je voet. Er waren nog geen mobiels 
…) Zo kwam ik dus op een op een prach-
tige zomerdag aan in Augy sur Aubois, in 
het hart van Frankrijk. En ja hoor, inder-
daad in een Godverlaten streek. Maar hoe 
bruisend was het gezelschap dat ik daar 
aantrof in de refuge ‘Nos Repos’: René 
en Hannie en hun twee zonen Ruben en 
Daniël en ook pelgrims, vrijwilligers en 
daarbij wat locals. We werden allemaal 
hartelijk ontvangen met spijs en drank en 
onderhoudende praat en muziek. Maar in 
al het bruisen kwam het daar in de late 
avond toch tot rust. Ieder zocht zijn leger-
stede op. Hier en daar was het vanwege 
de nieuwheid nog wat improviseren. Maar 
ieder genoot toch voldoende nachte-
lijke rust om in de etappeplaats Augy sur 
Aubois op verhaal komen. De volgende 
dag vond de plechtigheid van de inze-
gening van de refuge plaats. Er waren 
opwekkende speeches en ingetogen 
gebeden waarna de vicaris al zegenend 
met palmtak en wijwater het hele gastvrije 
onderdak voor pelgrims besprenkelde. 
Telkens wanneer het lustrum gevierd 
werd, was er ook de uitnodiging aan de 
inmiddels pastoor geworden vicaris om 
voor te gaan in het vieren van de eucha-
ristie, de heilige Mis. In 2022 dus voor de 
vierde keer. Moge ons samenzijn in de het 
vieren van de eucharistie in dit jaar een 
teken zijn van onze dankbaarheid aan de 
Heer van de Schepping voor de inzet van 
René en Hannie en hun zonen, en de vrij-
willigers. Een inzet die op hartelijke wijze 
gastvrijheid biedt aan de pelgrims die moe 
en uitgeput aan komen in Nos Repos maar 
dank zij hen weer monter en opgewekt 
hun pelgrimstocht kunnen voortzetten 
naar het heiligdom van de heilige Jacobus 
in Santiago. En mag dat alles tot zegen zijn 
van de refuge ‘Nos Repos, opdat nog veel 
pelgrims er tot rust mogen komen.’. 

Fons van Hees pastoor i.s.
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DAMIAANTJE

Jij en ik... spelen 

gedichtje

Ik heb een wasrek en jij hebt een lap
Kunnen we delen? Kunnen we spelen?
Ik heb twee broodjes en jij een pak sap
Ja, dat wordt bouwen en hap, slok, hap.

Jij hebt vijf dozen en ik een rol tape
Kunnen we delen, kunnen we spelen?
Jij hebt twee appels en ik heb een reep.
We bouwen een bootje, wij gaan scheep!

Ik heb een bank en een grote tv
Kunnen we delen, kunnen we spelen?
Ik zit te kijken en jij kijkt mee.
Kijkerdekijk. Is dit spelen? Nee.

Ik heb vier wielen, jij hebt een krat.
Kunnen we delen, kunnen we spelen?
Karren we samen over het pad!
De zomer én spelen word je nooit zat! 

Van geloventhuis.nl, MdJ 

Gebedje voor de 

zomervakantie

Lieve God,
Straks begint de vakantie.
Het zal stil zijn in de klas.
De poort van de school gaat dicht. 
Straks is er niemand meer op school.
Eerst dank ik de meester en juf.
Dank je wel, lieve meester en juf
voor alles wat je doet.
Ik dank ook mijn vriendjes 
en vriendinnetjes.
Dag allemaal.
Tot in het nieuwe schooljaar. 
Amen. 

Boekentips voor in  

de zomervakantie

-  Zomer met Jip en Janneke –  
Annie M.G. Schmidt

-  Het zinderende zee boek – 
Yuval Zommer

- Nijntje aan zee – Dick Bruna
- Eiland – Mark Janssen
-  Het grote voorleesboek van zomer,  

zand en zee – Selma Noort en Tineke  
van der Stelt

Vormselvoorbereiding en afsluitende vieringen

Op zaterdag 4 juni kwamen onze vormelingen vanuit heel de parochie in 
Goes samen voor hun uiteindelijke viering, waarin opgenomen de toe-
diening van het sacrament van het Heilig Vormsel.
De weg van de voorbereiding hebben we de afgelopen twee nummers 
kort aangegeven, maar ook de laatste stappen richting de vormsel-
viering willen we u niet onthouden.

Op zondag 22 mei kwamen vormelingen en hun gezinsleden/ouders 
samen in de parochiekerk van Goes. Voordat ze meevierden in de zon-
dagviering hadden we speciaal voor hen een speurtocht uitgezet in de 

kerk. De 12 artikelen van het geloof werden hen via opdrachten in speurvorm uitgelegd. 
‘Waar vind je elk van de twaalf artikelen?’ 

We hebben ook 
bewust geprobeerd 
deze -nogal moei-
lijke termen- te her-
schrijven in wat meer 
aansprekende/jon-
geren-taal. Die tek-
sten kwamen in een 

eigentijds Credo 2022 naar voren.  

Onder het motto ‘Niet alleen praten, maar (ook) doen hebben de vormelingen met hun 
gezinsleden en familie middelen ingezameld voor de speciale collecte ten bate van de 
Voedselbank. Heel veel kerkgangers hadden levensmiddelen (en/of) geld bij zich. Wij 
hebben het vormsel ontvangen. Opbrengst collecte 210 euro.
 
Yasmijn Bracke Goes, Melanie Clement Goes, Job Hol Borssele, Marlou Hol Borssele, 
Dave de Jonge Lewedorp, Oscar Kubiak Goes, Sandra Kubiak Heinkenszand, Marissa 
Mol Kattendijke, Bart van Noort Ellewoutsdijk, Nikoleta Oliwniak Driewegen, Stan 
Schrieks ’s-Heerenhoek, Bart van Stee Colijnsplaat, Daniëlle van Stee Lewedorp, 
Martine van Stee Colijnsplaat, Veronique van Stee Lewedorp, Lisa Umubyeyi Kapelle  
en Mébrit van Velsen Lewedorp

8



Goes * H. Maria Magdalenakerk

LIEF EN LEED

Gedoopt:
12 juni: Danicia Heijnsdijk, dochter van:  
W. Ruitinga en N.M.J.Heijnsdijk.

Overleden:
Marinus Gerardus (Rinus) Verbeek, 83 
jaar, overleden op 5 juni, echtgenoot van: 
N. Verbeek-Janse.
De uitvaartdienst en crematie vonden 
plaats op 17 juni.

DANK AAN PASTOR BUIJSSEN
In de afgelopen periode was pastor 
Harry Buijssen de vaste voorganger in 
de eucharistieviering op dinsdagmorgen 
in onze kerk. Tijdens de ziekte van pas-
toor Van Hees zorgde hij er voor dat deze 
weekviering door kon gaan.
Inmiddels is pastoor Fons van Hees weer 
zo ver hersteld dat hij steeds meer taken 
kon hernemen. Fons van Hees heeft met 
pastor Harrie Buijssen besproken dat hij 
zelf de vieringen op dinsdagochtend weer 
overneemt. Feitelijk nemen we daarmee 
afscheid van Harry Buijssen als voor-
ganger in onze kerkdiensten. We danken 
hem voor zijn trouwe verzorging van de 
dinsdagochtend-vieringen, en we hopen 
hem nog vaak als kerkganger in onze kerk 
te ontmoeten.

 Geerten Kok
Teamleider

BEZOEK VANUIT DE PAROCHIE  
GEZOCHT!
Medewerkers/ medewerksters 
Omzien naar een ander mens – we weten 
hoe we daartoe opgeroepen worden in 
het Evangelie . Jezus zelf deed mensen 
recht, door hen te zien.  Mensen te horen, 
hen te ontmoeten in hun huis.
We weten dat er in Goes parochianen zijn, 
die een bezoek vanuit ‘de kerk’ zeer op 
prijs- zouden- stellen!  Daarom zoeken we 
mensen die dit bezoek-werk willen doen!
Heeft U belangstelling, wilt u  informatie ?
Stuurt u mij dan een bericht, dan neem ik 
contact met u op!

Ria Mangnus, pastoraal werkster
Ouderenpastoraat

Email: R.Mangnus@rkwalcheren.nl 
Via het pastoraal centrum : 0113  218610

ERITRESE GEMEENSCHAP
Wat een feest was het weer om vandaag 
(4 juni) naar jullie te komen. Ik hoorde 
jullie om 07.45 uur al buiten zingen en op 
de trommels slaan. Stralende mensen 

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 

NIEUWE OPSTART JONGERENPASTORAAT NA CORONA 
PERIODE

Op vrijdag 13 mei kwamen 
er 7 jongeren, samen met 
pastoor Paul Verbeek, 
in de pastorie van Hein-
kenszand bijeen. Een paar 

jongeren hadden zich afgemeld i.v.m. exa-
menstress. Zij hopen er de volgende keer 
met hun diploma op zak, zeker weer bij 
te zijn! Het was belangrijk om eerst weer 
eens bij te praten onder het genot van de 
lekkere hapjes die iedereen had meege-
bracht. Daarna aan de slag met allerlei 
spelletjes in een lange tafelconferentie. 
Dit alles werd natuurlijk afgesloten met 
het favoriete spel, Verstoppertje! Pastoor 
Paul Verbeek vroeg de jongeren om net zo 
enthousiast als in dit spel, ook overal naar 
God op zoek te gaan!  De jongeren zullen 
voor langere tijd  geen gebruik kunnen 
maken van de pastoriezolder, want daar 
worden Oekraïense mensen gehuisvest. 
Daar willen de jongeren graag hun plek 
voor afstaan, dan maken ze het beneden 
gewoon gezellig! Iedereen vond het fijn 
om weer bij elkaar te zijn!  
Volgende keer is het een zomeruitje! 
zondagmiddag 3 juli: Varen en plezier op 
het Veerse Meer.  Hier zal pastoor Paul 
Verbeek het Bijbelverhaal vertellen van 
“De storm op het meer”. Terug aan wal, 
staat de BBQ klaar.
Het jongerenpastoraat is voor alle jon-
geren vanaf vormselleeftijd, altijd welkom 

om een keer te komen kijken en om aan te 
sluiten! Voor meer info: 
dentoonderc@gmail.com

COMMUNIEVIERING HEINKENSZAND 14 MEI

Na weken van voorbereiding kwamen elf kin-
deren uit de ‘Zak van Zuid-Beveland’ die zater-
dagochtend samen naar H. Blasiuskerk van 
Heinkenszand om samen met ouders, familie 
en vrienden hun Eerste Heilige Communie te 
vieren. Het weer, het koor, de voorgangers, 
communicanten…alles was schitterend en het 
feest kon dus niet meer stuk!
Bas Bek, Britt Boonman, Nicky Courtin,  

Evi van Driessche, Simone Kamerling, Ellen van Loenhoud, Oliwia Pedrak, Hailey & Jay-
linn Rentmeester, Marenthe Schout en Teije van Velsen genoten van alle aandacht en 
straalden dat ook echt uit! Je zou zeggen: ‘Blijf dit doen’. Kom vaker samen (ook als het 
minder mooi weer is) en vier samen feest aan de altaartafel. 
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KVG NIEUWS 
Nog even een kort berichtje van het Vrou-
wengillde voordat we op vakantie gaan.
We zijn na de corona weer voorzichtig 
opgestart en hebben fijne bijeenkomsten 
gehad.
We kijken terug op een gezellige reis waar 
we ook nog iets van leerden, de soos die 
prima draaide en de balans groep.
We hebben afgesloten met een heerlijk 
kipbuffet, waarvoor ik de dames die het 
verzorgden wil bedanken, het is voor her-
haling vatbaar. Iedereen had genoeg te 
eten en het was gezellig bijkletsen.
In het volgende nummer hoop ik u te laten 
weten waar we in september mee starten.
Het programma is er, maar je hoort overal 
weer over corona.
Wees voorzichtig vooral in groepen en 
winkels, draag desnoods een mondkapje, 
altijd beter dan ziek worden.
Rest mij nog u allen, ook namens het 
bestuur, heerlijke zonnige maanden toe te 
wensen.
We hopen u weer te kunnen begroeten in 
september.
Kan u niet zonder ons kijk dan eens op de 
website www.vrouwengildegoes.nl
Voor meer inlichtingen kunt u bellen met 
Els van Es tel. 06-49400700.
Tot september !

Dien Janssen

DE WEEK VAN DE KOSTER
Het was een drukke week in de kerk voor 
mij met wel elke dag een activiteit met 
mooie dingen.
Maandag (23 mei) kwamen er kinderen 
van groep 4 van de Holtkampschool. Ik 
ontmoette de kinderen toen we de Magda-
lenazaal aan het schoonmaken waren. 
Gezellig met de kinderen buiten pauze 
gehouden. Er waren kinderen, die zeiden 
het wel een schoolreisje leek en met een 
appeltje voor de dorst liepen ze terug naar 
de school.
Dinsdag (24 mei) de viering in de dagkapel 
en daarna de bloemen versieren voor 
Hemelvaartsdag. De volgende dag (25 mei) 
nog even terug geweest omdat de versie-
ring nog niet klaar was.
Vervelen doe ik me er nooit want er valt 
altijd wel wat op te ruimen.
Donderdag (26 mei) Hemelvaart gevierd 
met een mooie viering. Vrijdag (27 mei) 
oefenen met de eerste communicantjes 
die zaterdag (28 mei) om 11.00 hun eerste 
communie mochten ontvangen.

Een maand nadat ik mijn Koninklijke 
onderscheiding kreeg, bleek dat het in 
mei/ juni een drukke maand was met extra 

vieringen zoals communie/vormselviering, 
Hemelvaart en Pinksteren.  Deze vieringen 
komen jaarlijks weer terug.  Vandaag (10 
juni) weer een lange dag ter voorberei-
ding op een concert dat op zaterdag 12 
juni plaatsvindt. Het koor was nog niet 
vertrokken of de Eritrese gemeenschap 
stond weer al klaar om hun ark op te 
bouwen omdat ze een doop hadden op 11 
juni en gelukkig hebben wij op 12 juni ook 
een doop. Zo zien jullie maar weer hoe 
druk ons kerkgebouw gebruikt wordt. Met 
Pinksteren waren de Eritrese mensen ook 
aanwezig en door slecht weer vond  het 
Manhuistuinconcert ook plaats in onze 
kerk. Zo had ik weer een lange dag van 
09.30 tot 15.00 uur. Ik ben blij dat ik eens 
in de maand een vrije zondag heb en dan 
eens even tot bezinning kan komen in een 
andere parochie.  Ik doe het met liefde 
voor onze Lieve Heer.
Tot een volgde keer en een prettige 
vakantie. Geniet ervan en misschien zie ik 
jullie in de kerk.

Florien de Hond

DE GROTE MOEDER 
Op 23 mei jl. 
kregen zo’n 
40 school-
kinderen 
een rondlei-
ding in onze 
kerk. Groep 4 
van de Holt-
kampschool 
kreeg uitleg 
over Maria 
en waarom 

katholieken zo dol zijn op haar. De groep 
paste net in de dagkapel waar de rondlei-
ding begon.
De kinderen keken aandachtig naar het 
gebrandschilderde raam met de engel 
en Maria. Ze keken nieuwsgierig naar de 
kerstschildering links voor in de kerk en 
verwonderden zich over de kleuren van 
het Maria altaar. Ook de treurende moeder 
van de kruisweg en de Heilige Familie 
kwamen aan de beurt.
Ze waren duidelijk geroerd bij het 
opsteken van een kaarsje bij de Maria 
icoon. Het was een mooi moment van  
aandacht en bezinning. Enkele kinderen  
vertelden over hun intentie. 
Wie wilde kon tenslotte nog met meester 
Erik mee naar boven bij het orgel. Een 
geslaagd ‘uitstapje‘! 
Koster Florien had voor elk nog een fris 
appeltje voor onderweg terug naar school.

Jan Meeusen

stonden op het kerkplein om jullie nieuwe 
ark binnen te halen. Het was weer een 
lange viering van 06.30 uur tot 15.30 uur 
met een overvolle kerk met blije mensen. 

Florien de Hond

EERSTE COMMUNIE 
28 mei. Eindelijk het is zover voor de 3 kin-
deren, die zich voorbereiden op de Eerste 
Heilige Communie.  Om half 11 druppelen 
de kinderen binnen in de Magdalenazaal, 
waar ze een beetje zenuwachtig uitkijken 
naar de viering. Ze hebben zich op hun 
paasbest aangekleed.  Als pastoor Fons 
van Hees binnenkomt, hij en pastor Alida 
ook in hun mooiste kazuifel, gaat het echt 
beginnen.

De kinderen; Angel, Sven en Inge gaan 
met kruis en kaarsen voorop de kerk in. 
Voorin zitten de ouders al te wachten. 
Omdat deze viering op zaterdag is, is 
de kerk niet echt vol. Tijdens de vie-
ring hebben de kinderen veel gelezen 
en samen gebeden. Ook hebben ze de 
tafel klaar gemaakt, zodat het wonder 
van brood en wijn kon gebeuren. De dag 
ervoor hadden we al goed geoefend, 
daarom ging alles naar wens. Ze kunnen 
nu voortaan ook mee naar voren, om een 
hostie te krijgen.
Aan het eind van de viering was er nog 
een cadeautje van de Parochie, een mooi 
kruisje met "vijf broden en twee vissen". 
Op 26 juni komen we nog een keer bij 
elkaar in de kerk van 's -Heerenhoek. Hier 
zullen dan ook de communicanten en vor-
melingen uit de andere kernen bij zijn.

Communiewerkgroep 
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Correspondentieadres parochiekerncentrum:
Postadres: Deken Holtkampstraat 9, 
4453 AH ’s-Heerenhoek 
Tel. 0113-351264; B.g.g. belt u met de secretaris van 
de parochiekerncommissie:
R. Gielens: 0113-352067.
www.rksheerenhoek.nl
e-mail: info@rksheerenhoek.nl
Financiële gegevens:
IBAN: NL65RABO0128596538
Spoedzaken: 06-22815618
Spreekuur: Maak een afspraak via het secretariaat. 
Opgave misintenties: via Nel de Winter-Roks, 
tel. 351852 of per e-mail: 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

katholieke begraafplaats begraven, maar 
buiten de dorpskern vonden ze hun eigen 
rustplaats. De Nederlands Hervormde 
Kerk was toen al jaren gesloten.
Na de wandeling was er rond half tien 
voor iedere deelnemer een kopje koffie, 
waarna men zich gereed maakte voor de 
oecumenische dienst.
Via puzzeldelen brachten kerkgangers het 
geloof vanuit vijftien kerkgebouwen samen 
tot EEN gedachte: samen vieren. 
Dominee Jörg Boller en pastoraal werker 
Alida van Veldhoven leidden op geheel 
eigen wijze de dienst. Ze namen zelfs de 
tijd om op een bankje -al beschouwend- 
terug te blikken op het verleden en de 
kansen voor de toekomst. Natuurlijk kwam 
het voortbestaan van dit kerkgebouw ter 
sprake. Het beperkt aantal kinderen werd 
ook een rol toebedeeld. In zeven stappen 
werd de weg tussen Pasen en Pinksteren 
verkend en geknutseld.
Dank aan de vele medewerkers: het 
opvallend grote gelegenheidskoor; de 
bezoekers en de voorbereiders. Het was 
in meerdere opzichten een feest om dit 
samen te mogen organiseren.

Werkgroep voorbereiding  
Hemelvaartsviering 2022

MUZIEK IN DE KERK

Meestal horen we koren en orgelspel tij-
dens een viering in onze kerk. Op initiatief 
van fanfareleden Sint Caecilia werd op 
zondag 15 mei een begin gemaakt met mis-
schien een herhalende actie: fanfaremu-
ziek tijdens een zondagviering in de kerk.
Passende muziek, gedachten en gebeden 
maakten deze viering bijzonder en toch 
ook vertrouwd: het was (te) lang geleden 
dat dit soort muziek mocht en kon klinken 
in onze kerk. De kerkgangers genoten 
zichtbaar van dit samenspel tussen voor-
ganger-organist-cantor en fanfareleden. 
Het smaakt naar meer: zondag 10 juli volgt 
er een tweede samenkomst van Woord 
& Gezang & Muziek vanaf 10.45 uur. Zo 
mogelijk gaan we meer tweede zondagen 
van de maand hiervoor benutten, als 
de fanfareleden en kerkgangers dit ook 
blijven waarderen!

COLLECTE CARITAS 
Tijdens de afgelopen maanden mochten 
we via de speciale collecte de volgende 
opbrengsten noteren voor de noden in 
onze eigen parochiekern.
02 januari  € 42,95
20 februari € 41,66
01 mei  € 58,80

HOOGFEESTDAGEN ?
Met name ouderen kunnen zich nog de tijd 

herinneren dat op 
christelijke hoog-
feesten (Kerstmis, 
Pasen, Hemel-
vaart, Pinksteren 
en Sacramentsdag) 
de kerk ‘uitpuilde 
en uitpakte’. Het 
kerkvolk stroomde 
in en uit en de pas-

toor wist de gelovigen te boeien. Niet 
alleen door de preek, maar zeker ook door 
de entourage van liturgische gewaden, 

WANDELEN & SPEUREN NAAR GELOOF  

Ieder jaar op Hemelvaartsdag komen gelo-
vigen van verschillende kerken samen om 
gezamenlijk deze christelijke feestdag te 
herdenken. Traditiegetrouw is de zoge-
naamde ‘dauwtrapwandeling’ de letter-
lijke aftrap rond 8.30 uur. Dit jaar, 26 mei, 
vanuit ’s-Heerenhoek, omdat deze kern 
niet eerder bezocht was. Het was ‘hemels’ 
weer, dus gingen er opvallend meer 
bezoekers dan anders mee op pad.
Speuren naar geloof werd letterlijk en 
figuurlijk toegepast. De kerk van onze kern 
kun je niet missen; vanuit elk gezichtspunt 
is dit gebouw waarneembaar! 
Een opvallend rustpunt was het bezoek 
aan het protestantse kerkhofje, even 
buiten het dorp. Een spoor van de tijd, 
waarin katholieken en hervormden elkaar 
nog moeilijk konden vinden in geloof. 
Zelfs overleden dorpsgenoten werden 
tot halverwege vorige eeuw niet op de 

's-Heerenhoek * H. Willibrorduskerk
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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

Heinkenszand * H. Blasiuskerk

LIEF EN LEED

Overleden:
Op 6 mei is overleden Catrien Faes 
weduwe van Leo de Koster, op de leeftijd 
van 88 jaar.
In 1958 trouwde ze met Leo en samen 
kregen ze vijf kinderen. Eerst woonden 
ze in Heinkenszand, daarna bijna 50 jaar 
n Goes, waarna ze in 2014 weer terug-
keerden. Zij hield van gezelligheid en alles 
wat daarmee samenging zoals zingen, 
kaarten en bingo. Hoogtepunt was het 
jaarlijkse diner met al haar kinderen. Ze 
was een steun voor Leo en een lieve en 
toegewijde moeder en oma. De herinne-
ringen aan haar zullen we koesteren.
Op 22 mei is overleden Anton Koens, 
weduwnaar van Nellie Rijk, op de leeftijd 
van 76 jaar.

TWEEDAAGSE ROMMELMARKT TEN 
BATE VAN DE HEILIG BLASIUSKERK. 
In het monumentenweekend, 10 en 11 
september, houden de vrijwilligers van de 
Heilige Blasius een rommelmarkt als de 
coronaregels het toelaten. 
Heeft u spullen op zolder of in de schuur 
staan waar u toch niets meer mee doet en 
waar iemand anders misschien heel blij 
mee is, gooi het dan niet weg, maar breng 
het naar de pastorie op dinsdagavond  23 
of 30 augustus tussen 18.30 en  19.30 uur. 

 

Liever geen grote dingen zoals kasten, 
koelkasten enz. i.v.m. de opslagruimte. Dus 
boeken, schilderijen, beeldjes, serviesgoed, 
nette kleding, speelgoed en curiosa of wat 
u nog meer kwijt wilt wij zijn er blij mee. 
 
We zoeken nog mensen vanaf 16 jaar 
om in de weken na het brengen van de 
spullen te helpen met uitpakken, sorteren 
en prijzen van de spullen. Heeft u een och-
tend, een middag of een paar uur tijd en 
vindt u het leuk om te zien wat er in al die 
dozen zit geef dan gerust even door wan-
neer u kunt. Alle hulp is welkom.

We zoeken ook nog mensen vanaf 16 jaar 
die willen helpen op deze dagen en achter 
een kraam willen staan om de spullen te 
verkopen. Ziet u dat wel zitten neem dan 

rituelen en bloemversiering.
Die tijd ligt achter ons. Pasen, Hemelvaart, 
Pinksteren en Sacramentsdag was er in 
onze kerk geen eucharistische viering. 
Pinksteren en Sacramentszondag werden 
verzorgd door leden van de liturgiegroep 
en zij kozen met veel toewijding, samen 
met koor en organist passende teksten 
en liederen. Het enige wat we als kerk 
kunnen terughalen zijn de ornamenten die 
bij zo’n viering hoorden. Banieren in de 
juiste liturgische kleuren, bloemstukken en 
bij Sacramentszondag: de monstrans.  Een 
tastbaar bewijs hoe ‘rijk’ we toen nog aan 
geloofswaarden waren.  We kijken met 
zorg en aandacht uit naar de toekomst, 
waarin we naast dit gemis aan vieringen, 
ook ons kerkgebouw beetje-bij-beetje 
gaan verliezen.

ROMMELROUTE EN KERKSNUFFEL

De dames van de Kerksnuffel hebben 
wederom laten zien dat ze hun liefde 
voor de kerk niet onder stoelen of banken 
steken. Op zaterdag 18 juni stond het ach-
terportaal van de kerk vol met spullen die 
een tweede of derde leven wilden geven 
voor anderen. 
Het zomerse weer zat voor vele andere 
deelnemers op het dorp (zo’n 75 kramen) 
wellicht tegen, maar ons kerk bood naast 
ruimte en rust ook verkoeling.
Op het eind van de lange dag werd de 
opbrengst geteld. Samen met de kaart-
verkoop van de afgelopen periode bracht 
deze actie € 822,80 op. Annie, Thea, Corrie, 
Corrie en de aan- en afvoergroep van 
harte bedankt!

VAKANTIETIJD
De komende maanden zullen we ‘gewoon’ 
zoveel mogelijk weekenddiensten voort-
zetten. Elke eerste zondag om 9 uur/inclu-
sief koffiehoek na afloop; elke tweede 
zondag om 10.45 uur (met of zonder fanfare-
leden + cantor); elke derde zondag om 9 uur 
met dames- en herenkoor en elke vierde 
weekend/zaterdagavond om 19 uur zoveel 
mogelijk zang van koorleden Missicanto. 
Toch kan het voorkomen dat – mede door 
verlof van organist of afwezigheid van vol-
doende koorleden- we moeten improvi-
seren. We blijven hechten aan een zinvolle 
en betekenisvolle weekenddienst in onze 

kerk en hopen dat u, als kerkganger, dat 
blijft merken en waarderen!

PAROCHIEBIJDRAGE 2022

Vertrouwen in de toekomst krijgt een 
deuk als we de inkomsten van onze kerk-
bijdrage mogen vaststellen. Het eerste 
halfjaar zijn de giften aanzienlijk minder 
dan we gewend zijn. Natuurlijk moeten 
ook wij de figuurlijke broekriem aanhalen. 
Onze energieprijzen stijgen ook enorm en 
dan mogen we van geluk spreken dat het 
zomer is….
Laat u ons asjeblieft niet in de kou staan 
voor de komende periode. Uw donatie 
voor 2022 wordt volledig gebruikt om kerk-
gebouw, viering en voorganger te bekos-
tigen. Eén ding is zeker: we blijven geheel 
2022 OPEN en zullen de komende periode 
via speciale vieringen en diensten (oecu-
menisch, concerten) laten zien & horen 
dat we kerkwaardig zijn en blijven tot……  
Als geheugensteuntje treft u een bijlage 
aan bij uw parochieblad.  
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-  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

Overleden
Maria Raas, weduwe van Pieter Boonman,
geboren 20 oktober 1935, overleden 5 mei 
2022,
Jan Peeters, echtgenoot van Corrie Bou-
dens, geboren 31 maart 1930, overleden 8 
mei 2022.

VASTENAKTIE 2022
Namens het bestuur bedank ik jullie heel 
hartelijk voor het prachtige bedrag dat 
onze stichting van jullie heeft ontvangen. 
Wat fijn dat de vastenactie zoveel heeft 
opgebracht: €2400,-. We zijn hier ontzet-
tend blij mee en er erg dankbaar voor. 
Door jullie prachtige bijdrage kunnen we 
nu een extra bijdrage storten om eten en 
drinken te kopen. 
Sri Lanka verkeert  momenteel in een 
zware financiële crisis. Hierdoor is het 
eten en drinken veel duurder geworden. 
De prijzen stijgen nog steeds elke dag. 
Sommige artikelen zijn niet of moeilijk te 
verkrijgen. Elke dag hebben ze daar maar 
een paar uur elektriciteit, er zijn ook dagen 
dat ze geen elektriciteit hebben. Gas is 
er ook bijna niet, of heel duur, daardoor 
koken ze in de tehuizen nu weer op hout-
vuur. Gelukkig hebben ze de voorzieningen 
hiervoor. De scholen zijn regelmatig 
gesloten. Daardoor zijn de kinderen veel 
thuis. Ze zijn nu druk bezig om nog meer 
moestuintjes aan te leggen en fruitbomen 
te planten, zoals bananen, mango’s en 
jackfruit. 
Vandaag heb ik het prachtige nieuws aan 
zuster Amatha vertelt. Ook zij was onder 
de indruk van dit grote bedrag. Zij vroeg 
mij om jullie heel hartelijk te bedanken en 
‘God Bless You All’. 

Tanja Uitterhoeve-Geene,  
secretaris Stichting Netherlands-Sri Lanka

DODENHERDENKING 2022

Het is 4 mei 2022, Nationale dodenherden-
king. In heel Nederland staan we bij stil 
bij de slachtoffers die vielen in de Tweede 
Wereldoorlog, maar ook bij de slachtof-
fers die daarna vielen bij oorlogsmissies. 

contact op met Addie Nelen telefonisch of 
via de app op 06 15159919 of via e-mail a_
nelen@outlook.com. U hoeft niet allebei de 
dagen te helpen met een dag of een paar 
uur zijn we ook al blij. We zijn blij met alle 
hulp die we krijgen.
 
Ook zoeken we nog iemand die voor ons 
de p.r. kan verzorgen.
 
De rommelmarkt is op zaterdag 11 sep-
tember van 13.00 tot 16.00 uur en op 
Zondag 12 september van 10.00 tot 16.00 uur.
 
Tot ziens op de rommelmarkt.
 

De vrijwilligers van de Heilige Blasius 
parochiekern Heinkenszand.

OPVANG OEKRAÏENSE VLUCHTELINGEN
Zoals u in het vorige parochieblad heeft 
kunnen lezen mogen er van de gemeente 
en het bisdom Oekraïense vluchtelingen in 
onze pastorie worden opgevangen.
O.l.v. Wim Kok gingen we aan de slag. 
Eerst werden de kamers en kasten op 
de eerste verdieping en de zolder uitge-
ruimd en er werd veel gevonden dat niet 
meer bruikbaar was. Er werd een grote 
container gehuurd en daar werd alles in 
gegooid. Er werd gesloopt en verbouwd, 
geschuurd en geschilderd en nadat 
dat gebeurd was werd alles schoonge-
maakt en werden de meubels en bedden 
geplaatst. Er is hard gewerkt en veel 
gedaan. Het ziet er nu weer heel mooi 
uit en als alles klaar is kunnen er straks 
10 mensen in. Deze mensen hebben dan 
slaapkamers en een badkamer op de 
eerste verdieping, een pantry en een grote 
woonkamer met tv op zolder en beneden 
kunnen ze gebruik maken van de nieuwe 
keuken om te koken en te eten.
Een dank je wel is wel op zijn plaats voor 
iedereen die heeft geholpen met de ver-
bouwing en de schoonmaak. Ook willen 
we iedereen bedanken die handdoeken, 
beddengoed, paraplu’s, fietsen enz. heeft 
geschonken.

de parochiekerncommissie

VERJAARDAGSKALENDER
Onlangs is een prachtig uitgevoerde, ver-
jaardagskalender van onze kerk en omge-
ving uitgegeven. Een juweeltje om in huis 
te hebben of cadeau te doen.
Er zijn er een aantal beschikbaar; de bij-
drage is € 10,— per stuk. Na afloop van 
een viering in onze kerk kunt u er naar 
vragen aan de dienstdoende koster.
Op donderdagmorgen kunt u hiervoor 

tevens terecht op de pastorie, van 10.00-
11.30 uur.

SPECIFICATIE COLLECTES T/M 20 MEI
eigen kerk: misintenties € 191,35
 kaarsen € 183,05
 overig € 1.343,82
subtotaal eigen kerk € 1.718,22

Caritas : 
30/4 voor het vergeten kind € 60,00
7/5 roepingenzondag € 90,55
24/5 diaconie eigen parochie € 24,05
subtotaal caritas € 174,60

Kwadendamme  * H. Bonifaciuskerk
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Kerkeboomgaardstraat 30 Kwadendamme  
(0113) 644 398 

www.rplusmakelaardij.nl 

 

Dorpsstraat 51b Heinkenszand  
(0113) 644 398 

www.rplusmakelaardij.nl 

PASTORALE ZORG INZAKE 
SACRAMENT DER ZIEKEN 

EN OVERLIJDEN

06- 53637130

Hulp nodig bij het 
onderhoud van uw tuin?

Kiem Tuinonderhoud

• • • • •
06 44 91 52 78

jochemgielens@icloud.com
Kapelaan Koningstraat 26

4453 BK 's-Heerenhoek

KBO-PCOB afd.Goes
een ‘kei’ van een  

seniorenorganisatie

55+?
vanaf € 24,00 per jaar  

bent u al lid 
Info:

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

KBO-PCOB afd.Goes
een ‘kei’ van een  

seniorenorganisatie

55+?
vanaf € 24,00 per jaar  

bent u al lid 
Info:

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

iedereen meegezongen. Het was in feite 
een feest der herkenning, en alle moge-
lijke ‘troubles’ verdwenen als sneeuw 
voor de zon. Pastor Stobbelaar preekte 
over de dialoog tussen Jezus en de Sama-
ritaanse vrouw bij de bron van Jakob. 
Dat was werkelijk een  dialoog, waarbij 
werd gesproken én geluisterd. Het onder-
werp van gesprek was het stromende, 
levende water, na het drinken waarvan 
niemand nog dorst heeft. Dat water wordt 
na het drinken zelf een bron, die zal 
blijven stromen als eeuwige liefde. Een 
beetje zoals het gevoel bij het meezingen 
en -klappen met een enthousiasmerend 
gospelkoor. Op z’n Amerikaans gezegd: 
Hallejujah, Amen!

SACRAMENTSPROCESSIE 2022
De processie was dit jaar nauwelijks 
groter dan vorig jaar, omdat het processie-
comité een grotere drukte gezien het nog 
altijd prominent aanwezige coronavirus 
niet verstandig leek. Overigens betekent 
dit voor de processie van volgend jaar niet 
veel goeds, want ook dan zal er corona 
zijn. Maar ondanks alles was er dit jaar 
wel meer inbreng van buiten Kwaden-
damme, door vredesduiven en koorleden 
uit Ovezande en de organist uit ’s-Hee-
renhoek. Volgens pastoor Paul Verbeek 
is het voor parochianen uit de verschil-
lende kernen in de Zak van Zuid-Beve-
land van eminent belang om meer samen 
te werken, want anders kan de vrees 
bewaarheid worden dat er over pakweg 
vijf jaar hier ten lande geen katholieke 
kerken meer bestaan. Naar analogie van 
het voorgelezen verhaal over de won-
derbare broodvermenigvuldiging moet 
dit kunnen lukken, want volgens dit ver-
haal konden de leerlingen van Jezus met 
slechts vijf broden en twee vissen een 
menigte van duizenden mensen voeden.
Het processiethema was dit jaar ‘Geef ons 
de vrede’. Dat was een prangend thema, 
want de oorlogszucht van de machtigste 
dictators lijkt in deze tijd steeds groter te 
worden. In de mis na de processie werd 
daarom veelvuldig om vrede gebeden, 
en als teken van vrede werden tijdens de 
processie bij het monument voor de in de 
Tweede Wereldoorlog gesneuvelde ver-
zetsstrijder Andrie de Koning vier witte 
vredesduiven vrijgelaten. Ter nagedach-
tenis aan de plaatselijke burgerslachtof-
fers door deze oorlog trok de processie 
daarna ook over het kerkhof langs het 
grote oorlogsmonument. Daarna werd het 
tijd om snel de kerk binnen te gaan, want 
door de zachte maar gestage regen kon 
zelfs onder het baldakijn niemand droog 

Ook in Kwadendamme gedenken we 
dan de oorlogsslachtoffers en het is een 
goede traditie dat we daarbij letterlijk en 
figuurlijk stil staan op het kerkhof, bij het 
oorlogsmonument. De felle gevechten 
die plaatsvonden in het najaar van 1944 
troffen veel parochianen: vele gewonden 
en helaas ook een aantal dodelijke slacht-
offers, in het bijzonder het gezin Franse.
Voorzitter Sjaak Uitterhoeve memoreerde 
in zijn toespraak deze slachtoffers en 
de heftige tijd van toen, ook plaatste hij 
bloemen. De ruim twintig aanwezigen 
waren onder de indruk, ook en vooral van 
de verhalen van de twee aanwezigen die 
zelf de oorlog hadden meegemaakt en 
hun herinneringen hadden aan die zware 
dagen in oktober 1944. Het is onvoor-
stelbaar dat we in onze tijd opnieuw 
geconfronteerd worden met zoveel oor-
logsgeweld op relatief korte afstand. Deze 
zorgen sprak Sjaak ook uit, we waren er 
allemaal stil van. Zoals gewoonlijk klonken 
de Last Post en het Wilhelmus, hoog 
uit de klankgaten van de kerktoren, zo 
mooi gespeeld door Eric Remijn. Het was 
kortom een gedenkwaardig moment.

Tekst Rita Audenaerd, foto Jan Strooband

GOSPELVIERING 2022
Drie jaar geleden was het alweer dat er 
in Kwadendamme een gospelviering zijn 
mocht, en wat hebben we het gemist. Al 
een kwartier voor tijd zat de kerk hele-
maal vol, met mensen uit Kwadendamme, 
de wijde omgeving, en met gasten van het 
achtentwintigste bluesfestival. Net als in 
2019 werd er gezongen door gospelkoor 
Elijah onder leiding van de super-enthou-
siaste dirigente Trea Kuijsten en onder 
begeleiding van de ons inmiddels bekende 
toetsenvirtuoos Govert van der Kolk. Het 
werd een mooi, meeslepend en gezellig 
meezingconcert met alleen blije gezichten, 
ook bij de bezoekers. Pastor Rens Stob-
belaar bracht een eigen vertolking van 
de bekende negentiende eeuwse gospel-
song ‘Nobody knows the trouble I’ve 
seen’ en ook dit nummer werd al snel door 
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blijven. Vanwege het weer moest ook de 
ontmoeting met een hapje en een drankje 
na afloop binnen plaatsvinden. Maar 
ondanks alles was de sfeer uitstekend en 
bleek de het hele middagprogramma alles-
zins de moeite waard te zijn geweest.

KAART NAAR ARCHIEF
In het archief 
op de zolder van 
het parochie-
huis zoekend 
naar informatie 
over bevrijdings-
jaar 1944 trof ik 
daar een platte-
grond aan van 
de voormalige 

H. Bonifaciusparochie uit 1933. Dit bleek 
een heel gedetailleerde kaart te zijn van 
het gehele grondgebied van de voormalige 
gemeenten Hoedekenskerke (waartoe ook 
Kwadendamme werd gerekend), Baar-
land, Oudelande, Nisse, ’s-Gravenpolder 
en ’s-Heer Abtskerke. Daar de inrichting 
van dit gebied pas werkelijk is veranderd 
door de herverkaveling na de watersnood 
van 1953, toont deze kaart veel informatie 
uit de tijd daarvóór. Zo zijn de twee kleine 
schorren waar op 26 oktober 1944 de 
Schotse bevrijders vanuit Terneuzen aan 
land gingen, Amber Beach bij Baarland 
en Green Beach bij Hoedekenskerke, er 
duidelijk op aangegeven. Verder zijn alle 
wegen en dijken op de kaart voorzien van 
een naam, die in deze tijd onherkenbaar 
veranderd kan zijn. Zo wordt bij Kwaden-
damme melding gemaakt van de Pappot-
scheweg en de Plattedijk, een dijk die in 
het kader van de herverkaveling werd 
afgegraven.
De fysieke toestand van de kaart was 
echter bepaald zorgwekkend. Vocht-
werking had de kartonnen rug inmiddels 
doen kromtrekken, en door inwerking 
van schimmels begon de oorspronke-
lijk witte achtergrond hier en daar bruine 
vlekken te vertonen. Het was meteen dui-
delijk dat deze bijzondere kaart alleen van 
de vergankelijkheid kon worden gered 
door haar te laten conserveren door een 

professionele archiefdienst. Met goed-
keuring van de eigenaar ervan, de huidige 
H. Pater Damiaanparochie, is de kaart 
daarom overgedragen aan het Zeeuws 
Archief in Middelburg. Men gaat daar 
de inwerking van vocht en schimmel 
afremmen en mogelijk zelfs geheel 
teniet doen, zodat de kaart nog lange tijd 
bewaard kan blijven en kan dienen voor 
allerlei geografisch en historisch onder-
zoek naar de oostelijke helft van de Zak 
van Zuid-Beveland. Bovendien heeft 
het archief aangegeven dat de kaart zal 
worden gedigitaliseerd en als zodanig niet 
alleen aan de H. Pater Damiaanparochie 
ter beschikking zal worden gesteld (in 
afgedrukte vorm), maar via internet in feite 
aan de hele wereld.

Tekst Hans de Vos, foto’s Jan Strooband

OPTREDENS IN MUZIEKPAVILJOEN
Vorig jaar op zondag 29 augustus orga-
niseerden we samen met de medewer-
kers van de kerk een prachtige middag 
met The Juke Joints op het podium in de 
sfeervolle tuin achter het parochiehuis in 
Kwadendamme, en iedereen was het er na 
afloop over eens dat dit zeker navolging 
verdiende. Dat gaat dan ook gebeuren, en 
voor dit jaar staan er de volgende 
middagen gepland die jullie wellicht al in 
je agenda willen noteren.
Op zondag 14 augustus speelt The Blue 
Clay onder energieke aanvoering van gita-
rist/zanger en accordionspeler Wouter 
Verhelst. The Blue Clay speelt akoestische 
blues, folk en texmex. Zondag 25 Sep-
tember is er een mooie zomerafsluiting 
met The Juke Joints met hun stomende 
mix van blues, rock’n’roll en zydeco.
Het terrein is open vanaf 14.00 uur en 
de band speelt vanaf 15.00 tot ongeveer 
18.00 uur. Frietkar aanwezig en bar open 
tot 19.00 uur. De toegang is geheel gratis, 
maar er wordt een rondje gedaan met de 
collectezak voor jullie vrijwillige bijdrage 
om deze middag organisatorisch mogelijk 
te maken.

Peter Kempe en Kees Wielemaker

GRAFRECHTEN
Binnen het parochiebestuur is overeenge-
komen voortaan bij een begrafenis op het 
kerkhof een éénmalige heffing voor het 
grafrecht in rekening te brengen. Deze is 
dan geldig voor een periode van veertig 
jaar. Na het verlopen van deze termijn 
is het niet meer mogelijk de grafrechten 
te verlengen. U krijgt dan ook geen nota 
meer toegestuurd. Het graf wordt na deze 

veertig jaar niet geruimd, maar blijft staan 
tot het moment dat ruimtegebrek de paro-
chie dwingt om een gedeelte van het 
kerkhof opnieuw te gebruiken. Pas dan 
wordt het graf geruimd. De geschiedenis 
leert dat de graven op ons kerkhof gemid-
deld 60 á 70 jaar blijven liggen.
De grafrechten stellen ons in staat om het 
kerkhof te onderhouden, zodat voor u de 
gedachtenis aan uw dierbaren zo goed 
mogelijk bewaard blijft. Dit gebeurt door 
een aantal vrijwilligers. Helaas moeten we 
constateren dat dit aantal kleiner wordt en 
de verwachting is dat het in de toekomst 
er niet beter op zal worden. We moeten 
dus efficiënter gaan werken. Bovendien 
kleven er aan het oude systeem veel admi-
nistratieve tekortkomingen. Nabestaanden 
verhuizen zonder dat de parochie hiervan 
in kennis wordt gesteld, familieverhou-
dingen veranderen, wie eens verantwoor-
delijk was, wil of kan het niet meer en een 
nieuwe verantwoordelijke is niet bekend. 
Kortom, voor de administrateur wordt het 
steeds moeilijker om het aanspreekpunt 
voor een bepaald graf terug te vinden.

Jan Braat, begraafadministratie

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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LIEF EN LEED  
 
Op 5 mei is overleden mevrouw Maria 
Boonman-Raas. De crematie vond plaats 
op 11 mei te Goes.
 
Op 16 mei is mevrouw Betsie Grim-Van den 
Dries overleden. De uitvaart en begrafenis 
op ons kerkhof vonden plaats op 21 mei.
 
Op 24 mei is mevrouw Anthonia Cornelia 
Uitterhoeve-Traas overleden. De crematie 
in familiekring vond plaats op 31 mei.
 
Op 30 mei is Petronella Gerarda Raas 
overleden. De uitvaart met daar aanslui-
tend de begrafenis op ons kerkhof vonden 
plaats op 4 juni.

HELAAS
De parochiekern Lewedorp heeft besloten 
om vanaf juli de zaterdagavondvieringen 
te laten vervallen. De opkomst voor deze 
kerkdiensten waren zo teleurstellend dat 
we hiervoor besloten hebben. 
Dus ieder 2e weekend van de maand is er 
in onze kerk helaas geen dienst meer.

TERUGBLIK ELIGIUSVIERING

Op zondag 12 juni was de kerk goed bezet 
( bijgewoond door een kleine 100 mensen) 
voor de jaarlijkse (cluster) Eligiusviering. 
Tijdens deze dienst was er aandacht voor 
de communicanten en de vormelingen. 
Richard en Charlotte (de begeleiders van 
de projecten hiervoor) vertelden samen 
met de kinderen wat ze gedaan hadden en 
wie ze waren. Uit de clusterkernen waren 
lectoren en misdienaars/acolieten om de 
dienst eenheid te geven. Ons eigen Eligius-
koor en Con Dios o.l.v. Jolanda Nagelkerke 
verzorgde samen de liedjes. Op het laatst 
werd pastor Tom Brooijmans nog even in 
het zonnetje gezet en toegezongen omdat 

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 7 juni 2022 is Marcello Aguzzi uit Yer-
seke op 72-jarige leeftijd in het ziekenhuis 
te Goes overleden. Op 13 juni 2022  hebben 
we in de kerk te Hansweert afscheid van 
Marcello genomen, waarna hij is begraven 
op de R.K. afdeling van de Algemene 
Begraafplaats te Yerseke.

GOEDE DOELENACTIE 
Elk jaar is er op 
school een acti-
viteit, waarbij 
we geld ophalen 
voor een goed 

doel. We vinden het belangrijk dat kin-
deren ook leren om iets te geven en te 
doen voor een ander. Ook krijgen ze infor-
matie over de instantie(s) waar het geld 
naar toe gaat. Woensdag 11 mei hielden 
we daarom een sponsorloop. Alle kinderen 
zorgden van tevoren voor sponsoren 
en liepen op de dag zelf zoveel moge-
lijk rondjes. Het geld gaat dit jaar naar 2 
instanties:
Imani is een stichting in Kenia die zorgt 
voor kinderen die geen thuis of huis 
hebben of waar ouders niet goed voor 
hun kinderen kunnen zorgen. Imani helpt 
verlaten baby’s en kinderen en bieden ze 

hij op deze dag ook jarig was. Het was een 
fijne en gezellige viering met dank aan de 
kernen Heinkenszand en ‘s-Heerenhoek.

CAMPINGVIERING 

Zondag 26 juni vierden we de jaarlijkse 
openluchtviering op camping Buitenhof aan 
de Dekkersweg. De oecumenische viering 
werd voorgegaan door Mathilde Meulen-
steen. De viering was georganiseerd door 
Het Vierhuis en de H. Eligius parochiekern. 
We mochten 90 bezoekers verwelkomen. 
Er was kindernevendienst, die goed werd 
bezocht. 

De zang werd verzorgd door Con Dios, die 
weer passende liederen behorend bij het 
thema: Zoeken naar nieuwe wegen,  ten 
gehore bracht. De collecte was bestemd 
voor Stichting Vluchtelingenwerk, in het bij-
zonder voor de vluchtelingen op Lesbos
Het was droog en aangenaam weer, zodat 
we buiten konden zitten.
Na afloop was er tijd voor gezellig samen 
zijn, onder het genot van een kopje koffie.

WIJ ZIJN ER EVEN NIET
In juli en augustus draaien we geen kinder-
nevendienst en crèche. 
Vanaf september starten we weer op elke 
eerste zondag van de maand.

Hopelijk zien we weer wat meer kinderen 
verschijnen op zondag 4 september. De 
laatste maanden konden we de kinderen op 
1 hand tellen of ging de kindernevendienst/
crèche zelfs helemaal niet door (geen kin-
deren).
Fijne vakantie en tot 4 september!

Werkgroep kindernevendienst

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN
18 juli parochiekernvergadering 19.30 uur.

Lewedorp * H. Eligiuskerk Oost-Zuid Beveland 
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Uitvaartzorg Peter Butler
Voor een ppeerrssoooonnlliijjkkeebegeleiding bij een uitvaart

Uitvaartzorg Peter Butler
Benonistraat 3,

4421 DN Kapelle
tel. 0113-340381

Stiltehuis
Kitskinderscheweg 1 

4421 PJ Kapelle
info@uitvaartpeterbutler.nl

www.peterbutler.nl

Afscheid 
nemen doen 
we samen.

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

Richard Ensing

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

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

onderwijs, voeding en zorg.
Vluchtelingenhulp Reimerswaal zorgt 
op dit moment voor de vluchtelingen uit 
de Oekraïne. Inmiddels zijn er twee taal-
klassen gestart in Yerseke, waar de kin-
deren van 6-12 jaar uit Reimerswaal 
opgevangen worden. 

IKC de Horizon Rilland

BLOEMENPOT
De bloemenpot heeft in de maanden april 
en mei tezamen € 34,75 opgebracht.
Namens de bloemengroep hartelijk dank.

OECUMENISCHE BUITENVIERING
Op zondag 14 augustus wordt er in samen-
werking met de Hervormde Gemeente 
Hansweert/Schore weer een oecumeni-
sche buitendienst gehouden op het veldje 
naast het jeugdhonk aan de voorhaven. 
De buitendienst begint om 9.30 uur en 
voorgangers zijn pastor Alida van Veld-
hoven en pastor Erik Tramper. Het thema 
is: vertrouwen in de toekomst.
Als het mogelijk is graag een eigen stoeltje 
meenemen. Na afloop is het onder het 
genot van kopje koffie, thee of limonade 
tijd voor een gezellig samenzijn.

OECUMENISCH MISSIONAIR  
PIONIEREN IN HANSWEERT
Tijdens de jaarlijkse oecumenische open-
lucht viering op zondag 8 augustus 2021 
ontstonden spontane gesprekken over hoe 
we als 2 geloofsgemeenschappen in Hans-
weert elkaar meer dienstbaar kunnen zijn.
De protestantse kerk is in 2019 buiten 
gebruik gesteld en we weten nu ook dat het 
RK. Kerkgebouw in 2023 van de eredienst 
zal worden onttrokken. We beseffen dat dit 
zorgt voor onzekerheid over de toekomst 
van het geloofsleven in Hansweert.
Ondanks de sluiting van het kerkge-
bouw willen we graag bereiken dat de RK 
gemeenschap in Hansweert zich gedragen 
weet naar de toekomst. We willen hen per-
spectief bieden en we willen Gods hulp 
daarbij vragen. We weten dat het verlangen 
is om als RK gemeenschap met elkaar ver-
bonden te blijven.
Door een hechtere samenwerking met onze 
protestantse broeders en zusters kunnen 
we in aangepaste vorm meer bereiken om 
ons geloof levend te houden.
De eredienst zal niet meer in het kerkge-
bouw kunnen plaatsvinden, maar voor de 
pastores en het bestuur van de parochie is 
er alles aan gelegen om aanwezig te blijven 
en oplossingen te zoeken om het geloof 
vorm te blijven geven.
Wat is nu een pioniersplek?

Een pioniersplek is een nieuwe vorm van 
kerkzijn, die nog meer aansluiting zoekt bij 
de huidige tijd en samenleving, met de Bij-
belse boodschap als fundament. In feite 
ligt dit in het verlengde van de missionaire 
en synodale richting van de R.K. kerk op dit 
moment. Het pionier zijn en missionair zijn 
zetten ons op weg naar oplossingen voor 
de kwetsbaarheden van de kerk in deze tijd.
Inmiddels is een enthousiaste oecumenisch 
initiatiefgroep ontstaan, die nu 8 mensen 
telt en maandelijks bij elkaar komt om de 
gemaakte plannen uit te werken.
Het streven is om medio 2023 een gedegen 
onderzoek naar de mogelijkheden voor een 
op te richten pionierskerk in Hansweert. Dit 
onderzoek wordt voor het grootste gedeelte 
uitgevoerd onder de bevolking van Hans-
weert en mensen die nauw betrokken zijn 
bij Hansweert. Hierbij willen we dichtbij 
het gevoel en de beleving van de mensen 
blijven. Het onderzoek moet ons leren op 
welke manier we het dorp als oecumeni-
sche pioniersplek dienstbaar kunnen zijn. 
De eerste maanden hebben we geïnves-
teerd in het samen formuleren in een visie 
en een doel. Onze gezamenlijk geformu-
leerde visie is: vanuit een gezamenlijke roe-
ping en oecumenisch navolgen van Jesus 
Christus willen we het Goede doen voor de 
inwoners van Hansweert. Als initiatiefgroep 
willen we ons sterk maken om samen naar 
nieuwe wegen te zoeken.
Vanaf het begin hebben we het Bisdom 
en de Classis Delta van de PKN op de 
hoogte gesteld van ons verlangen en zijn 
er gesprekken gevoerd met hun vertegen-
woordigers: zowel diaken Egbert Bornheim 
als Ds. Arie van der Maas ondersteunen 
ons initiatief en zijn bereid ons te helpen 
waar mogelijk.  

De volgende stap 
in het project is 
het interviewen 
van de mensen 
uit het dorp. We 
beginnen dus met 
luisteren…..

Luisteren  naar elkaar, luisteren naar de 
mensen in Hansweert. Luisteren om dienst-
baar te kunnen zijn. We hopen u regelmatig 
op de hoogte te houden van de ontwik-
kelingen. En natuurlijk kunt u ook steeds 
vragen stellen aan de leden van de initia-
tiefgroep. 
Namens de PKN en RK leden van de initi-
atiefgroep:
 

Eddy van Daele, John Jansen, Lauran de 
Winter, Angela Koole, Andries den Hol-

lander, Ko de Visser, Gilbert van Noorden 
en Erik Tramper.

* O.L.V. Onbevlekt Ontvangen-kerk Hansweert
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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

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

anderen nog 
niet. Daarom 
willen wij graag 
via deze weg 
iedereen har-
telijk bedanken 
voor hun bij-
drage groot of 
klein tijdens 

ons kerkelijk huwelijk op 10 juni jl. Zowel 
pastoor Paul Verbeek als wijzelf hebben 
het enorm gewaardeerd dat er zoveel 
mensen getuigen wilden zijn van dit bij-
zonder moment. Dankzij jullie hebben wij 
een onvergetelijke viering gehad.” Pieter 
en Corine Vette-Priem

WISSELING IN PAROCHIEKERN-
COMMISSIE
In de vergadering van 21 maart hebben 
we afscheid genomen van Jeannette van 
Beek. Bijna 26 jaar is Jeannette actief 
geweest in de parochievergadering en 
aansluitend in de parochiekerncommissie. 
Ze heeft heel veel bijgedragen aan het 
kerkelijk leven in onze parochie(kern). We 
kennen haar als betrouwbaar, alles tot in 
de puntjes geregeld, zeer nauwgezet. Vele 
jaren was ze samen met anderen actief bij 
de kindernevendienst. En ook nu nog is ze 
veel in de weer voor de kerk, als trekker 
van de werkgroep Bloemendames, als 
trekker van de werkgroep Kerkpoetsers, 
als trekker van de Werkgroep Tentoon-
stellingen. De laatste tentoonstelling over 
Iconen was maar liefst de 17e expositie. 
Verder was en is Jeannette een trouw 
koorlid bij Pius X. Na de lange periode 
als lid van de parochie(kern)commissie 
wilde Jeannette hier graag mee stoppen. 
We zijn heel dankbaar dat ze haar andere 
taken als vrijwilliger wel blijft doen. In 
haar laatste vergadering bij de parochie-
kerncommissie hebben we haar bedankt 
voor haar enthousiasme en inzet en haar 
in de bloemen gezet.
De vergadering na het afscheid van 
Jeannette hebben we in de parochie-
kerncommissie Marco van Ee uit Kapelle 
welkom geheten als nieuw lid. We zijn 
blij dat Marco mee gaat doen in de paro-
chiekerncommissie en wensen hem daar 
een mooie tijd toe. Mooi dat we op deze 
manier op sterkte blijven. Er zijn immers 
best veel (belangrijke) zaken die op de 
parochiekern afkomen. Dan is het goed 
om met een grote groep mensen te kunnen 
kijken wat de beste strategie is, hoe we 
alles het beste concreet aanpakken en 
gezamenlijk de verantwoordelijkheid 
kunnen dragen.

Ad Schenk

LIEF EN LEED

GEDOOPT
Tijdens de Klomppopviering op het fes-
tivalterrein, op zondag 29 mei, is Lot 
Rina Door gedoopt. Zij is geboren op 10 
februari, en is dochter van Patrick Willem 
Cornelis Remijnse en Leenke Rentmeester.

GEHUWD
Op vrijdag 10 juni werd in de katholieke 
kerk van Ovezande het huwelijk van Pieter 
Willem Vette en Cornelia Apolonia Priem 
gevierd. Het koor Oal In luisterde deze 
feestelijkheid muzikaal op. Het bruidspaar 
zelf verwoordt de viering aldus:
“Sommigen hebben wij reeds gesproken, 

Ovezande * O.L.V. Hemelvaartkerk
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hebben ons veel geleerd vanuit het boekje 
“Blijf dit doen“. We waren met elf com-
municanten uit verschillende dorpen, die 
hun communie deden. Ik kwam samen 
met mijn vriendin Britt Boonman vanuit 
Ovezande naar de druk bezochte com-
munie dienst. Samen met onze ouders zijn 
we die dag vroeg naar de kerk van Hein-
kenszand gegaan voor de foto’s en ik was 
zelfs 's ochtens bij de kapper. Het was 
een speciale dag. Er waren veel families 
en vrienden van iedereen, die dit met ons 
wilden vieren. Na de dienst hebben we bij 
mij thuis in de tuin feest gevierd met z’n 
allen. Ik wil nu ook misdienaar worden om 
de pastoor te helpen tijdens de kerkdienst.
Groetjes

Ellen van Loenhoud

DE BYZANTIJNSE VIERING

Naar aanleiding van de tentoonstelling 
over iconen heeft de werkgroep con-
tacten kunnen leggen met liturgische 
specialisten in Noord-Brabant en België. 
In de oosters-orthodoxe kerken en de 
Grieks katholieke kerken die met Rome 
verbonden zijn, noemt men de mis 'de 
Goddelijke Liturgie'. De eredienst is in de 
vierde eeuw na Christus vastgelegd door 
de heilige Johannes Chrysostomus, des-
tijds patriarch van Constantinopel. Deze 
stad werd ook wel Byzantium genoemd, 
en daarom spreekt men ook wel van de 
Byzantijnse ritus.
Sommigen van ons woonden destijds wel 
eens dergelijke vieringen bij op 's-Heeren-
hoek, toen pater Paul Van Luffelen daar 
woonde. De pater volgde de ritus in grote 
lijnen wel, maar sloeg toch ook wel eens 
stukjes over om binnen het uur te blijven. 
Dat was hier niet het geval. We kregen het 
volledige programma, wat bijna een kleine 
twee uur duurde. Er zijn veel herhalingen. 
De voorbeden worden talloze keren over-
gedaan. Maar omdat alles gezongen 
wordt, behalve de preek, verveelt het niet. 
Diaken Wim Tobé had bijna nog meer te 
doen dan pastoor Ton Sip.
Muzikale medewerking werd verleend 
door het koor Angelskij Sobor uit Gent. 
Onze eigen acolyten wekten ijverig 
mee, en hebben er in 1 keer heel veel 

DAMIAANPRIJS 2022 GAAT NAAR (W)
ARM-KRACHT

De nominatie van de Dorpsmoestuin Ove-
zande voor de Damiaanprijs was een hele 
eer. Op 8 mei was in de Sint Antoniuskapel 
in Leuven de uitreiking van de Damiaan-
prijs 2022, een prijs uitgereikt door de 
paters van de Heilige Harten en Damiaan 
Vandaag. Dit voor een groep of organi-
satie die zich in de geest van Damiaan op 
bijzondere wijze onderscheidt door inzet 
en engagement voor kwetsbare mede-
mensen, die uit de boot vallen en niet echt 
of te weinig meetellen in de maatschappij.
Gememoreerd werd dat alle laureaten 
geweldige initiatieven zijn die Damiaan-
waardig zijn. Uit een tiental nominaties is 
(W)arm-kracht uit Vilvoorde gekozen, een 
project voor bestrijding van armoede en 
eenzaamheid. Met een afvaardiging van 
de Dorpsmoestuin en de RK-kerk waren 
we aanwezig bij de uitreiking. Uiteraard 
hebben we nog een bezoek gebracht aan 
de crypte van Pater Damiaan.

Ad Schenk

1E HEILIGE COMMUNIE
Ik ben Ellen van Loenhoud. Op 14 mei heb 
ik mijn eerste heilige communie gedaan. 
Het was een prachtige dag. Met veel ple-
zier heb ik de communielessen gevolgd. 
Pastor Alida, Annemieke en Charlotte 

19



gezongen van “Lang zal ze leven”
Wat zeker ook aandacht verdiende, was 
de prachtige doopschaal, gemaakt door de 
opa van Lot en Soof, een glaskunstenaar. 
Hoewel de dienst een beetje lang duurde, 
was het toch weer geslaagd. De jongelui 
van De Klomp hadden de koffie klaar met 
een lekkere koek er bij. Hartelijk dank voor 
hun ruime medewerking.

Corrie de Baar

DE MOBIELE KAPEL IN ACTIE

Tijdens het Straatfestival op zondag 29 mei 
en bij de Dag van het Landschapspark op 
zaterdag 4 juni hebben we met de kapel 
meegedaan. Bij het straatfestival was de 
handpop Damiaantje een heuse publiek-
strekker, zeker voor de jonge bezoekers. 
Velen waren aangenaam verrast door de 
kapel en staken graag een kaarsje op. Dit 
alles leidde tot interessante gesprekken.

PINKSTEREN OP HANSWEERT
Pinksteren viel samen met de eerste 
zaterdag van de maand, en daarom was het 
een jongerenviering met zang van Oal In. 
Bijgevolg had het koor Pius X die zondag 
een vrije ochtend. We konden van de gele-
genheid gebruik maken door voor het eerst 
sinds jaren weer "uit" te gaan zingen. We 
vierden dit hoogfeest met de parochiekern 
van Hansweert, die met Ovezande en Kwa-
dendamme in de Cluster Zuid zit.
We pasten met dertien zangers maar ter-
nauwernood op de krappe balustrade bij 
het orgel. Met de kort geleden nog ver-
plichte anderhalve meter was dit niet 
mogelijk geweest. Maar nu konden we 
mooi de eerste twee gedeelten van de 
zeer toepasselijke Mis van de Heilige 
Geest, de lofzang 'Veni Sancte Spiritus' 
en diverse goed bekende liederen zingen. 
Pastor Alida van Veldhoven ging voor. Het 
trof ons weer hoe een mooi kerkgebouw 
het is, en hoe netjes het schoongemaakt 
en versierd was.
Na de koffie gingen we op ons gemak 
naar Wemeldinge. In de coronatijd hebben 
we bijna geen uitgaven gehad. Zodoende 
zat er voldoende geld in de kas voor een 
gezellige en smakelijke lunch. We gingen 
naar Casco, onderaan de zeedijk bij de 

oude sluizen. Tussendoor regende het 
net eventjes niet, en wie wilde, kon even 
boven naar het water van de Ooster-
schelde gaan kijken. Zo hadden wij een 
heel geslaagd Pinksterfeest.

Marinus Bierens

BEDEVAART NAAR BEAURAING
Op zaterdag 11 
juni waren de 
misdienaars en 
acolieten uitgeno-
digd door pastoor 
Paul Verbeek om 
mee op bede-
vaart naar Beau-
raing te gaan. 
Daar zouden ze 
mogen dienen in 

de eucharistieviering en bij het lof en de 
ziekenzegen. De misdienaars Bart, Anne 
en Eva en de acolieten Tom en William  
wilden hier wel bij helpen. Zo kunnen we 
terugkijken op een mooie, bijzondere en 
gezellige dag.

LICHTTOCHT VOOR DE VREDE
Inmiddels is het alweer tien jaar geleden 
dat het beeld van Maria ten Hemelopne-
ming in onze veldkapel aan de Oud Ove-
zandseweg is geplaatst, en dat deze kapel 
is ingezegend als Monument van de Vrede 
door pastoor Paul Verbeek. Dit lustrum 
willen we graag samen met u op bijzon-
dere wijze vieren. Op zaterdag 13 augustus 
om 19.00 uur is er een feestelijke eucha-
ristieviering, met als voorganger Paul Ver-
beek. Koren uit ons cluster zullen hierin 
samen zingen. Aansluitend aan de viering 
brengen we Maria in de veldkapel hulde 
met bloemen en brandende kaarsen. We 
vragen haar in onze gebeden om vrede 
voor onze wereld en om steun en kracht 
voor allen die getroffen worden door 
oorlog en geweld. Laten we in deze ‘Licht-
tocht voor de Vrede’ met velen vanuit het 
cluster en de hele regio, Maria in het licht 
en de bloemen zetten. We sluiten af met 
een gezellig samenzijn en drinken koffie 
en thee bij de veldkapel.

Charlotte den Toonder

Ovezande * O.L.V. Hemelvaartkerk

bijgeleerd. Het was niet te zien dat het 
voor hen de eerste keer was. Nu werd ook 
duidelijk dat de iconen een plaats innemen 
in de liturgie. Ze worden keer op keer 
bewierookt. De kerk zag er even uit als 
een oosterse kerk, en rook als een oos-
terse kerk, want zij gebruiken een ander, 
zoeter en kruidiger soort wierook.
Maar in de huidige omstandigheden kwam 
ook de oorlog in Oost-Europa dichtbij. 
Dit is de manier van vieren die aan beide 
kanten van het front gebruikelijk is. De 
ingewikkelde situatie van de kerken in de 
Oekraïne speelt een grote rol bij het con-
flict. Bij die herhaalde voorbeden wordt 
steeds maar geroepen "In vrede bidden wij 
de Heer". Dan bidden ze "Dat wij bevrijd 
mogen blijven van alle rampen, geweld, 
nood en gevaar". Je vraagt je af: wat ver-
staan ze daaronder aan weerszijden van 
de grens. Moge het hun gegeven zijn, 
wanneer de wapens eindelijk zwijgen, dat 
ze tot de kern van de boodschap geraken.

Marinus Bierens

KLOMPPOPVIERING

Het festival van soos De Klomp kon na 
twee corona-jaren gelukkig weer door-
gaan, en zo ook de kerkdienst op 29 mei. 
Het weer zag er nog niet goed uit die och-
tend. De kosters en ijverige vrijwilligers 
hadden een festivaltent omgetoverd tot een 
mooie kerk. Compleet met reisaltaar, kruis-
beeld kaarsen, prachtige bloemen en een 
Mariabeeld. Tegen aanvangstijd begonnen 
de stoelen bezet te worden om uiteindelijk 
tot de laatste plaats bezet te zijn.
Het duo Sense kwam voor de muzi-
kale omlijsting zorgen met het thema “A 
brighter day”. Na een paar geluidstesten 
kon het feest beginnen. Pastor Alida stond 
al te popelen. Heel lief en ontroerend was 
de stoet kindertjes met veldbloemen voor 
Maria. De viering was ook op de kinderen 
gericht. Er zou een doopsel plaatsvinden: 
dat van Lot Remijnse. Haar mooie foto 
sierde de voorkant van het liturgieboekje. 
Haar zusje Soof was ook gedoopt tij-
dens de Klomppopviering van enige jaren 
terug. De kinderen hadden een cadeautje 
gemaakt voor de dopeling. Er werd nog 
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BEDEVAART EN VIERING BIJ HET 
VROUWEPUTJE
Op zondag 28 augustus verplaatsen we de 
viering van 9.30 uur naar 11.00 uur, en van 
onze vertrouwde kerk naar het Vrouwe-
putje aan de Oostweg in het buitengebied 
van ‘s-Heer Arendskerke.
Overal in de wereld zijn plaatsen waar 
Maria volgens overleveringen verschenen 
is aan mensen en waar zij boodschappen 
heeft doorgegeven. Volgens de verhalen 
ontsprong op een aantal van deze plaatsen 
een bron. Zo ontstonden bedevaarts-
plaatsen. De bekendste, zoals Lourdes en 
Fatima, trekken jaarlijks honderdduizenden 
bezoekers. Dankzij wonderbaarlijke gene-
zingen van zieken en steun die mensen 
ontvangen, worden deze plaatsen als 
heilig beschouwd.
Ook in Zeeland kennen we meerdere bede-
vaartsplekken waar mensen vroeger naar 
toe liepen voor genezing of om boete te 
doen. Zo zijn er over het Vrouweputje ver-
halen en legenden bekend. Maria zou bij 
de bron zijn gezien en er zouden er mensen 
genezen zijn door het zuivere water. Engel 
Rentmeester werkte toen hij 17 jaar oud 
was (in 1937) in de buurt van het Vrouwe-
putje. Volgens hem was er in die tijd een 
paard met een kapot been: "Daar hebben 
ze water op gestreken dat uit het Maria-
putje kwam, en het was zo genezen."
Als parochiekern met Maria als patrones 
leek het ons goed om het Vrouweputje een 
keer centraal te stellen. Het wordt een vie-
ring om 11.00 uur met voorganger Rens 
Stobbelaar. Voor zitplaatsen wordt gezorgd. 
De collecte tijdens de viering is bestemd 
voor de Stichting het Vrouweputje. Voor-
afgaand aan de viering gaan we op bede-
vaart naar het Vrouweputje. Dat kan al 
wandelend, fietsend of per auto.
De wandelaars verzamelen om 9.00 uur 
voor onze kerk en rijden met auto’s naar 
een goede parkeerplaats. Zij wandelen 
daarna zo’n 4 km via een mooie route naar 
het Vrouweputje. Na afloop wandelen we 
als de groep via een andere route terug 
naar de auto en wordt u weer netjes naar 
de kerk gebracht. De fietsers vertrekken 
ook om 9.00 uur bij de kerk en rijden een 
route van ongeveer 15 km. Na afloop  
weer via een andere route weer terug 
naar de kerk.
Wilt u of kunt u niet wandelen of fietsen, 
geen probleem: ook vervoer met de auto is 
mogelijk. Graag verzamelen om 10.15 uur 
bij de kerk. Uiteraard wordt u na afloop 
weer netjes naar de kerk gebracht.
U wordt verzocht om een eigen lunch-
pakket mee te nemen. Na afloop van de 
viering, tegen 12 uur, gaan we samen 
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samen op prachtige terrein van het Vrou-
weputje picknicken. Voor (choco)melk en 
thee wordt gezorgd. Rond 13.00 uur ver-
trekken we weer, zodat we zeker om 15.00 
uur weer in Ovezande zijn.
Voor wie wil meerijden voor de bedevaart 
al wandelend of per auto, graag even 
melden via rk.ovezande@zeelandnet.nl of 
via Ad Schenk, telefoon 06 - 24 72 28 05. 
Mocht het weer absoluut niet meewerken, 
dan vindt de viering om 11.00 uur in onze 
eigen kerk plaats. Blijf op de hoogte via 
www.rkovezande.nl onder Nieuws, of bel 
06-24 72 28 06. Uiteraard is iedereen: jong, 
oud en ertussen in, wel of niet uit Ove-
zande, van harte welkom om mee op bede-
vaart te gaan!

OVEZANDE HAPT EN STAPT
Op 10 sep-
tember is er 
Open Monu-
mentendag 
met als thema: 
duurzaamheid. 
We geven hier 

op verrassende wijze aandacht aan het 
achtste werk van Barmhartigheid: de zorg 
voor de schepping. Onze kerk is open van 
13.00 tot 17.00 uur voor bezoekers. Maar 
dat is lang niet alles….
Tegelijkertijd is er een DOE en BELEEF-
activiteit ten behoeve van de Voedsel-
bank en Dorpsmoestuin: Ovezande Hapt 
en Stapt. Het is een activiteit voor jong en 
oud. Er kan vanaf 13.30 uur gestart worden 
vanaf de kerk. Met uw deelnemerskaart 
doet u al wandelend mee met een groene 
fotopuzzeltocht, waarbij u onderweg proe-
verijtjes en groene opdrachten tegen 
komt. Uiteraard komen we in de Dorps-
moestuin en de vlinderidylle, maar er zijn 
nog meer verrassende plekjes.
Rond 15.30 uur verwachten we iedereen 
weer terug bij de kerk. Dan sluiten we 
Ovezande Hapt en Stapt samen af met een 
gezellig samenzijn waarbij pannenkoeken, 
wafels en een drankje te koop zijn.
Een routekaart met alle proeverijen inbe-
grepen kost € 2. De opbrengst hiervan is 
voor de voedselbank en dorpsmoestuin. 
Met Ovezande Hapt en Stapt willen we 
iedereen op een leuke manier kennis laten 
maken met alles wat groeit en bloeit in 
onze directe omgeving en tegelijkertijd het 
goede doel steunen.
Uiteraard mogen ook mensen van buiten 
Ovezande in Ovezande komen Happen en 
Stappen. Wees welkom. Meer informatie 
volgt op www.dorpskrantovezande.nl, via 
schoolnieuwtjes en de volgende uitgave 
van Parochienieuws.
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in Portugal, Spanje en Zoutelande. Ze 
woonden op latere leeftijd aan de Nieuwe 
Veste vanwaar Ria nog gemakkelijk naar 
de markt in de stad kon lopen. In haar 
laatste levensfase woonden Ria en Judo in 
‘Het Opper’ in Bruinisse. Daar heeft zij zich 
ten langen leste in geloof over gegeven 
aan haar Schepper. Wij bidden om de eeu-
wige vrede voor Ria en troost en sterkte 
voor Judo, haar echtgenoot, kinderen en 
klein- en achterkleinkinderen.

GEZINSVIERING 
Op zondag 3 juli ontvangen we u graag 
om 10.00 uur voor onze gezinsviering. Het 
thema van de viering, enkele weken voor 
de zomervakantie, is heel toepasselijk 
'Op Reis'. Het wordt weer een bijzondere 
viering met lokale en actuele aspecten. 
Graag tot ziens op zondag 3 juli!

VRIJWILLIGERSAVOND 10 JUNI
Na 4 jaar 
werd het 
weer eens 
tijd om 
onze 106 
vrijwilli-
gers eens 
te trak-

teren op een feestje. Zij werken hard en 
kunnen niet gemist worden. Dan is dit toch 
het minste wat je kunt doen.
De hoge opkomst, 75 mensen, toont aan 
dat dit op prijs werd gesteld.
De Parochie Kern Commissie liet de orga-
nisatie over aan de J’s & E’s. (Jaap, Jan, 
Janneke, Jacolien, Els en Erik) en bij het 
feest zelf sprong de complete commissie 

LIEF EN LEED
De ziekenzalving is in juni toegediend aan 
dhr. H. Hilgers te Zierikzee.

OVERLEDEN
Op 23 mei Ria Kouijzer-Totte uit Zierikzee, 
89 jaar.
Op 31 mei Anton van Zwietering uit 
Zierikzee, 53 jaar.
Op 10 juni Janny Verkaart-Bezuijen uit 
Zierikzee, 82 jaar.

IN MEMORIAM
PETRUS PRAET, 1922 – 2022
Wij hebben afscheid moeten nemen 
van de nestor in onze gemeenschap: 
Peet Praet bereikte de we zeer geze-
gende leeftijd van 100 jaar. Op Witte Don-
derdag ontvingen hij en zijn echtgenote 
Jo het sacrament van de Ziekenzalving, 
de dag daarna – Goede Vrijdag – gaf hij 
zijn geest terug aan zijn Schepper. Een 
markante parochiaan is van ons heen 
gegaan. Op 14-jarige leeftijd kwam hij al 
aan boord van de mosselkotter van zijn 
vader. Peet was de vierde mosselvisser in 
het geslacht Praet. Hij huwde met Jo van 
Velthoven met wie hij meer dan zeventig 
jaar lang liefde en trouw deelde. Hij was 
een harde werker dat mede de kracht van 
zijn karakter gevormd zal hebben. Hij was 
best wel een strenge maar ook goede en 
zorgzame vader voor zijn zeven kinderen, 
waarvan Leon al bij zijn geboorte tot het 
koor der engelen werd geroepen. Een 
meelevende en meewerkende parochiaan 
was Peter in het zangkoor en de toenma-
lige klusgroep. Wij bidden om de eeuwige 
vrede voor hem en troost en sterkte voor 
Jo, zijn echtgenote, zijn kinderen en klein-
kinderen.

IN MEMORIAM 
LENA MARIA LUDOVICA KOUIJZER – 
TOTTÉ, 1933 - 1922
Na haar het sacrament van de Zieken-
zalving te hebben toegediend hebben 
wij afscheid moeten nemen van Ria. Bij 
de bediening gaf zij blijk van een diep en 
doorleefd geloof. In haar spreken maar 
ook in haar bidden en het zingen van haar 
favoriete Marialied O, reinste der schep-
selen. Daarna is zij gestorven. Nog twee 
dagen en zij zou de leeftijd van 90 jaar 
hebben bereikt. Haar liefde en trouw heeft 
zij haar leven lang gedeeld met Judo, 
haar echtgenoot. Samen kregen zij drie 
zonen die zij in liefde en toewijding tot 
volwassenheid hebben gebracht. Nadat 
Judo gestopt was met werken begon voor 
hem en Ria het genieten van het leven. 
Dat bestond vooral in vakantie vieren 
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Parochiekern 
SCHOUWEN-DUIVELAND

ANDERS BETALEN BIJ DE CARITAS
De Caritas 
biedt nieuwe 
mogelijkheden 
om voor de 

collectes te betalen. Zoals u bij de Vaste-
nactie al gezien heeft, kunt u voortaan uw 
bijdrage op een eigentijdse manier geven, 
namelijk via de Givt-app.  
Tot nu toe moest je hiervoor een app 
installeren en allerlei handelingen ver-
richten om te kunnen geven. Vanaf eind 
juni wordt het mogelijk om een QR-code te 
scannen en direct te geven via de u ver-
trouwde bankomgeving. Helaas is deze 
nu nog even niet beschikbaar. Zodra dit 
wel zo is, zal deze achter in de kerk opge-
hangen worden. Wilt u meer informatie of 
uitleg, neem dan gerust contact met mij 
op. Namens de Caritas:

William Harthoorn
0113-655157
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zoals dat in verschillende parochies 
is gebeurd maar kiezen voor een iets 
andere invulling nl. als bezoekers onze 
kerk binnen komen krijgen ze van de sup-
poosten een gebedje en een waxinelichtje 
wat aangestoken kan worden voor in de 
kerk bij Maria en/of Jozef. Bijna iedereen 
heeft vast wel een intentie of gedachte 
waarvoor een kaarsje laten branden nodig 
is. Dat geeft weer wat licht en lucht om 
verder te gaan op onze levensreis.
De data van open kerkdagen zijn 19 en 
26 juli, 16 augustus en 2 september. We 
hopen op aandachtige kerkbezoekers en 
mooie gesprekken. 
HARTELIJK WELKOM!

KBO AKTIVITEITEN
Afgelopen maand zijn er weer diverse 
activiteiten georganiseerd door de KBO.
Er was de gebruikelijke dinsdag-koffieoch-
tend, altijd gezellig en goed bezocht; deze 
keer met aansluitend een lunch gevolgd 
door een zonnige fietstocht over het Dui-
velandse deel van ons mooie eiland.
De klaverjasmiddag met 28 personen, 
weer bedoeld voor een andere groep van 
onze leden.
Het reisje naar de Biesbosch met een 
vaartocht met de Zilvermeeuw en lunch 
aan boord, waar we met een volle bus 
naar toe gingen en iedereen volop genoot.
Gepland staan voor juli en augustus:
2 x geen koffieochtenden.
Inloop woensdagmiddag zoals gewoonlijk.
Zaterdag 30 juli kunnen we eindelijk weer 
een mosselmaaltijd (of saté ) organiseren. 
Daarvoor kunnen leden zich aanmelden bij 
Kees Verkaart.
In september starten we dan weer 
enthousiast met een nieuw, en (hopelijk 
voor elk wat wils ) KBO seizoen.Hierover 
krijgt u op een later tijdstip meer van ons 
te horen.

HAAMSTEDE
Bezinningsexpositie
In de zomermaanden zal er een expositie 
zijn op onze patio van afbeeldingen over 
hongerdoeken. Op dit moment  is er overal 
in de wereld honger. ( Zie het artikel van 
Anne in “Zin in Schouwen “)
Ook ons gebed is hard nodig, daarom 
nodigen we u uit om een moment hierbij 
stil te staan. Tijdens de openingstijden 
kunt u ook uw gebed in de stilte van onze 
kerk tot God richten,
Opening: 
Dinsdag:  11.00 uur tot 14.00 uur
Donderdag:  10.00 uur tot 14.00 uur
Vrijdag:  11.00 uur tot 15.00 uur
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bij, alleen Nico kon er helaas niet bij zijn.
Het werd een gezellig feest. Het thema 
was Hollands en het werd gehouden in 
ons eigen parochiecentrum, wat omgeto-
verd was tot het Willibrordus café. Een oer 
Hollands café, compleet met terras, biljart, 
dart- en sjoelhoek. Natuurlijk ontbrak de 
Hollandse muziek niet.

De leden van de PKC waren de uitba-
ters en zij zorgde ervoor dat niemand iets 
te kort kwam. Zo waren er de gewone 
drankjes, maar ook advocaat met of 
zonder slagroom. Natuurlijk ook pinda’s, 
blokjes kaas, bitterballen, gevulde eieren, 
worstenbroodjes, maar ook rolmopsen. 
Onze pastoor Fons van Hees was er ook 
en hij vertelde en zong over het portaal 
van de basiliek van Sint Servaas in Maas-
tricht. Zo rond de klok van half elf werd 
ikzelf in het zonnetje gezet en werden Els 
en ik toegezongen door alle aanwezigen. 
Heel fijn en mooi. Om 24:00 uur was de 
sluitingstijd van het café en konden we 
terug kijken op een zeer gezellige avond.

Erik Steegmans

OPEN KERKDAGEN IN JULI  
EN AUGUSTUS
Na een gedwongen coronastop zijn er 
nu toch weer genoeg vrijwilligers om de 
kerkdeuren een aantal dinsdagen open te 
stellen voor publiek. Het is altijd druk in 
Zierikzee tijdens de vakantieweken en dan 
is een plekje voor bezinning en stilte even 
een verademing in het zo drukke centrum.
En wij gaan geen straatmissie houden 

Parochienieuws  
een blad dat je 
niet wilt missen

RUBEN DE JONGE  

Heerenstraat 9  
0113 351311 

Www.totaalwonendejonge.nl 

Specialist in PVC vloeren 

23



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

TEAMWACHT
Tel. 06-53637130
bij overlijden van een dierbare of verzoek 
om toedienen sacrament der zieken kunt 
u dit nummer bellen: 24 uur bereikbaar.

VICARIAAT MIDDELBURG
Paul Verbeek, vicaris
Tel: 06-83215322
pverbeek@bisdombreda.nl

EMERITI PASTORES
Harry Buijssen, buijssen@zeelandnet.nl
Tom Brooijmans, tbrooymans@zeelandnet.nl
Paul de Maat, pdemaat@planet.nl

REDACTIE
- Goes Riet Hopmans
- ’s-Heerenhoek Plonie Paree
- Heinkenszand Addie Nelen
- Kwadendamme Hans de Vos
- Lewedorp Tilly van Klooster
- O-Z-Beveland Jeannet Kievit
- Ovezande Marinus Bierens
- Sch-Duiveland Rudy de Maaijer
- Pastoresteam 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 5 komt uit op 
vrijdag 26 augustus.

Kopij voor dit nummer dient op 
zondag 14 augustus te zijn ingeleverd 
via de lokale redactie of bij algemene 

zaken via hoofdredactie.

In dit artikel staat we stil bij het gebouwenbesluit. Hoe bewaren we bij de uitvoering 
daarvan de verbondenheid met elkaar?

SAMENGEDRAGEN VITALITEIT (DEEL 4)

Vlak voor Pasen organiseerde het 
parochie bestuur bijeenkomsten over het 
voorgenomen gebouwenbesluit. In alle 
kernen werden parochianen geïnformeerd 
en gehoord. Victor Slenter schreef erover 
in het vorige Parochienieuws. Het paro-
chiebestuur heeft deze avonden besproken 
en vervolgens het gebouwenbesluit vast-
gesteld. Voor de korte termijn betekent dit 
dat de kerken in Lewedorp, ‘s-Heerenhoek 
en Hansweert gesloten worden. Inmiddels 
kreeg het bestuur toestemming van de 
bisschop hiervoor. Daarmee komt de vol-
gende stap in beeld: de voorbereiding van 
de sluiting van deze kerken. Dat roept ver-
schillende vragen op: wanneer worden de 
kerken gesloten, wat betekent de sluiting 
voor de parochianen, en hoe blijft de paro-
chie aanwezig in de kernen waar de kerk 
gesloten wordt?

Vooral belangrijk is de vraag wat de sluiting 
betekent voor de gelovigen in Hansweert, 
Lewedorp en ‘s- Heerenhoek. Hoe kunnen 
zij goed afscheid nemen van hun gebouw 
en hoe blijven zij (kerkgangers, vrijwilligers 
en de overige betrokkenen) deelnemen 
aan het parochieleven? Dat parochieleven 
van de H. Pater Damiaanparochie gaat 
door, ook na de sluitingen. Het gaat door, 
ook voor en door de parochianen uit deze 
kernen. 
Parochiebestuur en pastoraal team hopen 
dat de kerkgangers van Lewedorp, Hans-
weert en ‘s- Heerenhoek zich welkom 
weten in de andere kerken van de parochie 
en daar een nieuw thuis vinden. Ze hopen 
dat de vrijwilligers van deze kernen hun 
taken blijven vervullen - rond de eigen kern 
of in de andere kernen van de parochie.

Om dit te bevorderen heeft het bestuur 
een werkgroep vrijwilligers opgericht. 
Deze groep gaat met alle vrijwilligers van 
de hele parochie in gesprek. Verlangens, 
wensen en mogelijkheden worden geno-
teerd. Met vrijwilligers wordt besproken 
hoe en waar zij actief willen blijven in 
de parochie. Van vrijwilligers in kernen 
waar de kerk open blijft vraagt dat een 
open hart, een open deur en veel begrip 
voor de mede-vrijwilligers die afscheid 
moeten nemen van een dierbaar gebouw. 
Het parochiebestuur heeft aan Nico 
Hooyschuur gevraagd om de werkgroep 
te leiden. Nico Hooyschuur heeft acht jaar 
geleden in Bergen op Zoom een vergelijk-
baar proces geleid: hij heeft ervaring en hij 
verstaat de gevoelens en vragen die met 
de sluiting gepaard gaan. Richard Gielens 
gaat Nico Hooyschuur ondersteunen. De 

werkgroep zal in nauw contact 
staan met het parochiebestuur.

De werkgroep gaat eerst in gesprek met 
de parochiekerncommissies (pkc’s) van de 
kernen Hansweert, Lewedorp en ‘s-Hee-
renhoek. In deze gesprekken wordt ook 
besproken wat volgens de pkc een goed 
moment voor de sluiting is. Met de visies 
van de lokale pkc’s bepaalt het parochie-
bestuur de sluitingsdata voor de kerken in 
het komend werkjaar. Dit kunnen verschil-
lende momenten zijn voor de verschillende 
gebouwen.
Vervolgens gaat de werkgroep vrijwilli-
gers in gesprek met alle vrijwilligers van de 
parochie, om te horen wat de sluiting voor 
hen betekent en hoe zij denken over de 
voortzetting van hun inzet. De vrijwilligers 
worden per taakveld uitgenodigd: kosters 
uit de hele parochie, lectoren, administra-
teurs, etc. De ervaringen en adviezen van 
de werkgroep worden in het parochiebe-
stuur besproken. Op basis daarvan wordt 
de inzet van parochianen en vrijwilligers in 
de parochie op een nieuwe wijze geordend.
Fundamenteel in dit proces is de overtui-
ging dat parochianen van de Pater Dami-
aanparochie bij elkaar horen. We zijn één 
parochie, en samen zorgen we voor goede 
voortgang van het geloofsleven in onze 
kernen en kerken.

In het begin van het nieuwe werkjaar gaat 
het pastoraal team in gesprek met pkc’s en 
parochianen van ‘s-Heerenhoek, Lewedorp 
en Hansweert. Dan komt de vraag aan de 
orde hoe de parochie aanwezig kan blijven 
in deze kernen. Is er verlangen naar ont-
moeting, viering en gebed in de kernen? 

Welke mogelijkheden zijn er, welke voor-
zieningen zijn nodig? En hoe kunnen team-
leden parochianen bijstaan in deze tijd?

Het komend (werk)jaar wordt een span-
nend jaar voor de parochie. Sluiting van 
kerkgebouwen komt in beeld. Dat gaat met 
gevoelens van verlies gepaard. Dat vraagt 
om begrip. En het vraagt - daarnaast en 
daarna - om perspectief. Hoe kunnen we 
elkaar blijven vasthouden - als gelovigen 
en als medemensen? Hoe gaan we verder 
bouwen aan de éne parochie?. We zijn blij 
dat we op deze weg gebruik kunnen maken 
van de ervaringen uit de parochie van 
Bergen op Zoom. 

Geerten Kok, teamleider ad interim


