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IK ZIE, IK ZIE WAT JIJ NIET ZIET…
Als kleuter kon ik erg genieten van kim-
spelletjes: zo leerde je immers de zin-
tuigen goed gebruiken. Bij verjaardagen 
werden via een blinddoek etenswaren 
geproefd; voorwerpen geraden – nadat 
je heel even mocht kijken, voordat ze 
onder een doek verdwenen; zelfs het 
voelen en dan raden van dingen in een 

gesloten zak, bracht me veel plezier. In mijn beginjaren als onder-
wijzer liet ik de klas regelmatig een geluidenquiz horen. Na uren 
prutsen in en rond het huis had je zo een cassettebandje vol. En 
dan maar hopen dat zij jouw nieuwe geluiden gingen ontdekken 
en onthouden.

Die tijd van eenvoud ligt achter ons: de techniek maakt het moge-
lijk in een mum van tijd alles binnen te halen (downloaden) wat 
je maar wilt zien en/of  horen (YouTube of Spotify).Exotische 
gerechten proeven? Kookboeken, websites en tv-programma’s 
te over. Deodorant, parfums en wierook halen andersoortige 
werelden wel heel dichtbij, want niemand wil nog transpiratie-
luchtjes of penetrante geurtjes ruiken. Alleen het zintuig ‘gevoel’ 
heeft wat meer moeite om zich goed te ontwikkelen.

Overgevoelig of geen gevoel hebben?
Een wollen trui of jaegerondergoed zijn kledingstukken die jon-
geren haast niet meer dragen. Het kriebelt teveel, is gauw te 
warm of heeft een oubollig imago. Als iets irriteert is er alle reden 
om in te grijpen, maar huidprikkelingen zijn heel wat anders dan 
irritante mensen. Lekker in je vel zitten, heeft veel meer beteke-
nissen gekregen.
De een voelt zich prettig in een winkelcentrum op zaterdag-
middag; de ander gruwt bij die gedachte en zoekt bewust de stille 
heide op.

Geloof en wetenschap 
Er was een tijd dat geloof en weten-
schap vredig naast elkaar bestonden. 
De theoloog, die ervoor gestudeerd 
had, kon uitleggen dat een aantal 
godsdienstige zaken gebaseerd was 

op aannames en feiten. Bewijs kon niet altijd geleverd worden en 
daarmee was de kous (voor velen) af.

We leven nu in een tijd, waarin wetenschappers voortdurend 
bedreigd worden; ook al komen ze men degelijk onderbouwde 
stellingen. De kritische toehoorder veegt de vloer aan met hun 
betoog; spreekt al snel van complottheorie of nepnieuws. Ook al 
ligt de bewijslast er duimendik op: we zien het niet, of willen het 
niet zien!

Visieverschil
Verschillen in inzicht zijn van alle tijden. Ook het feit dat men ver-
ketterd werd, als men beweerde dat de aarde rond was, heeft 
lang bestaan. Met de kennis van nu en de ervaringen uit het ver-
leden zijn velen bereid hun fouten te erkennen en uiteindelijk 
sorry te zeggen: slavenhandel, wandaden in voormalig Indonesië 
of  Bosnië (Srebrenica) zijn actuele voorbeelden.

Geloof je nog? 
Als je met jonge mensen mag praten tijdens een vormselvoorbe-
reiding, dan merk je hoe gevoelig sommige onderwerpen liggen. 
Op school wordt sporadisch over geloofszaken gesproken, 
behoudens uitleg over wereldgodsdiensten. Thuis vinden opvoe-
ders het moeilijk, omdat kennis vaak ontbreekt en de koppeling 
met de kerk en haar ambtsdragers  zijn verdwenen. Op straat 
praat je zeker niet over dit soort zaken…dus waar dan wel?
Bijeenkomsten met specifieke aandacht voor religie, je eigen 
godsbeeld en gevoelens van kerkelijke betrokkenheid liggen niet 
voor het oprapen.  Men moet dus veel hindernissen overwinnen 
om echt een eigen visie te 
verkrijgen. 
Daarom is het zo belang-
rijk dat we via spontane 
geloofsgesprekken of bij-
eenkomsten als Alpha, 
gezinscatechese, laag-
drempelige vieringen voor 
(piep-)jonge kinderen met 
ouders, kindernevendien-
sten, pubers (jongerenpas-
toraat) en ouderenpastoraat 
dit aanbod vasthouden. 

Geloof hoeft niet opzichtig te zijn, om toch gezien te worden.

Inleidend woord van de hoofdredacteur…
Kinderen leren op jonge leeftijd al omgaan met hun zintuigen: horen, zien, ruiken en proeven worden 
bijna elk dag vele malen geoefend. Het gevoel is iets dat bij ieder van ons meerdere lagen heeft en dus 
zich anders ontwikkelt.

INGEZONDEN BRIEF 
Ik ga graag naar de kerk en ik raak heel erg emotioneel als er Nederlandse liederen worden gezongen omdat ik dan begrijp wat er 
gezongen wordt.
Er zitten steeds meer ouderen in de kerk, die denk ik, ook wel willen weten: "Wat zingen ze?". Onlangs hadden we een prachtige vie-
ring met Nederlandse liederen van L’Esprit’. Ik bedankte ze er voor, maar een van de koorleden zei: ‘Wij zingen altijd mooie teksten’. 
Als je geen taalknobbel hebt, voel ik me al vlug in een concert zitten, in plaats van in een Nederlandse viering. 
We moeten al knokken voor de Zeeuwse taal. Moeten we over 10 jaar dan nog meer knokken voor Nederlandse liederen in onze kerk?  
Ben ik dan genoodzaakt om naar de tv te kijken, want daar is ondertiteling en kan ik verstaan wat er gezegd of gezongen wordt.

Florien de Hond, Goes
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Pastoraal katern

WENNEN AAN SEPTEMBER (bijdragen van pastor Alida van Veldhoven)

Beste mensen, 

Meestal stroomt er wel ergens een idee of een 
thema naar binnen als mij gevraagd wordt om 
een korte bezinning te schrijven, maar deze 
keer niet. Sterker nog, ik zit er enorm tegen 
aan te hikken. Alles wat ik bedenk lijkt te luch-
tig, te nietszeggend, al te vaak gedaan of niet 
de moeite waard. Ik zou daar gemakkelijk de 
warmte de schuld van kunnen geven. Ik schrijf 
dit stukje half augustus en we hebben immers 
al heel wat hete dagen op een rij gehad. En, 
hoewel ik een paar dagen geleden echt wel 
even bevangen werd door de hitte, moet ik 
toch eerlijk toegeven dat dat niet de hoofdoor-
zaak is. Nee, ik moet wennen aan september. 
Ik zou september liefst nog even uitstellen. 
September voelt dit jaar anders, definitiever. 
Het onomkeerbare begin van het laatste kwar-
taal van 2022. En het ziet er naar uit dat we 
het laatste kwartaal in gaan met onze H. Pater 
Damiaanparochie, waarin we nog kunnen 
kerken in acht parochiekernen en een toeris-
tenkerk. Terwijl ik dit zo neerschrijf wordt de 
brok in mijn keel steeds groter, dat mag u best 
weten. En tegelijkertijd groeit het verlangen 
om als pastor woorden van hoop en toekomst 
te schrijven, om te dromen dwars door deze 
donkere tijd heen over de toekomst die we 
samen kunnen maken als we maar in bewe-
ging blijven naar elkaar toe. Want ons geloof 
stopt toch niet, omdat we ergens een kerk 
moeten sluiten? En, we kunnen er toch voor 
elkaar zijn op alle dagen van de week, ook als 
er op zondag geen viering meer is in ons eigen 
dorp? Hoop is een bewuste keuze schreven 
we vorig jaar nog stoer achter op de achter-
pagina van Parochienieuws. “Als we maar 
missionair gaan denken en doen, dan kunnen 
we weer groeien”, zeggen en bidden we er 
dan verlangend achteraan. Dat is ook allemaal 
waar, maar het doet niets af aan mijn weemoe-
dige gevoel op dit moment. Door mijn hoofd 
speelt een oud lied van Blöf over een man en 
een vrouw die met heimwee in het hart voelen 
dat de tijd van de mooie en rijke dagen samen 

voorbij is.  Zo’n verdrietig gevoel van vergan-
kelijkheid van de dingen en onontkoombaar-
heid  en liefde voor alles wat je samen hebt 
gehad en gedaan en nog zou willen hebben 
samen. En toch, blijf ik ook hopen en bidden. Ik 
weet niet of dat een bewuste keuze is of tegen 
beter weten in, dat zal de toekomst leren. Maar 
als we in de hele parochie in beweging blijven 
en naar elkaar omzien…en elkaar tegemoet-
komen….als we oog en oor hebben voor de 
frustratie en het verdriet en handen en voeten 
geven aan de moedige en mooie initiatieven 
die er ook zijn…zullen we elkaar en ons geloof 
in God dan gewoon vasthouden en er het beste 
van maken? 

Wennen aan september

Ze koopt haar bloemen zelf
Ze hoopt dat dan de lente aan komt waaien.
Maar diep vanbinnen weet ze wel, 
dat ze verwelken in een handomdraai.
dat het water troebel wordt, dat ze hun 
hoofden laten hangen

The colour of anything, 
is buried underneath the the smell of sunlight.
And the moon that lies beneath
Hides the bitter truth.
That drowning in a bed of blooms, is better 
than the lies.
That slide from singers and the songs that slip 
their teeth.

Bij het vallen van de avond
Verlangt hij naar een spoor
Van een belofte in haar woorden
Dat weet hij wel
En de dagen blijven rennen 
De kalender is een spel
Het is wennen aan September
Al zo snel. 

Ze kijken naar elkaar, 
en ze vrijen met hun ogen wijder open 
dan ze ooit hebben gedaan.

Voor haar voelt het als hoop
Maar ze ziet dat het voor hem. 
Maar een kwestie is van noodzaak door de 
stilte in haar stem.

All the summer's falling down,
and the sun is on the ground
Falling upon a pile of photographs,
And the days flame out.
In the dark among the ashes
On this calender-go-round
I got older in September
And there's no way out 

De bomen worden kaler
(Autumn's falling down, around)
Zijn dromen bladeren vooruit
(The leaves are blowing eastward into town)
Als naar het eind van een verhaal
Haar warmte tevergeefs
(All your life you had the things you lose)
Zijn armen leger dan hij nu kan hebben
(The things you keep, the things you wish 
you'd never left behind)
Ooit had hij het allemaal. 

Bij het vallen van de avond
(And the summer's falling down)
Sleept haar hart zich voort
(And her heart is on the ground)
Ze wil terug maar gaat toch door
(A breath of wind among the photographs.)
Dat weet ze wel
(And the days fade out.)
Heeft ze hem ooit leren kennen?
(In the dark among the endings)
Waren ze wel bij elkaar?
(On this calender-go-round)
Het is wennen aan september
(Heading west into September)

And the lights go down...
And the lights go down...
Veel te vroeg dit jaar

(www.youtube.com/watch?v=vjfDaiKJzhM) 

WERELDJONGERENDAGENKRUIS OP TOUR DOOR NEDERLAND
Van 14 oktober tot 6 november 2022 zal het 
Wereldjongerendagenkruis een tour maken 
door Nederland. Het vier meter hoge kruis 
gaat op pelgrimstocht door alle bisdommen 
en komt ook naar ons. De pelgrimstocht is 
de start voor de promotie van de Wereld-
jongerendagen (WJD) in Portugal in 2023.

Het WJD-kruis in bisdom Breda
Op zaterdag 22 oktober is het WJD-kruis 
in bisdom Breda. In samenwerking met de 
Zeeuwse parochies ontvangen de tie-

ners en jongeren uit Bergen op Zoom het 
kruis die ochtend. In de middag reist het 
kruis naar Breda. Bij het kruis zal in ieder 
geval informatie worden gegeven over de 
reis naar Lissabon, waar in augustus vol-
gend jaar de Wereldjongerendagen zullen 
plaatsvinden.

‘Het WJD-kruis komt naar je toe’
De Wereldjongerendagen zijn de twee- tot 
driejaarlijkse ontmoeting van jongeren met 
de paus. Een feestelijke week vol vieringen, 

catechese en ontmoeting. Vlak voor de 
eerste editie van de Wereldjongerendagen 
in 1983 gaf paus Johannes Paulus II een 
houten kruis aan de jongeren om gezamen-
lijk in geloof op te trekken naar de WJD. 
Sindsdien heeft het kruis een speciale 
plaats bij elke editie van de WJD en in de 
aanloop ernaartoe. Het Nederlandse WJD-
kruis start bij het originele WJD-kruis in 
Rome en wordt vandaar uitgezonden naar 
Nederland door de internationale WJD-or-
ganisatie. Bezoek www.wjdkruis.nl
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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/

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

Dinsdag 30 augustus
09.30 uur Goes
 F.van Hees
 Eucharistieviering
 Donderdag

Donderdag 1 september
09.30 uur Haamstede
 Liturgiegroep
 Lauden
10.00 uur Ter Valcke Goes
 R.Mangnus
 Viering van W&C
15.00 uur s-Heerenhoek
 Liturgiegroep
 Moment voor Maria

Vrijdag 2 september
19.00 uur Zierikzee
 F.van Hees
 Eucharistieviering

Zaterdag 3 september
19.00 uur Heinkenszand
 F.van Hees
 Eucharistieviering
 Free Spirit
19.00 uur Ovezande
 Jongerenviering
 A.v.Veldhoven
 Viering van W&C
 Oal In

Zondag 4 september
23e zondag door het jaar
09.00 uur s-Heerenhoek
 Th.de Deckere
 Eucharistieviering
 Dames- en Herenkoor
09.15 uur Zierikzee
 F.van Hees
 Eucharistieviering
09.30 uur Hansweert
 R.Stobbelaar
 Viering van W&C
10.45 uur Lewedorp
 doopviering Amélie van der Hooft
 A.v.Veldhoven
 Viering van W&C
 Kindernevendienst
 Con Dios
11.00 uur Kwadendamme
 Plukviering
 R.Stobbelaar
 Viering van W&C
 Singing Voices
11.00 uur Goes
 Th.de Deckere
 Eucharistieviering
 Con Amore
11.00 uur Haamstede
 R.Heinrichs
 Viering van W&C

Maandag 5 september
10.15 uur Dorpskerk
 Heinkenszand
 M.van Dijke-van 't Leven
 Zangochtend

Dinsdag 6 september
09.30 uur Goes
 F.van Hees
 Eucharistieviering

Donderdag 8 september
09.30 uur Haamstede
 Liturgiegroep
 Lauden

Zaterdag 10 september
19.00 uur Ovezande
 Open monumentendag
 F.van Hees
 Eucharistieviering
 Pius X

Zondag 11 september
24e zondag door het jaar
09.00 uur Heinkenszand
 aansluitend rommelmarkt
 R.Mangnus
 Viering van W&C
 Dameskoor
09.15 uur Zierikzee
 N.Polet
 Viering van W&C
09.30 uur Hansweert
 F.van Hees
 Eucharistieviering
10.45 uur ’s-Heerenhoek
 R.Mangnus
 Viering van W&C
 Orgelspel en cantor

11.00 uur Kwadendamme
 Buitenviering
 Th.de Deckere
 Eucharistieviering
 Herenkoor
11.00 uur Goes
 F.van Hees
 Eucharistieviering
 Herenkoor
11.00 uur Haamstede
 N.Polet
 Viering van W&C

Dinsdag 13 september
09.30 uur Goes
 F.van Hees
 Eucharistieviering

Woensdag 14 september
14.00 uur De Kraayert Lewedorp
 T.Brooijmans
 Eucharistieviering

Donderdag 15 september
09.30 uur Haamstede
 Liturgiegroep
 Lauden

Vrijdag 16 september
14.30 uur St.Maarten i/d Groe Goes
 J.Meeusen
 Viering van W&C

Zondag 18 september
25e zondag door het jaar
09.15 uur Zierikzee
 Th.de Deckere
 Eucharistieviering
09.30 uur Hansweert
 A.v.Veldhoven
 Viering van W&C
 Samenzang
09.30 uur Ovezande
 Liturgiegroep
 Viering van W&C
 Pius X
10.45 uur Lewedorp Vredesviering
 clusterviering met Heinkenszand 
 en 's-Heerenhoek
 ds.M.Wisse / G.Kok
 oecumenische viering
 Gelegenheidskoor en
 samenzang
11.00 uur Kwadendamme
 doopviering Loren Zoeteweij en
 Romee Bek
 Th.de Deckere
 Eucharistieviering
 St. Caecilia
11.00 uur Goes
 F.van Hees
 Eucharistieviering
 l'Esprit
11.00 uur Haamstede
 P.de Rooij
 Eucharistieviering
 Cantate Domino
16.00 uur Kwadendamme
 Th.de Deckere
 Vesperviering
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Kerkdiensten

Dinsdag 20 september
09.30 uur Goes
 F.van Hees
 Eucharistieviering

Donderdag 22 september
09.30 uur Haamstede
 Liturgiegroep
 Lauden

Zaterdag 24 september
19.00 uur s-Heerenhoek
 P.Verbeek
 Eucharistieviering
 Missicanto

Zondag 25 september
26e zondag door het jaar
09.00 uur Heinkenszand
 G.Kok
 Viering van W&C
 Herenkoor
09.15 uur Zierikzee
 J.Snijders
 Eucharistieviering
09.30 uur Ovezande
 F.van Hees
 Eucharistieviering
 Pius X
09.30 uur Hansweert
 Th.de Deckere
 Eucharistieviering
10.45 uur Lewedorp
 T.Brooijmans

 Eucharistieviering
 Eligiuskoor
11.00 uur Kwadendamme
 G.Kok
 Viering van W&C
 St. Caecilia
11.00 uur Goes
 Th.de Deckere
 Eucharistieviering
 Herenkoor
11.00 uur Haamstede
 J.Snijders
 Eucharistieviering

Dinsdag 27 september
09.30 uur Goes
 F.van Hees
 Eucharistieviering

Donderdag 29 september
09.30 uur Haamstede
 Liturgiegroep
 Lauden

Zaterdag 1 oktober
19.00 uur Heinkenszand
 Th.de Deckere
 Eucharistieviering
 Free Spirit
19.00 uur Ovezande
 Dierendagviering
 F.van Hees
 Eucharistieviering
 Oal In

Zondag 2 oktober
27e zondag door het jaar
09.00 uur s-Heerenhoek
 A.v.Veldhoven
 Viering van W&C
 Dames- en Herenkoor
09.30 uur Hansweert
 F.van Hees
 Eucharistieviering
10.00 uur Zierikzee Gezinsviering
 Liturgiegroep
 Viering van W&C
 Eigen Wijs
10.45 uur Lewedorp
 A.v.Veldhoven
 Viering van W&C
 Kindernevendienst
 Eligiuskoor
10.45 uur Ter Weel Goes
 M.Don
 Viering van W&C
11.00 uur Kwadendamme
 Th.de Deckere
 Eucharistieviering
 Singing Voices
11.00 uur Goes
 F.van Hees
 Eucharistieviering
 Con Amore
11.00 uur Haamstede
 J.Snijders
 Eucharistieviering

  VAN DE BESTUURSTAFEL  

Bestuurswisseling: 
Per 1 juni trad Victor Slenter terug als vicevoorzitter van het 
parochiebestuur. De afgelopen jaren kwamen er veel bestuurlijke 
zaken op zijn pad, die hij – zakelijk en vasthoudend- aanpakte. 
Victor wil, nu zijn vrouw uit de gemeentepolitiek is gestapt, meer 
tijd doorbrengen in gezins- en familieverband en wij gunnen hem 
dat van harte! Ook andere bestuursleden staan op het punt van 
aftreden en moeten volgens de geldende regels worden vervan-
gen. Het blijkt echter moeilijk nieuwe geschikte kandidaten te 
vinden.

In juni werd Peter de Sonnaville bereid gevonden hem op te 
volgen. Na goedkeuring door de bisschop is de benoeming nu 
officieel. In een volgend nummer zal Peter de Sonnaville (velen 
kennen hem vanuit zijn voormalige functie als reumatoloog in 
ADRZ) zich verder aan u voorstellen.

Gebouwen:
De windhoos die in het begin van zomer Zierikzee teisterde, 
heeft zijn sporen zeker achtergelaten in en rond het kerkgebouw. 
Gelukkig betrof het enkel materiële schade en via verzekeringen 
kunnen de meeste kosten worden gedekt.(zie verder onder kern 
Schouwen-Duiveland.

De parochiekernen Goes, Kwadendamme en Heinkenszand 
mogen met de restauratie van hun eigendommen starten mits er 
een actuele kostenbegroting voor is ingediend.

Projectplan Jonge Gezinnen
Bij de Jacob Timmermanstichting is een aanvraag gedaan om 
een nieuw project te bekostigen, dat voorziet in begeleiding door 
een professionele kracht voor met name jonge gezinnen. Deze 
doelgroep is de toekomst voor onze parochie en verdient speciale 
aandacht. Indien er goedkeuring komt, hopen we misschien nog 
in 2022 te kunnen opstarten.

Financiën 
Het bestuur is al langer op zoek naar een geschikte kandidaat 
die André Rijk kan opvolgen. Het is van groot belang dat per 1 
januari 2022 ( dus met terugwerkende kracht) de ledenadminis-
tratie van alle parochiekernen wordt ondergebracht in een nieuw 
systeem: Doc Base. Ook de financiële administratie gaat over van 
een stand-alone versie (met alle risico’s van dien) naar een nieuw 
systeem: Exact Online.  De overzetting moet dus voor 1 januari 
2023 hebben plaatsgevonden en dat betekent een enorme taak-
belasting voor alle kernen die hieraan gekoppeld moeten worden.

Bestuurskatern
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DE MISSIONAIRE PAROCHIE  STRAATMISSIE IN 
HEINKENSZAND TREKT 400 BEZOEKERS

Op zaterdag 9 juli jl. werd door de Hei-
lige Damiaanparochie en Heilige Maria-
parochie in samenwerking met het Sint 
Franciscuscentrum alweer de vijfde 
straatmissie in de regio georganiseerd. 
Ditmaal in Heinkenszand, vanwege de bra-
derie die zorgde voor veel bezoekers voor 
de deur. 

De missie is simpel: mensen worden op 
straat uitgenodigd om een waxinelichtje in 
de kerk aan te steken. Lang niet iedereen 
laat zich daartoe verleiden, maar heel veel 
ook wel. Gezinnen, clubjes jongeren en 
ouderen zetten de stap. 

Jongeren
In de kerk klinkt mooie muziek -ditmaal 
verzorgd door jongeren van de jongeren-
groep in Roosendaal. Het centrale punt 
is God zelf: Jezus die aanwezig is in het 
Allerheiligste. Het doel is dat mensen let-
terlijk bij Hem worden gebracht. Voor Hem 
mogen de kaarsjes neergezet worden. 
Op een tafel kunnen gebeden, zorgen en 
intenties worden opgeschreven en gepost 
in een intentiebox: briefjes aan God.
 

Alweer de vijfde missie
Dankzij het feit dat dit de vijfde missie is 
op Walcheren/Beveland is er al een grote 
ploeg geweldige parochianen die deze 
missies meedragen. De een heeft een 
talent om mensen op straat uit te nodigen, 
de ander om ze te ontvangen in de kerk en 
een luisterend oor te bieden.
Al met al waren er veel bezoekers ont-
roerd, zijn er pastorale gesprekken 
gevoerd met mensen die veel verdriet 
hadden in hun leven en zijn er vierhon-
derd (!) waxinelichtjes aangestoken. Een 
aantal keer stond men echt 'in de rij' om 
het waxinelichtje onderaan het altaar aan 
te steken.

De kerk is naar buiten getreden en gezien 
de traantjes en gebeden is dit zeker een 
geloofsmoment geworden voor veel 
mensen.  

Algemeen Ouderenpastoraat

DAMIAANVIERING IN DE STEIGERS 

Op zondag 9 oktober willen we 
onze patroon en naamgever van 
de parochie herdenken. In een 
gezamenlijke viering om 10.00 uur 
in de H. Maria Magdalenakerk te 
Goes.
Door samen op te trekken via 
zang, gebed en woorden uit het 
hart en uit de Bijbel kunnen we 

elkaar versterken in geloof. Het thema van dit jaar: ‘Er zit 
muziek in ons geloof’.
Pater Damiaan moet een liefhebber van muziek zijn geweest, 
want – ondanks alle ellende en zorgen die melaatsen hadden- 
richtte hij met eenvoudige middelen een muziekgroep op. 
Muziek maakte hart en ziel blij en dat hadden ze nodig?

Diezelfde gedachte dragen we nu uit door onze jongere 
gemengde koren ( we mogen niet meer van jongerenkoren 
spreken, hoewel ze nog jong van geest zijn) te vragen SAMEN 
te zingen in deze viering. Door inbreng van vele vrijwilligers 
uit de acht parochiekernen die we hebben laten we zien (en 
horen) dat we vertrouwen hebben in een nieuwe toekomst. 
Op 23 augustus  om 19.30 uur komen voorbereiders van alle 
kernen weer samen in de parochiezaal te Goes om de defini-
tieve vorm van deze eigentijdse viering vast te stellen. Eigen-
tijds staat voor deelname van  jong en ouder, want geloof is 
niet iets dat bij het verleden hoort. 
Bewust worden gezinnen uitgenodigd om deel te nemen aan 
kindernevendienst-activiteiten. Alle opvoeders krijgen zo een 
kans het geloofsleven van hun kinderen en jongeren in een 
actuele, bij de tijd passende vorm, te steunen.

Werkgroep voorbereiding Pater Damiaanviering 2022,
Richard Gielens

Dinsdag 13 september 
om 14.00 uur in dorpshuis ‘De 
Jeugdhoeve’ ‘s-Heerenhoek 
wordt er een lezing gehouden 
voor alle mensen die werkzaam 
zijn in het ouderenpastoraat; 
zowel van de H. Mariaparochie 
Walcheren, als die van de H. 
Pater Damiaanparochie.

Marinus van den Berg (1947) is priester, verpleeghuispastor, 
en daarnaast actief als spreker en publicist over thema’s als 
afscheid, rouw en verlies en zorg. Van Den Berg heeft tien-
tallen boeken gepubliceerd. Wilt u deze bijeenkomst bijwo-
nen? Neem contact op met pastoraal werker 
Ria Mangnus (r.mangnus@rkwalcheren.nl)

OEUCUMENISCHE BIEEÊNKOMST

Op zondag 18 september a.s. is er om 14.30 weer een bijeenkomst 
in het Kerkje. We doen eens wat anders: de middag staat in het 
teken van de ziekte van Alzheimer. Jopie Minnaard houdt er in 
het Zeeuws een verhaal over en Ko de Visser speelt er passende 
muziek bij. Ook Rensche Wijnstra komt, ze is lang professioneel 
betrokken geweest voor de zorg voor dementerenden. Boven-
dien organiseert ze nog elke maand het Alzheimercafé in Goes. 
Ze komt naar het Kerkje om er een korte presentatie te geven. We 
zijn denk ik net als jullie benieuwd wat we gaan horen. Een goeie 
zomer nog en hopelijk tot ziens op 18 september in ’t Kerkje.

Ko Dek, Oecumenische werkgroep Ellesdiek
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26 JULI: HH. ANNA EN JOACHIM
Tien jaar geleden was onze oudste dochter zwanger van haar 
eerste kind, ons eerste kleinkind, en ook het eerste achterkleinkind 
van mijn ouders. Ik herinner me hoe mijn ouders reageerden op 
het bericht van haar zwangerschap. Wij waren bij hen toen onze 
dochter Marieke hen liet weten dat zij een kindje verwachtte. Mijn 
vader liep naar mijn moeder, omhelsde haar, en zei: “Riekske, het 
gaat door”.

Ik vond het heel diep en heel ontroerend. In die woorden en dat 
gebaar klonk zoveel vreugde om leven door, zo veel dankbaarheid, 
zo veel liefde… En dieper nog dan anders voelde ik hoe ik zelf in de 
keten van leven stond en sta: van mijn ouders die het leven aan mij 
doorgaven, van mij en mijn vrouw die kinderen mochten krijgen, die 
zelf het leven ook weer door mochten geven…   Het is een diepe 
en dierbare herinnering, die nog meer betekenis kreeg met het 
overlijden van mijn moeder, enkele maanden geleden. Mijn vader 
overleed een paar jaar eerder. Nu staan wij ‘voor in de rij’ – en onze 
kinderen en kleinkinderen dragen het leven verder, en onze doch-
ters en hun partners dragen op hun manier zorg voor de samen-
leving en voor de aarde. Het is mooi om te zien en er is veel om 
dankbaar voor te zijn.

Ik moest hieraan denken omwille van 
de gedachtenis die de Kerk vierde 
op 26 juli. Op die dag worden de hei-
lige Anna en Joachim herdacht, de 
ouders van Maria, de grootouders van 
Jezus. U kent beslist de beelden van 
een ‘Anna te drieën’, met oma Anna, 
moeder Maria en het kindje Jezus. Het 
beeldje roept zorgzaamheid en liefde 
op. Het is een beleving die ik deel met 
vele andere opa’s en oma’s: hoe klein-
kinderen zoveel vreugde toevoegen aan het leven, en hoe fijn het is 
als je nog je kinderen kan helpen in de zorg voor hun kinderen.

Anna en Joachim houden ons voor hoe mooi het is dat God ons 
zegent met grootouders en met kleinkinderen. Ergens in die keten 
staan wij. Ook als we zelf geen kinderen of kleinkinderen hebben – 
ouders en grootouders hebben we allemaal. We mogen dankbaar 
zijn voor hun zorg. We mogen dankbaar zijn voor het leven.   

Geerten Kok, teamleider pastoraal team

WERKGROEP VRIJWILLIGERS
Na de reeks informatieavonden die in het 
voorjaar/voor Pasen 2022 in alle parochie-
kernen gehouden werden, leek het stil te 
worden, maar schijnt bedriegt!.
Het parochiebestuur van de Heilige Pater 
Damiaanparochie heeft in juni een drietal 
personen gevraagd draagvlak te ontwik-
kelen om het ingrijpende besluit van kerks-
luiting onder de parochianen/vrijwilligers zo 
breed mogelijk te maken.
Boosheid, onbegrip, emoties, gelaten-
heid…allerlei gevoelens kwamen en komen 
nog steeds boven. Het klinkt tegenstrijdig, 
maar de werkgroep vindt het juist goed, 
dat mensen zich uitspreken. Immers: de 
parochianen hadden geen inspraak bij het 
besluit kerken aan de eredienst te (gaan) 
onttrekken. 

Ons drietal wil bewust in contact komen 
met ALLE vrijwilligers/parochianen die hun 
geloof – maar zeker hun kerkgebouw-  een 
warm hart toedragen! Massale bijeenkom-
sten zijn daarvoor niet geschikt en daarom 
kiest men voor de optie om met alle taak-
velden (groepen vrijwilligers in verschil-
lende verbanden) in gesprek te gaan.
De eerste ronde is zojuist afgesloten: we 
hebben gesproken met alle acht parochie-
kerncommissies binnen de H. Pater Dami-
aanparochie. Natuurlijk ervaart men in 
de kernen, waar de kerk in 2023 gesloten 
wordt, meer emotie en zelfs kritiek dan 
in kernen waar alles schijnbaar gewoon 
door gaat. Iedereen is ervan doordrongen 
dat niets meer hetzelfde blijft na deze ope-
ratie. Elke kern, vrijwilliger zal voelen wat 

zo’n sluiting teweeg brengt. Gelukkig was 
er geen enkele kern die zei: ‘ze zoeken het 
zelf maar uit; wij gaan gewoon verder’…
Integendeel: het gevoel van samen naar 
oplossingen zoeken was overal hoorbaar. 
In figuurlijke zin staat men met open armen 
klaar om parochianen/ kerkgangers/ vrijwil-
ligers te ondersteunen en ze op te vangen 
c.q. een betekenisvolle taak aan te reiken.  
Men was in veel gevallen verbaasd dat er 
geen kant-en-klaar-draaiboek voorhanden 
is. De werkgroep heeft daar minder moeite 
mee, omdat zo veel meer ruimte ontstaat om 
samen per kern een passende oplossing te 
vinden. Elke kerksluiting verdient maatwerk.

De tweede ronde waarbij gesprekken 
per taakveld gevoerd worden, start deze 
maand. Op verschillende locaties komen 
vrijwilligers bijeen die raakvlakken hebben 
op het gebied van ouderenzorg, omgaan 
met verlies, ziekenbezoek, kosters, gast-
vrouwen/-heren en koffieochtenden, kerk-
verzorging, bloemengroepen, koorzang, 
kerkhofwerk….kortom het hele scala van 
vrijwilligerswerk. We durven gerust te 
stellen: zonder vrijwilligers zou geen enkele 
kerk nog lang kunnen bestaan; pastorale 
teamleden ten spijt.
In afzonderlijke bijeenkomsten die bewust 
parochiebreed gehouden worden ( dus 
allen die binnen hetzelfde taakveld actief 
zijn) willen we bouwstenen ontdekken. 

Hoe kunnen we verder? Alleen verbitterd 
terugkijken en afbrekende kritiek leveren 
alleen maar puinstenen op.  Wij bouwen 

graag verder op een basis die u met ons 
bespreken wilt.
Medio september hebben we waarschijn-
lijk alle groepen gesproken en verslagen 
opgemaakt. Deze notities maken het ons 
mogelijk een gedegen, onderbouwd advies 
aan het parochiebestuur voor te leggen. In 
maandelijkse gesprekken leggen we hen 
tussentijdse vragen voor, die we graag ver-
duidelijkt willen zien. Enkel vragen stellen 
levert geen vitale toekomst op en die willen 
we graag zien voor de parochianen; met 
name in de Zak van Zuid-Beveland, waar de 
drie kerken liggen die getroffen worden.

Ook met het pastoresteam, caritasinstel-
lingen en afgevaardigden van het bisdom 
zullen we gesprekken voeren. Uiterlijk 
half oktober moet ons eindrapport op tafel 
liggen.

In een speciale editie van Parochienieuws 
zullen bestuur en werkgroep alle belang-
rijke zaken toelichten. Iedereen weet dan 
hopelijk ruim voor de sluitingstermijn van 
2023 ( dus niet eerder) waar men aan toe is.
Voelt u – na het lezen van dit verhaal- dat 
uw stem niet voldoende gehoord wordt? 
Stuur dan gerust een mailtje of vraag binnen 
uw parochiekern wanneer men bijeen komt 
in welke samenstelling. In de vernieuwde 
parochie BLIJFT er plaats voor iedereen!

Werkgroep vrijwilligers:
Nico Hooyschuur, voorzitter
Richard Gielens, secretaris   
Plonie Paree,verslaglegging
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DAMIAANTJE
Een week voor de vrede 

Van 17 tot en met 25 september houden we de week van de 
vrede in Nederland. Dat doen we al meer dan 50 jaar. Op allerlei 
plekken, zoals bijvoorbeeld in kerken, moskeeën, scholen en 
bibliotheken staan we dan stil bij het thema vrede. In het hele 
land worden veel activiteiten georganiseerd. Wij doen bijvoor-
beeld mee met een oecumenische clusterviering in de kerk van 
Lewedorp op zondag 18 september om 10.45 uur. Het thema is 
‘generatie vrede’. Zeg maar: wat betekent vrede voor mensen 

van jong tot oud. Wat betekent vrede voor jou eigen-
lijk? En hoe zou God de vrede bedoeld hebben? Misschien wordt 
er bij jou op school ook wel over de vrede gesproken in de nati-
onale vredesweek. Wist je dat de duif vaak gebruikt wordt als 
symbool voor de vrede? Welke boodschap zou jij de vredesduif 
meegeven? Om daar over na te denken kun je beginnen met een 
heleboel kleine vragen, die daar allemaal mee te maken hebben. 
Net als in het liedje ‘Alles is anders’. Vrede maken lijkt soms het 
moeilijkst van alles. Daarover gaat het verhaal van de man die om 
vrede ging. 

De man die om vrede ging

Ergens tussen land en wereld ligt een stad. 
Daar is altijd ruzie. Daar heeft iedereen een 
hekel aan iedereen. Wie klein is telt niet 
mee. Wie gekleurd is heeft geen stem en 
oud is overbodig. De nieuwe burgemeester 
van de stad vraagt zich wel eens af, waarom 
de mensen in zijn stad zo boos zijn, zo onge-
lukkig.
En op een dag vroeg hij het ook aan de 
mensen die het weten konden. “Ik denk, het 
is een vloek.”, zei de waarzegger. “Tove-
narij kan ook”, zei de tovenaar. “ Jullie 
hebben hier geen vrede, dat is het, zei een 
fluitspeler, die toevallig langskwam De bur-
gemeester dacht hierover een volle dag 
na. Daarna riep hij alle mensen, groot en 
klein, bij elkaar op het stadsplein. En toen 
iedereen er was zei hij : Deze stad is ziek 
van ruzie, onrecht en geweld.“ Maar nu had 
hij gehoord dat daar een geneesmiddel voor 
was. VREDE heette het en zijn vraag was nu 
: Zou iemand vrede willen gaan halen?”
Een kwartier was het doodstil op het plein. 
Iedereen loerde naar iedereen. Tot er ein-
delijk iemand opstond. Een tuinman. Eigen-
lijk te oud voor zo’n opdracht, te moe en te 
krom. “Ik zal wel gaan.” zei hij, “alleen, weet 
iemand hoe het eruit ziet, vrede?”
Volgens mij lijkt het op een duif”, zei een 
man. “Belachelijk”, werd er geschreeuwd, 
“hoe komt hij erbij, we hebben duiven zat”. 
“Ik dacht een hond”, riep een vrouw. “Nog 
stommer, idioot, brulde iedereen. “Mis-
schien brood”, zei een jongen, “of een 
roos”, fluisterde een kind. Maar dat werd 
al niet meer gehoord, want de herrie was 
inmiddels al te groot geworden. De tuinman 
ging maar stilletjes op weg….

Toen hij na een week nog niet terug was 
met zijn vrede, begon zijn tuin er wel erg 
slecht uit te zien. “Het is toch zonde zuchtte 
zijn buurvrouw, een oud mens van ver in de 
tachtig “Het zag er altijd zo netjes uit.” En al 
was ze niet meer zo best ter been, ze zocht 
in haar schuurtje een hark en een schoffel 
op en ging aan de slag in de tuin van de 
tuinman. Een  paar vrouwen zagen haar als 

een grijze duif tussen het groen scharrelen. 
“Mens wat doe je nou?”, vroegen ze over 
het hek. “Ja, nu hij vrede haalt dacht ik, 
dan zal ik zijn tuin maar doen”, zei ze moei-
zaam bukkend. “Dat gaat zo niet “, zeiden 
die moeders toen ze thuiskwamen tegen 
hun grote jongens. “Jullie de hele dag voor 
de t.v. hangen en dat ouwe mens de tuin 
doen.” Ja, dat wil ze toch zelf”, mopperden 
de jongens. Maar toen ze zagen dat hun 
moeders de mattenkloppers pakten, gingen 
ze snel naar de tuin. En toen ze er eenmaal 
waren, viel het werk best mee. Maar toen 
het volop zomer was en alles groeide en 
bloeide, konden ze het werk niet meer aan, 
en vroegen ze hulp op school. Nou dat werd 
eerst een heisa, want ze wilden allemaal 
wel, maar Piet niet met Jaap, want dat was 
zo’n ei, en Jaap niet met Linda, want die had 
een andere huidskleur.
“Ho’ns, riepen de jongens, “We hebben 
handen nodig die helpen kunnen, dus ook 
gekleurde handen en stomme handen zijn 
welkom.”
Na een paar weken was de tuin net een 
plaatje. Een en al bloem, een en al groente 
en fruit. ”We zouden best wat bloemen 
naar oude mensen kunnen brengen. Of 
zieken, of mensen die eenzaam zijn.: zei een 
meisje. Dat vond iedereen een goed idee. 
Met armen vol liepen de kinderen door de 
straten. Ze zongen liedjes en klopten op 
iedere deur. Toen kwam vanzelf het plan 
om ook iets te doen met de groente en het 
fruit. Een feestmaal voor iedereen, op het 
stadsplein, met lange tafels en ballonnen en 
slingers, met brood voor allemaal, een feest 
voor groot en klein.

En tijdens dat feest kwam hij terug, de 
tuinman.
“Ik heb het nergens kunnen vinden, vrede, 
zei hij toen iedereen stil geworden was. “En 
het gekke was, de laatste tijd stuurden ze 
me steeds naar hier, als ik om vrede vroeg”. 
Dat is een stad van vrede”, zeiden ze“ dus 
ben ik teruggekomen.”
“Ja”, riep een klein jochie, “we hebben 

intussen al zelf vrede gemaakt”. “Dus dan 
ben ik voor niets op pad geweest?”, vroeg 
de tuinman. “Maar goede man”, zei de bur-
gemeester, “kom in ons midden en ga zitten 
op de ereplaats, want als jij niet was opge-
staan om vrede te zoeken, hadden wij het 
nooit gevonden!” 

Alles is anders

Wie is arm en wie is rijk,
wie is fout, wie heeft gelijk,
wie is wijs en wie is zot.
Alles is anders, alles is anders, 
alles is anders in de ogen van God.

Wat is goed en wat is slecht,
wat is krom en wat is recht,
wat is gaaf, wat is kapot.
Alles is anders, alles is anders, 
alles is anders in de ogen van God.

Wie is klein en wie is groot,
wie is levend en wie is dood,
wie is sloom en wie is vlot.
Alles is anders, alles is anders,
alles is anders in de ogen van God.

Weet je wat God belangrijk vindt,
dat je gelooft net als een kind.
En dat je Hem op zijn woord vertrouwt,
want Hij is de Schepper die van ons houdt.

Wie is blind en wie kan zien,
ligt het aan je hart misschien,
wie is open, wie is op slot.
Alles is anders, alles is anders,
alles is anders. Alles is anders, 
alles is anders, alles is anders.
Alles is anders, alles is anders, 
alles is anders 
in de ogen van God.

Via de link kun je de uitvoering van het lied 
beluisteren. Als het niet lukt kun je ook 
zoeken op you tube op: alles is anders in 
de ogen van God.  www.youtube.com/wat-
ch?v=gcc3TZNmRYU
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ZOMERUITJE JONGERENPASTORAAT

Pastoor Paul Verbeek had 
de wens om een keer aan 
de jongeren het Evangelie-
verhaal voor te lezen over 
Jezus en zijn leerlingen in 

de storm op het meer. Het mooiste zou zijn, 
dat dit dan ook echt varend op een meer 
plaats zou vinden. Op zondagmiddag 3 juli 
was het dan zover, een lieve parochiaan 
bood aan om met de groep jongeren onder 
begeleiding van de pastoor uit te varen.
Midden op het Veerse Meer, zachtjes 
dobberend in een boot, las pastoor Paul 
Verbeek dit mooie verhaal voor. Met het 
rustig kabbelend water en de zon met wat 
wolken aan de hemel, was het moeilijk 
voor te stellen, wat het met ons zou doen 
als er een storm los zou barsten. Zouden 
we helemaal in paniek raken of zouden we 
rustig kunnen blijven en vertrouwen op 
een goede afloop? 
Wat was het fijn om op deze manier het 
jaar weer af te sluiten voordat de vakantie 
ging beginnen.
Varen en genieten, soms serieus en dan 
weer vol gein, verstoppertje spelen op een 
eiland, zwemmen achter de boot aan, wat 
stoeien en dollen en gewoon heel veel 
plezier! Terug aan wal en na de kapitein 
hartelijk te hebben bedankt, werd deze 
heerlijk dag afgesloten met een gezellige 
BBQ.
We hopen alle jongeren na de zomer 
vakantie weer terug te zien om er weer 

een mooi nieuw jaar van te gaan maken! 
Alle jongeren vanaf groep 8 zijn van harte 
welkom bij het jongerenpastoraat om met 
ons mee te komen doen! (Eerst gewoon 
een keertje te komen kijken is ook hele-
maal goed!) WELKOM!

Volgende datum is (onder voorbehoud) 
vrijdag 16 september van 20.00 uur tot 
21.30 uur pastorie Heinkenszand. Voor 
eventuele vragen of informatie Charlotte 
den Toonder  Email: dentoonderc@gmail.
com. Mobiel: 06-44500944

VREDESWEEK 

Wellicht meer dan ooit 
beseffen we in Nederland/
Europa wat het betekent als 
er niet ver vandaan een strijd woedt. De 
wereld zit vol met oorlogen, maar Oek-
raine is dan blijkbaar toch iets meer con-
creet/ dichterbij in onze voorstellingen. 
We halen makkelijker mensen van daar 
naar Nederland dan dat er Syriërs of 
Afghanen binnengelaten worden.

Elke vorm van aantasting van de vrede is 
er één teveel. We hoeven niet ver weg te 
zoeken naar voorbeelden: uitbuiting van 
seizoensarbeiders die in schamele ver-
blijven een hoge huur moeten betalen, 
op straffe van ontslag en terugzending. 
Discriminatie van minderheden, anders-
denkenden of mensen die ‘anders’ in hun 
vel zitten.  En wat te denken van families 
of buren die elkaar al jarenlang het leven 
zuur maken.

Alle goede 
bedoelingen 
ten spijt: pro-
gramma’s 
als ‘het fami-
liediner’ zijn 
mooie, maar 
mini-acties 
vergeleken 
bij hetgeen 
er ergens in 
onze buurt of 

provincie achter de voordeur gebeurt.
Niet voor niets wensen we elkaar in elke 
viering VREDE toe. Geen loos gebaar, 
maar echt gemeend! 
In onze parochie en ons bisdom vinden 
in de Vredesweek tal van activiteiten 
plaats, die we niet allemaal kunnen 
benoemen. Op sommige plaatsen vinden 
vredesmarsen plaats.

Om te onthouden :
In Bergen op Zoom is op woensdag 14 
september (Kruisverheffing) in de Gertru-
diskerk om 10 uur een eucharistieviering 
in het teken van de vrede. Om 12.00 uur 
wordt op de Grote Markt aldaar de mani-
festatie afgesloten met het loslaten van 
vredesduiven. 
De dienst is ook te volgen via livestream 
van kerkdienstgemist.nl
In Lewedorp is een oecumenische vre-
desdienst op 
zondag 18 september. Cluster West- 
parochianen (Heinkenszand en ’s-Hee-
renhoek) komen dan samen in Lewedorp 
onder leiding van pastor Geerten Kok en 
dominee Marjo Wisse

CARITAS 

Elke parochie kent zijn eigen caritasbewe-
ging; een zelfstandig werkend orgaan, dat 
wel binding heeft met onze parochie, maar 
bewust een eigen structuur en bestuur kent.

Caritas staat al jaren voor: zorg, strijd en 
solidariteit.

Zorg: men probeert vragen van mensen op 
maat te beantwoorden.
Strijd: men is maatschappijkritisch en 
volgt niet blindelings alle regels als die het 
bestaan van mensen in de weg zitten.
Solidariteit: Caritas heeft een dienende 
functie; men heeft oog voor de noden van 
de mensen in onze regio of daarbuiten en 
verdiept zich zo ver mogelijk in de oorzaak 
van het probleem.

Caritas kent in bijna elke parochiekern 
een eigen lokale groep. Deze groep vraagt 
elke eerste zondag/weekendviering van de 

maand een bijdrage aan parochianen via de 
Caritascollecte.

Via speciale acties zoals: kerstpakketten, 
kerstbezoek aan hoogbejaarden, Vasten-
actie en Adventsactie, bijdrage aan Voed-
selbank bij jaarlijkse Chrismaviering heeft 
men oog voor lokale, regionale en internati-
onale acties.

Veel mensen denken dat je alleen in aan-
merking komt voor hulp als je kerkelijk 
betrokken bent. Caritas denkt over grenzen 
heen; ieder mens heeft recht op een mens-
waardig bestaan. Durf een beroep te doen, 
als u denkt dat u er met onze hulp uit kunt 
komen.

Het dagelijks bestuur van de 
PCI (Parochiële Caritasinstelling:
• Voorzitter J. de Potter 
•  Secretaris: P. Marijs-Verschueren; mail-

adres: caritaspaterdamiaan@gmail.com
• Penningmeester: S. Kopmels
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LIEF EN LEED
Gedoopt:
7 augustus: Wilhelm Louis (Louis) Balt, 
zoon van: H.W.Balt en D.L.Bal

Overleden:
Karel Gerardus (Karel) Prent, 83 jaar, over-
leden op 22 juni, echtgenoot van: I.M.F.Pie-
ters.
De uitvaart en begrafenis vonden plaats 
op 28 juni.
Jozina (Sien) Priem, 98 jaar, overleden op 
17 juli, weduwe van: C.A.Rijk. De crematie 
vond plaats op 23 juli.
Jacomina Johanna (Mientje) van Garsel, 
85 jaar, overleden op 28 juli, weduwe 
van: T.P. van der Walle. De crematie vond 
plaats op 2 augustus.
Christiana Wilhelmina Maria (Christian) 
van ’t Westende, 60 jaar, overleden op 29 
juli. Het afscheid was in besloten kring.

JEUGDPROJECTKOOR GOES
Het Jeugdprojectkoor Goes is een koor 
voor kinderen/jongeren van 7 tot +/- 18 
jaar.
Op zaterdag 5 november 2022 werkt het 
koor mee aan de “Night of Remembrance” 
in de Grote of Maria Magdalenakerk in 
Goes.
Op deze avond wordt iedereen die dat wil 
de gelegenheid gegeven om een kaarsje 
aan te steken voor een dierbare overle-
dene, om te luisteren naar muziek en om 
te genieten van de prachtig -met alleen 
kaarsen- verlichte kerk.

Het Jeugdprojectkoor kan aan deze avond 
een mooie en zinvolle bijdrage leveren.
Lijkt het je fijn om mee te zingen? 
Meld je dan aan met een mailtje naar 
janny.goes@planet.nl 
De repetities zijn op vrijdagmiddag vanaf 
15.45 uur en beginnen op vrijdag 9 sep-
tember. Locatie wordt later bekend 
gemaakt. Deelname is gratis.
Ik hoop van jullie te horen!

Janny Dieleman, koorleidster.

CARITASCOLLECTES
2 januari 2022 : € 100,65
Bijzondere noden parochianen 
6 februari 2022
Cordaid Memisa : € 71,70
6 maart 2022                                  
Stichting Kerk in Nood : € 123,80
3 april 2022
Vastenactie : € 111,65
15 mei 2022
Stichting Vrienden Cliënten    : €  198,10
van Emergis  

3 juli 2022
Zondag voor Diaconie                 :   € 121,66
Hartelijk  dank voor uw gaven.

Caritaskern Goes 

ERITRESE GEMEENSCHAP  

Op zondag 29 mei werd om 8.00 uur de 
sleutel van de kerk opgehaald want het 
was een feestelijke dag. Tien tieners 
moesten een stukje Bijbeltekst opzeggen 
en het werd door 4 diakens streng gecon-
troleerd of het klopte wat er opgezegd 
werd. Iedereen die voor de volle zaal hun 
tekst had opgezegd kregen groot applaus 
en na afloop kregen ze allemaal een mooi 
schilderij met een christelijke afbeelding 
mee naar huis.  Het was een feestelijke 
morgen voor iedereen. 
Het is mooi om te zien waarom ze elke 
zondagochtend in de dagkapel zitten voor 
hun geloof met uitleg en dan het resultaat 
te zien.

Florien de Hond-Hagenaar

TER VALCKE
Ik weet niet beter 
dan dat er op de 
1e donderdag van 
de maand een mis 
is in Ter Valcke. 
Mijn vader ging 
dan met pastoor 
Kempers heen 

om er een viering te houden en 1 keer in 
het jaar was er een ziekenzalving voor de 
bewoners.
Mijn man Bert helpt er al een aantal jaren 
en sinds de eerste donderdag van de 
maand januari help ik ook mee omdat er 
drie mensen stopten vanwege ziekte en 
ouderdom. De andere vrijwilligers zijn 
Sonja van Wijnen-van Vooren, Lizzy van 
de Schraaf-Clarijs en Loek de Kok. Tegen-
woordig wordt er een Woord en Commu-
nieviering gehouden met medewerking 
van pastor Ria Mangnus en pastor Jan 
Meeuse.
Het is altijd een mooie samenkomst met de 
bewoners en we hebben alle tijd om na de 

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 

Goes * H. Maria Magdalenakerk
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viering gezellig samen te praten. 
De oudste parochiaan is 102 en ze ziet 
altijd wel een bekende om gezellig mee na 
te praten en er zijn er die elkaar na jaren 
niet gezien te hebben elkaar daar weer  
ontmoeten.

Florien de Hond-Hagenaar

CON AMORE OP NAAR DE 30 JAAR 

Dameskoor Con Amore heeft eind juni het 
25-jarig bestaan gevierd met een spette-
rend, muzikaal jubileumfeest in Buurthuis 
De Pit.
Ons koor bestaat momenteel uit 17 dames. 
Daarvan zingen er 11 de sopraanpartij en 
6 de altpartij. Nieuwe leden zijn altijd van 
harte welkom. We repeteren op donder-
dagavond van 19:15 uur tot 20:30 uur in 
de kerk, daarna drinken we nog gezellig 
samen thee in de Magdalenazaal.
Het koor wordt muzikaal begeleid door 
organist/pianist/koorleider dhr. Tuur 
Remijn. Een gedreven musicus die ons 
koor steeds uitdaagt door ons nieuw 
repertoire te laten zingen, ook uit de mis-
boekjes en Taizé-liederen in allerlei talen. 
Koorleden kunnen nieuwe ideeën en lie-
deren aandragen. Con Amore zou zich 
géén betere koorleider kunnen wensen!
Ook draagt Tuur zorg voor het instrumen-
tarium in onze kerk. Als piano- en orgel-
stemmer, restaurateur en orgelbouwer is 
hij heel bevlogen.
Ons prachtige orgel zou niet zo mooi 
klinken als hij er niet aan gewerkt zou 
hebben. Sinds 1988 heeft hij het orgel, met 
zo’n 2500 orgelpijpen, onder zijn hoede.
De restauratie van het Rozet-raam in 
de voorgevel kan ook gevolgen hebben 
voor het orgel. Als het orgel niet goed 
beschermd wordt kan al zijn werk aan de 
klank en stemming van het orgel verloren 
gaan. Ook daar is voor hem werk aan de 
winkel.
In menig dorp in de Zak van Zuid-Beveland 
heeft Tuur koren onder zijn muzikale bege-
leiding gehad. Geboren in Goes, is het in 
de Heilige Maria Magdalenakerk eigenlijk 
weer een beetje ‘thuiskomen’.
Zijn vuurdoop kreeg hij in Goes op 
10-jarige leeftijd. Met de ‘Missa VIII’ en 
‘Gloria Laus’ begeleidde hij de Zeeuwse 

Koorschool op Palmzondag terwijl het 
koor beneden zong. Inmiddels speelt hij nu 
ruim 50 jaar.
Zijn volgende project is het verbouwen 
van het vrijgekomen kleine orgel uit de 
Vlissingse Onze Lieve Vrouwekerk tot 
koororgel achter ons hoofdaltaar. Hiermee 
krijgen de zangers meer orgelsteun en kan 
er afwisselender gezongen worden tussen 
koor en kerk.
Elke eerste zondag van de maand zingt 
Con Amore om 11:00 uur in de eucharistie-
viering. Zoals alle koren vinden wij het fijn 
dat u naar ons komt luisteren!
Connie Boudens, Bestuur Dameskoor Con 
Amore., Informatie: 0113-223856.

MARIA MAGDALENA 
22 juli is voor mij 
van kinds af aan 
een feestdag 
geweest want 
het was de ver-
jaardag van mijn 
oma en  dankzij 
mijn vader werd 
ik er altijd aan 
herinnerd dat die 
dag het feest van 

Maria Magdalena was.
Zo kan ik die datum wel dromen. Van-
wege het Europa jaar Goes  werd er vorig 
jaar aangekondigd dat er dit jaar op 22 
juli een groot feest gepland werd in Goes. 
Ik heb echt van het  feest genoten door 3 
keer naar een film in ‘t Beest te gaan over 
Maria Magdalena en naar alle exposities 
te kijken over haar. De prachtige gezongen 
Hoogmis door pastoor van Hees met 
prachtige gezangen en een mooie preek 
over onze kerk en de Grote Kerk. Daar 
tussendoor nog even de toren van het 
stadhuis beklommen om daar op de grote 
klok de afbeelding van Maria Magdalena 
te bekijken en de schilderijen over Maria 
Magdalena die door Zeeuwse schilders 
waren geschilderd: wat een variatie ! En 
toen ik op de bank plofte dacht ik het is 
nog niet af, want er is nog een slotconcert 
in de Grote Kerk. Dat was zeer bijzonder 
want er werd van alle kanten gezongen. 
Nu ben ik wel een persoon die altijd denkt: 
er wordt iets georganiseerd in Goes en 
daar heb ik dan ook interesse in.
Ik heb de week van mijn leven gehad.

Florien de Hond-Hagenaar 

K.V.G. NIEUWS 
Zoals u van mij gewend bent krijgt u ook 
nu weer het nieuws.
Ik hoop dat u een hele fijne zomer hebt 

gehad, en weer vol goede moed verder 
kan.
Ik wil Els bedanken voor het maken van 
weer een mooi boekje met alle uitnodi-
gingen.
Het programma begint deze keer met de 
inloopsoos op 7 september om 14.00 uur in 
de Magdalenazaal. Kosten € 1,50  voor een 
gezellige middag met koffie of thee.
Neem gerust iemand mee, man of vrouw 
maakt niet uit, iedereen is welkom!
De inloopsoos is iedere 1e en 3e 
woensdag van de maand.
Op 13 september bezoeken we om 13.30 
uur het Oosterschelde museum in Yerseke, 
waar we verwacht worden voor een rond-
leiding. Verzamelen om 13.00 uur.
Geeft u  zich op tijd op, zodat we kunnen 
kijken hoeveel auto’s er nodig zijn.
Hou 20 oktober vrij als u wilt genieten van 
een heerlijk buffet bij de Paradijsvogel in 
’s-Gravenpolder.
Wel voor 17 oktober opgeven i.v.m. reser-
veren.
De dames hebben weer een mooi pro-
gramma voor ons gemaakt, laten we er 
zoveel mogelijk gebruik van maken.
Mocht u meer inlichtingen wensen bel dan 
even met Els van Es, tel. 06-49400700. Zij 
zal u graag nader inlichten.
Ook is het mogelijk een keer te komen 
kijken, laat het weten bij Els en het wordt 
geregeld.  
Ik hoop u allen weer te mogen begroeten.

Dien Janssen

VACATURES…..VACATURES…………… 

Beste medeparochianen,
Onze kerk in Goes heeft dringend behoefte 
aan vrijwilligers om onze parochie beter te 
laten functioneren .
–    Onze administrateur Nico Spelier is 82 

jaar en het is nu al een te grote belas-
ting voor hem om de boekhouding te 
doen in het nieuwe systeem dat vol-
gend jaar van kracht zal zijn. Dus bent u 
boekhouder of hebt u kennis van boek-
houden en kunt u uw kerk helpen, kom 
dan alstublieft naar voren; uw kennis, 
uw talent is hard nodig.

–   Florien is te zwaar belast met de koster 
functie , Ernest helpt zoveel hij kan maar 
onze kosters zijn met te weinig :de kerk 
heeft dus jou en jouw talent hard nodig.
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* H. Willibrorduskerk

LIEF EN LEED
Overleden: 
17 juli: Maatje Witkam-Traas, 94 jaar, 
weduwe van Willem Witkam; voorheen 
woonachtig in Theresiahof, maar de 
laatste periode verblijvend in “Rietzanger” 
te Heinkenszand. Haar afscheidsbijeen-
komst vond plaats op 23 juli in besloten 
kring.
19 juli: Herman Capello, 87 jaar, weduw-
naar van Dina Capello-Verbart; wonend 
in de Burgemeester Timansweg 31. Op 22 
juli was het afscheid in het crematorium 
te Goes.

VORMSELTOEDIENING
Op zaterdagavond 23 juli kreeg de eucha-
ristieviering een bijzonder accent:  Rianne 
Voet-Traas werd door pastoor Fons van 
Hees gevormd.

Als kinderen op jonge leeftijd gedoopt 
worden; hun Eerste Heilige Communie 
rond hun zevende jaar ontvangen, of 
gevormd worden bij de overstap van 
basisonderwijs naar voortgezet onderwijs, 
vinden we dat heel gewoon.

Hoe speciaal is het als iemand op latere 
leeftijd die keuze zelf heel bewust maakt? 
Rianne is geen onbekende in onze paro-
chiekern. Ze is al jaren actief binnen de 
liturgische werkgroep en legt contacten 

tussen communicanten, die erover 
nadenken om misdienaar te worden.

Pastoor Fons van Hees heeft met haar die 
stappen binnen dit sacrament doorlopen 
in een aantal bijeenkomsten. Die zaterdag-
avond wilde ze, te midden van alle overige 
leden van de liturgische werkgroep dit 
officieel bevestigen. Mede-werkgroepslid 
Ria Hoogesteger-Geijs trad op als meter.
Als parochiekern zijn we ontzettend blij 
met haar keuze en via een gezellige nazit, 
na afloop van de viering, hebben we dat 
onderstreept.

Richard Gielens, parochiekerncommissie

OPBRENGST COLLECTE CARITAS

19 juni € 64,50
3 juli    € 83.—

VREDESWEEK 17-25 SEPTEMBER 2022
Een wereld vol vrede begint 
vaak klein: bij u thuis, uw 
buurt, uw familie en ken-
nissen; ons dorp.
De parochiekernen Hein-

kenszand, Lewedorp en ’s-Heerenhoek 
beseffen heel goed dat samenwerken aan 
wederzijds begrip en oprecht elkaar ont-
moeten niet vanzelfsprekend is of worden 
zal. Gezamenlijk hebben ze oecumenische 
diensten op het rooster laten plaatsen, 
waarin katholieken, protestanten of leden 

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

–   De kerk heeft behoefte aan kerkwach-
ters; wij willen dat onze kerk niet alleen 
op zondag tijdens de mis open is, maar 
ook door de week, er komen altijd veel 
mensen die  in stilte willen bidden of 
een kaarsje aansteken; dus uw persoon 
en uw talent zijn dringend nodig.

–   Onze voorzitter van de kerncommissie is 
over de zittingstermijn. Afvaardiging in 
het Damiaanbestuur is verlopen. Dus als 
u ervan overtuigd bent dat u geschikt 
bent voor deze functie, verberg dan uw 
talent niet en solliciteer, want de kerk 
heeft u nodig.

U hoeft niet persé in Goes te wonen om je 
verbonden te voelen met deze kerk. Het is 
genoeg dat je geeft om de toekomst van 
deze kerk, dat je geeft om de parochiege-
meenschap en dat je je talenten niet ver-
bergt, maar ze wilt tonen in uw werk voor 
uw parochie.
Als u zich kandidaat wilt stellen voor een 
van deze functies, kunt u een e-mail sturen 
naar oriola@zeelandnet.nl ; het e-mail-
adres van Aurelia Ladonski; secretaris van 
kern Goes.

HEMEL + AARDE (THEMA VAN BEDE-
VAART NAAR KEVELAER) 
Op 15 en 16 augustus zijn we met 19 
mensen uit Goes vertrokken naar Kevelear 
en hebben we prachtige vieringen gehad 
met vele mooie gezangen en gebeden. 
Het thema verdient enige extra uitleg:  de 
aarde is de plaats waar we ons hele leven 
zijn; hoe belangrijk is het dan dat we  de 
hemel (waar we niet bewust leven) mee-
nemen in dit aardse bestaan? De hemel 
is Maria, met daarin opgenomen alle hei-
ligen en dierbaren die we moeten missen. 
Samen met ons aardse bestaan vormt die 
hemel een rijke aanvulling: een extra ‘plus-
punt’ dus. Hemel plus aarde is meer dan 
een aanraking; een gevoel dat je beklijft/ 
de rest van je leven bij je blijft. 
We hopen volgend jaar op 21 en 22 
augustus weer naar de troosteres van 
de bedroefden te gaan met een volle 
Zeeuwse bus. 

Florien de Hond-Hagenaar

's-Heerenhoek 
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van elk ander kerkgenootschap dan ook, 
elkaar in Woord, gebed en gezang aan-
spreken.
 ‘Generatie Vrede’ geeft aan dat dit onder-
werp niet specifiek bij een leeftijdsgroep 
ligt. Ook al is de leeftijdsgroep 65 + flinker 
vertegenwoordigd in kerkdiensten dat jon-
geren. 

Op Vredeszondag 18 september zullen 
zowel de katholieke kerk van Heinkens-
zand, als die van ’s-Heerenhoek gesloten 
zijn. Zo willen we samen in de kerk van 
Lewedorp elkaar begroeten en de vredes-
wens concreet uitspreken.  Doet u mee?
Later in het jaar zullen we – in de Advent-
stijd-- dit oecumenisch vieren herhalen, 
maar dan in onze kerk te ’s-Heerenhoek.  
In een van de volgende nummers gaan we 
hierop verder in.

SAMEN EEN
 We staan er nooit bij stil wat er zou 
gebeuren als iemand uit de grote groep 
vrijwilligers plotseling moet afhaken, of 
gewoon….iets vergeet.

Een koster is al vroeg in de weer om alles 
in gereedheid te brengen voor een viering. 
Vaak staat hij of zij al een uur van tevoren 
paraat, om ruim voor de dienst de kerk-
gangers in alle rust te kunnen ontvangen: 
deuren open, sleutel van tabernakel klaar, 
kaarsen branden, lichten aan, geluids-
volume getest. Kerkboekjes gereed. Eén 
tandwiel uit het grote raderwerk. 

Koorleden: zij oefenen soms weken van 
tevoren wat past bij de viering van die 
zondag. De liturgieboekjes bieden afwis-
selende gezangen, die wel ingestudeerd 
moeten worden. Dirigent/organiste is 
leidend in deze en we weten maar al te 
goed hoe de sfeer van een viering bepaald 
wordt, als zij er niet voor gaat: een onmis-
baar puzzelstukje dus! 

De bloemengroep, de schoonmakers, 
zilver-/koperpoetsclub en degene die al 
het kerkelijk linnengoed verzorgt. Je zou 
kunnen denken: ‘Is dat nou werkelijk nood-
zakelijk. Elke week zo in de weer?’ Het 
antwoord is simpel: je merkt meteen als er 
geen verse bloemen gebruikt worden; de 
uitstraling van kandelaars en kelken ver-
dwijnt of de voorganger met verfrommelde 
kelkdoeken op een vervuilde altaardwaal 
in een bevlekt kazuifel zou moeten werken.  
Een belangrijke schakel dus bij elke dienst. 

Om de vrijwilligers die buiten het kerkge-
bouw actief zijn, maar niet te vergeten. 
Wie bij een afscheid op het kerkhof goed 
rondkijkt, ziet hoe verzorgd de paden en 
hagen erbij liggen; hoe netjes onkruid 
gewied wordt, of hoe zwerfvuil rond de 
kerk snel wordt aangepakt!  Iedere vrij-
williger is een belangrijke bouwsteen voor 
onze kerk!  

Daarom mogen we elke dag, elke week-
dienst, elk hoogfeest en elke bijzondere 
gebeurtenis aangrijpen om al die mensen 
(die zo ogenschijnlijk weinig doen) enorm 
te bedanken. Veelal vrijwillig, zelden vrij-
blijvend.  Voor al die ruim honderd per-
sonen maken we een diepe buiging! U/jij 
maakt de kerkgemeenschap van ’s-Hee-
renhoek wat deze nu is en hopelijk nog 
lang zo blijven kan.

Parochiekerncommissie

COMMUNICATIE 
In een tijdperk dat overloopt van de moge-
lijkheden tot communiceren staat het directe 
contact nog altijd op nummer 1.  
We willen graag van mens tot mens blijven 
spreken, maar na een viering is daar soms 
te weinig ruimte voor.

De kerkganger zoekt 
een eigen weg; de 
voorganger moet 
feitelijk weer snel 
verder en de mensen 
achter de schermen  
(die meewerken aan 
de voorbereiding van een dienst) willen 
eigenlijk ook wel weer naar huis.  Daarom 
houden we bewust elke eerste zondag van 
de maand een koffiehoek achter in de kerk, 
of bij goed weer achter de kerk (parochie-
zaal-terras). 

De koffie of thee zijn 
slechts smeerolie om de 
tongen los te krijgen en 
de mensen met elkaar 
te laten praten. Lief en 
leed, weetjes en (on-)
waarheden komen over 
de tafel heen.  Wij willen deze mogelijkheid 
tot ‘elkaar verstaan’ nog lang volhouden. 
Zeker als dit gewaardeerd wordt. Wij 
hopen velen over de weifelende drempel 
heen te helpen en ze spontaan uit te 
nodigen om eens aan te schuiven.  Zeker in 
de nabije toekomst zal contact tussen kerk-
medewerkers en kerkbezoekers van groot 
belang zijn.

Mocht u onverhoopt deze vorm niet zien 
zitten? Maak dan gebruik om iemand van 
de kerncommissie eens aan te spreken: 
Plonie Paree, Wim Hoogesteger, Ton Oost-
hoek, Henk Postema, Hans Westdorp of 
Richard Gielens nemen – als u dat wil- de 
tijd. Mailen kan altijd, maar dat is uiteraard 
minder persoonlijk.

SAMEN UIT EN THUIS 
Het gemengd koor ‘Missicanto’ zingt ook tij-
dens de zomermaanden (met een iets klei-
nere bezetting) gewoon door. In principe 
elk vierde weekend van de maand en soms 
extra als hiervoor aanleiding is. 
Af en toe maken we uitstapjes buiten onze 
vertrouwde kerk; op een verzoek gaan we 
-zo mogelijk- graag in. 

Op zondag 14 augustus waren we te gast 
in Burgh-Haamstede. De aanwezige kerk-
gangers waren zeker niet de enigen die 
genoten van dit muzikaal en liturgisch 
samenzijn.
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LIEF EN LEED
Huwelijk:
Op 5 augustus zijn in onze kerk getrouwd 
Chantal Jasperse en Nick den Hollander

Overleden:
Op 20 juni is overleden Dorus van de 
Swaluw, op de leeftijd van 75 jaar. Dorus 
was een man van weinig woorden. Hij deed 
zijn werk in de werkplaats, verslond boeken 
en verzamelde van alles en nog wat, waar-
onder wijwaterbakjes. Hij bezocht graag 
een rommelmarkt en kocht daar vaak leuke 
dingen. Totdat het allemaal wat moeilijker 
ging en hij vorig jaar met pijn in het zieken-
huis werd opgenomen. Hij verzwakte en 
kwam in de Rietzanger, wat niet meeviel. 
Hij was realistisch en besefte dat, zodat hij 
z’n huisje wilde verkopen. Dat heeft hij niet 
meer meegemaakt, want Dorus was op en 
overleed tenslotte na een gewoon, sober 
leven.

Op 17 juli is overleden Maatje Wit-
kam-Traas, weduwe van Willem Witkam, 
op de leeftijd van 94 jaar.

Op 2 augustus is overleden Jan de Jonge, 
weduwnaar van Maria Grim, op de leeftijd 
van 92 jaar. Jan was een goede echtge-
noot, vader en opa voor zijn zes kinderen 
en kleinkinderen. Het overlijden van zijn 

dochter Lisa liet diepe sporen na, terwijl 
ook het afscheid van zijn echtgenote in 
2013 voor hem een flinke aderlating bleek. 
Zijn steun vond hij in het geloof; zolang hij 
kon bezocht hij de kerk, terwijl hij jarenlang 
vrijwilliger was op het kerkhof en in de tuin 
van de kerk.

EINDEJAARSVIERING 
JAN VAN SCHENGENSCHOOL
Op 19 juli ging een lange stoet van 250 kin-
deren van de Jan van Schengenschool 
weer als vanouds richting de kerk voor 
de laatste viering van het schooljaar. Fijn 
dat het weer samen mag (corona) en als 
prachtig lang lint van klassen kinderen, 
op een prachtig zonnige, hete, laatste 
dinsdag. Op weg naar onze dankviering 
voor het voorbije schooljaar.
We stonden stil bij zoveel dingen om dank-
baar voor te zijn, vaak zijn de kleinsten al 
zo belangrijk en mooi. Goed om extra te 
beseffen en daarbij ook je vrijheid te waar-
deren, wat helaas niet vanzelfsprekend 
blijkt, zeker niet in de huidige tijd.
Samen zongen we mooie liedjes, werd een 
verhaal verteld en uitgebeeld door leer-
lingen van groep 7 en luisterden we naar 
een mooi gedicht. Verder was namens 
elke groep een tekening gemaakt met de 
leukste herinnering aan het afgelopen 
schooljaar, waar één leerling per klas dan 
wat over vertelde. Wat deden ze het alle-
maal goed en was het een fijne sfeer-te-
rugblik als school.
Met dit gevoel nu op naar een welver-
diende zomervakantie.
Heerlijk ervan genieten en als gezinnen 
“dankbare herinneringen” maken.
Daarna samen weer op weg naar een goed 
leerzaam jaar, in de nieuwe groepen.

De juffen Mariëlle en Saskia

VERKOOP WIJWATERVAATJES 
In februari dit jaar werden wij benaderd 
met de mededeling dat een parochiaan 
zijn verzameling wijwatervaatjes en meer-
dere andere religieuze artikelen aan de 
kerk wou schenken. Wij hebben het opge-
haald en zijn met 2 echtparen enkele 

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

 

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
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vanaf € 24,00 per jaar  

bent u al lid 
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www.kbo-pcob-goes.nl 
Tel: 0113-216154
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dagen bezig geweest om alles van onder 
het stof tevoorschijn te toveren. Het kwam 
er prachtig uit zodat er al direct gega-
digden waren om enkele spullen te kopen. 
De rest hebben we proberen te verkopen 
op de braderie van 9 juli in Heinkens-
zand. We hadden meer dan een kraam vol 
met prachtige wijwatervaatjes, beelden, 
kruisen in een lijst achter bol glas enz. enz. 
Het is gelukt, om met de voorverkoop er bij, 
voor € 748,00 te verkopen. Al met al hadden 
we een fijne, maar ook vermoeiende, dag 
met een mooie opbrengst maar tevens een 
dag met goede gesprekken. Voor de lief-
hebbers zijn er nog genoeg mooie dingen 
over. Deze worden via internet verkocht 
(Addie Heinkenszand).

STRAATMISSIE 9-JULI 
HEINKENSZAND

In de loop van dit jaar zijn er al een aantal 
straatmissies geweest, nu werd aan Hein-
kenszand gevraagd of wij er wat voor 
voelden om onze kerk open te stellen tij-
dens de braderie. Natuurlijk wilden wij dat 
wel doen en we wilden ook wel helpen met 
de missie en met de voorbereidingen en de 
catering. Ter verwelkoming van de mensen 
in de kerk werden de kerkbanken weer 
versierd en op de altaar trappen werd alu-
miniumfolie gelegd, want hierop wilde men 
waxinelichtjes laten zetten.
Vrijdagmorgen werd de soep voor de 
lunch gebracht en op zaterdagmorgen 
vroeg werden de boodschappen voor de 
lunch gedaan. Een lunch voor ongeveer 25 
mensen. 
De mensen werden om half 10 verwacht en 

kregen koffie of thee met een koek. Na het 
voorstellen en begroeten was er om half 
11 een viering in de kerk en daarna werden 
de broodjes gesmeerd en belegd en werd 
er gegeten. De verdere voorbereidingen 
werden getroffen en om twee uur begon 
de straatmissie.

WAT IS NU ÉÉN KAARSJE?

Tja, wat stelt dat nu voor? De bezoekers 
van de braderie kregen op straat door 
vrijwilligers het aanbod gedaan of zij mis-
schien een kaarsje wilden aansteken in 
onze kerk. Het was een geheel vrijblijvende 
uitnodiging, geen boze gezichten als er nee 
gezegd werd. De antwoorden waren ook 
heel verschillend: variërend van “nee, daar 
doen wij niet aan”, of “nee, ik wil niet” of 
nee, geen tijd” tot: “nou ja, doe maar” of 
“oh ja, dat wil ik wel” of “ja, graag”.
Er was in de kerk een bijzondere sfeer, 
een serene rust. We waren die dag met 31 
vrijwilligers: straatmissionarissen, ontvan-
gende mensen in de kerk, standhouders bij 
het kraampje en van de logistieke dienst. 
We begonnen ’s ochtends met een Eucha-
ristieviering, voorgegaan door pater Wilf-
ried Kouijzer en pater Thaddy de Deckere. 
Het Allerheiligste werd daarna uitgesteld 
op het altaar en door een cantor, een flui-
tiste en een groepje jongeren werd prach-
tige muziek gemaakt.
Op de altaar treden kon iedereen zijn bran-
dende kaarsje neerzetten. Daarnaast was 
er gelegenheid een briefje met een intentie 
in te vullen en in een daarvoor bestemde 
bus te doen. En wie daar behoefte aan had, 
kon een gesprekje voeren met één van de 
aanwezige vrijwilligers.

Ook daar werd ruim gebruik van gemaakt, 
wat goede gesprekken opleverde. Ik hoop, 
dat menigeen daar ook troost uit geput 
heeft. Het feit, dat je even kunt bezinnen 
in de hectiek van alledag werd door velen 
gewaardeerd. Het was een druk af en aan 
geloop in de kerk en soms vormde zich 
zelfs een rij om een kaarsje te mogen aan-
steken. Het gaf mij een warm gevoel, te 
zien hoeveel mensen  dit kleine gebaar 
maakten, dit ene kaarsje aansteken, ter-
wijl ze eigenlijk voor de braderie kwamen. 
Nu steeds minder mensen vertrouwd 
zijn met het christelijke geloof, is deze 

“straatmissie” één manier om als geloofs-
gemeenschap uit te dragen wat God voor 
een mens kan betekenen en hoe blij en 
gelukkig wij daarmee zijn.
In de viering de volgende dag, hebben wij 
gebeden voor de honderden intenties in 
de bus. Vóór de viering hebben wij alle 
400! kaarsjes weer aangestoken, die ik na 
de viering op mijn knieën ook weer kon 
uitblazen. Maar toen kon ik God intussen 
wel op mijn blote knieën danken voor deze 
geweldige beleving van samen zijn en 
geraakt zijn.
Gezien het positieve gevoel, dat deze dag 
gaf aan alle vrijwilligers en bezoekers is dit 
zeker voor herhaling vatbaar.

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. We verkopen 
boeken, speelgoed, serviesgoed, glazen, 
schilderijen, beeldjes, sieraden, elektri-
sche dingen, gereedschap enz. Ook kunt 
u genieten vaan een lekker kopje koffie of 
thee met een heerlijke verse wafel. Komt 
dus allen.
De rommelmarkt is op zaterdag 10 sep-
tember van 13.00 tot 16.00 uur en op zondag 
11 september van 10.00 tot 16.00 uur.
 Tot ziens op de rommelmarkt.
 

De vrijwilligers van de parochiekern  
Heinkenszand.

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

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
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Kwadendamme  * H. Bonifaciuskerk

-  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

LITURGISCH AARDEWERK
In principe wordt bij gewone vieringen altijd 
gebruik gemaakt van het gewijde liturgi-
sche aardewerk van pottenbakker Volkert 
van der Willigen uit Baarland. Dit principe 
blijft gehandhaafd, hoewel er de laatste 
tijd vaker van wordt afgeweken. Dit laatste 
komt doordat er tegenwoordig niet vaak nog 
een priester in de kerk aanwezig is, zodat 
de gewijde hosties lang bewaard moeten 

blijven. Dit gaat het beste in een ciborie 
met een deksel, welke bij het aardewerken 
exemplaar helaas ontbreekt. Desondanks 
wordt deze ciborie regelmatig gebruikt, en 
wanneer gebeurt, zou u toch eens aandacht 
moeten schenken aan de kleur ervan. Som-
mige mensen zien deze kleur als groen, en 
anderen als rood. Dit blijkt geen toeval te 
zijn: het aardewerk is voor ongeveer vijftig 
procent gekleurd met groen en voor onge-
veer vijftig procent met rood. Afhanke-
lijk van de kleurgevoeligheid van de ogen 
van de kijker ziet de één het als groen en 
de ander als rood. Dat is eigenlijk best bij-
zonder. De bijgaande foto toont wat van dit 
aardewerk (niet de ciborie, want die staat in 
het tabernakel), maar het is niet zeker of het 
bijzondere kleureffect ook op de foto zicht-
baar is.

THE BLUE CLAY

Een beetje in de traditie van de jaarlijkse 
bluesviering zijn er dit jaar twee muziekop-
tredens in de muziektent achterin de pas-
torietuin. De Kwadendamse Juke Joints 
spelen daar op zondag 25 september aan-
staande, maar op zondag 14 augustus was 
het eerst de beurt aan de Westdorpse Blue 
Clay. Onder energieke aanvoering van gita-
rist/zanger Wouter Verhelst en onder drum-
begeleiding van de reïncarnatie van Charlie 
Watts speelde de band een lekkere mix van 
akoestische blues, americana en texmex. 
De sfeer was uitstekend, evenals het weer 
dat die dag gelukkig niet al te heet was. Als 
het goed is, heeft de band na afloop een 
aardig zakcentje mee huiswaarts kunnen 
nemen. In ieder geval was dit zeer ver-
diend, want de muziek was top en verleidde 
sommigen zelfs tot dansen in het gras. De 
opbrengst voor de kerk zal ook goed zijn 
geweest, want het warme weer maakte 
het publiek dorstig zodat er veel drankjes 
werden verkocht. Al bij al was het een zeer 
gezellige en geslaagde muziekmiddag, die 
dus in september nog een vervolg krijgt.

MARIAOMMEGANG 2022
Eind oktober 1944 werd de stad Bergen op 
Zoom bevrijd door de Canadezen. Gelukkig 
bleef de stad groot oorlogsleed bespaard. 
Uit dankbaarheid aan Maria trekt daarom 
vanaf 1945 ieder jaar op de laatste zondag in 
juni een processie door de stad, de bekende 
Mariaommegang. Dat is nog altijd een groot 

spektakel, met veel deelnemers en ook veel 
toeschouwers. De stoet vertrekt vanaf de 
binnenplaats van het middeleeuwse Mar-
kiezenhof, gaat via het marktplein verder 
door het centrum van de stad, en eindigt 
bij de Sint-Gertrudiskerk op de hoek van 
het eerdergenoemde plein. Er lopen veel 
groepen in de optocht mee, waarvan de 
meeste een katholieke legende of een bij-
bels tafereel uitbeelden, soms zelfs als een 
theaterstuk. Achteraan wordt een aantal 
Mariabeelden meegedragen, want het 
betreft tenslotte een Mariaommegang. Dit 
jaar was één groep dragers van zo’n beeld 
afkomstig uit Kwadendamme. Leo Grim, Rita 
en Theo Audenaerd en ondergetekende 
sjouwden, gekleed in warme albes, een 
vederlicht Mariabeeld op een loodzware 
draagberrie door de hete stad. De bijgaande 
foto geeft hiervan een indruk; overigens 
is de hele processie terug te kijken op site 
www.zuidwestupdate.nl/tv/maria-omme-
gang. In de laatstgenoemde uitzending 
worden we per ongeluk verwisseld met een 
groep uit Hulst, maar Hulst is natuurlijk ook 
Zeeland, dus dat is voor de Bergenaren één 
pot nat. En bij de start in de Markiezenhof 
waren we al verwisseld met een groep uit 
het Oost-Vlaamse Oudenaarde, maar dat 
kan worden verklaard uit twee van onze 
achternamen. Al met al hebben we besloten 
om het volgend jaar weer te doen, maar 
dan wel met een andere draagbaar. Die 
van Hulst was een hele fijne: lekker licht 
en voorzien van zachte kussentjes voor op 
de schouders. Wellicht kan een dergelijke 
berrie ook voor Kwadendamme worden 
gemaakt of gevonden.

Hans de Vos
MARIA VAN VREELAND . . .  
DAAR GAAT ZE!
Ze was prachtig in de bloemen gezet, mooi 
op de draagstoel geplaatst. Dat alles ter 

gelegenheid van de Maria 
Hemelvaarviering in Ove-
zande. Een zgn. cluster-
viering, zo hadden we 
afgesproken. En hadden 
we bedacht, wie zou ons 
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Afscheid 
nemen doen 
we samen.

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

Richard Ensing
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dan beter kunnen vergezellen dan deze 
Maria van Vreeland. Ze werd met trots 
gedragen en toonde ons haar schoonheid in 
volle glorie. Mooi om te vertellen is de vol-
gende anekdote: Om mee te kunnen reizen 
naar Ovezande waren wat voorbereidende 
werkzaamheden nodig. Ons Maria moest 
van te voren uit haar vertrouwde kapel 
worden gehaald. We zouden haar letterlijk 
en figuurlijk versieren en een en ander in 
gereedheid brengen opdat zij de reis zou 
kunnen aanvaarden. Zo gezegd, zo gedaan.
Het verraste ons best aangenaam, dat, 
nog geen uur nadat ze uit de kapel ver-
trokken was, haar aanwezigheid daar al 
node gemist werd en ik citeer het volgende 
bericht: op het kerkhof in de kapel is het 
Mariabeeld weg. Corrie (degene die haar 
dagelijks verzorgt) weet nergens van. Weet 
jij ervan? Oeps, zo dachten we toen, hier is 
iets misgegaan in de communicatie. Uiter-
aard konden we per direct de ontstane 
ongerustheid wegnemen door te melden dat 
ze met een goede missie was vertrokken en 
wel voor de beperkte duur van een nachtje.
Maar bovenal: wie nog twijfelt aan de rol en 
functie van onze Maria van Vreeland moet 
hard nodig zijn mening bijstellen. Zo vaak 
er wordt gebeden en zo vaak er kaarsen bij 
haar worden gebrand.
En zie de foto: daar gaat ze…parmantig, in 
vol ornaat. Meegedragen in een lichtjes-
tocht om vrede in de wereld.
Aan haar zal het niet liggen.

Marga v.d. Plasse

OPROEP TOT SAMENSCHOLING
Onze werkgroep op het kerkhof is in de 
afgelopen jaren door overlijdens, verhui-
zingen en andere oorzaken in aantal gehal-
veerd naar circa zes vrijwilligers. Het werk 
is echter niet gehalveerd maar toch ligt het 
kerkhof er nog paradijselijk netjes bij. En dat 
willen we beslist zo houden en eigenlijk is 
dat best op te lossen. Daarom zien we graag 
aanvulling vanuit onze 1600 aangesloten 
parochianen.
Zin uw betrokkenheid op eigen wijze te 
tonen en in deze rustieke omgeving een-
drachtig uw bijdrage te leveren? Gewoon-
lijk werken we maar eens in de drie weken 
een maandagochtend met een stop voor 
koffie of thee inbegrepen, in december met 
kerstkrans geserveerd. De eerstvolgende 
werkochtenden zijn op 29 augustus, 19 sep-
tember en 10 oktober. Bij slecht weer stellen 
we uit, maar dat komt zelden voor. Vrouwen 
en mannen zijn bij ons gelijkwaardig. Indien 
ouder dan honderd jaar of bij zwangerschap 
is vrijstelling of soepel aangepast werk 
mogelijk. Ook als de kerk ooit verdwijnt, 

het kerkhof blijft bestaan. Dus laat er geen 
gras over groeien, kom uit bed, we starten ’s 
zomers om 08.30 uur en ’s winters om 09.00 
uur, en meld u aan of verschijn gewoon 
zonder aankondiging. Niet alle 1600 parochi-
anen tegelijk, maar in groepen is beter.

Willem den Hoedt

POOLSE PLUKVIERING
Vanwege de warmte een vroege oogst, zo 
meldt een fruitteler uit de regio. De hitte 
heeft ervoor gezorgd dat de piek van met 
name de perenpluk in en voor het weekend 
van 3 en 4 september komt te liggen. Reden 
voor Kwadendamme om de jaarlijkse pluk-
viering op de datum van zondag 4 sep-
tember te organiseren. Zoals gebruikelijk 
attenderen we via diverse kanalen de 
fruittelers uit de omgeving op deze unieke 
gelegenheid en vragen hen hun werkne-
mers hierop te attenderen en vooral ook 
uit te nodigen. Eindelijk weer, zo hopen wij, 
zonder de beperkende coronamaatregelen. 
Niet alleen staan we stil bij verbroedering 
en ontmoeting, we vragen in de viering ook 
aandacht voor de vrede. Ook Polen zorgt 
immers voor opvang van vele mensen uit 
het oorlogsgebied Oekraïne. Laten we tij-
dens de viering vooral ook onze solidariteit 
betuigen aan al die mensen die zoekende 
zijn naar vrede, naar rust en vrijheid. Na de 
viering praten we na onder het genot van 
koffie en thee en zal uiteraard de appeltaart 
niet ontbreken.

BUITENVIERING
Al veel langer liepen we met het idee rond 
om deze buitenviering te gaan combineren 
met een ontbijt in diezelfde pastorietuin. 
We gaan er nu ook werk van maken en 
dat betekent dat u op 11 september vanaf 
09.30 uur kunt aanschuiven bij een groot 
en groots ontbijt. Vele mensen komen dan 
in touw om onze verbondenheid weer eens 
op andere wijze te beleven. Eigenlijk naar 
voorbeeld van het carnavalsontbijt met 
prins en pastoor, maar nu met kerk- en 
dorpsgenoten. Leuke bijkomstigheid is dat 
we hiervoor de picknicktafels van Peter 
Kempe mogen gebruiken. 
Belangrijk is wel dat we vooraf enige 
inschatting krijgen van het aantal deel-
nemers. Daarom vragen wij u dringend 
om via het bekende emailadres van onze 
geloofsgemeenschap door te geven of u 
komt meeëten. We vragen hiervoor een 
geringe bijdrage van € 5,-. Ontbijt en vie-
ring zullen nagenoeg naadloos in elkaar 
overlopen. Vanuit de organisatie zien we 
enorm uit naar dit samenzijn. Voelt u zich 
vooral welkom.

INLOOP OP VRIJDAGMORGEN
Een oude gewoonte wordt nieuw leven 
ingeblazen: inloop op de eerste vrijdag 
van de maand. Heel veel jaren lang orga-
niseerden we op de eerste vrijdagmorgen 
van de maand een eenvoudige woord- en 
communieviering. Aanvankelijk in de kerk 
maar later vanwege het teruglopend aantal 
bezoekers in de sacristie. Beurtelings voor-
gegaan door Piet, Corrie en Marga. 
Dat koffie-uur wordt in ere hersteld, vooral 
omdat we het in deze tijd, waarin eenzaam-
heid zo vaak wordt genoemd, het belangrijk 
vinden elkaar te blijven ontmoeten. 
Het wordt een open inloop voor zowel 
trouwe kerkgangers als anderen. Eenieder 
die het leuk vindt om op de eerste vrijdag 
van de maand even aan te schuiven is van 
harte welkom. Het is dus laagdrempelig.  

De eerste inloop gaat plaatsvinden op vrij-
dagmorgen 2 september, 09.30 u. Wees 
welkom en zegt het voort.
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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

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

CARITAS 
De Caritas verzorgt door het 
hele jaar verschillende col-
lectes. Het 1e half jaar van 
2022 waren de collectes 
voor de volgende doelen:
2   januari Adoptiekind € 37,90
23 januari Armoede dichtbij € 23,70
20 februari Eigen Caritas € 18,16
6  mrt -3 april Vastenaktie € 376,77
Inclusief doosjes kinderen 
en zakjes in de kerk.
8  mei Tear Fund € 30,10
5  juni Diaconie € 50,75
Wij willen iedereen, die hier een bijdrage 
aan geleverd heeft 
hartelijk danken.

De Caritas.

VRIJWILLIGERSFEEST OP ZATERDAG 
10 SEPTEMBER 2022.
Wat zou onze parochiekern zijn zonder de 
inzet en het enthousiasme van onze vrij-
willigers ?
Jullie verdienen het om nog één keer in 
het zonnetje gezet te worden.
Daarom willen wij (de parochiekern- 

commissie) u met uw partner van harte 
uitnodigen voor een vrijwilligersfeest in 
de “Zandlôôper”. Aanvang 15.30 uur einde 
20.00 uur.
Met een hapje, drankje en uw aanwe-
zigheid willen wij dit graag met u samen 
vieren.
Mochten we vergeten zijn om u persoon-
lijk uit te nodigen, onze excuses hiervoor, 
maar geef u dan zo snel mogelijk nog op 
bij Leo Rentmeester per mail  
coel@zeelandnet.nl of via een briefje in de 
bus op Eendrachtstraat 12  4456 BV Lewe-
dorp. Laten we samen gaan genieten van 
deze middag.

De parochiekerncommissie 

VREDESVIERING 18 SEPTEMBER
Op 18 september staat de 
oecumenische clustervie-
ring in het teken van de Vre-
desweek. Thema: Generatie 
Vrede, de generatie die bur-
gers verenigt die in actie 
willen komen voor vrede, over grenzen 
en dwars door verschillen in huidskleur, 
gender en klasse heen. Voorgangers zijn 
Marjo Wisse en Geerten Kok. Er is een 
gelegenheidskoor uit de deelnemende 
kerken en er is kindernevendienst. Voor-
afgaand aan de dienst drinken we vanaf 
10.00 uur koffie in de parochiezaal. Wij 
nodigen u van harte uit,  deze allerlaatste  
oecumenische vredesviering in onze kerk 
bij te wonen.

De werkgroep oecumene

KINDERNEVENDIENST/CRÈCHE 
September: zondag 18 september
Oktober: zondag 2 oktober (onder voor-
behoud)
 

Eerder kondigde we 
aan om vanaf sep-
tember weer op elke 
eerste zondag van de 
maand te starten met 
kindernevendienst. 
Omdat we samen met 

de Protestantse Gemeente Het Vierhuis op 
18 september een Oecumenische vredes-
dienst hebben in onze RK kerk, is besloten 
om op deze dag kindernevendienst/crèche 
te draaien.

Lewedorp * H. Eligiuskerk
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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

Oost-Zuid Beveland 

ZEELAND
UITVAARTSERVICE

ZEELAND
UITVAARTSERVICE

DE VLIEGER
UITVAARTSERVICE

DE VLIEGER
UITVAARTSERVICE

STEIJN
DE VLIEGER

UITVAARTZORG

ZEELAND
UITVAARTSERVICE

ZEELAND
UITVAARTSERVICE

DE VLIEGER
UITVAARTSERVICE

DE VLIEGER
UITVAARTSERVICE

STEIJN
DE VLIEGER

UITVAARTZORG

Schouwen-Duiveland
Wilgenstraat 12 Oosterland

0111 40 2000
(dag en nacht)  

info@uitvaartdevlieger.nl 
www.uitvaartdevlieger.nl

Dag en nacht bereikbaar op:

(0111) 45 07 17
www.uitvaartsd.nl

Voor een zorgzame begeleiding 

Adverteren in 
Parochienieuws?

info@rkbovendeschelde.com

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

LIEF EN LEED
Overleden
Op 29 juli 2022 is, na een leven dat geken-
merkt werd door eenvoud, bezorgdheid en 
vooral liefde voor diegenen die haar dier-
baar waren, Christian van ’t Westende in 
de leeftijd van 60 jaar plotseling overleden. 
Op woensdag 3 augustus is in besloten 
kring afscheid van Christian genomen.

BLOEMENPOT
De bloemenpot heeft in de maanden 
juni en juli tezamen € 34,80 opgebracht. 
Namens de bloemengroep hartelijk dank.

UITNODIGING 
VOOR DE VRIJWILLIGERS

De parochiekerncom-
missie en de werkgroep 
vrijwilligers van de 
Pater Damiaanparochie 
roept alle vrijwilligers 
van de parochiekern 

Oost-Zuid-Beveland op om aanwezig te zijn 
op een speciale bijeenkomst op woens-
dagavond 31 augustus om 19.30 uur in de 
kerk te Hansweert.
De werkgroep vrijwilligers is ingesteld om 
alle vrijwilligers binnen de H. Pater Dami-
aanparochie te kunnen horen inzake de 
voorgenomen kerksluitingen in 2023. De 
sluiting van de kerken in Lewedorp, Hans-
weert en ’s-Heerenhoek is meer dan het 
sluiten van de kerkdeuren. Allerlei zaken 
eromheen hebben hun doorwerking op de 
genoemde kernen, maar ook op de paro-
chie in het algemeen.
Graag gaan wij met de vrijwilligers in 
gesprek over allerlei onderwerpen die te 
maken hebben met de sluiting van de kerk 
in Hansweert en hun visie op de toekomst. 
Laat uw stem deze avond horen.

DWEILBANDFESTIVAL
Traditiegetrouw wordt er op de laatste 
zondag van september in Hansweert een 
dweilbandfestival gehouden. Ook dit jaar 
zal dat op zondag 25 september weer 
plaatsvinden en zal de dweilband van 
Scheldegalm het festival openen door 
enkele liederen ten gehore te brengen tij-
dens de viering om 9.30 uur in onze  kerk te 
Hansweert.

We merken dat er steeds minder kinderen 
aansluiten en hebben daarom besloten 
het bij één kindernevendienst/crèche per 
maand te houden. Zo hopen we in die ene 
kindernevendienst/crèche per maand wel 
weer meer kinderen te mogen ontvangen. 
Op 4 september is er om voorgenoemde 
reden dus geen kindernevendienst/
crèche.
 
Zoals het er nu naar uitziet, is er in oktober 
geen gezamenlijke viering. De kinderne-
vendienst/crèche is dan gewoon op de 
eerste zondag van oktober, dus 2 oktober. 
Mocht dit wijzigen, dan laten we dit via 
Parro van school weten.

Werkgroep Kindernevendienst

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN
7 september 19.30 uur Bijeenkomst door 
“de werkgroep vrijwilligers”  om te praten 
met alle vrijwilligers die zich bezig houden 
met oecumene, kindernevendienst, spe-
ciale vieringen, zondagmorgen anders of 
lid zijn van liturgische werkgroep inclusief 
lectoren.

3 oktober parochiekernvergadering 
19.30 uur
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renoveert”. Ongeveer duizend katholieken 
kwamen samen. Ook de Pater Damiaan-
parochie was erbij. Velen raakten er geïn-
spireerd.
Thuisgekomen begint het echte werk. Hoe 
worden onze parochies tot missionaire, 
naar buiten gerichte gemeenschappen? 
Hoe komen we in contact met hen die nog 
niet of niet meer vertrouwd zijn met kerk 
en geloof? Hierover gaat het 100 pagina’s 
tellende magazine ‘De Missionaire paro-
chie’, dat onlangs verscheen bij uitgeverij 
Adveniat. Leo Fijen is de hoofdredacteur 
van het magazine. Bladzijden 70 en 71 
gaan over onze vertrouwde Klomppop-
viering: dit als mooi praktijkvoorbeeld van 
een missionaire kerk. In de losse verkoop 
is het magazine voor € 9,95 te bestellen bij 
Uitgeverij Adveniat.

Ad Schenk

KINDERNEVENDIENST

Na ruim tien jaar te hebben geholpen met 
de kindernevendienst, heeft Saskia aan-
gegeven te willen stoppen met deze taak, 
om het stokje weer door te kunnen geven 
aan een nieuwe, jonge ouder.
Tijdens de laatste kindernevendienst voor 
de zomervakantie hebben we Saskia dan 
ook in het zonnetje gezet. We hebben 
haar bedankt voor haar jarenlange inzet 
en betrokkenheid om de verhalen over 
Jezus aan de kinderen te blijven ver-
tellen en er enthousiast en actief mee aan 
de slag te gaan in knutsel en spel. We 
wensen Saskia alle goeds! We hopen dat 
ze de met de mooie kinderbijbel die ze als 
afscheidscadeautje heeft gekregen, de 
verhalen over Jezus weer aan haar klein-
zoon voor mag lezen.

Ania en Charlotte

LICHTTOCHT 
VOOR DE VREDE BIJ MARIA
Het patroonsfeest van onze parochiekern, 
op zaterdagavond 14 augustus, was een 
clusterviering met actieve medewerking 
van Kwadendamme en Hansweert. Bij 
deze viering, zowel op het altaar als op 
het koor, waren leden van deze kernen 
betrokken. De kerk was goed gevuld met 
kerkgangers uit de drie parochiekernen, 
maar ook uit andere plaatsen. Een der-
gelijke devotie trekt belangstellenden uit 
heel de omgeving aan. Het was in de PZC 
aangekondigd, en journalisten waren ook 
nu weer aanwezig om een bericht in de 
krant te zetten.
Na afloop van de kerkelijke viering werd 
de samenkomst voortgezet in de vorm van 
een lichtprocessie. Eerst gingen we in 
een kring bij het beeld van 'Maria uit de 
beuk' staan, waar we een lied zongen en 
naar een tekst luisterden. Er werden twee 
vredesduiven losgelaten, die tevoren in 
een mand op het altaar gestaan hadden.
We wandelden met kaarsen en bloemen 
in onze handen naar NieuwSande. Daar 
gingen we in de binnentuin in een kring 
staan. Bewoners zaten in groepjes op 
hun terrassen en balkons. Ook daar werd 
gezongen, gelezen, en twee duiven losge-
laten. Het was een bijzonder moment om 
zo de bewoners van het zorgcentrum bij 
de kerk te betrekken.
Ook de wandeling naar de veldkapel 
vormde onderdeel van de processie. Vier 
dragers van Kwadendamme voerden een 
draagbaar met het beeldje van Maria van 
Vreeland mee, versierd met bloemen. 
Daar aangekomen, werd alweer een 
moment van bezinning gevierd. De regen-
boogvlag stond daar ten teken van ons 
gebed voor de vrede. De laatste twee 
duiven werden losgelaten. We luisterden 
naar een Nederlandstalig lied van Rob de 
Nijs met daarin ook een Russisch en een 
Engels couplet. We delen onze zorgen om 
de wereldvrede met Maria.
Een gezellig samenzijn in de langzaam 
afkoelende open lucht besloot deze bij-
zondere tiende verjaardag van de veld-
kapel aan de Oude Ovezandseweg.

Marinus Bierens

NIEUWE BOOM IN DE KERKTUIN
De gemeente Borsele heeft ons als eige-
naar van de kerktuin gevraagd om mee 
te denken over een nieuwe boom. In de 
parochiekerncommissie hebben we uit-
voerig gesproken over een vervangende 
boom voor de omgewaaide kastanjeboom. 
We zijn uitgekomen op een zilverlinde 

Ovezande * O.L.V. Hemelvaartkerk

KLOMPPOPVIERING 
IN HET BISDOM MAGAZINE
Op 24 en 25 maart 2022 organiseerde 
het bisdom Breda in samenwerking met 
verschillende partners de conferentie 
“De Missionaire parochie – Als God 

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
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“tilia tomentosa”. Ze zijn sterk en kunnen 
heel oud worden. Een tilia is een vrou-
welijke boom, die al in de Griekse mytho-
logie voorkwam. Bij de Germanen was ze 
gewijd aan godinnen zoals Freya. Dit is 
wel een beetje in strijd met de historische 
keuze van de kerk voor mannelijke bomen 
als beuk, eik en kastanje, die je meestal 
ziet in parochietuinen.

Maar gezien onze vrouwelijke patrones 
(Maria) en de ondergewaardeerde positie 
van de vrouw in de rooms-katholieke kerk 
is deze keuze ook wel een goed state-
ment. Dat past ons, als een wat eigen-
zinnige parochiekern, best goed. De 
gemeente Borsele vond het een mooie 
onderbouwing en een goede keuze. Zij 
gaan er in mee en zullen dit najaar een 
groot exemplaar aanplanten.

Ad Schenk

OVEZANDE HAPT EN SNAPT
Op zaterdag 10 september wordt op 
Ovezande de actie 'Hapt en Stapt' 
gehouden, waarvan de opbrengst voor 
de voedselbank en de dorpsmoestuin 
bestemd is. In de week hieraan vooraf 
is er een teken en kleurwedstrijd: 'Kleur, 
teken/ ontwerp je eigen droomtuin' voor 
alle (school)kinderen. De inzendingen 
hiervan zullen op zaterdag 10 september, 
tevens Open monumentendag, in de kerk 
te bewonderen zijn. U kunt u uw stem uit-
brengen voor de winnende tekening. De 
kerk is van 13.00 uur tot 17.00 uur open.
Vanaf 13.30 uur kunt u een route annex 
puzzelkaart voor 2 euro  kopen bij de kerk. 
Met deze kaart gaat u al wandelend op 
ontdekking door Ovezande. Verspreid 
door het dorp zullen er kraampjes staan 
met allerlei proevenrijen, en worden uw 
zintuigen geprikkeld. Er zijn rondleidingen 
in onze dorpsmoestuin, en vlinder-idylle 
met behulp van schoolkinderen. 
Ook valt er door te zoeken en te puzzelen 
heel wat te ontdekken op welke manier 
we in Ovezande zorgdragen voor onze 
schepping, door biodiversiteit,duurzaam-
heid en milieubewuste keuzes.
Om 15.30 uur verwachten we iedereen 

Uitvaartverzorging

‛DE BEVELANDEN’
Johan Hoekman

Geldeloozepad 20, 4463 AJ Goes 

(0113) 311 444 
www.uitvaartzorgcentrum.nl

Voor een zorgzame  begeleiding

Uitvaarten in geheel Midden-Zeeland

Eigen rouwcentrum met aula 
en koffi ekamer

Striepseweg 4,4435 RL  Baarland

Verzorgt de gehele uitvaart 
met Zorg en Respect...

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

0113-639108 
06-40484076

weer terug bij de kerk, waar we om 16.00 
uur de prijswinnaars van de teken- en 
kleurwedstrijd bekend maken. We sluiten 
natuurlijk af met een gezellig samenzijn 
onder het genot van heerlijke wafels en 
pannenkoeken die te koop zullen zijn voor 
het goede doel. Steun de voedselbank en 
de dorpsmoestuin, en Hap en Stap mee!

Namens de werkgroep 
Charlotte den Toonder

ROMMELROUTE OVEZANDE
Naar aan-
leiding van 
het grote 
succes van 
2020 is er 
besloten om 
in 2022 weer 
een “Rom-
melroute 
Ovezande” te organiseren. Rommelroutes 
zijn een leuk alternatief voor grote rom-
melmarkten en natuurlijk erg gezellig als 
kleinschalig evenement in ons dorp. De 
Stichting Dorpsraad Ovezande treedt op 
als organisator voor dit evenement.
Ook de Onze Lieve Vrouwe Hemelvaart-
kerk neemt hier graag deel aan. Op 
zondag 18 september 2022 van 11.00 – 
17.00 uur zullen wij op het plein bij de 
kerk aanwezig zijn met een aantal kramen 
waarop wij allerlei spullen te koop aan-
bieden.
Heeft u zin in een gezellige wandeling 
door ons dorp? Scoor wat koopjes en 
klets gezellig bij.
Tot zondag 18 september!

Ineke Priem 

KLUSDAG
We willen als gebouwencommissie in de 
komende maand september wederom een 
klusdag organiseren. De precieze datum 
moet nog worden vastgesteld, maar daar 
zult u ongetwijfeld over horen. We gaan 
dit jaar weer proberen veel kluswerk te 
verrichten. Het zal voornamelijk neer-
komen op schuren en schilderen zodat 
onze kerk en pastorie weer bestand 
zijn tegen de elementen. Voelt u zich nu 
geroepen om ook mee te helpen om ons 
gebouw te onderhouden, dan vraag ik u 
zich te melden bij iemand van de paro-
chiekern. Dan komt het vanzelf bij ons 
terecht. Natuurlijk kunt u zich ook bij mij 
aanmelden. Hoe meer zielen hoe meer 
vreugd.

Bas Goense
namens de gebouwencommissie
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PAROCHIENIEUWS KERN 
SCHOUWEN-DUIVELAND

Beste mensen,
Het zonnetje scheen 's maandags mor-
gens nog op 27 juni. Om 13:00 uur werd 
de lucht heel donker en trok een zware 
windhoos over de kerk, parochiecentrum 
en pastorie. Het geheel duurde maar heel 
kort, maar de schade was enorm. Vooral 
de daken hadden een enorme schade 
opgelopen, diverse ruiten waren kapot en 
de blokhut was totaal ontwricht. De puin-
hoop op de straat en binnenplaatsen van 
kapotte pannen, glas, afgerukte takken, 
was indrukwekkend. 

Dankzij vele vrijwilligers van onze eigen 
kerk en aannemer Quant en onderaan-
nemers is de meeste schade al bijna 
hersteld. De panden zijn al wind en water-
dicht. Sommige zaken als zijnde nokvor-
sten, dubbel glas, tafelbladen enz. waren 
niet gelijk leverbaar, maar dat komt in de 
komende maand(-en) ook wel weer goed.
Gelukkig was er binnenin de kerk geen 
schade en konden we de kerk gewoon 
blijven gebruiken.
Bij deze wil ik al die vrijwilligers die 
geholpen hebben nog eens bedanken 
voor hun inzet. Ik vind het geweldig hoe 
mensen zich willen inzetten voor onze 
kerk.

Erik Steegmans

OPEN MONUMENTENDAG
Op zaterdag 10 september staan de kerk-
deuren van de Willibrorduskerk weer 
open in het kader van de open monumen-
tendag van 10.00 – 17.00 uur.
Om iets extra’s te bieden hebben we aan 

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

SPECIALE DIERENZEGEN 
Op zaterdag 1 oktober, drie dagen voor 
Werelddierendag, besteedt de katho-
lieke kerk van Ovezande in haar vie-
ring van 19.00 uur speciale aandacht 
aan de naamdag van Sint Franciscus. 
We gaan kennis maken met Franciscus 
van Assisi, de beschermheilige van de 
dieren. Werelddierendag wordt gevierd 
op 4 oktober, de dag na de sterfdag van 
de grote dierenvriend Franciscus van 
Assisi. Omdat hij zo vol van Gods liefde 
was, brandde hij van liefde voor mens en 
dier en heel de natuur. Franciscus leert 
ons dat de schepselen in de natuur er 
niet allereerst zijn om geëxploiteerd te 
worden, maar dat ze naar God verwijzen.

In deze dienst mag iedereen zijn huis-
dieren of knuffels meenemen. Natuurlijk 
horen de kleine dieren wel in kooi, bench 
of aan de lijn. Naast volwassenen zijn ook 
kinderen van harte welkom: hou je heel 
veel van je knuffel of huisdier, breng dat 
dan gerust mee naar de viering. Jouw 
dier krijgt dan de speciale dierenzegen. 
Paarden en andere grotere dieren zijn 
welkom in de pastorietuin en zullen daar 
rond 19.45 uur worden gezegend. We 
maken er samen met jou en alle dieren 
een feestelijke viering en een gezellige 
dierenboel van. Koor Oal-In verzorgt de 
liederen. Het is voor mens en dier, jong en 
oud de moeite waard om hier bij aanwezig 
te zijn. Iedereen is van harte welkom voor 
de dierendagviering van 1 oktober om 
19.00 uur in de katholieke kerk, Hoofd-
straat 60 in Ovezande

PATER DAMIAAN OP SCHOOL
Wie is Pater Damiaan en kunnen we 
iets van hem leren? Met die vraag gaat 

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

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

Parochiekern 
SCHOUWEN-DUIVELAND

rooms-katholieke basisschool “De Zand-
plaat” in de week voorafgaand aan de 
Damiaanviering, van zondag 9 oktober, 
aan de slag. In alle groepen wordt dan 
het verhaal van Pater Damiaan verteld 
aan de hand van een prentenboek, filmpje 
of ander materiaal. Wie hij was, wat hij 
deed en waarom hij dat deed. De kinderen 
zullen samen praten over omzien naar 
elkaar en je naaste, en gaan daar ook mee 
aan de slag.
Kinderen uit de groepen 5, 6 en 7 gaan op 
woensdagmiddag 5 oktober van 14.00 uur 
tot 16.00 uur  “opkikkerkaartjes” maken . 
Deze kaarten zullen naar allerlei mensen 
gestuurd worden, die om wat voor reden 
dan ook, wel een steuntje in de rug, een 
opkikkertje, kunnen gebruiken. Zo kunnen 
ze op hun manier bijdragen aan zorg voor 
elkaar, met Pater Damiaan als voorbeeld.

Charlotte den Toonder
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beginnen. Omdat we dan vast allemaal 
weer fris en helder zijn na een zonnige 
zomer(vakantie) hebben we iemand van 
Veilig verkeer Nederland uitgenodigd om 
onze kennis van de verkeersregels weer 
eens een opfrisbeurt te geven.
Dus vanaf 9.30 uur bent u van harte uitge-
nodigd voor een kopje koffie/thee en een 
kleine verkeerscursus op de koop toe!
Woensdagmiddag 14 september, info 
middag Odensehuis.
Op woensdagmiddag 14 september a.s. 
organiseert onze KBO een informatie-
middag over het Odensehuis in Zierikzee. 
U bent inmiddels wel bekend met het 
Odensehuis, dat is opgezet met het doel 
mensen met beginnende dementie een 
dagdeel een gezellige tijd te bezorgen en 
daardoor partner enigszins te ontlasten. 
Paula Klerkx, coördinatrice, komt ons die 
middag vertellen wat het Odensehuis voor 
mensen met beginnende dementie kan 
betekenen.
Ook leden van de PCOB en SVSD zijn hier-
voor van harte uitgenodigd.
We zien u op die datum graag in het paro-
chiecentrum, aanvang 14.00 uur.

SAMEN FIETSEN EN DE LUNCH OP DE 
PATIO VAN R. K. ONZE LIEVE VROUWE 
KERK VAN HAAMSTEDE

Woensdag 11 augustus was er een geza-
menlijke fietstocht van de
Windkracht 8 kerken van Schouwen.” 
Fietsen door mooi, duurzaam Schouwen”
De lunch werd gebruikt op onze patio en 
men kon tevens genieten van de afbeel-
dingen van de hongerdoeken. Even in de 
schaduw bijkomen en genieten.

Henny Wichgers-Soeter 

WWW.PAREE.NL

Door toegevoegde  
waarde de beste keus!
Werrilaan 8 | 4453 CC ‘s-Heerenhoek
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Heerenstraat 27, 4453 AA ’s-Heerenhoek 
Tel: 0113-351400 

www.gebrdehond.nl 

 
Loodgieterswerk, CV-installaties, 

Mechanische ventilatie –Duurzame 
energie – Dakbedekkingen – Onderhoud 

& Service 

een paar parochianen gevraagd of zij 
willen exposeren met hun schilderkunst. 
Zoekt u nog iets moois voor aan de muur 
loop dan eens even binnen.
Annemarie, Saskia, Trees en Teunie laten 
u graag iets zien van hun schilderijen.
Verder is er van 14.00 – 15.00 uur een 
orgelconcert gegeven door organist Wim 
Boer.
De moeite waard om te komen luisteren. 
Hartelijk welkom!

GEZINSVIERING
Op zondag 2 oktober om 10.00 u is een 
gezinsviering in Zierikzee. Het thema 
houden we nog even als verrassing maar 
schrijf de datum alvast op uw kalender. 
Iedereen is van harte welkom!

ST. BARBARA
Zo ligt onze begraafplaats R.K. begraaf-
plaats St. Barbara er bij.
Het is toch een plaatje.

En dat allemaal dankzij onze Barbara 
Boys; Albert, Cees, Johnny en Kees onder 
leiding van Peter. Mannen jullie leveren 
fantastisch werk.

INLOOPMIDDAG KBO
Op woensdagmiddag 21 september a.s., 
vanaf 14.00 uur bent u van harte welkom 
op de inloopmiddag in het parochiecen-
trum. U kunt dan terecht met vragen over 
uw computer, telefoon en ook gewoon om 
een spelletje te spelen.

KLAVERJASSEN KBO
OP vrijdag 30 september a.s. starten we 
met onze klaverjasmiddagen/avonden. 
We beginnen dus op vrijdagmiddag 30 
september. Vanaf 13.00 uur is het paro-
chiecentrum open en we beginnen met 
kaarten om 13.30 uur. Opgeven kan bij 
Henny Verkaart, tel. 06-15276350. Of per 
mail hmverkaart@zeelandnet.nl

ACTIVITEITEN KBO 
Na een stop van 2 maanden wat betreft 
de koffieochtenden van de KBO gaan 
we dinsdag 6 september weer gezellig 

Parochienieuws  
een blad dat je 
niet wilt missen

RUBEN DE JONGE  

Heerenstraat 9  
0113 351311 

Www.totaalwonendejonge.nl 

Specialist in PVC vloeren 
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colofon
PASTORAAL CENTRUM
Secretariaat/teamassistentie:
Ria Boonman-Vermue
Leny Rijk-Rijk
Zusterstraat 4, 4461 JA Goes, tel. 0113-218610
info@rkbovendeschelde.com
Openingstijden Pastoraal Centrum: 
op dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur

PASTORAAL TEAM
-   Fons van Hees, pastoor
   tel. 06-1328 1235
   avanhees@zeelandnet.nl 
- Thaddy de Deckere, parochievicaris
 T: 06-26276050
 E: thaddeusmhm@gmail.com
-  Alida van Veldhoven, pastoraal werkster,
   T: 06-29 373 102 

 E: alidavanveldhoven@rkbovendeschelde.com 
-   Ria Mangnus, pastoraal werkster 
    tel. 06-42360493
    r.mangnus@rkwalcheren.nl
-  Paul Verbeek, wnd. pastoor
 Tel: 06-83215322
 pverbeek@bisdombreda.nl
- Geerten Kok (teamleider ad-interim)
 E: GKok@bisdombreda.nl

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 6 komt uit op 
vrijdag 30 september.

Kopij voor dit nummer dient op 
zondag 18 september te zijn ingele-

verd via de lokale redactie of bij alge-
mene 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 5)

Bidden voor elkaar

Begin maart spraken de parochiebestu-
ren en het pastoraal tem van de H. Pater 
Damiaanparochie en de H. Mariapa-
rochie Walcheren met elkaar over het 
pastoraal beleid en de vitaliteit in de 
beide parochies Boven de Schelde. Het 
ging onder andere over ‘samengedra-
gen vitaliteit’. We zien allemaal hoe de 
deelname aan het kerkelijk leven zich 
ontwikkelt, en we realiseren ons dat we 
bakens moeten verzetten. Willen we als 
parochies en geloofsgemeenschappen 
overleven, dan moeten we als gelovigen 
en als leden van de parochies de handen 
stevig in elkaar slaan, en samen de paro-
chie dragen. 

Een mooi voorbeeld van de samenge-
dragen vitaliteit is de wijze waarop de 
‘werkgroep Damiaanviering’ de ‘jongere’ 
koren in de parochie uitnodigt om samen 
de Damiaanviering, op zondag 9 okto-
ber, te verzorgen. De Damiaanviering is 
een viering voor de hele parochie. Ze 
vindt plaats in de parochiekerk, maar de 
verzorging van de viering mag parochie-
breed gestalte krijgen, met lectoren en 
assistenten uit de hele parochie, en met 
koren, zangers en zangeressen uit de 
hele parochie. Dank aan de werkgroep 
voor dit initiatief!

Verhaaltje bij het thema:

Er was eens een man met drie zonen. 
Tot groot verdriet van hem maakten 
zijn zonen altijd ruzie. Op een dag zei 
de vader: ‘Breng me zoveel takken 
als je kunt dragen!’ De jongens 
renden het bos in en kwamen terug 
met een grote bos takken. “Neem 
nu ieder één tak’, zie de vader ‘en 
probeer die te breken.’ ‘Hartstikke 
makkelijk’, zeiden de jongens en ze 
braken hun stokken doormidden. 
‘Bind nu alle stokken met een touw 
samen’, zei de vader ‘ en probeer 
nu de hele bos takken te breken.’ Ze 
probeerden het om de beurt, maar de 
takken, die afzonderlijk zo gemakke-
lijk gebroken konden worden, waren 
samengebonden zo sterk als staal. 
‘Zie je’, zei hun vader, ‘wat jullie met 
deze stokken doen kan ook met jullie 
gebeuren. Wanneer je altijd alleen 
voor jezelf vecht, ben je alleen en 
kun je gemakkelijk aangevallen en 
gebroken worden. Maar samen zijn 
jullie sterk, dat geldt voor stokken, en 
ook voor mensen.’ 

Samengedragen vitaliteit krijgt ook 
gestalte door leden van werkgroepen 
uit de parochie bij elkaar te brengen. 
Hoe kunnen vrijwilligers elkaar helpen 
- hoe kunnen we er samen voor zorgen 
dat geloofsleven en parochieleven in 
de parochie door kunnen gaan, ook als 
er kerken worden gesloten.... Hopelijk 
vinden gelovigen uit de kernen waar een 
kerk gesloten wordt een nieuw thuis in 
een andere kerk in de parochie, hope-
lijk blijven vrijwilligers uit die kernen 
hun talenten inzetten voor de parochie. 
De commissie Nico Hooyschuur (we 
schreven erover in het vorig artikel in 
deze reeks) gaat met hen en ons op weg. 
De eerste geluiden over de gevoerde 
gesprekken zijn bemoedigend!

En samengedragen vitaliteit wordt ook 
bevorderd wanneer we voor elkaar 
bidden. We vormen samen één parochie. 
Wat parochianen in Lewedorp ter harte 
gaat mag meeklinken in het gebed van de 
hele parochie - en dat geldt ook voor de 
bijzondere intenties van gelovigen uit Zie-
rikzee of Heinkenszand. Binnen de paro-
chie zijn we als zusters en broeders aan 
elkaar verbonden, en ook al wonen we in 
verschillende dorpen of steden, de lijnen 
tussen mensen en tussen gelovigen blijken 
vaak kort. Tot nu toe was het gebruikelijk 
om in Ovezande te bidden voor een kindje 
dat in de Maria Hemelvaartkerk gedoopt 
werd, en om in Kwadendamme te bidden 
voor de overledene die vanuit de Bonifa-
tiuskerk begraven zou worden. Voor die 
intenties gaan we ‘parochiebreed’ bidden. 
In alle kerken van de parochie bidden we 
voor de dopelingen van de parochie, de 
bruidsparen van de parochie en de overle-
denen van de parochie. Natuurlijk blijven 
we in elke kern ook bidden voor de inten-
ties per parochiekern. Maar het parochie-
brede gebed voor onze dierbaren mag ons 
in onze betrokkenheid op elkaar sterker 
verbinden en mag onze dierbaren verster-
ken in het besef dat de hele parochie hun 
vragen en noden bij God brengt. Ook zo is 
er samengedragen vitaliteit.

Geerten Kok, teamleider ad interim


