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kerken ooit weer vol?
◀ In de Nederlandse hervormde
kerk in Kapelle zitten de bezoekers ruim van elkaar gescheiden
tijdens de dienst.
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MAXIMAAL 100

Uitzondering
voor kerkdienst

dat het katholieke kerkbezoek op
Zuid-Beveland teleurstellend laag
blijft, ook nu de deuren weer open
zijn. ,,We missen 40 tot 50 procent
van onze parochianen.’’ Vanaf 1 juli
mogen er maximaal 100 mensen tegelijk in de kerk aanwezig zijn.
,,Maar die aantallen halen we nergens meer. Al was er na de vakantieperiode even sprake van een opleving.’’ Gielens noemt het een moeilijke tijd, hoewel premier Rutte
maandagavond geen nieuwe beperkingen voor het maximale aantal

toegestane kerkgangers oplegde.
,,Het ziet er allemaal niet dienstwaardig uit.’’ Het bestuurslid uit ‘sHeerenhoek noemt de gelaatsschermen voor de pastoor of pastoraal medewerker als voorbeeld.
,,Alsof je bij de tandarts zit.’’ Het
aanreiken van de hostie met een
pincet, ook daar wordt niemand
vrolijk van. ,,En zingen mag niet.
Een stille mis doet afbreuk aan het
geloofsgevoel.’’ Niet elke kerk is bovendien geschikt om voldoende
ruimte te bieden aan een koor. ,,In

Ovezande lukt dat bijvoorbeeld
niet.’’ Positieve uitzonderingen zijn
er ook, zoals de zaterdagavond gehouden dienst in ‘s-Heerenhoek,
met cantor en koor. ,,Er waren ruim
60 man binnen.’’ Uit voorzorg is er
in de Pater Damiaanparochie na corona geen communie of vormsel
meer gevierd. ,,Ook dat zorgt voor
een verschraling.’’ Wat Gielens ook
merkt is onwennigheid. ,,Parochianen blijven soms weg omdat ze niet
meer weten hoe je naar de kerk
moet gaan. Ze schrikken terug van

alle regels en denken dat je van tevoren moet reserveren.’’
Noodgedwongen wordt de viering van de patroonheilige Damiaan op Zuid-Beveland binnenkort
verdeeld over twee kerken en drie
diensten, op zaterdagavond 10 oktober in Lewedorp en op zondag 11
oktober in Goes. Gielens betreurt
de gang van zaken. ,,Die viering is
bij uitstek het moment om als parochianen samen te zijn.’’ Voor Allerzielen op 2 november geldt hetzelfde scenario, met diensten in

Kerken houden vooralsnog
een uitzonderingspositie als
het gaat om de regel dat
maximaal 30 personen bijeen
mogen komen in een binnenruimte. Bij kerkdiensten blijven
maximaal 100 bezoekers welkom, ook na de maandagavond door premier Rutte afgekondigde verscherpte
maatregelen. Wel is er door
de Werkgroep Zingen in de
Kerk een dringende oproep
gedaan om af te zien van gemeentezang. Voorgesteld alternatief is een maximum van
vijf zangers die elk op tenminste vijf meter afstand van de
overige kerkgangers staan.
De kerkenraden zijn eindverantwoordelijk voor de keuzes.
In regio’s waar sprake is van
risico 1 (waakzaam) blijft
onder strikte voorwaarden
wel gemeentezang mogelijk.
Bij andere bijeenkomsten dan
kerkdiensten geldt ook de eis
dat er niet meer dan 30 personen tegelijk binnen mogen
zijn. Gesprekskringen, Bijbelkringen en vergaderingen
thuis met meer dan vier personen zijn tijdelijk niet mogelijk.

Heinkenszand en ‘s-Heerenhoek.
,,En dan moet kerst nog komen.’’
Ook in de Pater Damiaanparochie is
internet tot nader order het best
denkbare alternatief. ,,De behoefte
is groot, zeker met hoogtijdagen.’’

Reimerswaal blijft bij brede Zanddijk
Als het geld aan de bomen zou
groeien had de gemeenteraad
van Reimerswaal het wel geweten. Dan was er nog vandaag
een eensgezind briefje naar gedeputeerde Harry van der Maas
gestuurd met het vriendelijke,
doch dringende verzoek om het
rode poldertracé tussen de A58
en Yerseke aan te leggen.
Joeri Wisse
Yerseke

De realiteit is anders. Op het Abdij
in Middelburg staat geen geldboom en een grote meerderheid
van de gemeenteraad gelooft ook
niet dat de ontbrekende miljoenen voor haar gedroomde weg ergens anders gevonden worden.

Dus blijft Reimerswaal bij het advies om de Zanddijk te verbreden,
in combinatie met een extra ontsluiting naar bedrijventerrein Olzendepolder.

overgeslagen”, klonk de repliek
van Hans van Stel (PvdA) even later. Hij verwoorde de zorg dat

Met de pet

Kinderen die
vragen, worden
overgeslagen

Het waren de ChristenUnie en de
VVD die dinsdagavond probeerden via een motie de provincie om
uitstel te vragen. Die extra tijd kan
gebruikt worden om nog eens met
de pet langs te gaan. Bij de bedrijven die zo vurig pleiten voor het
rode poldertracé, maar ook bij het
Rijk en zelfs de Europese UInie.
,,Beter ten halve gekeerd, dan ten
hele gedwaald”, vatte mede-indiener Andries Jumelet (CU) het doel
samen.
,,Kinderen die vragen, worden

– Hans van Stel, PvdA

wanneer Reimerswaal blijft aandringen op een onhaalbaar tracé,
de provincie het project op de
lange baan schuift en de miljoenen in de Deltaweg stopt.
Daniël van Iwaarden (SGP)
vond het een lastige afweging.
Zijn fractie is net als alle andere

partijen in de raad ‘diep in het
hart’ voor het poldertracé. ,,Maar
we zijn bang dat afstel voor
enorme vertraging zorgt, terwijl
de vraag is of het het geld er ooit
komt.”

Provincie
Ook het CDA steunde de motie
niet. Olaf Buteijn vond het niet
juist om de provincie op te dragen
miljoenen extra te zoeken, terwijl
Reimerswaal zelf niet dieper in de
buidel wil tasten. Leefbaar Reimerswaal vond dat de bal bij de
provincie ligt.
Ook wethouder Maarten Both
(SGP, verkeer) waarschuwde de
gemeenteraad niet een te grote
broek aan te trekken. ,,We zijn niet
in de positie om dat te doen.” Hij

stoorde zich aan de suggestie dat
er niet goed zou zijn nagedacht
over het plan om de dijk te verbreden. Bovendien benadrukte hij dat
Rijkswaterstaat niet eens wenst
mee te werken aan de aanleg van
nieuwe op- en afritten voor een
poldertracé.

Grimmige sfeer
Toen steeds meer bleek dat CU en
VVD alleen stonden, sloeg de sfeer
om. Thea Laban (VVD) wekte irritatie op met verwijten aan gedeputeerde Van der Maas en kwalificaties over het denkvermogen van
haar tegenstanders.
Jumelet verweet hen niet te
luisteren naar zijn argumenten.
,,Dit is een angstraad. Waar is de
moed, waar is de lef gebleven?”

