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Tekst en beeld: Kerkmagazine

De parochiekern Marla ten

Hemelopneming is onderdeel van

de Pater Damiaanparochie, die zich

uitstrekt tot op Schouwen-Duiveland.

Ovezande valt onder de gemeente

Borsele op Zuid-Beveland.

Heemtuin
De regen van deze zomer heeft de

tuin zichtbaar goed gedaan. Hoog

opgeschoten planten en struiken

staan in weelderige borders, met

onderhoudsarme paadjes van

boomschors er tussen. Op een houten

bankje zit Corrie de Baar, al zeven

jaar actief als vrijwilligster in het

onderhoud van de heemtuin naast de

kerk.

De Baar: "De gemeente startte rond

2012 een proiect over duurzaamheid.

Een van de ideeën was deze

heemtuin. Ik werd gevraagd om mee

te werken. Omdat ik van tuinieren

houd, zei ik ja. Met een kleine groep

bedachten we hoe de tuln er uit zou

kunnen zien. In bloemenboeken

zochten wij planten en bloemen waar

veel bijen en vlinders op af komen.
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Wij kregen r-eel stekken en planten

r.rit andere tutnen tn het dorP. De

gemeente plantte een heg lar.rgs de

tuin. le3,de eert pad aan en gai ons

startkapitaal voor de aanleg.

In 1-ret begrn waren mensen sceptiscl-r,

ze vreesden dat het hier een rvildernis

zou worden en dat we er snel mee

zouden stoppelr. Na zevetl ia;r is

er vooral enthousiasme. De tuin

ligt midden in het dorp, er loPen

veel mensen langs. Nu en dan zit er

iemand op het bankie.

Elke maandagochtend werken wij hier

met z'n drieën. tu,ee vrouwen en een

Lavendel, salie, oregano. Toortsen, dte

zichzelf uitzaaien. Rode zonnehoed,

vanzelf opgeschoten. Prikneus,

ijzerhart, hortensia. Kievltseieren,

schildersverdriet. Vlouwenmantel, een

gemakkelljke, goede bodernbedekker.

Bloeiende vllnderstruiken, campanula.

Monnikskap, Karlttizer anier.

Judaspenning.

De Baar: "Longkruid bloeit vroeg

in het voorjaar. Herfstasters later in

het jaar, je moet ze in toom l.rouden,

voordat je het u,eet staat ie tuin er

vol mee. Dit is kaasieskluid, met

zaad in de vorm rran kleine kaasies,

karakteristrek voor Zeeland. En

Zeeurvs knoopje, ook r'vel sterrekruid

genoemd, dat de hele zomer

onafgebroken bloeit, net oudroze

bloemetjes in de vorm van een

knopje, op lange stengels."

Er hoeft geen gazon te worden

gemaaid, geen onkruid tussen

de tegels ultgehaald. De tuin is

een lust voor het oog en tegellik

zo onderhoudsarm mogelljk.

Wiederr. snoeien en kniPPen zijn

de voornaamste rverkzaamheden,

bedoeld om de variëteit te bel-rouden

en niet één plant dorninant te laten

worden. Corrie de Baar rverkl met

veel enthouslasme aalt het groene

hart van Ovezande.
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De heemtuin kteeg onlangs meer

llcl-rt door de kap van .oen oLLde

heuk aan de zur'12-tie. r'.t S:::::...
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woonzorgcompLer, ile sponlelden

r,verden vernreuud. Àls aisluiting zou

er een Sroen h.rrt rn het dorp krlmen.

Daalvoor n,as de kerktur.n nodig en

onze kerk staat midden in Olezande.''

De gemeente Borseie had de kerk

nodig, die daardoor een sterke

positie kreeg om te onderhandelen

over de voorr,vaarden. Zo kan de

parochie te allen tiide het deei tr'.rar

nu de heenttuin is terugvorderen.

Bijvoorbeeld \\ anneer de pastor ie

verkochi zou r.vorden. Over de

besten-rming van de leegstaande

pastorie later meer, eerst de beuk.

Schenk: "Tègen betaling en onder

voonvaarden vethuten wii a1le grond

rond de kerk aan de gemeente, die

de herinrichtlng op zich nar.n. Een

grote bruine beuk bleek ernstig

aangetast door schimmel. Meer

dan vijftig procent van de wortels

bleek te zijn rveggerot. Kappen n as

onverrniidelijk. De huurovereenkomst

r'vas duidelijk over wte de kosten op

zich zott moeten nemen: de gemeente.

Totaalkosten: € 15.000,- , r,oor kap en

terugplanten \ran twee platanen."

De oude beuk stamde uit 1E6S. De

gemeente t,leesde dat de kal-' ert-all

niet zonder sleg oi .to,--.t za!l ql:-l 7.'
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Prifu ro.snis, r,lrerfumrf,
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man, rond de zeventig. Wij beginnen

met koffie en een werkbespreking, er

is altijd wat te doen. Omdat de tuin zo

vo1 staat, krilgt onkruid lvelnig kans.

Waar we rreel last van hadden rvaren

eikels clie uir de boom vieleri en

opschoten. Je kon ze met handenvol

rrprapen. Haal je die planties niet

:ftiids rveg, dan staat je tuin zo vol

eiken.

Er bloeit altijd r'vel wat in de tuin. Op

dit nroment srdàr't er vee) margrielen.

te r,eel, De bloemengroep van onze

Lr,iirr.hle kan ze Ín de kerk zetten."
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de buurt, uit om er een beeld van

te maken. Hij maakte a1 eerder een

beeld van BoniÍatius voor de kerk op

Kwadendamme.

Het was een uitdaging om uit de

hoofdstam een stuk hout te halen dat

groot genoeg was voor het beeld. Het

grootste deel bleek al ho1 te ziin. Uit

het bovenste stuk kon nog 2.60 meter

vol hout worden gewonner. Een beetje

knoestig, dat wel."

Er ligt nog hout in de opslag te

wachten op herbestemming. Iedereen

die € 100,- of meer bijdroeg aan de

kosten van het beeld ( € 6.000,-), kreeg

een plankje uit een schijí van een

zijtak, met ruimte voor waxinelichtjes.

"Onze zoon Nathan onïwierp en

bouwde een prieel voor het beeld.

Voor het dak ritselde hij plexlglas bij

een buurman. 'Is het voor de kerk?

Neem maar mee!' Het aanvragen van

een omgevingsvergunning duurde

even, maar het 1ukte. Samen met de

gemeente zochten we er een mooie

plaats voor, hatÍ in de tuin, gericht op

wie voorbij komt, goed zichtbaar vanaf

de Hoofdstraat. De reacties vanuit het

dorp zijn louter positieÍ."

Op zondag 30 mei werd het beeld

ingezegend met wiiwater en wierook

door pastor Paul Verbeek.

Fastorie

Wat restte, was de herbestemming

van de leegstaande pastorie.

Schenk: "Met de gemeente en de

woningbouwvereniging onderzochten

wij a1 eerder de mogelijkheid voor

jongerenhuisvesting op de eerste

verdieping. Dat zou al1een lukken als

wlj de pastorie weggaven, dat was

voor ons geen optie.

Achter de kerk bouwde Zeeuwse

Gronden, een instelling voor begeleid

wonen van mensen met psychiatrlsche

achtergrond, een nieuwe locatie.

Dat was ook een onderdeel van

het masterplan. Bij de opening, ik

was toen nog wethouder, raakte ik

in gesprek met manager Miranda

Dieleman."

Lang verhaal kort: de parochie
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verhuurt voor drie dagen per week

de benedenverdieping aan Zeeuwse

Gronden. Zij maakten er een theehuls

van a1s dagbestedlng voor een aantal

cliënten, met hulp van vrijwllllgers

urt het dorp en de omgeving.

Professionals uit de organlsatie

richtten de ruimte in, sfeervol en

uitnodigend. Voor de pastorie ontstond

een terras.

Schenk: "Dankzlj een bijdrage van het

Kansfonds voor de onrendabele toP

en met hulp van vriiwliligers uit de

parochie knapten wij de gang en de

keuken op. nieuwe toilelten. nieuwe

keuken. Onlangs bedankten wlj de

vrijwilllgers met een gezellige avond.

Ik vroeg Zeeuwse Gronden om iets

lekkers te bakken en dar was prima

verzorgd. Laatst gaf ik een aantal

collega's die afscheid namen een

cadeaubon om hier koftie of thee te

komen drinken.

Zo sta ik er in: pro acrieÍ beuokhen ziin
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l1r1p te scheppen. De kerk staat in aIle

opzichten midden in het dorp,


