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coloFon ten	geleide
Het zomernummer van de 
Kerkkoerier ligt weer voor u. Na Pasen 
en Pinksteren kijken we vooruit naar 
de zomervakantie. Een tijd waarin 
we even kunnen onthaasten, relaxen, 
niets doen. Het is maar hoe u het wilt 
bekijken. 

Veel mensen pakken hun koffer of 
rugzak en gaan er een poosje tussen 
uit. Naar het buitenland of gewoon 
in eigen land. Kamperen, of luxer in 
een vakantiehuis of hotel. Het is goed 
om even je zorgen te kunnen vergeten 
en ontspannen enkele weken door te 
brengen. 

Eigenlijk zijn we ook een soort 
pelgrims, op zoek naar andere 
plaatsen, andere culturen, maar ook 
andere mensen. Hoe leven die? Hoe 
vaak lopen we dan ook even een 
kerk binnen. Zo’n mooie oude kerk, 
die tot de verbeelding spreekt. Even 
binnen tot rust komen, een klein 
gebedje, of misschien wel een heel 
rozenhoedje. En nadenken over ons 
leven.

redactie
mevr. J. Hamelinck
mevr. L. Verboven-Gielen
mevr. V. Verdurmen-Serrarens
mevr. N. Janssen-de Kooning
mevr. C. van Waes-van den Bergen
mevr. R. de Wit-Van den Bossche
mevr. H. Buys-Schouten, postbusbeheerder

Druk: Streekbeeld, Terneuzen
Tel. 0115-649800

Kopij binnen 2016
12 september 2016
31 oktober 2016

Kopij voor het volgende nummer 
inleveren bij kerkkoerier@rk-kerk-ozvl. nl 
of redactieadres: Steenstraat 22, 4561 AS Hulst
De redactie heeft het recht artikelen te 
corrigeren en/of in te korten. De redactie is niet 
aansprakelijk voor de inhoud van de ingezonden 
kopij. 

bestuur	parochie	h.	maria	sterre	der	zee:
Postadres: Steenstraat 22, 4561 AS Hulst
e-mail adressen:
Secretariaat: parochie@rk-kerk-ozvl. nl
Kerkkoerier: kerkkoerier@rk-kerk-ozvl. nl 
Website: m. klokranke@rk-kerk-ozvl. nl 

Website parochie H. Maria Sterre der Zee: 
www. rk-kerk-ozvl. nl 

Bereikbaarheid pastoraal team:
Secretariaat: pastoraalteam@zeelandnet. nl
Tel. 0114-310685
Tel. Parochiekern Hulst 0114-312130

Wiel	Wiertz, 
Pastoor, teamleider en voorzitter 
parochiebestuur
Steenstraat 22
4561 AS Hulst
e-mail: wwiertz@live. nl / 
wwiertz@bisdombreda. nl
Tel. 06 - 425 064 24

Katrien	van	de	Wiele, 
pastoraal werkster 
(eerst aanspreekbare pastor voor Hulst)
Beneluxstraat 16, 4551 TM Sas van Gent
Tel. 0115 - 454088 / gsm: 06 - 41322776
e-mail: kvdwiele@zeelandnet. nl 

ralf	grossert, 
pastoraal werker
(eerst aanspreekbare pastor voor 
St. Jansteen, Heikant, Koewacht, 
Kloosterzande, Terhole en Lamswaarde)
Churchillhof 9, 4587 EV Kloosterzande
Tel. 0114 - 313299 / gsm: 06 - 13705137
e-mail: ralf. grossert@zeelandnet. nl

chantal	van	de	Walle, 
pastoraal werkster
(eerst aanspreekbare pastor voor: Clinge, 
Graauw, Nieuw-Namen, Stoppeldijk, 
Boschkapelle en Hengstdijk)
Notendijk 45, 4583 SV Terhole
Tel. 0114 - 720491 / gsm: 06 - 51138721 
e-mail: chvdwalle@zeelandnet. nl 

Vanwaar, waarheen?

Pelgrims zijn we allen; van
eerste stap tot laatste gang;
van schoot tot dood.

Pelgrims zijn we allen;
volbrengen en opnieuw beginnen;
elk huis een doorgangshuis.

Pelgrims zijn we allen;
Wat we hebben is meegegeven;
Wat is gegeven voor even.

Pelgrims zijn we allen;
we weten niet vanwaar;
we weten niet waarheen.

Pelgrims zijn we allen;
wie weet waardoor gedreven;
wie weet door wie gewenkt.

Uit: Roerom, Peer Verhoven 2002.2014

Wij wensen u daarom allen een hele fijne 
ontspannen vakantie.

De redactie

 vacature	KerKKoerier

de	 redactie	 kerkkoerier	 zoekt	 uitbreiding	 van	 leden.	 ben	 jij	 iemand	 die	
kerkbetrokken	 wil	 zijn,	 graag	 bezig	 is	 met	 taal	 en	 handig	 is	 met	 de	 pc?	 dan	 is	
dit	mogelijk	iets	voor	jou.	de	kerkkoerier	komt	4	x	per	jaar	uit.	hiervoor	komen	
we	een	aantal	keer	bij	 elkaar	 en	kun	 je	 thuis	voor-	 en	nawerk	doen.	het	 is	niet	
noodzakelijk	om	zelf	artikelen	te	schrijven	maar	natuurlijk	wel	mogelijk!	je	werkt	
in	een	redactieteam	en	samen	zijn	we	verantwoordelijk	voor	het	eindresultaat.	
voor	meer	informatie	of	interesse	kun	je	contact	zoeken	met	veronique	verdurmen,	
telefoon	0114-319331	of	via	kerkkoerier@rk-kerk-ozvl.nl

mgr.	ernst

Mgr. Ernst vierde zijn 75-jarig priesterfeest op 7 juni 
2016. Die dag was het 75 jaar geleden dat mgr. H. Ernst 
zijn priesterwijding heeft ontvangen. Hij heeft dit gevierd 
met een eucharistieviering in de H. Antoniuskathedraal te 
Breda en receptie na afloop. “Het is uitzonderlijk dat we 
mgr. Ernst op de hoge leeftijd die hij heeft bereikt, nog 
steeds in ons midden mogen hebben,” schrijft mgr. Liesen. 
“Er is reden tot grote dankbaarheid voor wat hij als priester 
en bisschop - in zijn werkzaamheden en als persoon - in 
zijn actieve leven voor zeer veel mensen heeft betekend en 
vanuit de teruggetrokkenheid van zijn emeritaat nog steeds 
betekent.” Ook bijzonder is dat Bisschop Ernst, onlangs 
op 08 april 2016 99 jaar is geworden. Aan zijn ervaring en 
levenswijsheid kunnen we niet zomaar voorbijgaan.

vrede
Een levenswijsheid van Emeritus-bisschop Ernst is: 
“Als je vrede vraagt moet je zelf vrede brengen, anders kun 
je eigenlijk zelf niet om vrede vragen”

J.H.

Mgr. Ernst vierde zijn 75-jarig priesterfeest op 7 juni 
2016. Die dag was het 75 jaar geleden dat mgr. H. Ernst 
zijn priesterwijding heeft ontvangen. Hij heeft dit gevierd 
met een eucharistieviering in de H. Antoniuskathedraal te 
Breda en receptie na afloop. “Het is uitzonderlijk dat we 
mgr. Ernst op de hoge leeftijd die hij heeft bereikt, nog 
steeds in ons midden mogen hebben,” schrijft mgr. Liesen. 
“Er is reden tot grote dankbaarheid voor wat hij als priester 
en bisschop - in zijn werkzaamheden en als persoon - in 
zijn actieve leven voor zeer veel mensen heeft betekend en 
vanuit de teruggetrokkenheid van zijn emeritaat nog steeds 
betekent.” Ook bijzonder is dat Bisschop Ernst, onlangs 
op 08 april 2016 99 jaar is geworden. Aan zijn ervaring en 

“Als je vrede vraagt moet je zelf vrede brengen, anders kun 

KerK-
Koerier	
in	een	

“nieuW	jasje”
Zoals u kunt zien is het uiter-
lijk van ons blad vernieuwd. 
Vanaf deze uitgave is er ook 
kleur binnenin het blad.

Als redactie zijn we blij dat 
deze mogelijkheid ons gebo-
den wordt. Foto’s zijn met 
meer details te zien en ook 
kunnen we met accentkleu-
ren werken. We hopen u als 
lezer hiermee nog meer te 
interesseren voor ons blad.
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‘De apostelen kwamen weer terug bij Jezus 
en vertelden hem over alles wat ze gedaan 
hadden en wat ze de mensen onderwezen 
hadden. Hij zei tegen hen: ‘Ga nu mee naar 
een eenzame plaats om alleen te zijn en 
een tijdje uit te rusten.’ Want het was een 
voortdurend komen en gaan van mensen, 
zodat ze zelfs niet de kans kregen om te eten.’ 
(Marcus 6, 30-32)

Deze keer wil ik niet stilstaan bij een bepaalde 
feestdag of een gelovige traditie maar bij de 
tijd zelf. Met het uitzicht op de komende 
weken van de zomervakantie hoor je mensen 
soms met een diepe zucht zeggen: ‘Daar ben 
ik nou echt aan toe.’ ‘Even ertussenuit, iets 
anders zien en beleven of een keer lekker 
niets doen.’ Voor vele mensen is de drukte 
van alledag een vast gegeven. Velen lijden er 
ook aan. ‘Ik word geleefd’ of ‘Mijn hoofd zit 
zo vol’, hoor je dan. Dan is het tijd op zoek 
te gaan naar het evenwicht tussen ‘doen’ en 
‘rusten.’ ‘Ga nu mee naar een eenzame plaats 
om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten’, 
lezen wij bij Marcus (Mc 6, 31). 
Rust en bezig-zijn zijn twee kanten van 

dezelfde medaille. In ons doen zit de rust 
besloten. En ons rusten kent een actieve kant. 
Zowel het doen als ook het rusten hebben 
een spirituele betekenis. In onze christelijke 
traditie omschreven de kloosterlingen het 
met ‘vacare Deo’: ‘vrij-zijn voor God’ of 
‘ruimte maken voor God’. (Van het woord 
‘vacare’ – vrij-zijn is ons woord ‘vakantie’ 
afgeleid.)

Dat kan vorm krijgen door een concrete 
plek: thuis, in de bergen, het bos, of in de 
duinen... Maar het is ook een innerlijke plek.
Door de stilte op te zoeken of te bidden kun 
je zo’n plek creëren of je bewust maken dat 
deze stilte ook in jou aanwezig is. Je zoekt 
deze rust, deze stilte op en dit bevordert 
de stilte om je heen en dan ook weer met 
terugwerkende kracht de stilte van je hart. 
Tijdens de stilte of het gebed krijgen vele 
dingen een plekje en komen tot rust. En 
dit straalt uit naar je gevoel, je emotionele 
waarneming en werkt tenslotte door naar 
je leven van alledag. Door ruimte te maken 
voor God ontstaat er ook ruimte voor de 
ander en ruimte voor jezelf.

‘Stilte is van niemand en voor iedereen.
Stilte wordt een schaarser goed.
De wereld is vol decibels en verloren 
concentratie.

Overal is drukte en lawaai om ons heen.
Mensen lopen je voorbij met oordoppen in.
Gesloten oren horen niet.

Stilte is een weg naar de kern van ons leven
hier mag de vraag gesteld worden waarom 
we leven
en voor wie we het doen.

Stilte is een zegen voor wie haar toelaat.
Want ze geeft rust, mildert, heelt, verdiept 
en verbindt.
Stilte is het leven zoals het je overkomt.’

Dat de zomer voor u een gevierde tijd mag 
zijn.
Met een hartelijke groet,
Ralf Grossert p.w.

gevierde	tijd

Beste mensen,

ongetwijfeld ziet u dat ook nog, de pracht van het 
Zeeuws-Vlaamse landschap. Zeker in het volle 
voorjaar, in de opgang naar de zomer, wanneer 
de zon met regelmaat over het landschap, over 
onze huizen en over ons allen mag stralen, is 
dit land aan alle kanten een lust voor het oog. 
Rijden van Oost naar West en weer terug, en 
nog weer eens, zoals ik dat veelvuldig doe, dat 
is absoluut geen last.
Ons landje is, zoals we zelf zo graag zeggen, 
‘een landje apart’. Veel te weinig gekend door de 
‘rest’ van Nederland, die hier meestal niet of maar 
heel af en toe komt. Een stukje Nederland met een rijke 
geschiedenis. Een geschiedenis die volop terug te vinden is in 
het landschap en haar bewoners. Een geschiedenis die door oorlogen 
en conflicten getekend is. Een geschiedenis die steeds weer andere 
groepen mensen heeft binnen gebracht en zo onze bevolking heeft 
doen worden tot wat het op dit moment is.
Prima toch. Zo leven we met elkaar. De laatste tijd is de wereld groter 
geworden. We weten wereldwijd alles, in ieder geval toch heel erg 
veel, van elkaar. Oorlog en strijd, haat en geweld, maar ook rijkdom 
en voorspoed, het wordt van elkaar geweten. Mensen trekken naar 
Europa, naar ons land. Met grote inspanning. Met gevaar voor eigen 
leven. Soms zelfs het leven latend. Heel velen komen naar Europa. 
Hoe moet het allemaal? We weten het niet. Wij, die denken alles te 
weten, we weten het gewoon niet.

Nieuwe mensen in onze omgeving, gekomen van ver, zonder huis of 
haard, soms met vreselijke herinneringen, soms als gezin incompleet, 
soms helemaal alleen, zijn er opeens. En niet alleen bij ons, maar 
overal in Nederland, in Europa. Alleen in Duitsland al meer dan 
1.000.000. Er is opeens van alles te doen en te regelen. En overal is 
er tegenstand en weerstand. Natuurlijk, maar toch niet hier, niet bij 
ons, want....

Onlangs hoorde ik zeggen wat me in het hart 
raakte. Zo vanzelfsprekend. We kunnen 
van alles doen en geven. Dat is allemaal 
mooi. Maar we gaan altijd weer terug 
naar ons eigen huis, ons eigen gezin, 
onze eigen omgeving. Waar de nieuwe 
mensen in onze omgeving behoefte aan 

hebben, echt naar snakken, dat is de 
vriendschap. Natuurlijk, dacht ik toen, zo 

simpel is het. Het gewone, vanzelfsprekende 
contact. De gewone dingen van het leven hier 

en met ons kunnen doen. Niet alleen maar vluchtig 
contact hebben maar ook bouwen aan solide verbinding 

en vriendschap.

Natuurlijk kun je dat niet forceren. Vriendschap kun je nooit 
forceren. Maar ik hoop dat u de nuance die ik probeer binnen te 
brengen kunt ‘pakken’.

Hoe ieder van ons en wij samen met al de nieuwe mensen in onze 
omgeving om kunnen gaan is echt een hele uitdaging. En ook hoe we 
met en over hen praten. En hoe dichtbij elkaar we kunnen komen. 
Het is allemaal niet gemakkelijk. Maar door de liefde voorop te 
stellen en vanuit de liefde te leven kunnen we een heel eind komen. 
En met elkaar samenlevend schrijven wij nu dat stukje van een 
nieuwe periode in onze geschiedenis. En die geschiedenis vertellen 
ze dan weer over 50 jaar in ons ‘landje apart’. Niets nieuws onder 
de zon. 

Pastoor Wiel Wiertz
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Ook dit najaar worden door Rouwzorg Regio 
0114 weer rouwgroepen georganiseerd. 
Rouwenden komen 8 weken samen in groep 
om naar elkaars verhaal te luisteren en om 
inzicht te krijgen in wat verlies en rouw 
met je doen. De gespreksgroep staat open 
voor iedereen, ongeacht geloofsovertuiging 
en bestaat uit max. 10 personen zodat er 
vertrouwen kan groeien. Daarom is het ook 
nodig om alle 8 bijeenkomsten te volgen. 
Deelname is gratis.

De eerste rouwgroep zal doorgaan op 8 
dinsdagavonden van 19.30 uur tot ongeveer 
22 uur en start op dinsdagavond 8 november. 
De data zijn: 8 – 15 – 22 – 29 november, 6 
– 20 december 2016, 3 en 10 januari 2017.
De tweede rouwgroep is op 8 
donderdagnamiddagen van 14 uur tot 
ongeveer 16 uur en start op donderdag 
10 november. De data zijn: 10 – 17 – 24 
november, 1 – 8 – 15 december 2016, 5 en 
12 januari 2017.

Indien er voldoende vraag is, start een aparte 
groep voor ouders van een overleden kind 
(ook tijdens en na de zwangerschap) op 8 
dinsdagavonden vanaf 7 februari 2017. 
De data zijn: 7 – 14 – 21 – 28 februari, 7 – 
14 – 21 – 28 maart 2017. 
Kan er geen aparte groep gevormd worden, 
dan kunnen ouders aansluiten bij de avond- 
of namiddaggroep. Alle bijeenkomsten gaan 
door in de pastorie Steenstraat 22 te Hulst.

Die eerste stap zetten is niet gemakkelijk 
maar je verdriet delen helpt écht. Als jij 
dit ook wilt, neem dan contact op vóór 6 
oktober met het rouwzorgteam:
Fien Martinet: 014-364050 – l.martinet@
kpnplanet.nl
Maggie Sandkuyl: 0114-315149 – 
msandkuijl@zeelandnet.nl
Katrien Van de Wiele: 06-41322776 – 
kvdwiele@zeelandnet.nl

Meer informatie kunt u ook vinden op 
de website www.rk-kerk-ozvl.nl onder 
Rouwzorg en op www.pgoosthoek.nl 

Rouwzorg Regio 0114 nodigt u uit op de 
eerste lezing in Hulst op 4 oktober om 
20 uur in het WZC Curamus lokatie de 
Blaauwe Hoeve, Truffinoweg 2 Hulst. De 
boeiende spreker is Marinus Van den Berg. 
Hij is bekend in Nederland en België als 
rouwdeskundige en schrijver. Hij slaagt erin 
om in elke lezing vanuit zijn rijke ervaring 
weer nieuwe inzichten te belichten. Het 
thema is:  Ik wil je behoeden en bewaren …
Je verhaal doorgeven en door-leven.

Deelname is gratis maar inschrijven is nodig 
en kan bij het rouwzorgteam :
schriftelijk, telefonisch of per mail liefst vóór 
15 september. 

De redactie van Kerkkoerier, op haar beurt, 
vindt het jammer dat Liesbeth onze werkgroep 
gaat verlaten. Een goede kracht laat je niet 
graag gaan. Met plezier, samenwerking, 
veel energie, inzicht en zorg maken we elke 
Kerkkoerier tot een geheel wat gezien mag 
worden. Het eindproduct was grotendeels in 
handen van Liesbeth. Zij was het ook die in 
nauw contact stond met Streekbeeld, waar het 
blad gedrukt wordt. We hebben steeds opnieuw 
ondervonden hoe belangrijk samenwerking is, 
afhankelijk van elkaar en samen sterk.

We wensen Liesbeth een prettige toekomst in 
Bergen op Zoom. 

AMICITIA IMMORTALIS - 
Vriendschap sterft niet

Beste mensen,

Na zo’n 20 jaar als redactielid te hebben gewerkt voor het kerkblad van de parochie Hulst 
(in het begin alleen voor Hengstdijk en Vogelwaarde later voor de Kerkkoerier) ga ik Zeeuws 
Vlaanderen verlaten om in Bergen op Zoom te gaan wonen. Mijn kinderen en kleinkinderen 

wonen allen in Brabant, zo 
ook mijn hele familie en dat 
is de reden om te verhuizen.

Ik heb al die jaren met veel 
plezier, samen met de andere 
redactieleden, meegewerkt 
om vier keer per jaar een mooi 
blad te laten verschijnen.
Het is dan ook moeilijk om 
afscheid te nemen van mijn 
werk als redactielid van de 
KK. Ik wens u allen het 
allerbeste.

Liesbeth Verboven-Gielen

aFscheid

iK	Wil	je	behouden	en	beWaren,
je	verhaal	doorgeven	en	door-leven.

Het nieuwe jaarthema 2016-2017 van Rouwzorg Regio 0114 
in	memoriam

deKen	jan	aarts

4 april 2016 overleed emeritus deken 

Jan Aarts op 82-jarige leeftijd. De heer 

Aarts was een geliefd en gewaardeerd 

priester. Een pastor die heel veel 

betekend heeft voor het Bisdom 

Breda en zeer in het bijzonder ook 

voor het Dekenaat Zeeland. Na zijn 

priesterwijding op 31 mei 1958 werkte 

hij gedurende 11 jaar als kapelaan in 

Clinge en Hulst. Vervolgens was hij 

gedurende een periode van 10 jaar als 

(godsdienst)docent verbonden aan het 

St. Willibrordcollege te Goes. Vanaf 

1979 tot zijn emeritaat in 1999 was 

hij deken v.h. Dekenaat Zeeland.

Parochiekerncommissie en Stuurgroep 

Vrijwilligersbeleid Parochiekern 

H. Willibrordus Hulst,

Nelly Janssen – de Kooning
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Het is een bijzonder jaar. Twee priesters 
van het bisdom Breda vieren dat zij 25 
jaar geleden de priesterwijding mochten 
ontvangen. Beiden gewijd door bisschop 
Ernst. Thaddy de Deckere viert dit in 
september in de kerk van Terneuzen. Wiel 
Wiertz, die op 20 juli 1991 priester werd 
gewijd, viert dit op woensdag 20 juli om 
15.00 uur in de basiliek van Hulst. Daarna 
vindt een feestelijke ontmoeting plaats in en 
rond de pastorie van Hulst voor allen, die 
gast willen zijn vanwege dit jubileum.

We vragen aan Wiel Wiertz om terug te 
blikken. Priester worden, was dat een lang 
gekoesterd verlangen? “Vanaf een gegeven 
moment natuurlijk wel”, zegt hij. Hij vertelt 
verder dat hij altijd zeer betrokken was bij 
kerk en parochie, maar altijd ook wist wat 
hij niet wilde worden: pastoor. Priesters 
waren niet onbekend in de familie. Toen hij 
werd gewijd, was hijzelf de zesde priester aan 
vaderskant! En zoals dat gaat, wat je niet wilt 
komt toch op je pad. Studerend in Leiden en 
de kerk en het parochieleven nooit loslatend, 
in combinatie met intensieve gesprekken 
over geloven en kerk met de protestante 
vrienden in Leiden, deed het verlangen 
opkomen om zelf in de kerk te gaan werken. 
Uiteindelijk werd dat het verlangen priester 
te worden gewijd, omdat: “Wat ik wilde 
was Christus present stellen en dat kan ten 
volle in de sacramenten, als priester”. Aldus 
toog hij naar Breda, naar bisschop Ernst. En 
toen ging het snel. Wiel Wiertz geeft aan 
dat hij nog steeds dankbaar is voor de wijze 

waarop hij eerst in het bisdom Breda door 
de verantwoordelijken en vervolgens in de 
parochies van de regio Halsteren, waar hij 
zou gaan werken, werd ontvangen.

De priesterwijding was een groot feest. 
De ochtend na de priesterwijding ‘mogen 
ervaren’ dat er niets veranderd is, behalve 
alles, was een grote geruststelling. Vanaf dat 
moment was het zoals het nog steeds is: Wiel 
Wiertz is en voelt zich ten volle priester.
Een hele weg gegaan, met vele collega’s, 
met heel velen die ‘vrijwilligers’ worden 
genoemd, met al die velen die hun talenten 
aanbieden aan kerk- en parochie-zijn, met 
allen die hij in pastorale contacten mocht 
ontmoeten, alsook in verbondenheid met 
vier bisschoppen, tot op de dag van vandaag 
met vreugde en voldoening.
Nu in Zeeuws-Vlaanderen te mogen wonen 
en werken, verbonden met de gelovigen uit 
drie parochies en ook te mogen werken in 
directe verbondenheid met bisschop Liesen, 
is een grote vreugde. Het is alles bij elkaar 
een hele opdracht. Nu mogen stilstaan bij 
het feit dat hij al 25 jaar als priester mag 
leven en werken is wat hem met blijdschap 
vervult. Wiel Wiertz geeft aan dat hij dit 
graag doet op een ‘wijze die bij hem past’, 
dankbaar jegens God en de mensen, met 
velen, ongedwongen en feestelijk. 
Van harte bent u uitgenodigd de datum 
van 20 juli in uw agenda te noteren. Eerst 
de viering om 15.00 uur in de basiliek, 
waarna hij u allen feestelijk wil ontvangen 
in en rond de pastorie van Hulst. Ook de 

inwendige mens zal niet vergeten worden.
Tot slot de gedachte op het herinneringsprentje 
bij gelegenheid van zijn wijding: “Ver weg 
van U is het geen leven. Zonder U zijn, is 
niemand zijn”.

Pastoor Wiertz, beste Wiel, van harte 
gefeliciteerd! Van harte wensen wij u vele 
goede priesterjaren toe met en te midden 
van ons allen in Zeeuws-Vlaanderen. Goede 
jaren als priester van het bisdom Breda! 
Want van u weten wij: het bisdom is uw 
‘thuis’.

De redactie

Het bisdom heeft de navolgende tarieven voor kerkelijke diensten 
vastgesteld:
	 2015	 2016
Huwelijksdienst e575,- e580,-
Uitvaartdienst (incl. avondwake) e575,- e580,-
Dienst crematorium / begraafplaats e383,- e386,-
(zonder voorafgaande kerkelijke dienst) 
Jubileumdienst e289,- e291,-
Doop e115,- e116,-
Eerste communie e115,- e116,-
Vormsel e115,- e116,-
Misintentie e10,50 e10,50
Adviesbijdrage Kerkbalans e115,- e116,-

Bovenstaande tarieven worden, afhankelijk van de hoogte van de 
jaarlijks betaalde parochiebijdrage, niet of slechts gedeeltelijk in 
rekening gebracht. De zgn. verrekentermijn voor huwelijken en 

uitvaarten daarentegen bedraagt vijf jaar. Met ingang van 1 juli 2016 
wordt deze termijn teruggebracht naar drie jaar. Naast het tarief voor 
een dienst in het crematorium / begraafplaats (zonder voorafgaande 
kerkelijke dienst) wordt er een vast bedrag van e120,- in rekening 
gebracht als onkosten pastorale zorg. Dit bedrag is bedoeld ter 
compensatie van de reiskosten, gedachteniskruisje, zes misintenties, 
en uitnodiging Allerzielenviering.

Voor wat betreft de parochiebijdrage het volgende: De adviesbijdrage 
voor 2016 bedraagt e116,-. Het geeft een fiscaal voordeel als men de 
bijdrage schenkt via het door de Belastingdienst opgestelde formulier 
‘’periodieke gift in geld’’ (www.belastingdienst.nl). 

Omdat onze kerk een ANBI (algemeen nut beogende instantie) is, 
wordt uw schenking voor de belasting volledig aftrekbaar als u deze 
door u en de parochie op die manier laat vastleggen, er van uitgaande 
dat u gedurende minstens vijf jaar een vast bedrag wilt schenken.

Overpeinzingen
Mensen die vanuit hoop leven zien verder
mensen die vanuit liefde leven zien dieper

mensen die vanuit geloof leven zien alles in een ander daglicht.

Luther Zenetti

Pastoor	Wiel	Wiertz	25	jaar	Priester

tarieven	2016



6 - Kerkkoerier

Administraties en Belastingzaken

Verzekeringen

Roctus b.v.
Hulsterweg 26-30  -  4587 ED  Kloosterzande

Telefoon: 0114-682420
SB38846

de Ridder

‘een verzorgde uitvaart in vertrouwde handen’
kantoor: Hughersluys 37  Schuttershof 14
4536 HM Terneuzen  4561 CM Hulst 
 0115 565100  0114 313227
info@deridder-uitvaart.nl       clmmeijs@zeelandnet.nl

uitvaartcentrum Spoorweg, 4 Hulst
uitvaartcentrum Hughersluys 22, Terneuzen

www.deridder-uitvaart.nl

de Ridder
u i t v a a r t v e r z o r g i n g

in samenwerking met C. Meijs

Zoutestraat 109, 4561 TB Hulst • Tel. 0114-314 853

www.wesemael.nl

R. van Wesemael b.v.R. van Wesemael b.v. 

gewasbescherming, 
zaaizaden, meststoffen 

en toebehoren.

Specialisten in 

Maar ook voor de 
particulier staan wij klaar 
met professioneel advies

voor alles in en om uw tuin.

Wij zijn uw ideale partner

Zoutestraat 109, 4561 TB Hulst • Tel. 0114-314 853

www.wesemael.nl

R. van Wesemael b.v.R. van Wesemael b.v. 

gewasbescherming, 
zaaizaden, meststoffen 

en toebehoren.

Specialisten in 

Maar ook voor de 
particulier staan wij klaar 
met professioneel advies

voor alles in en om uw tuin.

Wij zijn uw ideale partnergewasbescherming, 
zaaizaden, meststoffen 

en toebehoren.

Specialisten in Maar ook voor de 
particulier staan wij klaar 
met professioneel advies

voor alles in en om uw tuin.

SB44171

SB26162

tel. 073-5492511 - info@boca.nl - www.boca.nl - Galvaniweg 20 - 5482 TN - Schijndel

Heilig Jaar van de Barmhartigheid Heilig Jaar van de Barmhartigheid 

Voor meer informatie, prijzen, e.d. kijkt u op onze website www.boca.nl.
Of neem contact op via telefoon of email. S.v.p. onder vermelding van “Kerkkoerier”.

10%
korting

KINT ELECTRO KLOOSTERZANDE
ELECTRO TECHNISCH INSTALLAT IEBEDR I JF  -  RADIO,  TV  en  HUISHOUDEL I JKE  APPARATEN

A.E.G. • PHILIPS

MIELE • GOEDE SERVICE
v.o.f. G.A.M. KINT-VAN KAMPEN

CLOOSTERSTRAAT 76 - KLOOSTERZANDE - TEL. 0114-681429

SB26156
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Voor de jeugd

Wanneer je soms iets naars beleeft
Je niet mag uitgaan door de regen
Of slaande ruzie hebt gekregen
Met iemand waar je veel om geeft

Als speelgoed door een mankement
Niet meer zo leuk is als tevoren
Je kwartje ergens is verloren
Kortom, als je verdrietig bent

Dan komt de vogel met een lied
Je hoort het, maar je ziet hem niet
En als hij voor je heeft gezongen
Dan vliegt hij weg met jouw verdriet

Zolang er kinderen bestaan
Is hij ze altijd komen troosten
In Doesburg of in ‘t Verre Oosten
Of waar hij ook naar toe moest gaan

De vogel is in al die tijd
Nog nooit beschreven of geschilderd
Is hij beeldschoon of erg verwilderd?
Daarover heerst onzekerheid

In elk geval, hij meent het goed
Hoewel door alles wat hij doet
Je kans hebt dat je noodgedwongen
Een tijdje op hem wachten moet

Dan komt de vogel met een lied
Je hoort het, maar je ziet hem niet
En als hij voor je heeft gezongen
Dan vliegt hij weg met jouw verdriet

Drs. P (1919-2015)

lieveheersbeestje

Met een takje streepjes trekken op het paadje 
in het zand, hé, wat komt er aangevlogen, 
komt er kriebelen op mijn hand?
Het is rood met zwarte stippen, het heeft 
pootjes kort en klein,
het is een heel mooi lief beestje, welk beestje 
zou dat zijn? 
 

Het is zomer en iedereen is blij,
geplons in het zwembad en straks een ijsje erbij.
Zonnestralen maken onze ruggen lekker bruin
kietelen onze neuzen en onze kruin.
Met mijn ogen dicht hoor ik andere kinderen schreeuwen
en het gekrijs van de meeuwen.
Nog twee baantjes zwemmen en niet vergeten
dan gaan we naar huis lekker frietjes eten.
 
Een dag vol avontuur, waterpret, warmte en plezier,
het leek wel een feestje, zo veel vertier.
Langzaam verdwijnt de grote gouden bol 
achter de lijn die horizon heet,
niet te meten, zo breed.

zou dat zijn? 

troostvogel

zomer

Mijn ogen zijn zwaar, mijn benen zo moe, 
lieve woordjes van mama, een mooi verhaaltje toe.

Lieve Jezus, ik vind het zo fijn 
dat u elke dag, in regen of zonneschijn, 
altijd weer mijn vriendje wilt zijn.
Ch.van Waes

Alle vogels die er zingen
alle konijnen die er springen
alle waters die er vloeien

alle bloemen die er groeien
alle bijen die er zoemen

alle hommels die er broemen
alle vlinders die er fladderen
alla babies die er badderen

willen op honderdduizend wijzen
De Grote God en schepper prijzen
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cluster	oost	 Clinge • Graauw • Nieuw-Namen

Drie jaar geleden merkten we dat cliënten 
van het cluster V&V de behoefte hadden om 
naar de kerk te gaan. De kerkdienst in Clinge 
valt op de zaterdagavond, maar dit bleek 
organisatorisch moeilijk. Daarom hebben 
we besloten om tijdens de dagbestedingsuren 
een kerkdienst binnen Tragel Zorg te 
organiseren. Een jaar later konden we, ietwat 
zoekend, eindelijk beginnen. Anneloes ging 
hierin voor. Ook was er behoefte om vanuit 
de cliënten ter communie te gaan. Als 
een schot in de roos kwamen we uit bij 
pastoraal werker Katrien Van de Wiele. 
Katrien begreep precies wat de cliënten 
nodig hadden. Een keer per maand (op de 
woensdagochtend) gaat ze bij de viering 
goed voorbereid voor en alle cliënten worden 
bij de kerkdienst betrokken. Ruim voordat 
de kerkdienst begint, is Katrien aanwezig en 
bereidt ze niet alleen zichzelf, maar ook de 
cliënten voor. Ze helpt bijvoorbeeld Lex in 
zijn misdienaarskleding en zorgt er voor dat 
Vera de kaarsjes tot haar beschikking heeft 
die later tijdens de dienst gebrand worden. 
Het altaar wordt in orde gebracht en waar 
nodig is, helpt ze.
Katrien maakt iedere maand een boekje.
De boekjes worden tijdens de kerkdienst 
uitgedeeld door de misdienaar. Ook de 
begeleiding helpt mee aan de voorbereiding 

en zorgt dat de voorbe-
den klaar liggen. De dienst 
begint om 10:45 en een cli-
ent geeft dit aan door een 
bel te luiden.  We maken 
een kruisteken en Katrien 
heet iedereen welkom en 
de misdienaar steekt de 
kaars aan. Er worden veel 
liederen gezongen tijdens 
de dienst en de cliënten 
ondersteunen dit met 
muziekinstrumenten.

Na het openingsgebed 
vertelt Katrien een verhaal. 
Het mooie van het verhaal 
is dat de cliënten dit via de beamer kunnen 
volgen. Ze verwijst tijdens haar verhaal 
telkens naar de beamer, wat voor de cliënten 
prettig en duidelijk is. Vervolgens beginnen 
de voorbeden, die door Jose gelezen worden. 
Alle cliënten krijgen ook de mogelijkheid 
om een kaarsje te branden. Deze worden 
uitgedeeld door Vera. Hier maken bijna 
alle cliënten gebruik van. Iedereen heeft 
wel iemand waar hij/zij een kaarsje voor 
wil branden. Op die momenten komen de 
verhalen los en soms komen de tranen naar 
boven.

Vóór de communie hebben we nog de 
vredeswens. We wensen elkaar allemaal de 
vrede en sluiten af met ons vertrouwelijk 
slotlied; Te Lourdes op de bergen. Inmiddels 
kennen alle cliënten dit lied.
Wij en de cliënten zijn erg blij dat Katrien 
elke maand de kerkdienst verzorgt. Er zijn 
soms cliënten die iedere woensdagochtend 
komen vragen: “Wanneer is het tijd voor de 
kerkdienst?”

Monique Francken en Monique Slis

Na een heerlijk paasontbijt op school gingen 
de kinderen samen met de kleuters en 
peuters naar de kerk om daar de paasviering 
voort te zetten. De leidraad voor deze viering 
was “Vergeet me niet”…. Men luisterde 
aandachtig naar het lijdensverhaal verteld 
door de kinderen uit groep 7 en 8. Er 
werden samen liedjes gezongen en uit 
de herinneringsdoos werden door enkele 
leerlingen foto’s en naambordjes gehaald, zij 
vertelden er hun eigen verhaal bij over een 

dierbare herinnering en er werden kaarsjes 
bij aangestoken.

De juf las een verhaal “Vergeet me niet”. De 
kleuters versierden samen de paastak en de 
meester droeg een gedicht voor “maak er wat 
moois van”. Daarna werden de spaarpotjes 
ingezameld ten voordele van de vastenactie.
Na het zingen van het slotlied werd deze 
sfeervolle paasviering afgesloten en kregen 
de aanwezigen nog een attentie in de vorm 

van een waxinelichtje met een “Vergeet-me- 
niet” kaartje. Na afloop had de paashaas in 
het bos van de fam. Meyers tussen de bomen 
en struiken paaseieren verstopt die door de 
kinderen allemaal werden gevonden.

Met dank aan de directrice, leerkrachten en 
kinderen van de basisschool voor deze mooie 
paasviering.
R. Pauwels

KerKdienst	tragelzorg

Paasviering	basisschool	nieuW	namen	23	maart	2016



Kerkkoerier - 9

Zaterdag 28 mei was het dan zover; zes jongens en zeven 
meisjes mochten op die dag voor het eerst Jezus in hun hartje 
ontvangen. Maandenlang hadden zij er naartoe geleefd, van 
voorbereidingsstappen per parochiekern, clusterbijeenkomsten in 
onze kerk, een kennismakingsviering … tot het uitkiezen van 
feestkleding en het maken van een wenslijstje voor cadeautjes. 
Enkele dagen voor deze grote dag dachten we dat onweer en regen 
spelbrekers zouden zijn. Maar die ochtend was het zonnetje al ver 
vóór onze kinderen wakker en zou het de hele dag van de partij zijn. 
Met dank aan pastoor Wiertz, pastor Chantal van de Walle en het 
koor ‘Laudate Dominum’ (B. Luijcks) werd het een sfeervolle, druk 
bezochte Eerste Communieviering, voor het eerst gezamenlijk met 
kinderen uit Clinge, Graauw en Nieuw Namen. 

Na afloop werd er nog even, onder het genot van een drankje, 
nagepraat in café De Troubadour. De kinderen kregen heel wat 
felicitaties en foto’s werden als herinnering uitgewisseld. En wij, als 
begeleiders, zijn enorm trots op deze jongens en meisjes die zo hun 
best hebben gedaan om van deze belangrijke stap in hun leven een 
waar feest te maken; maar ……
We hebben toch ook nog een wens; nl. dat deze eerste ‘volledige’ 
deelname aan de Eucharistie niet eenmalig blijft maar dat wij hen 
samen met hun ouders af en toe nog eens in een viering mogen 
ontmoeten. Kunnen we dit afspreken?? En mochten jullie het leuk 
vinden om dan niet alleen in de bank mee te vieren maar ook de 

pasto(o)r mee te helpen als misdienaar, zijn jullie meer dan welkom. 
Meer info hierover kun je krijgen bij jullie begeleidster. Denk er 
maar eens rustig over na.

Anouska, Elise, Giovanni, Jeroen, Jimmie, Kyra, Luciana, Maud, 
Milan, Noor, Renske, Senna en Thomas … nogmaals van Harte 
Gefeliciteerd!
Annemie de Loos-Brijs.

13	jongens	en	meisjes		
ontvangen	voor	de	eerste	Keer	de	h.	communie

cluster	West	 Boschkapelle • Hengstdijk • Stoppeldijk

‘Joh Cees, wat is er. Kom gauw verder.’ 
Tanja had de voordeur snel van het nachtslot 
gehaald toen ze haar jongste broer op de 
stoep zag staan. Zo laat nog aanbellen, kon 
geen goed teken zijn. 
‘Hier, kijk, dit is er, of beter gezegd, dit 
is er niet meer’, had hij weldra gezegd 
terwijl hij een stapeltje bankafschriften op de 
keukentafel smeet.
‘Hier, kijk, Martine bleef maar kopen, en....’ 
‘Ja, en jij maar geven.’ Tanja had haar broer 
nadat ze de eerste schrik te boven was even 
heel indringend aangekeken, maar algauw 
een kneepje in zijn arm gegeven. ‘Natuurlijk 
wil ik jullie graag helpen zodat je uiteindelijk 
jezelf weer kunt helpen.’ 
Martine’s kledingkast was steeds voller 
geworden, Cees’ portemonnee steeds leger 
en daar zat ongetwijfeld een onderliggende 
oorzaak achter. Leegte, angst voor afwijzing, 
hun therapeut zou er niet veel later in 
wekelijkse gesprekken elke keer iets dieper 
op ingaan.

Hun oudste broer Arie had hem eerder op de 
avond snel de deur gewezen toen Cees over 
de voedselbank begon. ‘Je moest je kapot 
schamen. Als je nou langdurig werkloos was 
geweest, zou ik het nog snappen, maar jullie 
hebben het er zelf naar gemaakt. Het is maar 
goed dat onze ouders niet meer leven.’ 
Tanja was daardoor extra geroerd door alle 

spontane inzamelingsacties, de steun van 
kerken, en de vaak onzichtbare uren van 
vrijwilligers. Ook met speelgoed, kleding 
en knipbeurten gaf je mensen iets van hun 
eigenwaarde terug.

Maar Tanja zag naast al die verborgen 
armoede ook een andere vorm van armoede: 
rijke mensen schatten jouw schrijnende 
situatie nog lang niet altijd even goed in.
Hoewel ze er een potje van gemaakt hadden 
en vooral zelf van hun budget moesten zien 
rond te komen, kookte Tanja zolang het 
nodig was af en toe hutspot of iets anders 
wat ze die dag zelf at voor haar broer en 
schoonzus. En Arie kon zich er dan wel niet 
druk over maken, maar Tanja liet zich soms 
terloops toch ontvallen dat je best een portie 
eten kon missen. Je hoefde je zeker niet te 
schamen, je was niet de enige cliënt. Maar 
juist ook omdat je niet de enige was, waren 
Cees en zijn vrouw zodra het maar half 
ging minder frequent naar de voedselbank 
gegaan. Zo hadden ze geheel in de geest van 
hun ouders hun verantwoordelijkheid weer 
genomen. Ondertussen bleef Arie koppig, 
maar had hij tot Tanja’s grote verrassing na 
afloop van zijn verjaardag toch spontaan 
overgebleven soep en salade meegegeven. ‘En 
wel opeten’, had hij half lachend tegen Cees 
gezegd die niet wist hoe hij iedereen moest 
bedanken.

Als Tanja een jaar later de deur op het 
nachtslot doet, is ze blij dat Cees en Martine 
er weer aardig bovenop zijn gekomen, maar 
ze denkt ook aan de mensen die nog steeds 
afhankelijk van de voedselbank zijn. Vurig 
hoopt ze dat er in alle opzichten voldoende 
blijft om te delen en dat mensen vooral 
ook kijken hoe je elkaar daadwerkelijk kunt 
helpen.

Nu er noodgedwongen steeds meer gezinnen 
een beroep op de voedselbank doen en 
supermarkten door een beter inkoopbeleid 
steeds minder producten weggeven, zijn er 
extra sponsors nodig. 

Wilt u ook bijdragen aan de voedselbank, 
dan kunt u tot november uw gaven leveren 
in de koorkerk van de basiliek.

voedselbanK
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Of God er ook zou zijn? Marit zou het wel 
zien. In een opwelling had ze zich voor een 
kloosterweekend opgegeven. Het feit dat er 
ruimte zou zijn voor geloof en twijfel, had de 
doorslag gegeven om toch mee te gaan met de vier 
andere gemeenteleden van haar kerk en de vijf 
parochianen van de plaatselijke katholieke kerk. 
Dat Marit - net dertig geworden en redactrice bij 
een tijdschrift - de laatste tijd wat kriegelig kon 
reageren, was ook haar hoofdredacteur opgevallen. 
Toen hij enkel maar vroeg of ze de kop van 
haar artikel over duurzaamheid misschien iets 
pakkender kon maken, was ze fel uitgevallen. 
Marit betrok opbouwende kritiek altijd meteen 
op zichzelf, maar weigerde te vertellen waar dit 
doorkwam. Op haar tiende was haar vader bij een 
bedrijfsongeval omgekomen. Haar moeder had 
altijd alleen maar oog voor haar eigen verdriet 
gehad en als Marit haar wilde tegenspreken haar 
met dwingende ogen aangekeken: ‘ Mond houden 
en zorg eens wat beter voor je broertjes.’ Marit 
pakte sindsdien elke dag een vrolijk gezicht uit 
de kast, was altijd in voor grapjes, maar was nooit 
toegekomen aan het rouwen om het verlies van 
haar vader en om haar moeder die geen moeder 
voor haar was.
Marit deed heel geconcentreerd mee aan de 
gebedstijden. Antwoordde iedere morgen, middag, 
avond en nacht op het klokgelui. Las samen met 
de andere deelnemers stukjes uit de bijbel. Deelde 

brood en wijn. En at drie keer per dag een sobere 
maaltijd met de groep. 

De stilte en cadans van het kloosterleven bevielen 
zeer, maar het werd op de laatste dag verre van stil in 
haar. Marit keek de eetzaal rond en vroeg of Mies, 
een oudere katholieke vrouw, een boterham met 
kaas wilde aangeven. Mies zei: ‘ Ja natuurlijk,’ en 
knikte haar met haar blauwgrijze ogen vriendelijk 
toe.Plotseling ging het hevig tekeer in Marit. Ze 
rende van tafel, vluchtte de weelderige kloostertuin 
in. De anderen verbaasd achterlatend. Op Mies 
na, zij liep haar kalm achterna.

De gebedswoorden en het indringende klokgelui 
hadden iets in Marit losgemaakt, maar de 
ogen van Mies nog veel meer. ‘Uw zachte ogen 
confronteerden me zo met de ogen van mijn 
moeder. Voor haar kon en kan ik het nooit goed 
genoeg doen. Maar u knikte me enkel maar toe. 
Terwijl ik niet eens meehielp met de vaat, geen 
grapje maakte en geen vrolijk gezicht op had,’ zei 
ze na enige tijd aarzelend. Mies bleef maar knikken 
en zei: ‘Dit is een prachtig nieuw begin om je 
gevoel van eigenwaarde weer langzaamaan op te 
gaan bouwen.’ 

Of God er ook was, wist Marit niet, maar Mies 
was er in ieder geval wel.
Rh

De zeven werken van barmhartigheid 
zijn tot op de dag van vandaag een 
bron van inspiratie geweest in tal van 
kunstwerken en literatuur. Zo staat 
in Gent ( België) langs de Kraanlei 
nr 79 het huis De Zeven Werken van 
Barmhartigheid.

Vanaf de Zuivelbrug is het Huis van 
Barmhartigheid in al zijn glorie te 
bewonderen. Het huis constateert qua 
thematiek sterk met het restaurant 
“de Hel” dat men aan de rechterkant 
kan zien. Het huis werd gebouwd 
in 1661 door Tobis d’Oosterlinck. 
De gevel werd opgetrokken in 
barokstijl. De panelen die de werken 
van barmhartigheid voorstellen, 
zijn vervaardigd uit zandsteen. De 
volgende werken van barmhartigheid 
zijn te onderscheiden: de hongerigen 
spijzen, de dorstigen laven, de naakten 
kleden, de vreemdelingen herbergen, 
de gevangenen bevrijden/bezoeken en 
de zieken bezoeken.

Dit zijn slechts zes werken in plaats 
van zeven. Vaak wordt er verteld 
dat, aangezien dit oorspronkelijk een 
herberg was, het vierde werk in het 
gebouw zelf gebeurde. In werkelijkheid 
werd ‘de doden begraven’ niet 
afgebeeld. Dit zevende werk werd pas 
in de Middeleeuwen toegevoegd aan 
de werken van barmhartigheid, Dit 
omwille van de pestepidemieën. Door 
het getal zeven gaf dit het geheel ook 
een sterkere symbolische geladenheid. 

Dit laatste werk werd onder de 
symbolische vorm van een urn op 
de nok van het dak aangebracht. Het 
huis van barmhartigheid is vandaag de 
dag vooral bekend om zijn heerlijke 
snoepgoed. Heeft u van de zomer tijd 
ga dan dit huis eens bekijken in Gent. 
En maak er een leuke dag van.

R. Haerens

Wat doen dingen met je leven.
Het is een meditatie waard.
Vanzelf komen de vragen,
èn de antwoorden,
je eigen taak in het leven,
je manier van werken,
van openstaan voor je zelf
en voor anderen.
Je voelt je staan
op je reis en je kunt het aan.
Je krijgt kracht
naar gelang je mogelijkheden.

Je krijgt energie
in je problemen en getob,
als je maar afvraagt en wil zien.
Neem de dingen zoals Job.

J.H.

een	PlusPuntje
Moeilijk om over barmhartigheid een zinnig woord te 
zeggen? Misschien wel, ja. Zoekend met elkaar via de 
serie lezingen die we op Hengstdijk hebben gevolgd, 
valt het misschien nog mee. 

‘De onzichtbare God wordt zichtbaar in 
barmhartigheid’ zegt Paus Franciscus, Dat lees ik hier 
in Tintinnabulum. 

Zo is het denk ik ook als ik de parabel lees over de 
barmhartige Samaritaan. 

Heel eenvoudig, maar nooit vrijblijvend is het 
volgende: barmhartigheid bestaat uit 3 dingen: 
1. bewogen worden, 
2. zien wat er moet gebeuren. 
3. doen wat je moet doen. 
Inderdaad, zonder deze drie puntjes kom je er niet. 
Heel prettig te weten en te ervaren dat er ook nog een 
pluspuntje aan vast zit. Wat is dat dan wel: voldoening, 
die je voelt. Misschien na veel verzet, machteloosheid, 
volhouden, tegenwerking en zo meer.
Weet dat tegenwerking en verdrukking ook iets goeds 
in zich hebben.

Een Grieks gezegde zegt: Een hart dat liefheeft blijft 
altijd jong.
Zo is het maar net. 

Josephine

Kloostertuin

het	huis		
‘de	zeven	WerKen	van	

barmhartigheid’

Op weg
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cluster	zuid	 Heikant • Koewacht • St. Jansteen

Vijf jaar geleden opende Curamus in St. 
Jansteen een huis voor mensen met dementie. 
Het echtpaar Gerrit Reijn en Lia Thuy uit 
Heikant is er vanaf het begin bij betrokken. 
Samen zijn zij er vrijwilliger en brengen er 
bewoners naar allerlei activiteiten. 

Vele jaren bevoer Gerrit de wereldzeeën als 
scheepswerktuigkundige op een schip van 
de Holland Amerika Lijn. Daarna werd hij 
productiechef van een afdeling op de Yara in 
Sluiskil en vestigde hij zich in Heikant. Lia 
heeft heel haar leven in Heikant gewoond. 
Onder de gemoedelijke pastoor van Leemput 
hield Lia jarenlang de administratie van 
het kerkhof bij. Dat ging gewoon in een 
schriftje. Hoeveel er in de kas moest zitten 
geloofde de pastoor altijd; was het anders 
dan zou hij er wel voor zorgen dat de kas 
weer klopte. Gerrit stapte snel nadat hij 
‘aan land’ was in de Hulsterse politiek en 
in het kerkbestuur van Heikant. Namens 
het kerkbestuur zat hij ook in het bestuur 
van de lagere school en werd hij oprichter 
en bestuurder van het gemeenschapshuis 
het Heike. In totaal was Gerrit vier en 
twintig jaar bestuurder. Daarna vond hij het 
besturen wel genoeg geweest. 
Gerrit ging zich weiden aan zijn hobby’s: 
knutselen, biljarten, tegeltjes verzamelen en 
wijn maken. Lia verzorgt tot op de dag van 
vandaag de uitgebreide bloemen-, groenten- 
en kruidentuin. Die ziet er piekfijn uit. 
Daarnaast besteedt zij elke week een hele 
morgen aan het schrijven van brieven en 
kaarten aan mensen in Nederland en België. 
Daaronder zitten ook mensen met een 
handicap. Zij krijgen elke week een kaart, 
en deze mensen rekenen daar zo vast op dat 
ze van slag zijn als de post één dag te laat is.
Twintig jaar geleden was de vader van 
Lia korte tijd in de Blaauwe Hoeve. Daar 
zagen zij hoe belangrijk vrijwilligerswerk 
is. Zij kregen er bewondering voor het 
werk en de grote betrokkenheid van de 
vele vrijwilligers. Na de dood van haar 
vader werden beiden gevraagd om te helpen. 
Daar hoefden zij niet lang meer over na te 
denken. In de Blaauwe Hoeve brachten zij 
jarenlang wekelijks bewoners naar de viering 
in de kapel. Soms begeleidden ze vijftien 
bewoners te voet en met rolstoelen. Voor 
vieringen in het weekend zijn er andere 
vrijwilligers. Toen het huis in St. Jansteen 
opende waren veel bewoners daarvan al oude 
bekenden van Gerrit en Lia. Zij verruilden 
van vrijwilligersplaats en gingen met de 
groep mee naar St. Jansteen. 
Voorzichtig kwam Gerrit in de eerste week 
na de verhuizing vragen of ‘hun mensen’ 
welkom waren in de wekelijkse kerkviering 
op zaterdagavond in St. Jansteen. En welkom 

waren ze. Meer dan vier jaar lang kregen 
zij een vaste plaats in de kerk, helemaal 
vooraan. Altijd was hun plaats gereserveerd. 
En was er eens hulp nodig – een extra 
handje was er altijd. Deze bewoners waren 
ook welkom bij feestelijke momenten na de 
viering. Vooraf gaand aan de viering werden 
ze vaak vriendelijk aangesproken. Bij het 
moment van de vrede gaven zij vaak een 
hand aan de voorganger. Voor hen was dat 
een hoogtepunt. Eens per jaar was er voor 
hen, hun familie en begeleiders een besloten 
Kerstviering. Dat was uniek, geweldig en 
graag gedaan.

Vanaf de kerksluiting is de wekelijkse viering 
vervangen door een maandelijkse viering in 
het gemeenschapshuis De Warande. Met 
rolstoelen en rollators is dat prima aan te 
lopen. Intussen zijn er al meerdere vieringen 
geweest in De Warande. De eerste paar keer 
was het een passen en meten hoe de beste 
opstelling van het altaar en de indeling van 
de ruimte moest zijn. Geleidelijk aan vindt 
de parochie daar zijn draai. De mensen 
met dementie mogen weer vooraan zitten, 
trouwe kerkgangers laten hen die ruimte. 
Het zijn daar zeer intieme vieringen. Uit 
de gesloten kerk zijn wat altaardoeken en 
spullen meegenomen en ook enkele beelden 
hebben een vaste plaats in de viering. Er is 
ruimte voor een persoonlijk woordje vooraf 
en eventueel een praatje naderhand. Meestal 
zijn er net iets meer dan dertig personen 
aanwezig.

In het huis op de hoek van de Hoofdstraat 
en de Geslechtendijk is plaats voor 17 
bewoners. Ieder heeft een eigen kamer. 

Daarnaast zijn er enkele gemeenschappelijke 
huiskamers. Vrijwilligers om met de 
bewoners te gaan wandelen of iets dergelijks 
zijn altijd welkom. Door het begeleiden van 
mensen met dementie leer je deze mensen 
kennen. Ook al waren het vroeger niet 
de trouwste kerkgangers, nu vinden deze 
mensen het fijn om naar de kerk te gaan. 
Oude kerkliederen en gebeden kennen ze 
uit het hoofd en de ‘pastoor’ herkennen zij 
aan zijn of haar kerkelijke kleding. Dit werk 
brengt ook mee dat er meer mensen dan 
normaal sterven uit je kennissenkring. Gerrit 
en Lia proberen steeds bij de begrafenis 
aanwezig te zijn. Soms ga je na afloop van 
een vervelend moment bezwaard naar huis, 
vooral als een bewoner weet dat het fijne 
moment voorbij is en de sleur weer begint. 
Meestal ervaren Gerrit en Lia dankbaarheid 
voor hun inzet en dat is de stimulans om 
door te gaan. Thuis gaat het werk voor 
hun ‘mensen’ door. Zo maakt Gerrit grote 
bloembakken voor buiten. Daar kunnen de 
bewoners zelf plantjes inzetten en verzorgen. 
Vroeger zouden Gerrit en Lia er niet aan 
moeten denken om dit soort werk te doen, 
nu is het hun grote passie. 

Gerrit en Lia, 
Bedankt voor het kijkje in jullie leven en het 
fijne gesprek.
Voor al dat werk verdienen jullie waardering 
van heel de gemeenschap. Ga nog zo lang op 
deze weg verder als het jullie mogelijk is en 
wees daarbij gezegend.

Omer Calle.

gerrit	en	lia:	samen	vrijWilliger
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bedevaart	Kvv	Koewacht	naar	oostakker
Bij redelijk mooi weer vertrokken we 
zaterdag 28 mei met 22 deelnemers op 
de fiets van het Kerkplein van Koewacht 
voor onze jaarlijkse Mariabedevaart naar 
Oostakker. Langs de gebruikelijke route 
arriveerden we omstreeks 12.00 uur in het 
bedevaartsoord en konden meteen beginnen 
aan de lunch.

 

Daarna was iedereen vrij om de grot 
te bezoeken en/of de kleine of grote 
kruisweg te doen. Om 14.00 uur was de 
Eucharistieviering, waarin pater Joop Reurs 
voorging en door de deelnemers verschillende 
Marialiederen werden gezongen. Na de H. 
Mis was er nog een gezellig samenzijn bij 
het restaurant en konden we de rit terug 
aanvangen en om 17.30 uur in Koewacht 
vaststellen dat alles weer prima was verlopen: 
mooi weer, goed verloop van de dag en 
geen pechgevallen. In 2017 is de volgende 
Mariabedevaart naar Oostakker gepland 
voor 20 mei; u bent van harte uitgenodigd.
W.V.

nieuw	beeld	in	de	mariakapel	Koewacht
Nadat in 
januari de 
Ma r i a k a p e l 
is opgeknapt 
en dagelijks 
opengeste ld 
is voor het 
opsteken van 
een kaarsje, 
ontbrak er 
nog een mooi 
Mariabeeld. 
We hebben 
een paar 

kerken bezocht, die nu gesloten zijn en waar 
nog een Mariabeeld stond. Na een bezoek 
aan de kerk van Sint Jansteen waren we het 
er over eens dat hier een heel mooi beeld 
stond met ook nog een verhaal. We zijn dan 
ook heel blij en dankbaar dat wij dit beeld 
mogen ‘lenen’.
Het is erg jammer dat de kerk van Sint 
Jansteen gesloten is, maar de mensen kunnen 
in onze kerk nog altijd ‘hun’ Mariabeeld 
komen bezoeken, want het zal toch altijd 
het Mariabeeld van de H. Johannes de 
Doperkerk blijven. 

Namens de PKC Koewacht, 
Emmy van Remoortele

reis	 vrijwilligers	 van	 de	 kerk,	 koor	 en	
Kvv	Koewacht

Op 6 mei vertrokken we om 08.00 uur al 
met een volle bus (56 personen) voor een 
reis van een paar uur naar Rolduc. Blijkbaar 
waren we te vroeg, want de koffie was 
nog niet klaar. Maar met een beetje hulp 
van onze kant was dat snel opgelost en 
konden we onder leiding van twee gidsen 
beginnen aan de rondleiding in de abdij 
die in de 12de eeuw was gesticht en een 
bewogen geschiedenis heeft doorgemaakt. 
Van seminarie en internaat in het grootste 
deel van de vorige eeuw, is het complex in de 
zeventiger jaren bij de restauratie omgevormd 
tot abdijhotel, auberge en conferentieoord, 
waarin ook nog steeds het grootseminarie 
van Roermond is ondergebracht.

Daarna rijden we door het mooie Limburgse 
landschap, bij stralend weer, naar Vaals voor 
de koffietafel in ‘De Zwarte Madonna’.
Een rondleiding in de met beelden, 
rozenkransen, wijwatervaten en kerkboeken 
gevulde kloosterkapel was voor velen een 
beleving. En vervolgens naar Maastricht 
voor een paar uurtjes shoppen en een 
terrasje, om daarna af te reizen naar 
Beringen voor de warme maaltijd. 
Om 21.00 uur waren we weer 
thuis met een voldaan gevoel. Het 
was een zeer geslaagde dag en met 
onze welgemeende dank aan de 
organisatoren van de reis, kijken we 
alweer uit naar volgend jaar.
Gerarda Baert

vormseldag	 voor	 de	 vormelingen	 van	
heikant,	st.	jansteen	en	Koewacht
Op dinsdag 24 mei hebben 17 vormelingen 
en 5 begeleiders genoten van een waardevolle 
vormseldag met als thema: de Pelgrimscode. 
Vanaf boerderij ‘De Bonte Koe’ vertrok 
men voor een tocht langs de forten en de 
polders om daar bij iedere opdracht een 
aanwijzing te verdienen die men later kon 
gebruiken om de 6 symbolen van de H. 
Geest te ontdekken. Er was een rebus op te 
lossen; men moest voor iedereen een goede 
eigenschap benoemen en bij het kanon liet 
de H. Geest ons borrelen. Verder waren er 
spelen, een indrukwekkende powertalk en 
uiteraard werd er gezorgd voor de inwendige 
hongerige mens.
 
Wij als werkgroep wilden een paar dingen 
aan de vormelingen meegeven: ze moeten 
weten dat God hen nooit in de steek liet, 
dat de H. Geest altijd bij ze blijft, dat Hij 
ze kracht, liefde, troost, hulp, warmte en 
bemoediging geeft en dat geloven een extra 
verrijking van je leven is. Nu, op naar het 
vormsel, met een beetje meer goede bagage.
Al met al was het zeer zeker weer de moeite 
waard. 
Gonny

bijdrage	KoeWacht

viering	50-jarig	bestaan
Op zondag 29 mei werd tijdens een feestelijke, stijlvolle eucharistieviering, voorgegaan door 
pastoor Wiertz, stilgestaan bij het feit dat ons Ceciliakoor dit jaar haar gouden jubileum 
viert.
50 Jaar, een halve eeuw, dat is niet niks. Elke zondag verzorgen zij de gezangen tijdens de 
dienst en ook bij rouw en trouw zijn ze altijd paraat. Dat dit erg gewaardeerd wordt door 
zowel de parochianen als door het pastoresteam kwam tot uitdrukking door een goed 
gevulde kerk en de welgemeende dankwoorden van pastoor Wiertz. Het koor had zich 
goed voorbereid en zong een Gregoriaanse mis, aangevuld met Nederlandse liederen. Vooral 
het prachtig gezongen Ave Maria bezorgde menigeen kippenvel. Ze kregen dan ook een 
welverdiend applaus.

Welverdiend door het 
mooie zingen, maar 
ook vooral voor hun 
inzet en dienstbaarheid 
tijdens de vieringen in 
onze parochiekerk.Na de 
dienst werd er onder het 
genot van koffie of thee 
nog lang nagepraat. Koor, 
dirigent en organiste: 
onze hartelijke dank en 
bewondering voor jullie 
inzet. Ga zo verder.
EdC
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Een half jaar na de 
sluiting van de kerk in 
St. Jansteen hervindt de 
parochie zich in vieringen 
in de Kapel van Maria 
ter Eecken in Kapellebrug 
en in het gemeenschaps-
centrum de Warande 
in het midden van St. 
Jansteen. De kapel is 
goed aan te fietsen en 
de Warande is zelfs voor 
de meesten goed aan te 
lopen.

Tijdens de zomermaanden 
is het reeds lang gewoonte 
om in de kapel op 
dinsdagavond samen te 
komen voor een viering. Die vieringen blij-
ven doorgaan en worden vanuit de parochie 
en de regio goed bezocht. Daarnaast worden 
daar enkele speciale Mariavieringen, het feest 
van Johannes de Doper en Allerzielen gevierd 
en opgeluisterd door het Gregoriuskoor. De 
kapel is daar uitstekend voor toegerust. Voor 
de maandelijkse vieringen in de Warande moet 
de ruimte steeds opnieuw worden ingeruimd 
met stoelen en opgebouwd met een altaar. De 
eerste paar keer was het stoeien en zoeken naar 
de juiste indeling van de ruimte. Nu hebben 
we het idee dat de indeling van de ruimte 
en de plaatsing van het altaar goed zijn en 
voorlopig zo kunnen blijven. Rond de dertig 
personen bezoeken iedere maand de viering.

Over de toekomst van de kerk Johannes de 
Doper is weinig meer te zeggen dan dat er 
op bestuurlijk niveau gesprekken geopend 
zijn tussen de gebouwencommissie en een 
commissie van het bisdom. Ook de commissie 
voor hergebruik van de kerk wordt bij de 
gesprekken betrokken.

Wel zijn er al wat spullen uit de kerk gehaald. 
Naar de kapel van Maria ter Eecken gingen 
onder andere de grote vieringbel en de paaskaars. 
Naar de Warande gingen de altaarkaarsen, 
het evangelieboek, de altaarkleden en wat 
andere zaken die nodig zijn om de liturgie te 
kunnen vieren. In de pastorie worden enkele 
zaken verzameld voor de toekomst: een boekje 
van de viering van Johannes de Doper, een 
doopkaars zoals dopelingen deze jarenlang 
kregen van de parochie en nog wat kleinere 
zaken. De kerk van Koewacht is de gelukkige 
bezitter geworden van het houten Mariabeeld, 
dat stond rechts naast het portaal.
Het paneel met de kruisjes van de overledenen 
hangt naast de ingang van de kapel in 
Kapellebrug. Woensdag 2 november vindt 
daar de herinnerings-viering plaats voor de 
overleden parochianen uit St. Jansteen van het 
afgelopen jaar. Na afloop worden de kruisjes 

aan de familie gegeven. 
Het processiebeeld van Maria dat stond bij de 
ingang van de sacristie vlak bij de grote bel 
wordt gebruikt bij de vieringen in de Warande. 
Ongeveer vijf en dertig jaar geleden heeft 
mevrouw Ferket daar kleding voor gemaakt. 
Om de paar jaar werd die kleding gewassen. 
Nu was het tijd voor nieuwe kleding. Ria 
Segers - Rottier heeft zich daarover ontfermd. 
Zij maakte voor haar naamgenoot een nieuw 
onderkleed, een elegant bovenkleed met kant 
en een statiemantel van donker blauw velours 
met licht blauwe voering en goudband. Het 
Jezuskind kreeg ook nieuwe kleding; in plaats 
van een statiemantel kreeg hij een eigentijdse 
bolero, ook in donker blauw velours. Op de 
foto staat Ria naast het Mariabeeld. Zij kreeg 
vlak voor de viering uitgebreide complimenten 
van enkele dames. Dat was terecht; het is heel 
mooi geworden. 
Bedankt, Ria.
Vieringen zijn er in de Warande elke tweede 
donderdag van de maand om 10.30 uur;
in de kapel van Maria ter Eecken in de 
zomertijd elke dinsdagavond om 19.00 uur;

extra	viering	in	de	Warande:
Extra vieringen in de Kapel Maria ter Eecken:
15 aug. 10.30 uur, Maria ten Hemelopneming;
15 sep. 10.30 uur, Vrouw van Smarten;
17 okt.  9.30 uur, Kermisviering Kapellebrug 
met herinnering overledenen;
02 nov. 19.00 uur, Allerzielen.
Op de site van de parochie Maria Sterre de 
Zee staat onder Cluster Zuid een schema 
met alle vieringen tot aan het eind van 
het jaar. Wekelijks staan de vieringen in 
het Tintinabulum, de bijlage van het 
advertentieblad. Voor elke viering is het 
mogelijk om een intentie op te geven via het 
secretariaat van de parochiekern, Hoofdstraat 
4 in St. Jansteen.

Graag tot ziens bij een van de vieringen.
Omer Calle.

sint	

gregoriusKoor

Na de sluiting van de kerk te 

Sint Jansteen heeft het plaatselijk 

gregoriaans koor zijn activiteiten 

verlegd naar o.a de gezangen van de 

voornaamste Maria-feesten doorheen 

het liturgisch jaar. Deze diensten, 

doorgaans met medewerking van het 

pastoraal team, worden telkens op 

de betreffende datum van zo’n feest 

verzorgd in de kapel van O.L.V Ter 

Eecken te Kapellebrug en beginnen 

‘s-morgens om 10,30 u.

 

Hieronder ziet u het overzicht van 

de resterende periode voor dit jaar; 

ook in het wekelijkse Tintinnabulum 

worden deze vieringen telkens 

vermeld. 

 

Maandag  15 augustus  10,30 u.   

Kapel  Maria TenHemelopneming

Donderdag 15 september 10,30 u.   

Kapel  Maria van Smarten

Maandag  17 oktober   09,30 u (!) 

Kapel  Mis voor de overledenen van 

Kapellebrug

Maandag  24 oktober   09,30 u (!)        

Mis voor de overledenen te Heikant 

Woensdag  2 november  10,30 u.   

Kapel  Allerzielen 

Zaterdag  26 november 17,00 u.(!) 

Kapel  Vespers van de H. Caecilia 

 

Namens het Sint Gregoriuskoor, 

b.v.d.,

Martin Polspoel, dirigent.

blijvend	vieren	in	de	gemeenschaP	
van	st.	jansteen
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cluster	midden	 Hulst

Na een zachte winter volgde een koude 
lente. Alle hoop was en is nu gevestigd op 
een warme zonnige zomer. Hoop op een 
zomer die de schoonheid van de schepping 
doet stralen. Hopend en dromend uitzien 
naar een hartverwarmende wereld dichtbij 
en veraf. Hopend en dromend geloven 
in- en bijdragen aan een betere wereld 
voor iedereen. Een hartverwarmende 
zomer, waarin we samen trachten zon in 
het leven van mensen te brengen. Dromen 
van verbondenheid betekent ook dromen 
van visioenen, van een Parochiekern die 
verbondenheid waar maakt; met open deur 
en open hart elkaar nabij zijn. 
Daar waar mensen samenkomen, 
samenwerken, samen vieren, groeit 
verbondenheid. Doet u ook mee?

Dromen van verbondenheid
We dromen van verbondenheid
Saamhorigheid en groepsgevoel
Gesteund worden en gesterkt
Door de mensen rondom ons.
We geloven in verbondenheid
Als we durven geloven
Dat alle mensen veraf en dichtbij
Dit verlangen delen.
We werken aan verbondenheid
Wanneer we elke dag
In woorden én in daden
Echt zorgen voor elkaar. 
(auteur onbekend)

verbondenheid	/		
een	gastvrije	KerK:	
Het zal velen reeds bekend en vertrouwd zijn 
dat de parochiekern Hulst, kerkbezoekers 
na afloop van de zondagsviering uitnodigt 
om samen koffie te drinken. Dankzij de 
inzet van een groep vrijwilligers is deze 
wekelijkse ontmoeting mogelijk. Wij zijn blij 
u te kunnen melden dat de koffiewerkgroep, 
dankzij de aanmelding van mevr. Marie-
Louise Coolsen en Mariëlle Vleeshouwers 
nu voltallig is. Marie-Louise en Mariëlle 
hartelijk welkom en dank aan jullie beiden 
en aan alle leden van de koffiewerkgroep 
voor jullie inzet. Vele kerkbezoekers weten 
de koffieontmoeting na afloop van de 
zondagsdienst reeds te waarderen. U bent 
allen van harte uitgenodigd! 

inlooP	KoFFiemorgen:
Loop gerust eens binnen op de pastorie 
in de Steenstraat 22 te Hulst. Speciale 
inloopmorgen: iedere donderdag voormiddag 
tussen 10.00 uur en 11.30 uur staat de koffie 
klaar! U bent van harte welkom! 

aFscheid:
De heer Frank Gordijn, tot voorkort actief 
als Lector in onze parochiekern, is onlangs 
gestopt als vrijwilliger. De heer Gordijn is 
vele jaren als vrijwilliger actief betrokken 
geweest bij onze parochiekern. Frank, 
hartelijk dank voor je inzet gedurende zoveel 
jaren. We zullen je missen maar respecteren 
je besluit.

commissie	beheer	basilieK:
De commissie beheer basiliek is dringend 
op zoek naar opvolging van de heer Kees de 
Kooning. Langs deze weg ook dank aan de 
heer De Kooning voor zijn inzet voor deze 
commissie.
De Commissie Beheer Basiliek draagt zorg 
voor contactlegging en verhuur van de 
basiliek aan derden. Een belangrijke en 
noodzakelijke bron van inkomsten voor 
behoud en onderhoud van de basiliek. Gaat 
het behoud van de Basiliek u ook ter harte? 
Meldt u! Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met de heer Jan Nout, 
voorz. Commissie Beheer Basiliek (tel.0114-
313928).

ParochieKerncommissie	(PKc):
Mensen komen en mensen gaan. Eén van 
de mensen die nu na heel veel jaren gaat is 
de heer Joop Colsen. Per 1 juli 2016 verlaat 
de heer Colsen de parochiekerncommisie. 
Als lid van het voormalige parochiebestuur, 
thans parochiekerncommissie, heeft Joop 
gedurende heel veel jaren zijn steentje 
bijgedragen aan het sturen en leiden van de 
parochie/kern Hulst.
Joop, heel veel dank voor zoveel jaren wijze 
en gezellige inbreng in het besturen van 
de parochie/kern. Mede door het vertrek 
van de heer J. Colsen en het eerdere 
vertrek van de heer H. v.d. Zijden, is de 
parochiekerncommissie dringend op zoek 
naar aanvulling. Vindt u het een uitdaging 
om sturing te geven aan het beleid in onze 
parochiekern? Heeft het kerk-zijn en alle 
materiele en immateriële zaken die hiermee 
verband houden uw belangstelling? Dan 
bent u de man/vrouw die wij zoeken! Voor 
meer informatie: Parochiekernsecretariaat 
(mevr. M. v.d. Boomen) tel.0114-312130 
of: e-mail: pastoriehulst@zeelandnet.nl

WelKom:
In aansluiting op bovenstaande verheugt het 
ons u te kunnen melden dat de vacature in 
de PKC inmiddels deels is opgevuld met 
de komst van de heer Paul van Gorsel. Wij 
heten hem van harte welkom en wensen hem 
een goede tijd en prettige samenwerking in 
de Parochiekerncommissie.
In navolging van de komst van de heer Van 
Gorsel in de parochiekerncommissie hopen 
wij dat goed voorbeeld goed volgen doet. 

Meldt u aan!

WelKom:
Een toevallige ontmoeting tussen 
enthousiaste mensen met een positief gevolg. 
Een ontmoeting die er toe leidde dat de 
werkgroep “vouwwerk boekjes” is uitgebreid 
met de komst van mevrouw Anneriet 
Leenknegt. Anneriet van harte welkom en 
een prettige samenwerking in de werkgroep 
gewenst!

vacature	dooPKoster:
Gezocht: enthousiaste man/vrouw of 
echtpaar om als koster te assisteren bij 
doopvieringen in de Basiliek. Doopvieringen 
vinden merendeels (ongeveer 1x per maand 
tot ca. 10x per jaar) op zondagmiddag 
plaats. Lijkt het u iets om te assisteren 
bij doopvieringen? Neemt u dan contact 
op met het parochiesecretariaat van de H. 
Willibrordus (mevr. M. v.d. Boomen) tel. 
0114-312130 of: e-mail pastoriehulst@
zeelandnet.nl

secretariaat	ParochieKern	
hulst:
Het secretariaat van de parochiekern Hulst 
wordt 4 morgens per week bemenst door 
vrijwilligers. Deze vrijwilligers verrichten 
diverse afwisselende werkzaamheden, zoals het 
ontvangen van bezoekers, het aannemen van 
telefoon en het verzorgen van administratieve 
werkzaamheden, enz. Momenteel zijn 
wij dringend op zoek naar aanvulling 
van vrijwilligers voor het secretariaat op 
woensdag en/of donderdagvoormiddag. 
Voor dit vrijwilligerswerk in een gezellige 
sfeer, zijn goede contactuele eigenschappen, 
alsook enige administratieve ervaring en 
kennis van het werken met de computer, 
belangrijk. Als u interesse hebt, bent u van 
harte uitgenodigd. Loopt u gerust eens 
binnen! Het secretariaat van de parochiekern 
is gevestigd in de pastorie Steenstraat 22 te 
Hulst. Openingstijden van maandag t/m 
donderdag voormiddag van 09.30 uur tot 
11.30 uur. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met het parochiesecretariaat 
(mevr. M. v.d. Boomen) tel. 0114-312130 
of pastoriehulst@zeelandnet.nl

in	danKbare	herinnering:
Een gewaardeerd mens en vrijwilliger ten 
behoeve van onze parochiekern, de heer 
Willem Verschueren, is 18 maart 2016 op 
63 jarige leeftijd overleden. Moge hij rusten 
in vrede. Wij wensen zijn vrouw, zoon en 
verdere familie heel veel sterkte met dit 
verlies.
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jubilarissen	

30 Vrijwilligers in onze parochiekern vieren in 2016 een lustrum. Vrijwilligers 
die 5 jaar of een veelvoud van 5 jaar vrijwilliger zijn, worden uitgenodigd 
voor een bijeenkomst op de pastorie. Onder het genot van een hapje en een 
drankje, wordt deze jubilarissen op informele wijze hulde gebracht voor hun 
inzet als vrijwilliger voor onze parochiekern. Donderdag 26 mei 2016 vond 
in dit kader de voorjaarsbijeenkomst 2016 plaats. 
Hulde en dank aan:
-  mevrouw Marleen de Burger – van Poecke: voor 10 jaar bloemverzorging in 

de basiliek
-  de heer Harm Schilder: 15 jaar koster – collectant - en bezorger brieven v.d. 

Aktie Kerkbalans
-  de heer Frank Govaert: 40 jaar vrijwilliger bezorger Kerkkoerier – collectant 

– en lector.
Wij hopen dat deze jubilarissen - met evenveel plezier en in goede gezondheid 
- nog menig jaar aan hun lustrum als vrijwilliger toevoegen. Heel veel dank!

Zo maar wat gedachten ter afsluiting:

> Iedere dag opnieuw even stilstaan bij het leven

> Laat je richting niet bepalen door angst, maar door liefde en vreugde

> Een idee omgezet in actie is veel waardevoller dan een idee dat slechts bestaat als idee.

Het kostbaarste geschenk dat we elkaar kunnen geven is onze aandacht; 

dromen in verbondenheid, samen gemeenschap vormen. 

Doe u mee?! 

Meer dan 
schilderen
alleen...

vastgoedonderhoud
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inzegening	beeld	paus	Franciscus
U hebt het vast al gezien.De tuin van 
de Basiliek is opgesierd met een houten 
beeld van Omer Gielliet. Via Stan Bosman, 
voorzitter van HMSDZ, kwamen we in het 
bezit van dit houten beeld, voorstellende 
paus Franciscus. Één van de vele houten 
beelden, die Omer Gielliet in zijn leven 
maakte.

 
Omer Gielliet, 
priester en kun-
stenaar, ver-
vaardigt sinds 
1967 beelden 
van hout. In 
een stuk hout 
ziet hij een 
beeld. Hij 
maakt gebruik 
van de gril-
lige natuurlijke 
vormen van 
gebruikt hout. 

Op diverse plaatsen is zijn werk te vinden 
en onlangs verscheen er een boek van al zijn 
werken.
Ook het beeld van Franciscus staat 
omschreven in dit boek. “Gielliet liep in 
de loop der jaren niet altijd hoog op met 
Rome. Maar hij is erg blij en ook wat 
verrast, als de nieuwe paus Franciscus wordt 
verkozen. Na het beluisteren van enkele van 
zijn eerste toespraken, weet hij het: deze 
paus is uit het goede hout gesneden. Omer 
vindt de toespraak op het Italiaanse eilandje 
Lampeduso erg bemoedigend, waar de Paus 
oproept tot “broederlijke solidariteit” met de 
vluchtelingen uit Afrika en Azië en waar hij 
de “globalisering van de onverschilligheid” 
veroordeelt. Dit zijn enkele van de waarden 
en standpunten waar ook Gielliet voor staat.  
Daarom besluit hij een beeld van de paus te 
maken.

Toen ik vicaris Verbeek meldde, dat we een 
beeld van Omer Gielliet hadden gekregen 
en hem vroeg of bovenstaande tekst uit 

het boek, gewijd aan de werken van Omer 
Gielliet, de juiste was, kreeg ik de volgende 
reactie: ´Het gaat om paus Franciscus. Wat 
super dat hij ons toelacht vanuit de tuin van 
de basiliek. Omer is terecht fan van hem. 
Hij is geraakt door zijn profetische daad voor 
de vluchtelingen in Lampeduso. De paus is 
letterlijk uit het goede hout gesneden. De 
paus wordt geïdentificeerd met de Verrezen 
Christus. “Uit het ei” komen staat voor 
het vernieuwende elan van de paus. Aan 
de achterkant staat een duif met sleutel. 
De heilige Geest geeft de paus steun en 
de sleutel verwijst dat hij opvolger is van 
Petrus.”

het	rijksmuseum	in	de	basiliek
Een vreemde titel, maar toch is het waar. Ga 
maar eens kijken in de Librije. In de periode 
van mei tot en met medio september 2016 
is in de Librije van de Hulster Basiliek een 
speciale expositie ingericht. De expositie 
sluit enerzijds aan op het thema “Iconen 
& symbolen”. Dat is namelijk dit jaar het 
thema van Open Monumentendag. Omdat 
2016 is uitgeroepen tot Heilig jaar van de 
Barmhartigheid, is er in de tentoonstelling 
ook nadrukkelijk relatie gelegd naar de 
Werken van Barmhartigheid. De expositie 
is samengesteld door de Beheerscommissie 
Librije Basiliek. Wij wilden het heilig Jaar 
van Barmhartigheid en Monumentendag op 
elkaar afstemmen. Enig denkwerk zorgde 
ervoor, dat het Rijksmuseum is gevraagd 
de werken van de Meester van Alkmaar 
te mogen exposeren in de Basiliek. Het 
Rijksmuseum zond ons direct fotomateriaal 
en zo is het gekomen.
 
De toezichthouders zullen op woensdag-, 
donderdag- en zondagmiddag de koorkerk 
openhouden, zodat u de Librije kunt 
bezoeken en ook kunt aanschouwen hoe 
het er in het begin van de vorige eeuw aan 
toeging.

jongerengroep	heilig	jaar	zeeland
In het kader van dit bijzondere jaar, is in de 
Willibrordusparochie te Hulst - gastheer voor 

het jaar van barmhartigheid 
in Zeeuws-Vlaanderen, een 
jongerengroep gestart. Eén 
keer per maand komt deze 
enthousiaste groep bijeen 
voor een activiteit, waarbij 
ontmoeting, bezinning en 
vooral plezier maken met 
elkaar centraal zal staan.
Op zondag 1 mei, trokken 
ze voor hun eerste activiteit 
naar JOTA. Want welke 

plaats in West Zeeuws-
Vlaanderen is er nu een beter 
voorbeeld van liefde tot de 
ander? Op deze stralende zondagmiddag 
vertelden Derk Blom en Riny Schijve 
gepassioneerd over het visioen van JOTA: 
een ontmoetingshuis dat voor iedereen, 
ongeacht religie, afkomst of stand, een veilige 
haven wil zijn, waar je zomaar binnen kunt 
lopen voor een kopje koffie en een luisterend 
oor en kunt delen wat jou beweegt. Alle 
activiteiten van JOTA passeerden de revue: 
JOTA aan tafel, het brei- en mamacafé, de 
taallessen en de voedselbank die in JOTA 
gevestigd is. Wow, klonk het, zo’n JOTA 
zouden we ook in Hulst moeten hebben… 
Na deze prachtige introductie over JOTA, 
volgde een rondleiding en werd er even 
stilgestaan bij het gedicht ‘hoop’ van de 
Tsjechische vredesactivist Václav Havel, dat 
je bij de ingang van JOTA kunt vinden. 
Dit gedicht verbeeldt zo mooi waar JOTA 
voor staat: een plaats van hoop, waarvoor 
zoveel vrijwilligers zich willen inzetten, niet 
omwille van succes of faam, maar omdat het 
zinvol en goed is om samen te bouwen aan 
een ontmoetingsplaats voor ontmoeting en 
inspiratie, zonder te weten of het goed zal 
aflopen. De jongeren trokken vervolgens naar 
het Ledelplein voor een kennismakingsspel, 
waarbij ze elkaar een stuk beter leerden 
kennen. Ze ontdekten van elkaar wie er wel 
eens lui kan zijn, wie graag op reis zou gaan 
naar China en van welke hobby’s ze houden. 
Daarna stond er een brainstorm op het 
programma, die al een aantal leuke ideeën 
voor toekomstige activiteiten opleverde: 
een spelletjesmiddag voor kinderen van 
basisscholen in Hulst, een kookactiviteit, 
meedoen aan de Mariaommegang in Bergen 
op Zoom, een culturele uitwisseling met 
de Moslimgemeenschap in Terneuzen, een 
wandeling rond Barmhartigheid in Gent. 
Dat belooft dus wat voor de toekomst! 
De dag werd vrolijk afgesloten met een 
gezamenlijke maaltijd. Wat een heerlijke dag 
was het! Lijkt het jou ook leuk om mee te 
doen en mee te denken? Neem dan contact 
met onderstaand nummer!

Daarnaast kunt ook u in de koorkerk 
komen kijken naar de zeven werken van 
Barmhartigheid op woensdag-, donderdag- 
en zondagmiddag van 2 tot 5 uur. Mocht 
u met een groep een specifieke rondleiding 
krijgen, gecombineerd met de Librije, belt 
u naar 06 53858077 en we maken een 
afspraak.

C. v. Tiggelen

jaar	van	barmhartigheid


