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COLOFON VOORWOORD
Terwijl ik dit voorwoord aan het schrijven 
ben hebben we inmiddels een paar echte 
zomerse dagen achter de rug. Voor sommige 
te warm, voor sommige heerlijk, voor 
sommige te droog. Het weer in Nederland 
is voor vele mensen een bron van gesprek. 
Nu de vakantieperiode eraan komt nemen 
veel mensen wat gas terug. Deels omdat het 
weer dit vraagt maar ook omdat voor veel 
mensen de vakantieperiode aanbreekt. In 
deze periode lijkt het alsof het allemaal wat 
rustiger gaat.
Maar is dat ook echt zo? Gaat onze economie 
niet gewoon door? Gaan onze activiteiten 
niet gewoon door? Ja en nee. De zomer is 
voor velen toch een tijd van het wat rustiger 
aan doen. We gaan op vakantie, trekken 
er op uit. We nemen wat vaker tijd voor 
elkaar en ontmoetingen. Je komt mensen 
nu eenmaal gemakkelijker buiten tegen dan 
achter de eigen muren van je eigen huis.
En in deze ontmoetingen ontmoeten wij 

mensen elkaar echt. En mogen wij iets 
van God in elkaar herkennen. Maar soms 
is het ook een ontmoeting in alle rust 
waarbij je zomaar merkt dat je niet alleen 
bent ondanks dat er geen mensen om je 
heen zijn. Het is in deze rust en stilte dat 
je God makkelijker lijkt te ontmoeten. De 
momenten van bezinning, van rust. Zomaar 
ineens en onverwacht voel je je omringd 
door een kracht, een Geestkracht. 
We hebben het soms nodig om even tot 
rust te komen, om te ontmoeten. Hopelijk 
mogen de komende (zomer) maanden dit 
voor vele van U betekenen. En vindt u 
rust en inspiratie in alles wat ontmoet. Zo 
ook de verslagen in deze uitgave van de 
KerkKoerier. Dat de vele initiatieven die 
hier ter sprake komen u ook mag inspireren 
voor een ONTMOETING met elkaar en 
met God.

Chantal van de Walle
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PROFICIAT

Proficiat, dat woord komt als eerste bij me binnen wanneer iemand mij weer vertelt dat 
zij of hij, alleen, samen of met het hele gezin, geen kerk voorbij gaat wanneer men op 
vakantie is. ‘Ik weet niet wat dat is’, hoor ik meer dan eens, ‘niet dat ik elke week in de 
kerk zit, maar op vakantie kan ik aan geen kerk voorbij gaan. Dat was vroeger al zo, dat 
is nog steeds zo’. 
De stilte spreekt aan, de schoonheid, de nabijheid van de Heilige, het mysterie. Men laat 
zich graag raken. En ook een kaarsje aansteken mag en zal niet gauw ontbreken. ‘Moeder 
Maria heeft een speciaal plekje in ons hart’. ‘We gaan geen kerk voorbij’. Iedere keer als 
ik dit hoor, wanneer iemand dit met mij deelt, maakt dit mij blij. Bij de goede God ben 
je welkom, overal en wanneer dan ook. Prachtig dat in vrije tijd, wanneer we helemaal 
ontspannen zijn, wij zo vaak Gods huis binnen gaan. Indrukken opdoen en meenemen 
naar huis. God is overal. En overal zijn mensen in Gods huis. Ik ben er nooit alleen. 
Overal wordt gebeden, worden kaarsen gebrand, worden de sacramenten gevierd. Een 
prachtig weten! Proficiat, denk ik dan steeds wanneer iemand zo’n verhaal met me deelt. 
Proficiat dat je op je eigen moment, jouw moment met God, jouw moment met Maria, 
jullie moment met elkaar, neemt en nemen. Proficiat, want dat moment is kostbaar. 
Thuis gekomen is er de eigen kerk. Misschien niet meer overal en zo vertrouwd als 
vroeger, maar in onze parochie zijn er nog die plekken van gedeeld geloof. Weet dat u 
welkom bent, alleen, samen of met uw gezin. Zomaar even of tijdens vieringen. 
Een goede vakantie gewenst, wat u ook gaat doen en waarheen u ook gaat. En als u een 
kerk binnen gaat: geniet ervan en veel devotie! 

pastoor Wiel Wiertz

FELICITATIES VOOR 
GESLAAGDEN!

Gefeliciteerd aan alle eindexamenkandidaten 
die dit jaar een diploma hebben behaald. 
Jullie hebben een drukke tijd achter de 
rug, spannend misschien ook. Nu tijd voor 
ontspanning. Geniet ervan. 
Leerlingen van groep 8 zullen de basisschool 
afsluiten en volgend jaar de overstap naar 
de middelbare school maken. Succes met 
deze stap!
Redactie Kerkkoerier
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GEVIERDE TIJD

Als u deze uitgave van de Kerkkoerier 
in handen houdt staat de zomervakantie 
voor de deur. Heeft u al vakantieplannen? 
Een zomer in het zuiden? Of een mooie 
cruise door de fjorden van Skandinavië? 
Misschien heel ver weg? Naar Nieuw-
Zeeland bijvoorbeeld. Op reis gaan... Heel 
ons land doet dat, ja heel Europa is in de 
maanden juli/augustus onderweg. Een ware 
volksverhuizing vindt plaats.
Het zit blijkbaar in ons mensen, dat 
onderweg-zijn. Misschien ook omdat het 
ons zoveel kan leren over onze levensweg. 
Tijdens een reis of een bedevaart kun je 
nadenken over hoe je in het leven staat. Hoe 
je omgaat met uitdagingen en tegenslagen. 
Of hoe je intens kunt genieten van het geluk 
dat je ten deel valt.
En daarvoor hoef je nog niet eens verre 
vakantiebestemmingen op te zoeken. Heel 
dichtbij is dat ook mogelijk. Als je er maar 
tijd voor vrij maakt, in je hoofd, in je hart. 
Gevierde tijd wordt het dan.

Toen ik op 14 mei – tijdens de bedevaarten-
markt in de basiliek – een kraam over 
de gidsenwijding in het Verdronken Land 
van Saeftinghe mocht verzorgen, moest ik 
denken aan de legende die over dit mooie 
stukje Zeeuws-Vlaanderen verteld wordt. 
Waar nu het Verdronken Land te zien is, 
lag in de Middeleeuwen de Heerlijkheid 
Saeftinghe met welvarende polders, dorpjes 

en zelfs een kasteel: slot Saeftinghe.
Volgens de legende waren de dorpsbewoners 
van Saeftinghe ijdel en hoogmoedig. Op 
een dag ving een visser een zeemeermin en 
de zeemeerman wilde natuurlijk zijn vrouw 
terug. De visser weigerde zijn bijzondere 
buit af te staan, waarop de zeemeerman 
met de verwensing dreigde: ‘Tland van 
Saeftinghe sal verghaen, alleen de toorens 
sullen blyven staen.’
De vloek kwam uit. Tijdens de 
Allerheiligenvloed in 1570 verdwenen het 
land en Saeftinghe inderdaad onder water.

Het viel me op hoe dit mooie stukje natuur 
een afspiegeling is van wat wij mensen zoal 
meemaken in het leven. Eb en vloed, zon 
en regen. Wie ooit tijdens een excursie in 
het Verdronken Land een onweer heeft 
meegemaakt, heeft ervaren hoe klein de 
mens toch eigenlijk is. Over slik en schor 
gaat een excursie, een pittige tocht en wie 
vast komt te zitten in het slik is dankbaar 
voor de krachtige handen en armen van zijn 
medewandelaars. Je voelt je herinnerd aan de 
woorden van psalm 69:
  ‘Verlos mij, God, want het water is mij tot 

de lippen gekomen;
 in bodemloos slijk zak ik weg,
  ik vind geen grond om te staan, in diepe 

wateren geraakt.
 En straks neemt de stroming me mee.’
Bijbelse woorden voor hoe het soms gaat 

in het leven van 
mensen. Hoe klein 
en overgeleverd 
kunnen we ons 
voelen als het 
noodlot toeslaat. 
We komen vast te zitten, kunnen geen kant 
meer op. 
Goed is het dan om een gids te hebben, 
iemand die de weg kent, iemand die weet 
waar je kunt schuilen als het onweert.
  ‘De Heer is mijn herder’ klinken dan de 

troostende woorden van psalm 23.
  ‘Hij leidt mij in sporen van waarheid.’ 

(…) 
  ‘Want Gij gaat met mij, uw stok en uw staf 

zij doen mij getroost zijn.’

Ook dit jaar hebben we op 18 juni jl. weer om 
Gods zegen gevraagd voor het Verdronken 
Land en voor de gidsen die er de excursies 
begeleiden. We hebben psalm 23 gebeden. En 
er dankbaar bij stilgestaan dat er ook in ons 
leven mensen zijn op wie we kunnen bouwen 
en vertrouwen. Mensen die altijd klaarstaan 
en ons leven weer vlottrekken als we vast 
kwamen te zitten in het slik. 
Voor de zomer, voor de vakantie en de tijd 
erna wens ik u allen inspirerende en (daad)
krachtige reisgenoten.

Met een hartelijke groet,
Ralf Grossert p.w.

MARIAROUTE – 21 MEI 2017
Al laat de temperatuur het niet altijd vermoeden; de meimaand is al aan 
haar tweede helft bezig. Mei, een maand waar veel aandacht wordt besteed 
aan Maria, toeverlaat van velen, en waarin we daarom dan ook weer de 
Mariaroute fietsen.
Dit jaar kwamen we op zondag 21 mei om 14 uur met ongeveer 24 mensen 
samen aan de kerk van Boschkapelle om in die buurt voor de 10e keer al 
fietsend (of met de auto voor wie fietsen iets moeilijker gaat), pratend, 
biddend en zingend stil te staan bij de betekenis van Maria in ons leven.
Bij 6 Mariakapelletjes ging pater Reurs voor in een korte viering: er werd 
iets over haar leven verteld, er werd een tientje van de rozenkrans gebeden 
en er werd afgesloten met een strofe van het lied ‘Wij groeten u, o koningin’.
Gelukkig was het weer die dag ons gunstig gestemd; het was aangenaam fietsen onder een 
verkwikkend zonnetje met niet al teveel wind (en dan nog eens meestal wind-mee). Fietsend 
langs rustige polderwegen werden nieuwe kennissen gemaakt en werden met bekenden 
herinneringen over voorbije jaren opgehaald.
Na iets meer dan 2 uur in beweging te zijn (wat de spieren bij sommigen wel lieten voelen) 
kwam de kerk van Hengstdijk in zicht waar Jo de Cock ons opwachtte met koffie en 
overheerlijke appeltaart (zelf gebakken door zijn vrouw Corry). En dit was zéér verleidelijk! 
Toch moesten we eerst deze prachtige Mariaroute nog even op een passende wijze afsluiten. 
Met nog enkele liederen en het bidden van de litanie van Maria werd deze fietsroute sfeervol 
beëindigd met het lied ‘Te Lourdes op de bergen’. En toen… mochten we ons storten op de 
lekkere traktatie van de familie de Cock (namens PKC Hengstdijk). Hartelijk dank hiervoor. 
Dat het smaakte na zo’n 20 km te hebben gefietst, hoef ik waarschijnlijk niet te vertellen. En 
zo keerde iedereen tegen de klok van 17 uur tevreden huiswaarts; met een ‘dankjewel en tot 
volgend jaar’ hadden velen nog een hele trip voor de boeg.

Annemie de Loos-Brijs
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Komend Taizéavondgebed
Na de zomer zal het eerstvolgend Taizé 
avondgebed worden gehouden op don-
derdag 28 sept. in de H. Catharinakerk 
te Hengstdijk, aanvang 19.30 uur. Dit 
gebed zal dan in het teken staan van de 
Vredesweek. Het thema van de Vredesweek 
is ‘De kracht van verbeelding’. 
De oecumenische redactie van de vredesor-
ganisatie Pax (Christi) geeft suggesties voor 
vieringen in de Vredesweek 2017. Aan de 
hand van het oecumenisch Bijbelleesrooster 
van die beide zondagen worden er gebeden, 
liederen, een beeldmeditatie en een nieuwe 
psalm aangereikt. In de liturgische katern 
staan achtergrond verhalen: Midden in dat 
tumult laat God de profeet Jesaja spreken 
over Zijn huis: één huis (van gebed) voor 
alle volken. Een haast onmogelijke droom. 
In deze PAX Vieren staat dit visioen van 
Jesaja centraal: van hieruit zoeken we naar 
de betekenis ervan voor onze samenleving, 
voor ons leven. Uiteindelijk verwoordt Sjon 
Donkers al dromend een visioen van goed 
samenleven, van een speeltuin zonder hek-
ken, waar gespeeld wordt. Als oecumenisch 
overlegorgaan zullen we ons hier mee bezig 
houden en elementen uit het materiaal voor 
het avondgebed gebruiken. 
Wij wensen u een goede zomerperiode toe 
en hopen u in het najaar in goede gezond-
heid te mogen ontmoeten in een van onze 
avondgebeden. 

Mede namens het orgaan, Pastoraal wer-
ker Ralf Grossert en ds. Pieter Overduin.

Bijbelboekenkraam in de  
H. Willibrordusbasiliek

ONDERSCHEIDING 
BENE MERENTI 
VOOR DE HEER 

BOSMAN
In de Paasviering op zaterdag 15 april j.l. 
werd door pastoor W. Wiertz aan de heer Stan 
Bosman een pauselijke onderscheiding Bene 
Merenti uitgereikt, voor zijn verdiensten 
als vice-voorzitter van de IPV en latere 
Parochie H. Maria Sterre der Zee. Wij 
feliciteren de heer Bosman van harte met 
zijn onderscheiding.

OECUMENE 
Bijdrage vanuit het Oecumenisch overlegorgaan (rk/pkn) 
Op zondag 14 mei (moederdag en zondag Cantate) waren we uitgenodigd om tijdens de 
eerste Bedevaartsdag in de H. Willibrordusbasiliek in Hulst een Bijbelboekenkraam in te 
richten. Dit idee was geboren uit de samenwerking bij de expositie in het museum over 500 
jaar Reformatie (katholiek en protestant in Hulst e.o.). Deze wisseltentoonstelling (tot 9 juli) 
te zien) geeft een goed beeld over de verschillende aspecten van de beide geloofstradities. 
Omdat de Bijbel in beide kerken – hoe verschillend ook - een prominente rol is gaan spelen 
vond de organisatoren het een goed idee om op de bedevaartsdag plek in te ruimen voor 
het Woord. Naast uitgaven van de KBS was er een voorraad bijbeluitgaven van het NBG ter 
inzage neergelegd en konden ook enkele uitgaven gratis worden meegenomen. 
Zo vormde deze activiteit een mooie gelegenheid om in het jubileumjaar 500 jaar Reformatie 
een oecumenische bijdrage te leveren rondom het Woord, de Bijbel. Want via de boodschap 
van de Bijbel vinden Rooms Katholieken en Protestanten elkaar steeds meer. Naast de 
verschillende info-stands over bedevaarten in ons land of net over de grenzen, was er ook 
een stand over een mogelijk te organiseren Kloosterdag in 2018 of een Kloosterdag dit 
najaar. Voor hen die belangstelling hebben 
kunnen zich aanmelden en horen in de loop 
van de komende maanden of er voldoende 
belangstelling voor is. 

Aanmelding kan via ds. Overduin 
0114- 68 33 60
of per email: ds@pjoverduinprotgemeente.com.
Over een mogelijke Taizé reis voorjaar 2018 
wordt eerst nog informatie ingewonnen bij 
andere initiatiefnemers in onze provincie. 
Bericht daarover volgt dan later dit jaar.

Liefde is op weg zijn naar: jezelf te vinden in elkaar. 
Toon Hermans
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VAN BALTIMORE 
TOT BISDOM BREDA

Van 1692 tot 2017

Wees kalm te midden van het lawaai en 
de haast en bedenk welk een vrede in stilte 
kan heersen. Sta op goede voet met andere 
mensen zonder je zelf geweld aan te doen, 
zeg je waarheid rustig en duidelijk en 
luister naar anderen: ook zij vertellen hun 
verhaal. 
Tekst gevonden in de oude kerk van 
Baltimore, gedateerd 1692.

Dit lezend haal ik Bisschop Huub Ernst 
voor de geest, die onlangs is gestorven, 
mei 2017. Deze woorden zijn wel heel 
kenmerkend voor hem. Zo stond hij in het 
leven. Hij nam alle tijd om te luisteren, om 
na te denken, te adviseren. Hij straalde rust 
uit. Gaf een mens moed. Je mocht zijn wie 
je was. Geleerde geloofswaarheden wist hij 
om te zetten in eenvoudige taal. Daar kwam 
je dichter bij geloven. 

Een mooie uitleg over Bisschop Ernst, 
wie hij was, heb ik gelezen in het boekje 
VAARWEL van Jan Voeten. Ik laat het 
hier volgen.

“Bisschop Hub Ernst, die mij tot priester 
heeft gewijd, is een man/vader bij wie 
je ruimte krijgt. Onder Ernst had je 
nooit het gevoel dat je opgejaagd of 
gecontroleerd werd. Hij greep alleen in als 
het echt uit de hand liep. Je voelde dat hij 
je bij voorbaat vertrouwde. En wanneer je 
in moeilijkheden kwam, was hij de eerste 
om samen met jou naar oplossingen te 
zoeken.
Geen dreiging, geen sancties. Een bisschop 
bij wie je je veilig voelt.

Tegelijk gaf Ernst een duidelijke richting 
aan. Regelmatig schreef hij kleine boekjes 
waarin hij ons zijn visie op kerk en 
samenleving duidelijk maakte. Hij 
verstond de kunst om de radicaliteit van 
het evangelie te presenteren, zonder je een 
schuldgevoel te bezorgen, zonder je voor 
het blok te zetten.”

Dat Mgr. Ernst mag zijn bij de God van 
alle leven.

Josephine Hamelinck

Franciscus stond dicht bij het leven in de natuur, bewonderde haar. In de natuur vullen 
de dingen zich zelf aan. Het leven sterft af en vernieuwt zich. Het leven is niet altijd 
gemakkelijk. Dat heeft Franciscus ook zelf ondervonden. Hij componeerde een prachtige 
zonnelied, een lofzang op de schepping en op God, haar schepper.

ZONNELIED
Allerhoogste, almachtige goede Heer,
U zij de lof, de roem de eer
en alle zegeningen.
Aan U Allerhoogste komen ze toe
en geen mens is waardig 
U te noemen.

Wees geloofd, mijn Heer
met al Uw schepselen
speciaal heer broeder zon,
die de dag is
en ons door zichzelf verlicht.
In zijn stralende schoonheid en grote glans
is hij van U, allerhoogste, 
het symbool.

Wees geloofd, mijn Heer
door zuster maan,
en de sterren.
U deed haar aan de hemel staan
klaar, kostbaar en charmant.

Wees geloofd, mijn Heer
door broeder wind
en door de lucht en de wolken,
het heldere en ieder ander weer
waardoor elk schepsel 
zijn onderhoud vindt.

Wees geloofd, mijn Heer
door zuster water,
die zo bruikbaar en deemoedig is,
zo kostelijk en kuis.

Wees geloofd, mijn Heer
door broeder vuur
die ons uw licht brengt

in de nacht.
Hij is zo lieflijk en vrolijk
en onverzettelijk in zijn kracht.

Wees geloofd, mijn Heer
door onze zuster, moeder aarde,
die ons draagt en voedt
en allerlei gewassen groeien doet
kleurrijke bloemen
en gras.

Wees geloofd, mijn Heer
door hen die vergeven
uit liefde tot U
wat hun is aangedaan; 
die bij ziekte en verdrukking
hun geduld niet verliezen.
Zalig die ze in vrede doorstaan,
want door U, allerhoogste,
worden zij gekroond.

Wees geloofd, mijn Heer
door zuster dood
die ons lichaam ontbindt.
Geen mensenkind die haar ontloopt.
Wee die zij tegenkomt
met zonden beladen.
Zalig zij die zij geborgen vindt
in Uw heilige wil:
de tweede dood zal hen niet deren.

Lof en zegen mijn Heer.
Breng Hem uw dank
en hoge eer
en diepe nederigheid.
Amen.
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DE GEEST VAN PINKSTEREN EN ONZE PAROCHIE
Wij zijn allen één, één in God. Zoals een lichaam bestaat uit 
armen, benen, hoofd en romp, maar toch één lichaam is, zo zijn wij 
verschillende delen van de ene God. Voor wie zich hiervan bewust 
is, doortrekt God heel ons bestaan, want we zijn onlosmakelijk met 
Hem verbonden. Waarin kunnen we deze eenheid met God ervaren?

Eén Geest
Allereerst zijn wij één in de Geest. De Geest openbaart zich in 
onze talenten die ieder van ons bij zijn of haar geboorte heeft 
meegekregen. Onze parochie heeft immers baat bij verschillende 
mensen met verschillende vaardigheden. Zo houden we elkaar in 
evenwicht en wordt al het werk gedaan.
Dat geldt ook voor ons geloof. Er zijn mensen die een helder 
verstand hebben en een goed ontwikkeld geloofsleven. Het is 
mooi dat deze mensen er zijn, want zij kunnen ons de weg wijzen 
als wij kampen met levens- of geloofsvragen en zoeken naar 
antwoorden. Maar er zijn ook mensen nodig die praktische hulp 
geven. Wij kunnen als parochie niet zonder de vele vrijwilligers 
die zich belangeloos inzetten. De werken van barmhartigheid, de 
diaconie, zijn zeepbellen zonder mensen die zich praktisch inzetten. 
Juist omdat wij verschillende gaven hebben, complementeren wij 
elkaar. We maken elkaar heel en compleet door onze verschillende 
talenten en vaardigheden samen te voegen. Samen zijn we sterker, 
samen kunnen we één zijn. En het is de Geest van God die ons tot 
samenwerking en eenheid in geloof aanzet.

Eén Heer
Sommige mensen denken dat zij hun talenten voor zichzelf hebben 
gekregen. Zij gebruiken ze om er zelf beter van te worden. Natuurlijk 

mag je beter worden van je talenten, maar dan wel in de zin van: een 
beter mens worden. Een beter mens worden we door dienstbaar te 
zijn aan elkaar. Dienstbaarheid aan elkaar leidt namelijk tot vrede. 
Aan vrede in de wereld kun je alleen werken als je niet bang bent 
en naar buiten durft te gaan. Angst is een slechte raadgever als het 
gaat om vrede. Angst bewerkt nooit vrede, maar staat die in de 
weg. Muren om je heen optrekken leidt tot verwijdering en nooit 
tot vrede. Met Pinksteren zijn we vervuld geworden van de heilige 
Geest en uitgezonden om de boodschap van Jezus te verkondigen. 
We moeten de sloten van de deuren halen en de wereld intrekken. 

Eén God
Eenheid bereiken we door uit onze eigen kring te stappen, naar 
andere mensen te luisteren, met ze te praten en ons hart voor hen 
open te stellen. Dat is precies wat gebeurt met Pinksteren. De 
leerlingen worden vervuld van Gods Geest die zich in vuurvlammen 
laat kennen. Opeens blijken de leerlingen alle talen te kunnen 
verstaan en spreken. 
Kunnen wij in onze parochie ook de verschillende talen verstaan die 
soms gesproken worden? Durven wij ons te laten leiden door die éne 
Geest die alles in beweging brengt?

God’s Geest zet ons aan om onze talenten in te zetten. Jezus spoort 
ons aan om vrede te bewerkstelligen onder elkaar en in deze wereld. 
Hij zendt ons zijn Geest om ons te helpen. Gaan we zo samen op 
weg in onze parochie? Laten we er voor gaan.

Chantal van de Walle, Pastoraal werkster HMSdZ

RIJK, 
IS WIE JE BENT

Rijk zijn is een droom van menigeen,

In gedachten luxe en comfort ervaren,

Onszelf spiegelen aan andermans welvaren.

Fors bezit als bezielend oogmerk,

Consumeren zonder daarbij de fantasie beperk.

 

Met het beoogde bezit van menige zaak,

Volgt niet perse een blijvend vermaak.

Rijkdom is niet het geld laten prevaleren,

Samen genieten alsook de dagelijkse dingen eren.

Persoonlijke rijkdom is wie je bent,

Met relaties, eigenheid en respect als fundament.

Arm is de mens die het welzijn van zijn omgeving niet erkend.

Duurzaam rijk zijn is ook de omgeving behagen,

Mede betrokkenheid alom uitdragen.

Ronny-Ronald Herman©

Meer dan 
schilderen
alleen...

vastgoedonderhoud

Contact? 
Kloosterzande: 
Tel. 0114 - 69 02 31

Middelburg:
Tel. 0118 - 64 25 1 7

info@deschrijver.nl
www.deschrijver.nl

Contact?
Kloosterzande
Tel. 0114 - 69 02 31

Halsteren
Tel. 0164 - 23 40 43

Middelburg
Tel. 0118 - 64 25 17

info@deschrijver.nl
www.deschrijver.nl

SB44172

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
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BIJZONDERE VIERINGEN JULI T/M BEGIN DECEMBER 2017
De reguliere vieringen kunt u terug vinden op de website en in het Tintinnabulum, zie http://rk-kerk-ozvl.nl/

1 juli 19.00u  Kerk Boschkapelle
Feestdag HH. Petrus en Paulus
Eucharistieviering
2 juli 11.00u  bij de fam. Van Kessel
Parochiedag, Eucharistieviering
4 juli 09.30u  Zaaltje kerk Clinge
Gebedsgroep ‘De Bron’
W&C-viering met aanbidding
4 juli 19.00u  Kapel Kapellebrug
Maria Ter Eecken, W&C-viering
5 juli 10.30u  Praot’uus Clinge
Sterredienst, W&C-viering
7 juli 18.00u  Basiliek Hulst
Persoonlijke biecht
7 juli 19.00u  Basiliek Hulst
1e vrijdag van de maand
Eucharistieviering
8 juli 19.00u  Kerk Boschkapelle
Feestdag HH. Martelarenvan Gorcum
W&C-viering
11 juli 19.00u  Kapel Kapellebrug
Maria Ter Eecken, Eucharistieviering
17 juli 09.30u  Kerk Clinge
Kermismaandag, herdenkingsviering
Eucharistieviering
18 juli 19.00u  Kapel Kapellebrug
Maria Ter Eecken, W&C-viering
21 juli 19.00u  Basiliek Hulst
Gebedsviering, Stilteviering
25 juli 19.00u  Kapel Kapellebrug
Maria Ter Eecken, Eucharistieviering
28 juli 15.00u  Basiliek Hulst
Gebedsviering, Kruisweg

1 augustus 09.30u  Zaaltje kerk Clinge
Gebedsgroep ‘De Bron’
W&C-viering met aanbidding
1 augustus 19.00u  Kapel Kapellebrug 
Maria Ter Eecken, W&C-viering
2 augustus 10.30u  Praot’uus Clinge
Sterredienst, W&C-viering
4 augustus 18.00u  Basiliek Hulst
Persoonlijke biecht
4 augustus 19.00u  Basiliek Hulst
1e vrijdag van de maand, Eucharistieviering
8 augustus 19.00u  Kapel Kapellebrug
Maria Ter Eecken, Eucharistieviering
15 augustus 10.00u  Dorpshuis Graauw
Maria Hemelvaart, patroonsfeest
W&C-viering
15 augustus 19.00u  Kapel Kapellebrug
Maria Tenhemelopneming, 
Eucharistieviering
18 augustus 19.00u  Basiliek Hulst
Gebedsviering, Stilteviering
22 augustus 19.00u  Kapel Kapellebrug
Maria Ter Eecken, Eucharistieviering
25 augustus 15.00u  Basiliek Hulst
Gebedsviering, Kruisweg
28 augustus 09.00u  Kerk Hengstdijk
Kermismaandag, herdenkingsviering
Eucharistieviering
29 augustus 19.00u  Kapel Kapellebrug
Maria Ter Eecken, W&C-viering

1 september 18.00u  Basiliek Hulst
Persoonlijke biecht
1 september 19.00u  Basiliek Hulst
1e vrijdag van de maand, Eucharistieviering
4 september 09.30u  Kerk Koewacht
Kermismaandag, herdenkingsviering
W&C-viering

5 september 09.30u  Zaaltje kerk Clinge
Gebedsgroep ‘De Bron’
W&C-viering met aanbidding
5 september 19.00u  Kapel Kapellebrug
Maria Ter Eecken, Eucharistievieringviering
6 september 10.30u  Praot’uus Clinge
Sterredienst, W&C-viering
10 september 09.30u Kerk Kloosterzande
Ziekenzondag
W&C-viering mmv. de Zonnebloem
10 september 10.30u Nieuw-Namen
viering met zegening van Nikolaasbroodjes 
mmv. fanfare ‘De Scheldezonen’
11 september 10.00u Nieuw-Namen
viering voor de overleden parochianen
Eucharistieviering
11 september 09.30u Kerk Boschkapelle
Kermismaandag, herdenkingsviering
W&C-viering
12 september 19.00u Kapel Kapellebrug
Maria Ter Eecken, W&C-viering
15 september 19.00u Kapel Kapellebrug
Maria van Smarten
W&C-viering mmv. St. Gregoriuskoor
15 september 19.00u Basiliek Hulst
Gebedsviering, Stilteviering
16 september 19.00  Boschkapelle
Zaterdagviering komt te vervallen!!!
17 september 11.00u Boschkapelle
viering i.v.m. 70-jarig professiefeest 
van zuster Lucia Verbist
18 september 19.00u Kerk Lamswaarde
H. Cornelius, patroonsfeest
W&C-viering met verering vd reliek H.
Cornelius
19 september 19.00u Kapel Kapellebrug
Maria Ter Eecken, Eucharistieviering
22 september 15.00u Basiliek Hulst
Gebedsviering, Kruisweg
26 september 19.00u  Kapel Kapellebrug
Maria Ter Eecken, W&C-viering
28 september 19.30u  Kerk Hengstdijk
Taizéviering, Woord en Gebed

3 oktober 09.30u  Zaaltje kerk Clinge
Gebedsgroep ‘De Bron’
W&C-viering met aanbidding
3 oktober 14.00u Kerk Heikant
Theresialof, Woord en Gebed
3 oktober 19.00u Kapel Kapellebrug
Maria Ter Eecken, Eucharistieviering
4 oktober 10.30u Praot’uus Clinge
Sterredienst, W&C-viering
6 oktober 18.00u Basiliek Hulst
Persoonlijke biecht
6 oktober 19.00u Basiliek Hulst
1e vrijdag van de maand, Eucharistieviering
8 oktober 09.30u Kerk Koewacht
Gospelviering, W&C-viering
10 oktober 19.00u Kapel Kapellebrug
H. Maria, Sterre der Zee
Eucharistieviering met team
13 oktober 14.15u Basiliek Hulst
Gebedsviering, Fatima viering
15 oktober 11.00u Basiliek Hulst
H. Gerardus Majella, Eucharistieviering
16 oktober 09.30u Kapel Kapellebrug
Kermismaandag, herdenkingsviering
Eucharistieviering mmv. St. Gregoriuskoor

20 oktober 19.00u Basiliek Hulst
Gebedsviering, Stilteviering
23 oktober 09.30u Kerk Heikant
Kermismaandag, herdenkingsdienst
Eucharistieviering
29 oktober 09.30u Kerk Kloosterzande
Allerzielenviering, W&C-viering
29 oktober 11.00u Kerk Hengstdijk
Peuter Kleuter Kerk, Woord en Gebed

1 november 10.30u Praot’uus Clinge
Sterredienst, W&C-viering
1 november 19.00u Basiliek Hulst
Allerheiligenviering
Eucharistieviering met team
2 november 10.00u Dorpshuis Graauw
Allerzielenviering, W&C-viering
2 november 19.00u Kerk Boschkapelle
Allerzielenviering, W&C-viering
2 november 19.00u Kerk Lamswaarde
Allerzielenviering, W&C-viering
2 november 19.00u Kerk Koewacht
Allerzielenviering, W&C-viering
2 november 19.00u Basiliek Hulst
Allerzielenviering, Eucharistieviering
2 november 19.00u Kapel Kapellebrug
Allerzielenviering
W&C-viering mmv. St. Gregoriuskoor
2 november 19.00u Kerk Nieuw Namen
Allerzielenviering, W&C-viering
3 november 18.00u Basiliek Hulst
Persoonlijke biecht
3 november 19.00u Basiliek Hulst
1e vrijdag van de maandag
Eucharistieviering
3 november 20.00u Kerk Hengstdijk
Hubertusviering, Eucharistieviering
7 november 09.30u Zaaltje kerk Clinge
Gebedsgroep ‘De Bron’
W&C-viering met aanbidding
17 november 19.00u Basiliek Hulst
Gebedsviering, Stilteviering
24 november 15.00u Basiliek Hulst
Gebedsviering, Kruisweg
25 november 17.00u Kapel Kapellebrug
Caecilia-vesper
Woord en Gebed mmv. St. Gregoriuskoor

1 december 18.00u Basiliek Hulst
Persoonlijke biecht
1 december 19.00u Basiliek Hulst
1e vrijdag van de maandag
Eucharistieviering
5 december 09.30u Zaaltje kerk Clinge
Gebedsgroep ‘De Bron’
W&C-viering met aanbidding
6 december 10.30u Praot’uus Clinge
Sterredienst, W&C-viering
7 december 19.30u Hengstdijk
Taizéviering, Woord en Gebed
8 december 19.00u Kapel Kapellebrug
Maria Onbevlekt ontvangen
W&C-viering mmv. St. Gregoriuskoor
15 december 19.00u Basiliek Hulst
Gebedsviering, Stilteviering
18 december 19.00u Kerk Lamswaarde
Boeteviering, Woord en Gebed
22 december 15.00u Basiliek Hulst
Gebedsviering, Kruisweg
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GAANDE DE TIJD….

De actualiteit, maar vooral ook de gang van 
de tijd, de loop der seizoenen en de sfeer die 
daarmee gepaard gaat geven te denken. Ieder 
leven heeft zijn eigen vaart, elke periode haar 
eigen ritme.
De gang van de tijd gaat veelal gepaard met 
drukte en overvolle agenda’s stilte, rust en 
inkeer gunnen wij onszelf slechts zelden. 
Vakantie nadert, velen trekken er weer 
op uit, dichtbij of ver weg, zoekend naar 
ontspanning, avontuur, actie of rust. Ieder 
van ons geeft op zijn of haar eigen manier 
invulling aan zijn of haar weg door het 
leven, pelgrim onderweg. Pelgrimeren is in, 

mensen beleven er iets in wat hen raakt.
Op een ritme in stilte ergens naar toe gaan 
maar de bestemming is niet het doel en 
de zin van het op weg gaan. Onbedoeld 
doel is: onderweg zijn, ingekeerd en bezig 
met jezelf, mensen ontmoeten, bekenden en 
onbekenden.
Op weg gaan, doelen stellen, in stilte, rust 
en inkeer, tot jezelf komen los van de 
dagelijkse sleur, de schepping met andere 
ogen verkennen. Nieuwe wegen gaan, soms 
via omwegen of moeilijk begaanbare wegen, 
de tocht vervolgen en met frisse moed en 
nieuwe energie terugkeren.

Wind in de rug en met losse handen 
freewheelend bergaf, is bedrieglijk maar met 
de wind op kop stug trappen over vals plat 
dwingt je diep te gaan, maakt voelbaar dat je 
in dat diep weerbarstige leven ploeterend je 
weg mag gaan.

De PKC Hulst hoopt dat u gaande de tijd 
mee op weg wilt gaan om bij te dragen 
aan de vitaliteit van onze parochiekern. 
Heel veel mensen gaan u daarin al voor en 
verzetten in stilte, gezien en ongezien heel 
veel vrijwilligerswerk.

VACATURES

Vrijwilligers komen en gaan. Wij zijn 
blijvend op zoek naar mensen, die gaande 
de tijd mee op weg willen gaan en de 
schouders eronder willen zetten, wij zijn 
met name op zoek naar:
-  ICT-er: man/vrouw met belangstelling 

voor de digitale verwerking van de 
parochieadministratie.

-  Coördinator Vrijwilligersbeleid: man/
vrouw die de zorg voor- en het aansturen 
van vrijwilligers, in een prettige 
samenwerking met de stuurgroep 
vrijwilligersbeleid, belangrijk vindt.

Voor meer informatie over deze vacatures 
en/of ander vrijwilligerswerk, kunt u 
contact opnemen met ondergetekende.
Namens de stuurgroep vrijwilligersbeleid 
en de parochiekerncommissie van de H. 
Willibrordus te Hulst:
Nelly Janssen – de Kooning tel.0114-
720350 e-mail: janssen.kooning@
zeelandnet.nl

BIJEENKOMST JUBILARISSEN  
18-05-2017

Jaarlijks worden vrijwilligers die 5 jaar of een veelvoud van 5 jaar vrijwilliger zijn uitgenodigd 
voor een informele bijeenkomst op de pastorie. In een ontspannen sfeer wordt deze 
jubilarissen onder dank voor hun inzet, een hapje en een drankje en een kleine attentie 
aangeboden. Tijdens deze bijeenkomst werd hulde gebracht aan de aanwezige dames M. van 
Waterschoot-van Denderen (15) – M. de Maat-Kips (15) en de heren P. van de Kerkhove 
(5) – A. Clyncke (10) – J. v.d. Sar (30) – en J. Meijs (45) (cijfers tussen haakjes verwijzen 
naar het aantal jaren vrijwilligerswerk door betreffende personen verricht). Wij hopen op een 
prettige voortzetting en samenwerking met ieder, hartelijk dank!

CLUSTER MIDDEN Hulst

WIJ  
VERWELKOMEN

Na een langdurige periode ‘vacature 
kasbeheerder’, verheugt het ons u te 
kunnen melden dat deze vacature thans is 
vervuld. Wij zijn blij dat de heer George 
Hiel bereid is gevonden om deze taak op 
zich te nemen. George, van harte welkom 
en een prettige samenwerking gewenst!
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VASTENACTIE IN NIEUW-NAMEN
Op Nieuw Namen werd er naar jaarlijkse 
gewoonte geld ingezameld voor de vastenactie.
De leerlingen van de basisschool hadden hun 
doosjes gekleurd, versierd en gevuld. Ze brachten 
deze gezamenlijk naar de kerk. Er werd op een 
moderne manier een paasviering gehouden.
Op 2e paasdag was er in de kerk een concert 
gehouden door fanfare De Scheldezonen.
De opbrengst van deze namiddag was integraal 
voor Pater Swinne met zijn actie “Er zit Muziek 
in de vrede”.

Dirigent, muzikanten en publiek konden na 
afloop napraten met een kopje verse koffie en 
een toepasselijk chocolade ei !

WEETJES UIT CLINGE: WIST JE DAT…

•  Sinds 1 januari van 
dit jaar de kerk in 
Clinge elke dag 
geopend is? Tussen 
10 uur en 16 uur kan 
iedereen er zomaar 
even binnengaan 
voor een kort gebed 
of het aansteken van 
een kaarsje. Door 
het plaatsen van een hekwerk is de rest van de kerk beveiligd 
maar blijft het gehele overzicht behouden.

VORMSEL 2017
Op 16 juni aanstaande kregen onze 
jongeren uit de regio het heilig vormsel 
toegediend door de bisschop. Op Nieuw-
Namen zijn er 2 vormelingen, namelijk 
Dirkje en Manon. Dit zijn 2 (oud)
misdienaars. De vormselvoorbereiding 
werd verzorgd door Ralf Gossert en Lilian 
van Esbroeck.

Van harte proficiat aan Dirkje en Manon!

CLUSTER OOST Clinge • Graauw • Nieuw-Namen

•  Er op zaterdag 20 mei in onze 
kerk 8 kinderen (2 meisjes 
en 6 jongens) hun eerste H. 
Communie hebben gedaan. 
En op vrijdag 16 juni er 1 meisje in de kerk van Koewacht het 
sacrament van het H. Vormsel heeft ontvangen? Aan ieder van 
hen nog een dikke proficiat. Hopelijk komen we jullie zo af en 
toe nog eens in een viering tegen.

•  We op vrijdag 23 juni al onze vrijwillig(st)ers in het zonnetje 
hebben gezet en hen als dank een barbecue hebben aangeboden? 
Helaas zijn er ons de afgelopen periode in deze groep enkele 
mensen ontvallen maar gelukkig hebben we ook een paar 
nieuwe gezichten mogen verwelkomen. Weet dat jullie inzet 
enorm gewaardeerd wordt.

•  We enorm trots zijn op onze 4 dragers van het Mariabeeld in de 
Maria Ommegang van Bergen op Zoom? Op zondag 25 juni 
stapten zij reeds voor de derde maal mee. Bedankt mannen, we 
vinden het fijn dat jullie dit steeds weer willen doen.

•  Op maandag 17 juli om 9u30 onze jaarlijkse kermismaandagviering 
wordt gehouden? In die viering, voorgegaan door pastoor 
Wiel Wiertz en met medewerking van het parochiekoor en 
de plaatselijke fanfare Weldoen door Vermaak willen we onze 
dierbare overledenen speciaal herdenken. 

•  We nadien heel even gaan genieten van het, hopelijk, zonnig 
weertje? Uiteraard blijven de wekelijkse vieringen tijdens de 
vakantie gewoon doorgaan. Alleen de werkgroepen doen het 
enkele weken iets rustiger aan.

•  We er nadien weer terug invliegen om samen met ons allen iets 
moois van het geloof te maken. 

Prettige vakantie!, Annemie de Loos-Brijs

•  Pastor Chantal van 
de Walle op 2 mei 
een Mariakapelletje 
aan de ingang 
van het kerkhof 
ingewijd heeft? 
Dit kapelletje is er 
gekomen doordat de 
voormalige, onder-
tussen vervallen, 
brevierplaats van de 
vroegere pastoors en 
kapelaans uit Clinge door vele vrijwilligers de afgelopen tijd 
helemaal is opgeknapt tot een mooie plek waar men in alle rust 
even bij Maria kan vertoeven. Het Mariabeeld is een gift van 
wijlen pastoor Jo van der Heyden aan de inwoners van Clinge. Hij 
kreeg dit beeldje bij zijn priesterwijding van de toenmalige pastoor 
uit Prosperpolder.

•  Er sinds eind april 
ook begonnen is aan 
de restauratie van de 
noordbeuk van onze 
kerk? Door deze 
werkzaamheden, die 
naar verwachting 
tegen de bouwvak 
vakantie klaar zullen 
zijn, zal onze kerk in 
prima staat verkeren 
en hopen we dat er 
nog vele jaren van dit prachtig gebouw gebruik zal gemaakt 
worden. Wij houden u verder op de hoogte via het tintin.

•  Op 10 januari onze acoliet, 
Daphne, mama is geworden? 
Samen met Peter werden 
zij de trotse ouders van 
‘Jasmijn’. En niet alleen zij 
maar ook oma Fanny, onze 
kosteres, is enorm blij met 
deze flinke meid. Hartelijk 
gefeliciteerd! 
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CLUSTER ZUID Heikant • Koewacht • St. Jansteen

STUIKERSFEESTEN OP EEN ANDERE DATUM
Al bijna 20 jaar viert Heikant de Stuikersfeesten op 1ste Pinksterdag. 
Een mooie dag, ook omdat de dag ervoor en erna bijna iedereen 
vrijaf heeft en dus tijd om de zaak in te ruimen en weer op te 
ruimen. Dit jaar werd daar van afgeweken, maar om een begrijpelijke 
reden: zware concurrentie van Vestrock, dat dit jaar immers in het 
Pinksterweekend “viel”. Nu is de doelgroep van beide organisaties 
niet de zelfde, maar veel mensen van de organisatie van de 
Stuikersfeesten zijn wel vaste bezoekers van Vestrock. Zodoende 
moest het dus op een andere dag. 
Na lang wikken en wegen rolde de zaterdag na Hemelvaart uit de 
bus. Dat is dus geen zondag, maar organisatorisch wel handig omdat 
de dag er voor en erna de meeste mensen ook vrij zijn.
Nu blijkt de zaterdag toch geen fameuze dag voor Stuikersfeesten. 
In elk geval niet voor de rommelmarkt buiten. Die kende dit jaar 
opvallend weinig belangstelling. Maar echt druk was het nergens, 
ook niet in de Heikantse kerk. (Die overigens lekker koel was.) Maar 
misschien kwam het ook wel door het schitterende weer. Verder was 
het wel een gezellige dag, over de hele linie.
Toch was het de hele dag een constant komen en gaan van bezoekers. 
De boekenmarkt in de kerk behaalde zelfs een betere opbrengst dan 
het jaar daarvoor! De bezoekers van de Heikantse toren konden 
door het heldere weer nog meer genieten van het vergezicht. Een 
flink aantal kerktorens is dan te tellen, waaronder die van Stekene en 
St Gillis Waas. Het grootste deel van de kerk was weer gereserveerd 
voor de plaatselijke kunstenaars. Voor hun is onze kerk een prachtige 
locatie om hun werk te tonen. 
Met de boekenmarkt, het bezoek aan de toren, de loterij (zie foto 

met Johan van Waes en het door hem geschonken schilderij) en de 
verkoop van een vijftal overtollige kerkstoelen werd bijna 700 euro 
opgehaald. Toch een aardig bedrag dat bijgeschreven gaat worden 
op de rekening van de organiserende stichting. De stichting heeft 
inmiddels weer een spaarpotje en zou dit geld graag inzetten ten 
behoeve van een zesjarig onderhoudsplan voor de Heikantse kerk. 
Want als dat lukt is er 50% subsidie mogelijk! Hopelijk komt het dit 
jaar eindelijk zo ver. 

K. Martinet
 

 

KOSTERS KOEWACHT

Sinds het terugtreden van onze vaste koster Dees van den Brande 
(in 1996) is het kosterschap in onze kerk ingevuld door vrijwilligers.
Momenteel zijn er drie zondagskosters: mevrouw Marleen 
Mariman-de Keijzer, Frans Otto en Jacques Smeets. Voor 
uitvaarten zijn beschikbaar mevrouw Marleen Mariman–de 
Keijzer en Jacques Smeets en voor huwelijken en doopsels is 
mevrouw Ria Elegeert-van Hoecke de koster.
Tweemaal per jaar is er kostersoverleg, tezamen met een lid van 
de PKC (parochiekerncommissie). De roosters van dienst worden 
in goed onderling overleg samengesteld en desgewenst kan er 
onderling geruild worden. Wij allen beschouwen ons werk als 
zeer zinvol en rustgevend. Mede daardoor roep ik gegadigden op 
om zich aan te melden bij de PKC voor kosterswerk. Indien u 
niet precies weet wat het inhoudt, kunt u een of meerdere keren 
meelopen met een dienstdoende koster.

(JS)

EERSTE H. COMMUNIE CLUSTER ZUID
Het was zover: de Eerste H. Communie 
te Koewacht op 23 april 2017. Voor 
het eerst met drie parochies die samen 
Cluster Zuid vormen. Iedereen was wat 
zenuwachtig, zowel de 20 Communicantjes 
als de begeleiding. Alle kinderen hadden op 
hun eigen school de voorbereiding gehad. 
Ook voor de begeleiding was het anders. 
Maar gelukkig ging dit van de eerste keer 

al goed. Samen met zijn allen de speurtocht 
in de kerk, oefenen van de liedjes o.l.v. 
Anniek en Jolinde Otto, liep als gesmeerd. 
Dan de grote dag: kerk mooi aangekleed 
met ballonnen en de bloemen die André 
had gemaakt en die door de kinderen zelf 
waren geverfd. De kinderen allemaal blij en 
mooi. Het was al een feest achter in de kerk 
met zijn allen. Dan de dienst door Pastoor 

Wiertz en Chantal, de kinderen en ouders 
die voorlazen en de tafel dekten. 
Het hoogtepunt was toch wel de eerste hostie. 
Blije gezichtjes. De ballonnen die buiten 
werden opgelaten als teken van blijdschap 
dat ze hun communie hadden gedaan. En 
het slotlied dat iedereen meezong: ‘Als je blij 
bent, klap je in je hand’. 
(Wendy, Roelie, Kristel, Emmy en Jose)

Anouska van Waes  •  Groenendijk 51  •  4587 CS Kloosterzande

Afscheidshuis
Uw dierbare is bij mij in zorgzame handen en 

in een sfeervolle omgeving onbeperkt te bezoeken.

Uitvaartzorg 
Met aandacht en respect voor uw persoonlijke wensen help ik u bij de keuze 

voor een uitvaartverzorger die zowel emotioneel als financieel bij u past.

 Alle verzekeringspolissen/uitvaartondernemingen zijn welkom.

 Wilt u informatie, persoonlijk contact of een overlijdensmelding 
doorgeven dan ben ik bereikbaar op: 0114-672222.
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JAARLIJKSE 
BARBECUE OP HET 

KERKPLEIN TE 
KOEWACHT

Gesteund door het succes van de voorbije 

jaren organiseert de ‘Stichting Kerkbelang 

Koewacht’ op zaterdag 12 augustus om 

17 uur opnieuw de jaarlijkse BBQ op het 

kerkplein. Naast een gezellig samenzijn, 

alsmede verbreding van betrokkenheid, 

vormt de BBQ onderdeel van een reeks 

van evenementen. Er zijn gedurende 

2017 meerdere evenementen gepland 

met als het doel de financiële situatie te 

verbeteren. De deelname aan de barbecue 

bedraagt 25 euro p/p. De opbrengst komt 

ten goede aan het behoud en onderhoud 

van de kerk. Aanmelden kan bij Emmy 

Van Remoortele of Jo de Theije.

SPAANSE 
CHACONNES EN 
TUNA LIEDEREN 
IN DE KERK TE 

KOEWACHT
Het evenementen programma van de 

‘Stichting Kerkbelang Koewacht’ kondigt 

voor 9 september a.s. een optreden 

aan met populaire Spaanse chaconnes 

en Tuna-liederen. De liederen zijn 

gerelateerd aan Santiago de Compostella. 

De groep ‘Kunst aan de Grens’ bestaat 

uit vocalisten, gitaarspelers en een 

danskoppel. Het gezelschap kon op een 

zeer grote belangstelling rekenen bij 

hun optreden in de kerk van Lochristi-

Hijfte. De stichting verwacht een ruime 

belangstelling.

Voor verdere informatie kunt u contact 

opnemen met kerkbelang@zeelandnet.nl

POP-ROCK EN NEOGOTIEK 
VERENIGEN ZICH TOT EEN  

INSPIRERENDE VOORSTELLING IN DE KERK
De vocale band ‘FlashBack’ bekoorde het 
publiek in Koewacht

Met grote voldoening kan teruggekeken 
worden naar het optreden van de ‘Flashback’ 
band op 13 mei jl. in de kerk te Koewacht. 
De talrijke opkomst en het swingende 
vocale optreden in een neogotische sfeer 
vormden een eigentijdse mix van inspiratie 
en ontspanning. “Het werd een spetterend 
en succesvol evenement”, aldus de Stichting 
Kerkbelang Koewacht.
Niet minder dan 168 aanwezigen genoten 
van Pop - Rock & dansen in het kerkelijke 
decor. Het geheel illustreerde een handreiking 
tussen spirituele traditie en de beleving van 
bezielende eigentijdse teksten en muziek.
Het optreden door de 30 bandleden bestond 
uit twee delen van elk 11 welbekende 
tophits. De € 1.194 netto opbrengst van dit 
evenement komt geheel ten goede van het 

behoud en onderhoud van de plaatselijke 
kerk.
De aanwezigen konden genieten van vele 
muzikale herinneringen, een uitbundig 
optreden en aansluitend een prettig 
samenzijn onder genot van een drankje.
De stichting blijft zich inzetten tot het 
samenbrengen van gezonde stimulatie van 
betrokkenheid en verbreding van de geldelijke 
middelen tot behoud van de plaatselijke 
kerk. Gedurende de zomermaanden zijn 
opnieuw enkele evenementen ingepland:
- 22 juni Poëzieavond ‘Anton van Wilderode’
-  12 aug Dorpsbarbecue op het Kerkplein te 

Koewacht 

Voor actuele informatie kan men steeds  
het kerkbelang portaal raadplegen: 
http://www.kerkbelangkoewacht.nl/ 

(RH)
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UITSTAP VRIJWILLIGERS KERK KOEWACHT
Geheel volgens traditie vertrokken de dag na 
Hemelvaart – vrijdag 26 mei – een dertigtal 
kerkvrijwilligers en andere liefhebbers voor 
een reisje naar Lessines (Lessen) en naar 
Doornik in België.
In Lessines kregen we eerst koffie, thee met iets 
lekkers en daarna bezochten we het prachtig 
gerestaureerde ‘Hopital Notre-Dame a la 
Rose’ (het hospitaal van Onze-Lieve-Vrouw 
met de roos), waar een gids ons rondleidde 
door de kapel, de kloostergebouwen, de 
apotheek, de ziekenzalen en de collectie 
religieuze kunst.
Het waren de zusters Priorinnen die eerst 
voor, of met de zieken in gebed gingen, de 
pastoor nam de biecht af en pas hierna werd 
de zieke gewassen: eerst de ziel, dan de rest. 
Na een heleboel informatie bracht de 
behendige chauffeur ons naar een mooie 
plek met een prachtig uitzicht waar we 
konden genieten van een vleesrijke schotel. 
Wij eten meestal brood met vlees, maar daar 
was het andersom.
De kinderkopjes die we overal tegenkwamen, 
werkten niet in ieders voordeel, niet 
gemakkelijk met de rolstoel, wel gemakkelijk 
om er over te struikelen. Toch?
Toen naar de beroemde kathedraal met de 
vijf torens in Doornik. Hier worden volop 
restauratiewerken verricht. Een klus die nog 
vele jaren zal duren naargelang de financiën 
het toelaten. Voor de liefhebbers gaat de gids 

ook nog de stad in om ons de Waterbrug, 
het Belfort, de Schelde en de St.-Jacobskerk, 
bekend van de pelgrimsroute naar Santiago 
de Compostella, te laten zien.
De vrijwilligers die niet meer met de gids 
mee gaan genieten op een terrasje van het 
mooie weer en een lekker Belgisch biertje.
De reis wordt vervolgd naar Oudenaarde 

voor een lekker dinertje.
Tegen 21.00 uur zijn we moe maar voldaan 
weer veilig terug thuis op de Koewacht.
Met dank aan de PKC en dan vooral aan 
Emmy voor het organiseren van deze reis. 
Het is wederom gelukt om er een mooi 
programma van te maken.
(Gonny)

ROZENHOEDJE KAPELLETJE ’T ZAND KOEWACHT
Al sinds de oprichting van het kapelletje 
op ’t Zand te Koewacht (meer dan zestig 
jaar geleden) wordt er in de meimaand 
een rozenhoedje gebeden: in de beginjaren 
iedere avond door Hubert Suy, de oprichter, 
vervolgens door zoon Gerard en schoondochter 
Anna en na een korte periode van stilte heeft 
Piet Apers het weer opgepakt en werd er in de 
meimaand weer een keer per week gebeden 
op ’t Zand.

Na de verhuizing van Piet naar Hulst, dit jaar, 
is de traditie gelukkig gehandhaafd en heeft 
Tilly Coppieters-Pieters het overgenomen. 
Met bijzonder veel dank aan de heer Piet 
Apers en het Seniorenkoor voor de jarenlange 
verzorging van deze bededienst en natuurlijk 
ook aan Alice en Jozef de Meester die al vele 
jaren zorgen dat het kapelletje en de omgeving 
altijd pico bello in orde zijn.
(WV)
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OMDAT HET ONS EEN ZORG IS! HELPEN WAAR GEEN HELPER IS.
De vraag wordt wel eens gesteld… Wat 
doet Caritas nu eigenlijk? Waar staan ze 
voor? Doen ze überhaupt wel iets? Het 
caritasbestuur heeft altijd gewerkt in de 
luwte en wil nu meer in beeld komen, 
omdat het nodig is door de veranderde 
maatschappelijke situatie.

Een parochie heeft de opdracht geloof ‘te 
leren’, ‘te vieren’ en ‘te dienen’. En bij 
de opdracht dienstbaar te zijn, komt het 
caritasbestuur in beeld. Daar waar mensen 
uitgedaagd worden, vanuit hun geloof, zorg 
te dragen voor medeparochianen en mensen 
waar ook ter wereld, kan en moet het 
caritasbestuur ondersteunend aanwezig zijn. 
Het caritasbestuur zorgt dat mensen aan de 
rand niet vergeten worden in de rush van de 
alledaagse taken van de parochie.

Vanuit de ontwikkeling van de 
verschillende caritasbesturen tot één 
parochieel caritasbestuur zijn in een aantal 
parochiekernen plaatselijke diaconale 
werkgroepen opgericht. Deze werkgroepen 
hebben als taak de lokale diaconie in beeld 
te hebben en te houden. De diaconale 
werkgroepen zijn de plaatselijke ogen en 
oren van de geloofsgemeenschap en het 
caritasbestuur. Zij kunnen plaatselijk 
signaleren wat de noden zijn. Zowel de 
noden signaleren aan de parochie en 
bestaande parochiële groepen die actief 
zijn op het terrein van de diaconie (bv. 
ziekenbezoekgroep of rouwzorg) als aan 
het caritasbestuur die de overkoepelende 
contacten onderhoudt met maatschappelijke 
organisaties (bv. Hulst voor Elkaar, 
Vluchtelingenwerk) wanneer er vragen zijn 
die het plaatselijke niveau overstijgen (bv. 
structurele problemen).

Wat gebeurt er op dit moment vanuit 
het caritasbestuur?
De caritas biedt via het Noodfonds 
hulp aan mensen die tussen de mazen 
van het sociale netwerk vallen. Hulst 
voor Elkaar zorgt voor de screening. 
Soms komen er ook vragen vanuit de 
geloofsgemeenschappen om mensen 
financiële steun te bieden. Bijvoorbeeld 
via de leden van het pastorale team.
Structurele bijdragen zijn er aan:
• Sinterklaasacties
• De plaatselijke afdelingen Zonnebloem
• Stichting Kadoos (Kloosterzande)
• Stichting De Melkkan (Hulst) 
• Stichting De Voedselbank
• Vluchtelingenwerk Nederland
• Ziekenbezoekgroep

• Rouwzorg
•  De diaconale projecten van het bisdom
   [Nieuwe Diaconie in de Nieuwe Parochie; 

Uitzicht door inzet (baanloosheid); Geloof 
in je toekomst (jongeren in kansarme 
situaties); Parochies aan de slag voor de 
kwetsbaren (publiciteit en zichtbaarheid); 
Vluchtelingen voor vluchtelingen]

• Amnesty International
• Artsen zonder grenzen
• Memisa
•  Steun aan onze missionarissen
   [Pater Marcel Mangnus, Missionarissen 

van Afrika (Witte Paters) – Tanzania; Pater 
Swinne, Orde der Camilianen – Colombia; 
Pater Nijsten - Missionarissen Oblaten 
van de Onbevlekte Maagd Maria (Oblaten 
van Maria) – Suriname; Stichting pater 
Dobbelaar – Lazaristen (Congregatie der 
Missie) – Ethiopië]

• Vastenactie
• Stichting Vluchteling

Wat zijn de speerpunten in de activiteiten 
van Caritas voor de komende jaren?
•  Vanaf de 40dagentijd 2017 wil de Caritas 

proberen om ieder jaar een project 
gedragen door iemand afkomstig uit Oost 
Zeeuws Vlaanderen voor te dragen als 
Vastanactieproject om zo de betrokkenheid 
van de vrijwillig(st)ers en parochianen te 
stimuleren en het enthousiasme voor de 
Vastenactie hoog te houden.

•  Doorheen de jaren ontdekken we steeds 
meer dat de geëigende kanalen, om in 
contact te komen met mensen, die een 
extra steuntje in de rug kunnen gebruiken, 
steeds minder werken. Er komen steeds 
minder signalen binnen vanuit de parochie, 

zowel vanuit de (diaconale) vrijwillig(st)
ers actief in de plaatselijke kernen, als 
via de leden van het pastorale team. De 
bijna vanzelfsprekende lijntjes vanuit het 
verleden verdampen meer en meer. Ook 
de signaalfunctie via de officiële instanties 
zoals Hulst voor Elkaar (gemeente Hulst) en 
Aan Z (gemeente Terneuzen) is minimaal. 
We moeten op zoek naar andere kanalen 
van communicatie en bekendmaking van 
het werk van caritas. We weten namelijk 
met zekerheid dat de nood er de laatste 
jaren niet minder op geworden is, steeds 
meer mensen glippen door de mazen van 
het sociale vangnet.

•  We willen de komende jaren de contacten 
tussen de drie caritasbesturen in Zeeuws 
Vlaanderen intensiveren. Om een goede 
diaconale werking in Zeeuws–Vlaanderen 
te garanderen voor de toekomst, lijkt 
een regelmatig overleg en het delen van 
ervaringen, essentieel. 

Mensen wordt wakker,
wrijf je ogen uit, en kijk om je heen:

zie de nood van de mensen, dichtbij en 
veraf.

Wordt wakker en kijk niet weg,
vlucht niet in allerlei excuses.

Wordt wakker!

Paul Boussen, Theo Cappendijk, George 
Hiel, Carlo de Vries, Benny Stienen en 
Katrien Van de Wiele

Devotielichtje in cup vanaf vanaf vanaf    vanaf        vanaf
met opdruk foto/tekst 30 stuks 60 stuks 120 stuks 240 stuks 360 stuks
46x60 mm; brandduur ca. 22 uur € 1,50 € 1,35  € 1,10 € 0,90 € 0,70
(Genoemde prijzen zijn per stuk en excl. 21% btw).

De transpante lichtjes kunnen ook voorzien worden
van een eigen full-colour afbeelding!

Devotielichten in rechte cup met opdruk

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

DIACONIE
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Bouwbedrijf De Caluwé en Broekaart B.V.
• Nieuw- & verbouw woningen • Timmerwerken • Betonwerken • Utiliteitsbouw

Dorpsstraat 2B - 4569 AJ  Graauw
Tel. 0114-633 010 - Fax. 0114-633 011 - www.caluwe-broekaart.com

SB
26
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Wie je ook bent... 
jij hebt talent!

Wie je ook bent... 
jij hebt talent!

Wie je ook bent... 
jij hebt talent!Wie je ook bent... 

jij hebt talent!

SB36134

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

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

Julianastraat 13, 4566 AC Heikant
0114-850840

www.ducommerceheikant.nl
Ook frituur 

Wij verzorgen koude schotels en warme gerechten voor thuis

TANDPROTHETISCHE 
PRAKTIJK
H.H.M. SCHELSTRAETE

Steensdedijk 13
4561 GK Hulst
T. 0114-312141
www.hschelstraete.nl Aangesloten bij:

NIEUW KUNSTGEBIT 
KUNSTGEBIT OP IMPLANTATEN (KLIKGEBIT) 

EN AANPASSINGEN / REPARATIES

SB26162
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Voor de jeugd

FRANCISCUS VAN ASSISI

Kennen jullie Franciscus van Assisi. We noemen hem ook wel Broeder Frans, een heel 
beroemde dierenvriend. Hij werd in 1182 in het Italiaanse Assisi geboren.
Hij is de zoon van een rijke koopman, maar geld en mooie kleren maken hem niet gelukkig. 
Hij verlaat zijn vader en trekt de wijde wereld in. Zijn hele leven zet hij zich in voor de 
dieren en de natuur. Zij zijn hem heel dierbaar. Hij praat met de dieren alsof het mensen 
zijn en noemt ze zijn broers en zussen. Franciscus is een van de eersten die in het openbaar 
zijn liefde voor de dieren uitspreekt. Hij spreekt in eenvoudige taal, zorgt ook dat het arme 
mensen goed gaat. Hij geeft al zijn bezittingen weg. 

Veel verhalen worden over hem verteld, verhalen die echt gebeurd zijn en veel verzonnen 
verhalen. Ook in onze tijd willen veel mensen over hem horen en zijn voorbeeld volgen. 
4 oktober is het dierendag. Weten jullie waarom we dierendag juist op die dag vieren? We 
denken dan graag aan dieren en aan Franciscus die met dieren praatte. Op die dag in 1226 
is hij gestorven.

Door de beroemde verhalen over Franciscus, zijn liefde voor de natuur en de dieren en 
doordat hij Jezus wil volgen en zijn manier van leven in armoede, is Franciscus een heel 
belangrijk persoon geworden voor de katholieke kerk. Veel mannen, later ook vrouwen 
volgen hem en willen doen zoals hij. Hij is tegenwoordig nog steeds een voorbeeld voor 
geleerden en natuurliefhebbers. Onze paus Franciscus koos zijn pauselijke naam ter ere van 
de heilige en zei over hem: Hij is een groot man voor iedereen.

In 1929 besloten dierenbeschermers dat er een speciale dag moest komen voor dieren. 
Een dag waarop mensen stilstaan bij de rechten van dieren. Ze mogen bijvoorbeeld niet 
verwaarloosd of mishandeld worden.

Op de kleurplaat zie je Franciscus en de dieren. Het is een glas in lood raam. Je kunt hem 
helemaal inkleuren. 

Een leuk versje schreef Gabriël Smit.

Goeie dag, broeder zon,
elke morgen word ik wakker

Goede nacht, zusje maan
en daarboven heel erg helder

Wees gegroet, snelle wind
zachte bries of wilde storm

Heerlijk fris, zusje water
heel de aarde leeft van jou

Wees geloofd, broeder vuur
Je verlicht de donkere nacht

Dank je wel, zusje aarde
Jij beschermt ons als een moeder

Lieve God, goede Vader,
die ons helpen en vergeven,

je schijnt op mijn gezicht
van jouw warme licht.

je kijkt naar mij van verre
fonkelen alle sterren.

wat waai jij door mijn haren,
en bomen zonder blaren.

je bent voor ons een zegen.
in onweer, sneeuw of regen.

je bent zo warm en prachtig!
je vlam van blijheid krachtig.

voor alles wat je geeft.
en zorgt voor al wat leeft.

bedankt voor alle mensen
en die ons vrede wensen.

Franciscus
Franciscus, die de dieren riep
tot lof van Hem, die alles schiep,
de duif, de uil, de pelikaan.
Zij hoorden u gelukkig aan,
hun hart vol liefde, onbevreesd.
O was ik er toch bij geweest! 
Amen.



DOE-DAG VORMELINGEN HULST, 7 JUNI 2017




