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Voor u ligt het zomernummer van de 
kerkkoerier. De zomer is nog niet echt 
begonnen qua temperatuur, maar we zullen 
het er mee moeten doen. Het grote nieuws in 
april was natuurlijk het overlijden van Paus 
Johannes Paulus II en de benoeming van onze 
nieuwe paus, Benedictus XVI. Ja, we hebben 
een nieuwe paus. Een zware, zeer uitgebreide 
taak rust op zijn schouders. Laten we hopen 
dat hij vernieuwing en verduidelijking 
zal brengen, daar waar nodig is. Dat hij 
mensen begrijpt en dat wij duidelijk mogen 
zien wat hij bedoelt. Dat hij in onze grote 
wereldkerk meehelpt aan het welzijn van de 
hele mensheid. 
Het extra dikke zomernummer, wat nu 
voor u ligt willen wij van harte aanbevelen. 
Heel bijzonder twee artikeltjes. Het gaat 
om de Parochie Graauw, die volop in de 
schijnwerpers staat vanwege het jubileumfee
st. Op 11 september viert deze parochie haar 
200 jarig bestaan. Een kerkelijke plechtigheid, 

aanbeveling en presentatie van het historisch 
boek: “Graauw door de Eeuwen” en expositie 
van voorwerpen uit het historisch kerkbezit. 
Het belooft een gedenkwaardige dag te 
worden. Van harte gefeliciteerd. 
 
En graag uw aandacht voor de Romereis van 
Terra Sancta van 4 t/m 9 mei jl. De koorleden, 
niet alleen uit Lamswaarde, maar uit veel 
parochies in Oost-Zeeuws-Vlaanderen, 
zongen op Hemelvaartsdag in de Kerk van 
de Friezen. Zondag om 12 uur waren ze 
aanwezig op het St. Pietersplein, waar ze de 
nieuwe paus, heel in de verte zichtbaar, hebben 
toegezwaaid. Paus Benedictus groette in het 
bijzonder de mensen van een viertal landen, 
waaronder ook Nederland, dus ook u. Had 
iemand de Paus op de hoogte gesteld van de 
aanwezigheid van de Zeeuws-Vlamingen???? 
 
De Redactie. 
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Wij, katholieken, beginnen vaak onze 
gebeden met de woorden “in de naam 
van de Vader en de Zoon en de Heilige 
Geest. Amen”. Dikwijls slaan wij hierbij 
een kruis. Pausen, bisschoppen, priesters 
en diakens zegenen ons met die woorden. 
Deze gewoonte bestaat, we weten niet sinds 
wanneer, al eeuwen zowel in de Westerse kerk 
als in de Oosterse. We zijn zo gewend aan 
die woorden, dat we misschien nauwelijks 
beseffen dat ze een betekenis hebben, die 
ons verstand niet kan bevatten. Toch heeft 
Jezus zelf ons laten weten, dat de ene God 
die wij aanbidden Vader, Zoon en Heilige 
Geest is. Geen mens heeft dit uitgevonden.

Als je de evangelies en andere delen van het 
Nieuwe Testament leest, ontdek je dat Jezus 
heel dikwijls heeft gesproken tot Zijn Vader 
en over Zijn Vader en ook niet kon zwijgen 
over de Heilige Geest die Zijn werk zou voort-
zetten. Hij heeft ons, christenen de intiemste 
waarheid van Gods wezen geopenbaard.
Tijdens ons leven zullen wij dit goddelijk 
geheim nooit kunnen begrijpen of 
doorgronden. Eeuwen lang hebben theologen 

dit geheim bestudeerd, er zijn boeken over 
geschreven, maar tot begrijpen is nog geen 
mens gekomen. Het zal toch niet de bedoeling 
van God geweest zijn ons op te zadelen met 
een theologisch probleem. Wij vertellen onze 
diepste geheimen alleen aan iemand van wie 
wij houden, zo vertelt Jezus het diepste geheim 
van God aan hen die Hij liefheeft. Uit Jezus’ 
prediking weten we dat het grootste gebod is: 
Liefde. De openbaring van Gods geheim 
is een teken van Gods liefde voor ons.

Het Oude Testament spreekt nergens over 
de drie-enige God, het zou het Joodse volk, 
dat zo dapper zijn geloof aan de ene God 
heeft vastgehouden, in verwarring brengen. 
Wij mogen de openbaring van de H. 
Drievuldigheid zien als een wezenlijk deel van 
Christus’ boodschap en van ons geloof, en als 
een teken van Gods liefde, die het intiemste 
van God aan ons toont. Aan dit geloof geven 
wij uiting in de Zondagse belijdenis (het 
CREDO), aan dit geloof geven wij dagelijks 
uiting als we het kruisteken maken. 

W.F. van Olffen.

ONS KRUISTEKEN

Het is voor mij een indrukwekkende viering 
bij mijn 60 jaar priester-zijn geweest in de 
basiliek op 13 maart j.l. Werkelijk een volle 
kerk, met velen uit heel Zeeuws~Vlaanderen. 
Langs deze weg wil ik allen hartelijk 
bedanken die dit initiatief genomen hebben 
om mij daarmee te verrassen en om het uit 
te voeren: het parochiebestuur, het zangkoor, 
de kosters, de misdienaars en allen die 
deze dienst hebben meegevierd; en in het 
bijzonder de fotograaf die het een en ander 
zo vakkundig heeft vastgelegd. 

lk wil van deze gelegenheid ook gebruik maken 
om iedereen te bedanken, die mij schriftelijk 

feliciteerden, of mij verrast hebben met 
bloemen, boeken, of met andere artistieke 
cadeaus. Het is voor mij niet mogelijk om 
iedereen persoonlijk te bedanken; daar ben 
ik te oud voor. Ik zou er enige maanden voor 
nodig hebben! 

Mijn dank wil ik tot uitdrukking brengen 
door voor u en de uwen te bidden in de 
H. Missen welke ik in de maand mei mag 
opdragen. God zegene en beware u en al 
degenen die u dierbaar zijn. 

Hartelijk dank!
Jos Pirenne s.m.

DANKBETUIGING 
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Beste medeparochianen,

Het is al weer bijna 23 mei, laatste dag 
voor inlevering van een kopietje voor de 
kerkkoerier. We hebben een zeer warme 
tijd achter de rug, waarvan ik toch wel 
last gehad heb. Sinds verleden week gaat 
het iets beter, want hebben we twee grote 
regenbuien gehad, en is het dus wat 
afgekoeld. Langzaamaan komt de regentijd. 
Het werk op het veld gaat weer beginnen 
voor ongeveer 90 procent van de bevolking. 
Verleden jaar was te droog en de oogst 
grotendeels mislukt, zodat we nu bijna 
iedere dag tientallen mensen voor de deur 
hebben die om eten vragen. Meestal komen 
ze met hun kinderen. Iedere donderdag 
delen we maïs uit en heb je wel meer dan 
honderd (100) mensen die daar gebruik 
van maken. We doen wat we kunnen 

met hetgeen wijzelf ook maar gekregen 
hebben. Onze priesterwijding is een weekje 
later dan voorzien was, dus op 9 juli. Komt 
voor mij wel goed uit, want nu kan ik naar 
de priesterwijding van een jongen uit onze 
buurtparochie, die tot Missionaris van 
Afrika (Witte Pater) gewijd zal worden. Wij 
krijgen dus ook aanwas, maar vanuit Afrika. 
Dit jaar zullen er drie jongens uit Burkina 
tot missionaris van Afrika worden gewijd. 
Het zijn missionarissen en gaan dus naar 
andere landen, maar wij krijgen dit jaar in 
Burkina twee “neomisten”: een uit Kenya, 
en een uit de Filippijnen. 

Wat ons jubileumcadeau betreft: (Nieuwe 
banken voor onze kerk) kan ik nog niets 
zeggen. (Het artikel staat in de kerkkoerier 
van Maart 2005: nr 2.) Van vier parochianen 
heb ik tezamen een bedrag van 250 euro 

ontvangen op mijn giro. (116 29 16 t.n.v. 
Willy Burm). Ik weet nog niet of er iets 
binnengekomen is via de parochieleiding. 
In elk geval hartelijk dank aan de 
weldoeners.  Dit cadeau kan ook altijd nog 
gerealiseerd worden na het feest, want het 
zal iets blijvends zijn voor de kerk t.g.v. deze 
priesterwijding.

Ik wens jullie een mooie zomer en hopen 
dat wij veel regen te zullen krijgen, die ook 
lang genoeg aan zal houden tot de maand 
oktober, zodat dit jaar de oogst een beetje 
kan slagen, want zelfs een “geslaagde” oogst 
is hier altijd nog maar net een handje vol 
om één of hoogstens twee keer per dag te 
kunnen eten. 

Hartelijke dank en hartelijke groeten. 
Willy Burm

Zoals u weet is Pater Weemaes vorig jaar als 
pastor uit onze regio vertrokken naar Enschede. 
Het onderstaand stukje van hem willen we u 
zeker niet onthouden.

Na jaren aan de andere kant van onze 
wereldbol gewerkt te hebben was het toch wel 
even wennen.Tweeëndertig jaar eerder had ik 
afscheid genomen.Geen haar op mijn hoofd 
die er toen aan dacht dat ik nog eens terug 
zou komen. Laat staan dat ik nog ooit pastor 
- offi cieel heet dat eindverantwoordelijke 
priester zou - worden van dertien parochies. 
Hier was ondertussen heel wat water door de 
Schelde gestroomd.

In 1966 - een jaar na het Vaticaanse Concilie 
II - broeide er heel wat in Nederland, waar 
ik me niet echt bewust van was. Maar dat 
werd me wel gauw duidelijk. In Australië 
hadden ze wel al van die wilde, moderne kerk 
in ons land gehoord. Ik weet  nog heel goed 
hoe mijn Australische confraters veel vragen 
hadden over de Nieuwe Catechismus met 
die vele ketterijen erin. En dan die pastoor, 
die me na de mis onder een bakje koffi e min 
of meer onder handen nam over diezelfde 
ketterse kerk, die me zo dierbaar was. Ja, zei 
hij, hij was in Nederland geweest en had daar 
met eigen ogen gezien dat de katholieke kerk 
helemaal de verkeerde weg was ingeslagen. 
Op mijn vraag “hoe lang hij dan wel hier 
geweest was” antwoordde hij: “veertien 
dagen.” Ik kon mijn mond niet houden 
en het verbaasde me, zo zei ik, dat hij nou 
alles van die kerk afwist. Ik werd nooit meer 
gevraagd om assistentie te verlenen.

Na mijn terugkeer in 1998 liep ik veel te 
wandelen. Ik ontmoette veel mensen en 
die wisten ondertussen dat ik “werk” zocht. 
Je komt toch wel hier werken? was een 
veelgestelde vraag. En… zo is het gekomen.

Op 1 september 1998 was ik al volop aan 

het meedraaien in het pastoresteam. De 
offi ciële benoeming ging in op 1 oktober, 
met terugwerkende kracht wat honorering 
betrof tot begin september.

Maar wat was het allemaal anders! Veel 
vergaderen, veel verplichtingen op weeken-
den, op tijd zijn, trouw in mijn agenda 
kijken enz. Het waren allemaal dingen waar 
ik in de tropen waar de zon de klok was, 
nooit van had wakker gelegen. Ik kreeg dan 
ook al gauw de naam altijd te laat te komen. 
Het is zeker gebeurd dat ik te laat was of in 
een verkeerde sacristie verscheen.

De mensen waar ik mee werkte en de mensen 
die ik in mijn werk ontmoette gaven mij de 
energie die me iedere keer weer in beweging 
zette. De kerk van de leek, dat is onze kerk 
geworden. En dat was niets nieuws voor 
mij. Ik kwam uit zo’n kerk (de tropen. red.) 
Nederland loopt hierin niet voorop. Ik vond 
zelfs dat die “moderne Nederlandse kerk”, 
hier in Oost Zeeuws Vlaanderen er best nog 
wel een schepje boven op kon doen. Bij een 
eerste ontmoeting met onze bisschop vroeg 
hij hoe ik het maakte. Ik vertelde hem dat de 
vele uitvaarten – hoe mooi dat werk ook is - 
toch heel veel van mijn tijd in beslag namen. 
En hij wist uit eigen ervaring dat deze dienst 
aan de gemeenschap in missielanden door 
leken wordt gedaan. Ik voelde, dat de bisschop 
en ik op dezelfde lijn zaten. Op een offi ciële 
ontmoeting met ons team en besturen hier 
roerde ik dat onderwerp aan, en vroeg of wij 
onze leken ook voor dat werk klaar mochten 
maken. Er kwam, toen, geen antwoord. Nu 
worden er al veel leken voor ingezet in andere 
regio’s in ons bisdom, gelukkig maar.

De meest positieve indruk die 6 jaar 
pastoraat hier op mij achterliet en me nog 
steeds verwonderd doet staan is toch Het 
Volk van God. De gelovigen.- die kleiner 

wordende minderheid - die ik ieder weekend 
weer ontmoet in de parochies. Profi ciat. Die 
komen toch maar en die blijven komen met 
rollator, met stok of aan de arm van iemand.
Een andere groep mensen, waar we 
niet zonder kunnen, zijn de honderden 
vrijwilligers die in de besturen zitten; de 
mensen van de verschillende werkgroepen; de 
koorleden; kosteressen en kosters; de poets- 
en kerkhofploegen; de contactpersonen die 
de kerkbalansenveloppen rondbrengen en 
weer ophalen enz enz. Ons bisdom telt er 
23.000 schrijft onze Bisschop in zijn boek 
“Wees niet bang.” Dus… betrokkenheid 
genoeg.

Wat is er veel veranderd in de laatste jaren. 
Het is onze kerk geworden, zeker voor de 
ouderen onder ons. En dat is zeer positief.

Wie gaat de jongere generatie warm maken??? 
Het doet goed te ervaren dat onze kerk nog 
wel in trek is bij een goed aantal jongere 
mensen. Er wordt nog veel gedoopt; de eerste 
communie staat ook nog bij vele ouders hoog 
in het vaandel; het vormsel is jammer genoeg 
al een stuk minder; het aantal huwelijken in 
de kerk ook. Er worden genoeg pogingen 
ondernomen; er zit ontzettend veel werk in de 
eerste communie- en vormsel voorbereiding. 
Allemaal erg positief. Alleen schijnen we 
er niet in te slagen de aandacht te blijven 
vasthouden na deze mooie vieringen.

En toch… Ik zeg wel eens “Al moet ieder van 
ons haar/zijn best doen. Al worden wij door 
onze doop de handen, voeten en mond van 
Christus… Hij geeft de groei aan zijn Kerk. 
Zou dan al die inzet vergeefs zijn? Misschien 
is het “Wees niet bang” iets om ons te blijven 
herinneren. 

W.Weemaes marist.

DE JONGSTE EMERITUS
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Op 11 februari viert onze kerk de verschijning 
van Maria aan Bernadette Soubirous: een 
klein 14-jarig meisje uit Lourdes.

Het is al weer meer dan 146 jaar geleden 
dat Maria aan haar verscheen. Lourdes was 
toen nog een onbekend plaatsje dicht bij de 
Pyreneeën. Dat is nu wel anders. Met een 
kleine 6 miljoen bedevaartgangers per jaar 
en 240 hotels is Lourdes uitgegroeid tot 
hét bedevaartsoord van Maria, een stad van 
15.000 inwoners. Vorig jaar, eind augustus 
en begin september, waren een heel stel 
mensen uit onze streek daar op bedevaart. De 
Paus was er 15 augustus geweest en dat was 
goed merkbaar. Naast de prachtige versiering 
in de straten en bij de ingang van het 
heiligdom waren er nog duizenden Italianen 
en Spanjaarden. We waren echt niet alleen. 
Alleen al de luid-ruchtigheid en het geweldige 
enthousiasme van onze warmbloedige 
zuiderburen bij de plechtigheden valt 
iedereen op. En wij hebben ook meegedaan; 
gebeden en gezongen in de vele kerken boven 
en onder de grond en tijdens de processies.

Wat mij als medepelgrim verbaast in 
het Lourdesverhaal is dat een zo’n klein, 
onbekend, ongeletterd en ziekelijk meisje 
door O.L. Vrouw werd uitgekozen om niet 
alleen haar pastoor, maar vooral die vele 
ongelovige geleerden als dokters en mensen 
van het gemeentebestuur te overtuigen dat 
die mooie dame echt was en dat ze een paar 
wensen had. Ze werd van alle kanten op de 
proef gesteld. Ze werd door allerlei mensen 
ondervraagd. Meerdere malen moest ze het 
verhaal vertellen en zeker wel 7 keer op papier 
zetten. Iedere keer was haar relaas hetzelfde. 
Haar ondervragers konden haar niet strikken. 
Na 4 jaar van veel tegenslag en tegenwerking 
is de pastoor van Lourdes eindelijk bereid 
haar verhaal als echt aan te nemen. Bernadette 

had geen idee wie 
die verschijning was. 
Ze noemde het in 
het dialect Aquero, 
wat “dat” betekent. 
Pas bij de derde 
verschijning op 18 
februari hoort ze voor 
het eerst haar stem. Ze 
moet 14 dagen lang 
terugkomen en de 
mooie dame in het wit 
met de rozenkrans in 
haar handen voegt er 
aan toe: “Ik beloof je 
niet gelukkig te maken 
in deze wereld, maar 
wel in de andere.”

Op 25 februari doet Bernadette allerlei gekke 
dingen o.a. in de grot kruipen, gras eten en 
wast ze haar gezicht met modder. Er borrelt 
een bron op. Het begin van het Lourdes 
water, wat miljoenen mensen al mee naar 
huis hebben genomen. Wij deden dat ook.
Op 2 maart moet ze de priesters gaan vertellen 
dat Aquero een kapel wil bij de grot en zegt 
ze. “Ik wil dat men hier in processie naar toe 
komt.” Als U nog niet in Lourdes geweest 
bent dan mag ik U vertellen dat er nou zowat 
ieder jaar kerken bij gebouwd worden en 
dat er iedere dag in het seizoen 2 processies 
gehouden worden: een sacraments- en een 
lichtprocessie in de avond. Als je daarin mee 
loopt voel je dat het verzoek van Maria goed 
is aangeslagen. Het doet je wat. Maar dit 
verzoek viel bij de pastoor en zijn kapelaans 
helemaal niet in goede aarde. Bernadette is 
zo van haar stuk, dat ze vergeet over een te 
bouwen kapel te vertellen. Als ze op die dag ’s 
avonds terug gaat naar de pastorie weigert de 
pastoor en geeft haar de opdracht te vragen 
“hoe Aquero heet.” Op 25 maart drie weken 

later vertelt de in het wit geklede dame wie 
ze is: Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis. 
Vier jaar eerder, in 1854, had de Paus 
Maria’s Onbevlekte Ontvangenis tot dogma 
verklaard. Bernadette had geen idee wat die 
naam betekende. Op weg naar de pastoor 
herhaalt ze de woorden van de Dame vele 
malen om ze niet te vergeten. Pas op het 
einde van die dag vertelt iemand haar wat die 
woorden betekenen. Nu begrijpt de zieneres 
dat Aquero niemand anders is dan O.L. 
Vrouw. Op 16 juli verschijnt Maria voor de 
laatste keer. Zo mooi had Bernadette Maria 
nooit eerder gezien.

Voelt U zich aangetrokken ook eens, of 
misschien voor de zoveelste keer naar 
Lourdes te gaan ?? Neem dan contact op met 
Mevr. L. Allaerts 0114-315309 of met Mevr. 
B. Everaert 0114-322735. Elk jaar opnieuw 
organiseren zij voor zowel zieke als gezonde 
mensen deze bedevaart.

W. Weemaes, marist

Ik zie het gras niet groeien.
Ik zie het zaad niet openbarsten.
Ik zie de virussen niet binnenkomen,
de moleculen niet bewegen.
Ik zie de zon niet door de ruimte schieten,
haar baan makend rond de melkweg.
Ik zie niet hoe de regendruppels
binnendringen in de wortels van de bomen.
Ik zie de angsten niet verdwijnen
uit de harten van de mensen.
Ik zie niet hoe er vrede groeit
in onze ziel en onze ledematen.
Ik zie het rijk van God niet groeien,
wanneer ik naar de wereld kijk.

Toch wordt straks het gras gehooid.
Toch staan straks de bloemen op het veld.
Toch verplaatst de zon zich door de ruimte
en zit het water in de toppen van de bomen.
Toch worden angsten overwonnen
en stralen mensen vrede uit.
Toch is God´s Zoon gekomen
en zijn wij bij Hem ´ingelijfd´.

Toch wil zijn Geest diep in ons wonen
en vestigt midden onder ons zijn Rijk.
Ondanks mijn blinde ogen
blijft de Wijnstok rijke vruchten dragen
voor de zorgzame Wijngaardenier.

MOOI HÈ?
Soms stuit je op 
onverwachte mooie 
teksten. Onverwacht 
maar heel bijzonder. 
Deze teksten ver-
woorden een gevoel 
dat bij je leeft en slaan 
de spijker op z’n kop. 

Zo is het ook met Gods Geest. Onverwacht 
wordt je door die Geest aangesproken. En 
kun je even een glimp opvangen van de 
werking. Zo zien we de groei soms niet 
direct waarneembaar maar door de paro-
chies wordt hard gewerkt om de geloofs-
gemeenschap te laten groeien. Om Gods 
Geest in onze regio te laten wonen. Het groei-

proces gaat soms moeizaam en kunnen we 
het niet direct meetbaar en tastbaar zien 
maar toch worden er angsten overwonnen, 
stralen mensen vrede en geloof naar elkaar. 
Er wordt veel gewerkt aan het Rijk van God. 
Er groeien veel vruchten aan de wijnstok. We 
zijn soms blind en we zien het niet. Maar als 
we de schellen van onze ogen durven weg te 
halen zijn er reeds veel rijke vruchten voor 
de zorgzame Wijngaardenier.

We gaan de vakantietijd tegemoet. De tijd 
waarin door velen even afstand en rust wordt 
genomen. Deze periode van afstand kan ons 
doen inzien dat het gras wel groeit en dat er 
geoogst wordt. Ondanks onze blinde ogen! 
Ik wens u allen een fi jne zomertijd en ook 
al zijn wij soms ziende blind : de Geest van 
God en Zijn vruchten zijn altijd aanwezig! 
(Als we ze maar willen zien)

Chantal van de Walle, pastor

PATER W. WEEMAES, LONNEKE EN BRIGITTE 
NAAR LOURDES MET ZIEKE EN GEZONDE MENSEN
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Kinderen 
Je kinderen en de kinderen van je kinderen, 
zijn een antwoord op je verlangen. 
Ze zijn je alles, je absolute rijkdom, 
maar bedenk wel, ze zijn niet je bezit. 
Ze zijn wel je tot leven gekomen droom, 
en je eerste zorg. 
Je geeft hen het beste van wat in je leeft, 
al wat in hen groeit en bloeit is je beloning. 
Ze zijn je zon, maan en sterren, 
ze zijn je hele wereld. 
Zij stralen hun genegenheid 
tot in alle uithoeken van je hart, 
maar weet wel, ze zijn niet van jou, 
maar in jou. 
Ze zijn als een vreugdevuur, 
dat je leven verwarmt en kleur geeft. 
Ze zijn je leven zelf, en zijn het licht 
dat je voor gaat op de weg, 
naar eeuwigdurende liefde. 

Gerrit Janssen
Oss

Er was eens een meisje. Haar moeder had 
een mooie jurk voor haar gemaakt. Dat was 
een verrassing. Maar ze zei: ‘Moet ik die aan 
naar school? Niemand heeft zo’n jurk Ze 
lachen me uit. Ik wil er net zo uitzien als de 
anderen’. En ze begon te huilen. 

‘Maar kijk toch eens’. zei haar moeder, ‘wat 
een modekleur, net de kleur van je ogen. Die 
jurk staat je zo goed’. Maar het hielp niets. 
Ze stampte met haar voeten en toen moest 
ze voor straf naar bed. Boos sliep ze in. En ze 
begon te dromen in haar slaap: 
Ze stond midden op het plein. Er stonden 
kinderen om haar heen en grote mensen 
en ze wezen naar haar. Maar niet naar haar 
kleren, maar naar haar boze ogen. En niet 
naar haar jurk, maar naar iets binnen in haar. 

Toen keek ze naar zichzelf en zag dat ze een 
oude jurk aan had van vroeger. vol gaten en 
veel te kort. Maar niemand keek daar naar. 
Niemand vond dat blijkbaar erg. Iemand uit 
de groep riep: ‘Wat doet het ertoe? Het gaat 
er toch alleen om wie je bent, niet wat je aan 
hebt! Wie ben jij? Toen schrok ze wakker. 
En het was maar een droom. De volgende 
morgen kleedde ze zich aan en riep: Mamma, 
waar is die jurk? Ze heeft hem aangetrokken. 
Bekeek zich nog eens goed in de spiegel. En 
niemand in de klas heeft er iets van gezegd. 
En als ze haar toch hadden uitgelachen, 
had ze gedacht: Het kan me toch niets 
meer schelen wat anderen ervan zeggen! Ik 
ben mijn jurk toch niet. Het was net of de 
kinderen van de klas sindsdien veel aardiger 
waren dan vroeger.

ALGEMEEN

‘IK BEN MEER DAN MIJN KLEREN!’ 
(bron: Joanne KIink. Het huis van licht. Deel 1, kernen uit bet licht. blz. 58 en 59). 
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Woensdag 23 maart werd de Chrismaviering gehouden 
in ‘s Heeren-hoek. Van heinde en ver uit het hele 
Dekenaat Zeeland kwamen gelovigen traditiegetrouw 
bijeen in een van de grote kerken in het Dekenaat 
waar de olie gewijd wordt, die op Witte Donderdag zij 
bestemming krijgt.
- Olie van de zieken, een zalving ten zegen
- Olie van de geloofsleerlingen, mensen, die trouw 
beloven aan het evangelie van Jezus Christus en
- Olie die gebruikt wordt als jonge mensen met chrisma 
gevormd worden.

In deze viering was er een grote All-in collecte. Het 
geld gaat men gebruiken voor hulp aan de professionele 
oogheelkunde in Burkina-Faso, West-Afrika. 
Verder werden in processie veel gaven bijeengebracht 
door parochies en instellingen van het hele bisdom. 
Deze waren bestemd voor de Stichting INLIA, een  
organisatie die hulp biedt aan asielzoekers in nood, die 
zorgt voor hulp en opvang.               

Hieronder volgt een dankbrief, die we ontvingen van 
Dhr. Burger, directeur. 

Overweldigend was het dat we op donderdag 24 
maart zagen, wat er bijeengebracht was tijdens de 
Chrismaviering op 23 maart te ‘s-Heerenhoek. Om 
alle dozen, tassen en plastic zakken, te vervoeren 
naar ons kantoor, moesten we vijfmaal rijden. Ons 
kantoor van Stichting INLIA Zeeland is tijdelijk 
opslagruimte geworden. Een ieder die voor een 
vergadering of om welke andere reden dan ook 
bij ons binnenkomt, kan dat met eigen ogen 
aanschouwen. Tevens werden wij verrast toen een 
aantal enveloppen met inhoud afgegeven werden. 
Van het totaalbedrag hadden we alleen maar 
kunnen dromen. 

De werkzaamheden van Stichting INLIA 

Zeeland zijn tijdelijk omgedoopt tot postorder-
bedrijf. Door middel van een bestelformulier 
hebben de asielzoekers/vluchtelingen kenbaar 
kunnen maken wat ze graag zouden willen hebben. 
Alles zal zo spoedig mogelijk bij de mensen 
afgeleverd worden. Alle fi nanciele bijdragen zullen 
we bestemmen voor eten, drinken en onderdak van 
onze clienten. Nogmaals hartelijk bedankt voor alle 
gaven, ook namens bestuur, medewerkers en onze 
asielzoekers/vluchtelingen die zonder onze hulp een 
zeer moeilijk bestaan zouden hebben. 

Met vriendelijke groet, 
Stichting INLIA Zeeland, Stichting Onder Dak 
Gommert J.J. Burger, directeur

BESTE PAROCHIANEN VAN HET BISDOM BREDA, 

CHRISMAVIERING
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IPV OOST ZEEUWS VLAANDEREN
CLUSTER NOORD   Kloosterzande/Ossenisse • Lamswaarde • Terhole

Voorbereidingen
Terugblikkend is de periode die achter ons 
ligt vooral een periode van voorbereidingen: 
Het jubileum van 6 kerkkoorleden, 
natuurlijk de aankomende restauratie,  de 
voorbereidingen parochiele maar zeker 
ook het clusterverband richting het IPV. 
Niet alleen voor het kerkbestuur want 
bij het terugblikken naar de diensten 
rondom het Paas- en Pinksterenfeest waren 
het de Kindernevendienstenwerkgroep 
(palmzondag, eerste Pinksterdag) en de 
Gezinsmissenwerkgroep (eerste Paasdag) 
gesteund door een goede opkomst door de 
kinderen die hun voorbereidingen beloond 
zagen met geslaagde vieringen. Een bedankje 
voor ieders inzet in deze is dan ook zeker op 
zijn plaats. Ook ons zangkoor, Terra Sancta, 
sloot een periode van voorbereiding af met 
hun reis naar Rome met als hoogtepunt 
het opluisteren van een H. Mis in de 
Nederlandse kerk der Friezen. Zo heeft 
vast iedere werkgroep in onze parochie de 
afgelopen periode zijn voorbereidingen 
gehad en misschien kunt u daar nu of in een 
volgende afl evering van de kerkoerier een 
keer kennis van nemen. 

Jubileum 6 kerkkoorleden

In onze januarivergadering werden we door 
het bestuur van het kerkkoor op de hoogte 
gebracht dat Jozeva v Laere-de Schrijver, 
Emma Leenknegt-de Booy, Mart Pateer, 
Dora v Driessche-Platjouw, Julia Platjouw-
Roelands en Wiesken Serrarens-d Hooghe 
40 jaar lid waren van het kerkkoor met de 
vraag of we hier bij stil wilden staan. 40 jaar 
trouwe dienst is zowaar geen kleinigheid. Wij 
vonden dan ook als kerkbestuur unaniem 
dat bij een dergelijk jubileum versierselen 
horen. Onze secretaris Sjaak, met advies 
van Zr Noëla Polet, ging aan de slag en bij 
het lezen van dit stukje zijn de jubilarissen 
met Pinksteren in de bloemetjes gezet en 
hebben ze een Gregoriusspeldje gekregen en 
een oorkonde van onze parochie. Hiermee 
wilden wij iets terug doen voor 40 jaar 
trouwe dienst. Onze waardering hiervoor 
en nogmaals hartelijk dank namens de 
parochie.

Restauratie
Een tegenvaller. In de vorige kerkkoerier 
hebben we de indruk gewekt dat de 

voorbereidingen op papier voor ons, als 
kerkbestuur, een eind achter de rug waren. 
We waren in afwachting van de goedkeuring 
van de subsidieaanvraag. De ambtelijke 
molen bepaalt anders en daar onze 
ingeleverde subsidieaanvraag niet volledig 
bleek, zijn we toch weer wat tijd verspeeld. 
Hopelijk is nu alles in orde en kunnen we 
alsnog spoedig de goedkeuring ontvangen. 
Ondertussen loopt het proces, zij het 
met enige vertraging en wordt de laatste 
hand gelegd aan het oprichten van een 
fondsenwervingsgroep. Zonder tijdsdruk 
op deze groep te leggen kunnen zij zich 
misschien de volgende keer in dit blad 
voorstellen en wordt ook hun werk in onze 
parochie al zichtbaar. Als dat zo is, dan is er 
in ieder geval een teken van duidelijkheid 
en waarschijnlijk bent u dan op de hoogte 
gebracht hoe het plan in elkaar steekt, ook 
het totale fi nanciële plaatje hierbij, want dat 
ligt er als volgende stap. Later meer…

IPV
De nieuwe opzet, lees één afgevaardigde 
vanuit de parochie naar de algemene leden 
vergadering, het overleg met de zogenaamde 
clusters (Lamswaarde vormt samen met 
Terhole en Kloosterzande cluster Noord) 
alsook het nog steeds zonder voorzitter 
draaiende IPV-bestuur maakt beleid in 
onze regio, amen met het pastoresteam. 
Het blijkt nog steeds een hele klus om een 
eenheid te smeden in de 13 parochies, ieder 
met hun eigen ego en grote verschillen. Er 
zullen nog de nodige vergaderuurtjes aan 
te pas komen en dat terwijl ieder het al zo 
druk heeft als vrijwilliger. Er moet heel 
wat werk verzet worden en wij spreken als 
kerkbestuur dan ook onze bewondering uit 
voor al diegene die hun steentje bijdragen in 
het geheel. Begrip, ondersteuning en respect 
zijn de sleutelwoorden tot succes, in het 
belang van de parochies in onze regio. Naast 
het terugblikken kijken we ook vooruit 
vooral richting vakantieperiode, restauratie 
en de kermis. Ook dan zullen diverse 
voorbereidingen een grote rol spelen bij het 
welslagen van onze geloofsgemeenschap.

Vakantieperiode
Zoals u ongetwijfeld weet is ook de 
vakantieperiode weer in aantocht ook voor 
onze pastores. Zowaar een periode van 
schipperen zodat er van diverse mensen 
veel gevraagd wordt. Vorig jaar is de kerk, 
in de vakantieperiode twee zondagen dicht 
gebleven. Veel reacties waren het gevolg 
bijvoorbeeld; ach dan hebben wij ook 
een vrije zondag, moet dit nu echt, dit 
is het begin van…. Enfi n we hebben als 
kerkbestuur samen met onze voorgangers 

besloten om de kerk niet te sluiten. Een 
eventuele helpende hand in deze vanuit de 
parochie Kloosterzande is daarbij positief 
te noemen, vooral ook omdat de basis van 
onze werkgroep eigenlijk aan de smalle 
kant is. Het zou fi jn zijn mochten er onder 
u zich geroepen voelen deze werkgroep te 
ondersteunen. Hoe een en ander straks 
ingevuld gaat worden dat is afhankelijk van 
het dienstenrooster en dan zal ook blijken 
of we ons voornemen(niet sluiten) kunnen 
waarmaken. U kunt ervan uit gaan dat er 
hard gewerkt wordt om als parochie de 
zondagviering te blijven handhaven, ook 
tijdens de vakantieperiode. 

Restauratie
Hier zijn we als kerkbestuur doorlopend mee 
bezig: nauw contact met gemeente Hulst 
en met het bisdom, straks willen we in een  
infoavond u zo volledig en helder mogelijk 
kunnen informeren omtrent het wel en wee 
van ons kerkgebouw.

Kermis
Ook dit jaar is het kerkbestuur weer 
betrokken bij de organisatie van de kermis. 
Wij beschouwen het als een ontspanning, 
onze kerk en ons kerkzijn eens vanuit 
een andere invalshoek bekijken. Ook zal 
tijdens de tweede kermis, die gelijk valt 
met monumentendag, de kerk een rol 
spelen. Wij hebben als kerkbestuur het idee 
opgepakt om onze kerk met zijn historie 
en zijn weggestoken ceremonie, symbolen 
en protocol wat meer onder de aandacht te 
brengen. Adrie is hier nadrukkelijk mee aan 
de slag, ondersteuning vanuit de pastores, 
bisdom, mensen van buitenaf alsook internet 
zijn hierin een belangrijke factor. Er staat 
al heel wat op papier, elke afbeelding heeft 
zijn oorsprong. Hopelijk heeft u de tijd en 
moed genomen om tijdens de eerste kermis 
eens een kijkje te komen nemen of gaat u 
dat zeker de tweede kermis doen. Waarom 
wel een kijkje in een kerk in het buitenland, 
terwijl ook in onze kerk een schat aan 
verborgen zaken liggen, ook hierin is verdere 
ondersteuning van harte welkom. 

Voorbereiding vergt veel tijd echter als het 
doel bereikt is geeft dat veel voldoening 
en dat is misschien waar we het voor 
doen. Beste mensen we wensen ieder een 
prettige vakantie, waarvoor ook door u 
al tal van voorbereidingen zijn of worden 
getroffen. Rust uit, laadt uw accu weer op 
om vervolgens er weer met zijn allen de 
schouders onder te zetten. Een druk nieuw 
seizoen wacht.

Het kerkbestuur.

BESTUURSMEDEDELINGEN

Lamswaarde
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Op dinsdag 12 april 
jl. had het kerkbestuur 
een verrassing voor 
mevrouw Jenny Baart 
– Asselman. Ze was in 
april namelijk 25 jaar 
lid van het parochiekoor 
Cantate Domino van de 
paroche Ter Duinen. Na 
de wekelijkse repetitie op 
dinsdagavond werd aan 
haar, in het bijzijn van 
de collega-koorleden en 
een afvaardiging van het 
kerkbestuur door pastor 
W. Poppe aan haar de 
zilveren Gregoriuspenning 
opgespeld. Bloemen vielen 
haar ten deel van haar 
collega-koorleden en van het kerkbestuur. De 
heer Jo Collet roemde Jenny om haar ijver 
in de afgelopen 25 jaar; hij had berekend 
dat ze de afgelopen 25 jaar zeker meer dan 
3000 keer naar de Martinuskerk is gekomen 

om te repeteren en de diensten luister bij 
te zetten. Mevrouw Baart-Asselman werd 
daarna door alle aanwezigen gefeliciteerd. 
Het kerkbestuur hoopt nog vele jaren van 
haar diensten gebruik te mogen maken.

Begin januari 2005 zijn weer vele vrijwilligers 
op stap gegaan voor de actie Kerkbalans. 
Elk jaar weer spannend; wat geven onze 
parochianen voor onze kerk? Want elk jaar 
stijgen onze uitgaven (zoals bij u thuis) 
en we willen nog zoveel doen voor onze 
geloofsgemeenschap en zij die daar later toe 
zullen behoren. Dit betekent ondermeer 
zorg dragen voor de salarissen van onze 
pastores maar ook het mogelijk maken dat 
de vele vrijwilligers goed kunnen blijven 

functioneren, het kerkgebouw in goede 
conditie blijft, etc. Het parochiefonds heeft 
de belangrijke taak om deze gelden in te 
zamelen. Over het eerste kwartaal van 2005 
is in totaal €31.460,00 ontvangen aan 
parochiebijdragen en overgemaakt aan het 
kerkbestuur van de parochie. Dit mag zeker 
een heel mooi resultaat worden genoemd! 

Dank aan de vele vrijwilligers voor hun 
inzet!

VASTENAKTIE 2005 
TE KLOOSTERZANDE

De werkgroep Vastenaktie kan ook dit jaar 
weer terugzien op een geslaagde activiteit. 
In totaal werd €5.539,50 bijeen gespaard 
voor het project in Tanzania. Om dit bedrag 
bijeen te sprokkelen  zijn diverse activiteiten 
georganiseerd. De huis-aan-huis bezorgde 
vastenzakjes brachten €3.695 op, voorwaar 
een mooi resultaat. De KBO fi etste €45 bij 
elkaar; erg sympathiek van onze ouderen. 

Ook de kinderen van basisschool Ter Duinen 
zijn erg in de weer geweest en hebben samen 
het mooie bedrag van €1.601 overgedragen 
aan onze werkgroep. Tijdens de spelmiddag 
op school werden voor het project in Tanzania 
wafels gebakken en verkocht, de opbrengst 
hiervan was €198. De werkgroep vastenactie 
wil iedereen van harte dankzeggen voor zijn 
of haar bijdrage.

CARITAS LAMSWAARDE 

Bij deze willen wij u wat informatie 
verschaffen hoe de Caritas bij ons werkt. Wij 
bestaan uit 5 leden. We komen ongeveer 4x 
per jaar bijeen om de post door te nemen. 
Deze post is over het algemeen afkomstig van 
het Bisdom, regionaal nieuws, het kerkfonds 
en aangedragen informatie van de pastores 
en pastoraal medewerkers. Ook overleggen 
wij met het kerkbestuur en de parochieraad. 
leder jaar word gezamenlijk met de pastores 
en het kerkbestuur de gezamenlijke collectes 
vastgesteld. Wij vinden het wel jammer 
dat er weinig fi nanciele mogelijkheden zijn 
om als zelfstandige Caritas noodlijdende 
doeleinden te kunnen ondersteunen. Een 
aantal keer per jaar collecteren we in de kerk 
voor de Caritas

Dhr G de Vijlder (voorzitter)
Dhr E Staal (penningmeester) 
Dhr R den Dekker (lid)
Mevr M Pardon (lid)
Mevr A van Esch (Secretaris)

VAN HET 
BESTUUR

KERKBESTUUR
KLOOSTERZANDE/OSSENISSE

Gelet op de regelingen zoals neergelegd in 
het Reglement voor de R. K. begraafplaats 
van de Parochie TER DUINEN te 
Kloosterzande, deelt het Kerkbestuur 
van deze parochie mede dat, met in 
achtneming van de in het reglement 
vastgestelde termijn van een jaar, de 
grafzerken zullen geruimd worden van die 
graven waarvoor geen grafrechten meer 
worden betaald door de nabestaanden. 
Het betreft de jaren: 1971 tot en met 
1984.

Indien nabestaanden hiertegen bezwaren 
hebben, kunnen zij dit schriftelijk 
kenbaar maken binnen de termijn van 
een jaar, ingaande 20 mei 2005, bij Dhr. 
E. van Assche. Groenendijk 28, 4587 CV 
Kloosterzande. tel: 0114 681664.

Namens het kerkbestuur,
E. van Assche (coordinator kerkhof )
J. Collet (vice-voorzitter)

STAND VAN ZAKEN PAROCHIEFONDS

Kloosterzande

Kloosterzande

Lamswaarde
VAN HET 
BESTUUR

VAN HET KERKBESTUUR 
KLOOSTERZANDE

Op 18 maart 2005 heeft de bisschop van 
Breda Mgr. M. Muskens de heer Jo Collet 
benoemd tot vice-voorzitter van het 
kerkbestuur van de parochie Ter Duinen. 
Uiteraard is het kerkbestuur verheugd dat 
het weer compleet is en met enthousiasme 
verder wil werken aan de materiële zaken 
van onze parochie. 

Het bestuur ziet er als volgt uit:
Vice voorzitter: de heer Jo Collet;
Secretaris: de heer Ton Hokke;
Penningmeester: de heer Guus de Buck;
Mede verantwoordelijke voor o.m. de 
begraafplaats: de heer Eugene van Assche;
Mede verantwoordelijke voor o.m. 
onderhoud gebouwen: de heer Theo 
Voet.

De heer Voet is bezig aan zijn laatste 
termijn welke medio dit jaar afl oopt. 
We komen daar nog op terug.

ZILVEREN GREGORIUSSPELD
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Wilhelminastraat 66 • 4564 AG  St. Jansteen • Tel. 0114-370129 - Fax 0114-370168

Meubelen, keukens en badkamermeubelen op maat
Parket en laminaat • Woonaccessoires

Eisenhowersingel 36
4687 EW  KLOOSTERZANDE

Tel.: 0114-686341
Fax: 0114-686344

E-mail: 
clippelaar@zeelandnet.nl

CLIPPELAAR ACCOUNTANCY
UW ADVISEUR AAN HUIS

✓ Betaalbaar tarief voor de kleine ondernemer

✓ Verzorgen fi nanciële administraties

✓ Opstellen jaarrekeningen

✓ Opstellen aangifte Inkomstenbelasting

✓ Ook voor particuliere aangiften: speciaal tarief!

✓ Ondersteuning bij opstarten nieuwe onderneming

✓ Opstellen ondernemersplan

✓ Voor startende ondernemers: speciaal tarief!

✓ Onafhankelijk en deskundig advies

schilderwerk en houtrenovatie

I: www.deschrijver.nl 

E: info@deschrijver.nl 

T: 0114-690231

 GROND-, GEWAS- EN MILIEU LABORATORIUM

“Zeeuws-Vlaanderen

Wij bieden u een volledige dienstverlening aan:
- Bemonstering  - Analyse  - Advies

Vraag vrijblijvend informatie aan:

Zandbergsestraat 1 - 4569 TC  Graauw

Tel. 0114-635400 - Fax 0114-635754

Ingeschreven in het 
STERLAB register voor 
laboratoria onder nr. L 
201 voor de gebieden zoals 
nader omschreven in de 
erkenning

Uw partner voor:
 Land- en tuinbouwkundig onderzoek

 Minas mestanalyse

 Milieukundig onderzoek

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

Uw specialist in:

Gordijnen - vitrages - vouwgordijnen
 zonwering - matrassen 

senior meubelen
laminaat

Hoofdstraat 47
4564 AM  St. Jansteen
Tel./Fax 0114-312441

Wij leveren complete fi nesse graf-

monumenten met een extreem lange 

levensduur. Deze grafstenen zijn praktisch 

onbreekbaar. Zij kunnen voorzien worden 

van diverse afbeeldingen en teksten en zijn 

leverbaar in vele vormen. Er is keuze uit 

wit, zwart, glashelder en diverse marmer-

tinten. 

Daarnaast zijn fi nesse grafmonumenten 

beter betaalbaar dan soortgelijke zerken uit 

hardsteen. 

Ook kunnen wij beschadigde teksten en/of 

beschadigde en verweerde grafstenen 

prachtig renoveren door het aanbrengen 

van een fi nesse beplating. 

Transportstraat 22 - 4538 AT  Terneuzen - Tel. 0115-622634 - Fax 0115-610964
Achterstraat 25 - 4586 AG  Lamswaarde - Tel. 0114-690587 - Fax 0114-690272

Het grafmonument

Een tastbare herinnering aan uw overleden dierbaren

Voor meer informatie:
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IPV OOST ZEEUWS VLAANDEREN
CLUSTER MIDDEN Hulst

Onderstaand treft u  een volledig overzicht van de opbrengst van de vastenactie 2005. 

Huis aan huis collecte 5250,00
Collecte Blauwe Hoeve  211,00
Vastenmarkt ( Incl. kaarsen ) 1384,00
Heitje voor een karweitje 1832,00
Spaarpotjes 1392,00
 10.069,00

Indien wij de bedragen vergelijken met het jaar 2004, dan zien wij een lichte stijging. Met 
name de huis aan huis collecte heeft zeer goed gescoord, terwijl ook de vastenmarkt boven 
verwachting was. Er kan gesproken worden van een zeer goede opbrengst voor ons project in 
Tanzania. Een dankwoord voor de kinderen van de basisscholen, welke gezorgd hebben voor 
de opbrengst van Heitje voor karweitje en de spaarpotjes is zeker op zijn plaats. Zo ook voor 
de collectanten van de huis aan huis collecte.

Werkgroep vastenactie
Paul Coolsen, Voorzitter

KINDERKOOR
“DE WALNOTEN”

Na 13 jaar het kinderkoor met veel 
enthousiasme geleid te hebben, eerst 
samen met Rosemiek Meijers en sinds 
1995 alleen, heeft Marina Stockman 
aangegeven te willen stoppen als dirigent 
van het kinderkoor. 

Hoewel wij als bestuur op zoek zijn 
gegaan naar een nieuwe dirigent, is het 
ons  tot heden niet gelukt om daarvoor 
iemand te vinden. Daarom doen wij nu 
via deze koerier een oproep. Wellicht weet 
u iemand die graag een goed kinderkoor 
wil leiden. 

Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot 
voorzitter Gerard Planken
tel: 0114-312671
e-mail: gjplanken@zeelandnet.nl.

Wanneer mensen zich voor anderen 
hebben ingespannen, trouwe dienst hebben 
verleend, buitengewone prestaties hebben 
verricht is het niet zo vreemd, dat zij 
daarvoor onderscheiden worden. Dat kan 
door de eigen vereniging gebeuren of het 
bedrijf, waarbij je werkt, maar het kan ook 
door een stad, je gemeente, de provincie 
of namens de regering. Wanneer het Hare 
Majesteit heeft behaagd om je te belonen, 
gebeurt dat gewoonlijk met een koninklijke 
onderscheiding.

Eerder dit jaar is het offi ciële bericht 
gekomen, dat aan de Basiliek te Hulst een 
koninklijke onderscheiding is verleend in 
de vorm van een wapen met een daarbij 
behorende oorkonde. Is dat niet erg vreemd 
om een gebouw te onderscheiden? Wat 
heeft een gebouw meer gedaan dan het vol 
te houden om er eeuwenlang te staan en te 
pronken? In de loop der eeuwen hebben 
kerkgebouw en toren door oorlogsgeweld 
en door brand, meestal veroorzaakt door 
blikseminslag, heel wat beschadigingen 
meegemaakt. Het gaat ook niet om een 
gebouw. Het gaat om de mensen, die met 
hart en ziel zo’n gebouw hebben neergezet, 
het behoed hebben, het gerestaureerd 
hebben in de loop van tijd en er zorgvuldig 
mee zijn omgegaan en daar zinnig gebruik 
van maken. Zulke mensen verdienen het 
dat zij daarom onderscheiden worden. Dat 
is niet de verdienste van één persoon, maar 

van vele generaties lang, die trots zijn op 
zo’n kerk.

De kerk is al eens eerder onderscheiden: 
zeventig jaar geleden heeft de 
kerkelijke overheid aan het gebouw om 
dezelfde redenen de erenaam ‘basiliek’ 
toegekend. Daarvan getuigen de beide 
onderscheidingstekens, die in de kerk te zien 
zijn: het rood-gele conopeum, links van het 
altaar in de torenkerk en het tintinnabulum 
(belletje) aan de linkerzijde van hetzelfde 
altaar. Eén van de parochianen heeft het idee 
opgevat om een wapen voor de basiliek aan 
te vragen. Daar komt veel voor kijken. Zo’n 
onderscheidingsteken als wapen kent vele 
bureaus. De belangrijkste in deze is wel de 
“Hoge Raad van Adel”. Dat is de instantie, 
die bepaalt of zo’n wapen toegekend mag 
worden en ook hoe het eruit zal zien. 
Uiteindelijk is daarop positief beslist. De 
gemeenschap rond de basiliek – en dat zijn 
allen, die er gebruik van maken, dit gebouw 
fi nancieel ondersteunen, het in stand 
houden, er met trots over spreken en wie en 
wat nog meer – mag deze onderscheiding 
zien als een bemoediging en waardering voor 
al het goede dat men aan elkaar geeft en 
waarbij dit gebouw en de boodschap die er 
verkondigd wordt een belangrijke rol speelt.

Bijna alle basilieken in Nederland – en er 
staan er twintig – hebben een wapen. In het 
bovenste gedeelte zijn gekruist het rood-gele 

conopeum en het tintinnabulum afgebeeld. 
Daaronder staan in rechterhelft van het 
wapen een verwijzing naar de gemeente 
Hulst en in de andere helft tekens, die 
met deze basiliek te maken heeft. Ook de 
kleuren, die erin gebruikt zijn, hebben hun 
specifi eke betekenis. Op zondag 3 juli zal 
Bisschop M. Muskens naar Hulst komen 
om tijdens de Eucharistieviering het wapen 
te onthullen en tevens de oorkonde, die 
daarbij hoort. Na de viering is er een koffi e-
ontmoeting in de basiliek. De gemeente 
Hulst heeft parkeerontheffi ng verleend tot 
13.00 uur. De defi nitieve plaatsen van de 
oorkonde en het wapen moeten nog bepaald 
worden. Zeker is dat ze een passende plaats 
krijgen in de basiliek.

Op deze zondag 3 juli geeft het VVV ’s 
middags om twee, drie en vier uur een 
kosteloze rondleiding in de basiliek van 
telkens een half uur. Tevens zal een DVD 
getoond worden van ongeveer 10 minuten 
over de laatste restauratie van de basiliek. 
Een werkgroep zal ook de zg. Cappa Magna 
opstellen. Dat is de mantel met paarse sleep, 
die de pastoor van een basiliek mag dragen 
tijdens bepaalde plechtigheden. Naast dit 
gewaad zullen er ook een aantal oude, 
niet meer te gebruiken kazuifels worden 
tentoongesteld en tevens een aantal nieuwe 
gewaden, die onlangs zijn aangeschaft en in 
gebruik genomen.

EEN  WAPEN  VOOR  DE  BASILIEK  HULST

VASTENACTIE 2005

LAAT ALLES 
WAT DOOD IS 

IN JEZELF VERRIJZEN
TOT NIEUW LEVEN.

Wie altijd over 
anderen klagen, 

die geven zelf vaak 
‘t meest te dragen. 
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VAN HET 
BESTUUR

IPV OOST ZEEUWS VLAANDEREN
CLUSTER OOST  Clinge • Graauw • Nieuw-Namen

Correctie op het artikel: Het eerste boek over graauw in het Paasnummer. Het gaat om de feestdatum. Deze is 11 september, niet 21 september 
zoals vermeld. Zie verder het programma JUBILEUMFEEST

Wenst u nog een jubileumboek te bestellen? Zie intekenformulier.

OPROEP!
Tot op heden neemt in onze parochie Julia 
Koster de taak van kosteres helemaal alleen 
voor haar rekening. Omdat niemand van 
ziekte gevrijwaard is en omdat ook een 
koster(es) wel eens een vrij weekendje wil 
om eventueel op vakantie te gaan, zijn wij 
op zoek naar een tweede koster(es) om dan 
eens in te vallen. Indien u hiervoor interesse 
hebt maar wel wat meer wilt weten over 
deze taak, kunt u gerust contact opnemen 
met iemand van het kerkbestuur via het 
telefoonnummer 0114-312230 of met 
Julia Koster zelf op het telefoonnummer 
0114-312772. Wij hopen dat we naast de 
vele vrijwillig(st)ers die onze parochie reeds 
telt, er toch nog iemand bereid is zich voor 
deze taak in te zetten. Alvast bedankt!

Kerkbestuur H. Henricus – Clinge.

De zonnebloem is een vereniging waar 
enthousiaste vrijwilligers zich inzetten voor 
een zorgzame samenleving in ons dorp. 
Wij zijn een onderdeel van een landelijke 
organisatie die als doel heeft het welzijn 
bevorderen bij langdurig lichamelijk 
zieken, gehandicapten, hulpbehoevende 
ouderen en eenzamen. Wij, als plaatselijke 
afdeling, gaan regelmatig op bezoek bij 
deze doelgroep en bezorgen hen om de 
drie maanden ons ‘zonnebloemblad’. Ook 
worden er winkeldagen georganiseerd, wordt 
er een bloemetje voor zieken en een attentie 
met kerstmis bezorgd en is er jaarlijks een 
ziekendag en een nieuwjaarsfeest. En niet te 
vergeten is er regionaal de vakantieweek en 
is er een theatershow of boottocht. Onze 
taak als vrijwilliger houdt in dat je een 
zekere verantwoordelijkheid hebt tegenover 
de gasten die je bezoekt; je kunt niet alle 
problemen van de mensen oplossen maar 
een luisterend oor, een leuke dag of een 
gezellige vakantieweek aanbieden doet 
heel veel. Kortom in de 25 jaar dat de 
zonnebloem – afdeling Clinge bestaat, 
is deze vereniging in ons dorp voor onze 
doelgroep niet meer weg te denken. 

In Clinge werd op 
1 april 1980 onze 
afdeling, behorend 
tot de regio Hulst, 
opgericht door Gerarda 
Lansu. Gerarda bezoekt 
ondanks haar hoge 
leeftijd nog regelmatig 

gasten uit onze vereniging. Momenteel 
bestaat de groep uit een dagelijks bestuur 
van 3 personen, zijn er 12 medewerksters 
actief en… is er voor het eerst in deze 25 
jaar een vaste mannelijke medewerker 
bijgekomen. Het is een fi jne groep om mee 

samen te werken; iedereen probeert naar 
eigen vermogen alles goed te laten verlopen. 
Ook de mannen (echtgenoten) dragen, als 
het moet, hun steentje bij. Dankzij al deze 
mensen hebben wij op 1 en 2 april ons 25 
jarig jubileum gevierd. Op de receptie van 
1 april kregen Gerarda Lansu, Annie van 
Putte, Ria Leeraert en Ria Smet een gouden 
speld uitgereikt door de afgevaardigde van 
de provincie, de heer van Dongen. Annie 
Vermeersen en Christian Willaert kregen een 
zilveren speld van de districtsafgevaardigde, 
de heer Dickens. De burgemeester, 
wethouder, vele plaatselijke verenigingen 
en vertegenwoordigers uit alle regio’s van de 

afdeling oud groot Hulst kwamen die avond 
met felicitaties. Zaterdag 2 april was de grote 
dag voor onze gasten. 

Het werd een zeer geslaagde feestelijke 
middag waar alle gasten van genoten 
hebben. Dat geeft ons een goed gevoel om 
zo verder te gaan. Ook u kunt ons helpen 
om dit mooie werk ook in de toekomst 
verder te zetten door lid van onze vereniging 
te worden. Hiervoor kunt u contact 
opnemen met één van onze medewerk(st)ers 
of telefonisch bij Yvonne Seghers op het 
nummer 0114-312915.

Voorzitster, Marleen Smet-van der Kelen

Er is besloten om in navolging van vele 
andere parochies tijdens de H. Mis op 
kermismaandag wel aparte intenties voor 
te lezen. U kunt dus vanaf dit jaar ook 
voor die Eucharistieviering, die plaatsvindt 
op maandag 18 juli a.s. om 9u30, een 
misintentie aanvragen. De overleden 
parochianen van het afgelopen jaar blijven 
wij zoals altijd speciaal herdenken met 
het uitreiken van een gedachtenisprentje. 
Wij hopen hierdoor aan de wens van vele 
parochianen te voldoen.

Namens het Kerkbestuur 
van de H. Henricusparochie in Clinge.

EUCHARISTIEVIERING 
OP KERMISMAANDAG

Clinge
ZONNEBLOEM CLINGE… 25 JAAR JONG!

HET EERSTE BOEK OVER DE PAROCHIE GRAAUW

Intekenformulier na 1 maart 2005 voor Graauw door de eeuwen, jubileumboek der parochie Graauw 1805-2005

Naam .........................................................................................................................................................................................................

Adres  ..........................................................Postcode en Plaats ................................................... Telefoon.................................................

Bestelt: … exemplaren à €21,- per stuk = totaal €…..

Bon afknippen en opsturen of inleveren bij Mw. Noëlla de Caluwé-van Heese, Irisstraat 5, 4569 BC  GRAAUW - Tel. 0114-63 55 20
(Betalen en afhalen bij voorkeur tijdens de feestdag, zondag 11 september 2005, die tevens de dag van publicatie is)

H. HENRICUS  - CLINGE
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ZONDAG 11 SEPTEMBER 2005

JUBILEUMFEEST 200 JAAR PAROCHIE GRAAUW 1805-2005

U wordt door het kerkbestuur uitgenodigd om met de bisschop en alle parochianen en oud-
parochianen mee te komen feesten op deze uitzonderlijke hoogtijdag te Graauw.

PROGRAMMA 

10.30-12.00 UUR
Plechtige mis met drie celebranten: bisschop Muskens van Breda, deken Van Hecke van 
Dekenaat Zeeland en pastoor Poppe met gezang van het koor en muziek van de fanfare 
“Nooit Gedacht” in de feestelijk versierde kerk van Heilige Maria Hemelvaart.

12.00-16.00 UUR
Aansluitend in het Gemeenschapshuis en de Sporthal:
Verkoop van het jubileumboek Graauw door de Eeuwen, geschreven door Jac. de Baar, Jan 
Olsen, Corine Kisling en Paul Verhuyck. Graauw door de Eeuwen, uitgegeven door het 
kerkbestuur, is het eerste boek over Graauw (271 bladzijden met honderden kleurenillustraties, 
hard-cover, oplage 800 exemplaren). Voor wie heeft vooringetekend: slechts €15,- Voor de 
anderen:  €21,- Wie die dag niet kan, kan het boek later ophalen en betalen bij supermarkt 
Van de Manacker, Dorpsstraat 53, Graauw (zondag en maandagmiddag gesloten).
Presentatie: Rond 12.30 uur wordt het boek kort voorgesteld door Paul Verhuyck. Andere 
sprekers zijn de burgemeester van Hulst en de deken van Zeeland.
Expositie: tevens een unieke tentoonstelling van speciale voorwerpen uit het kerkbezit en 
het kerkarchief, alsook van historisch fotomateriaal dat niet in het boek opgenomen kon 
worden. 

Iedereen krijgt gratis een kop koffi e met gebak, alsook 2 consumptiebonnen, bv. voor broodjes 
of drank. Voor de kinderen is er een kindermolen en een springkussen, met surveillance.

De middag wordt verder opgeluisterd door de fanfare “Nooit Gedacht”.

Op vrijdag 18 maart 2005 werden bij de 
kapel van O.L.V. van Hulsterloo aan de 
Veerstraat te Nieuw-Namen twee gebedstegels 
onthuld. De gebeden waren geschreven door 
J. Blommaert en J. van der Heijden, beiden 
geboren en getogen te Nieuw-Namen. Bij 
gelegenheid van deze onthulling hield J. 
de Baar een korte toespraak waarin hij de 
aanwezigen iets over de verspreiding en 
de betekenis van de verering van O.L.V. 
van Hulsterloo vertelde. Hij legde ook 
een verband tussen de twee gebeden en de 
verering van Maria te Hulsterloo. Hieronder 
volgt zijn bijdrage:

Even ten noorden van Brugge, net buiten 
Damme, stond in 1474 een kapel. Het was een 
Maria-oord. Binnenin was een perkamenten 
afl aatbrief opgespijkerd. Ieder die in deze 
kapel tot Maria bad en een geldelijke bijdrage 
voor het onderhoud en de versiering van de 
kapel gaf, kreeg een afl aat van 100 dagen. De 
kapel bestaat niet meer, maar de brief is goed 
bewaard gebleven en ligt in het stadsarchief 
van Brugge. De spijkergaten zijn duidelijk 
zichtbaar. Er is iets merkwaardigs met die 
brief. Er staat een tekst op in het Latijn en 
in het Middelnederlands. Boven de tekst 
staan bomen getekend. Die moeten een bos 
voorstellen. Maar alle takken staan kaal. Het 
achterliggende landschap is leeg en dor. In 
de eerste letter van de brief is een miniatuur 
getekend. Hierin zien we een jonge vrouw 
afgebeeld, die een kind op haar rechterarm 
draagt. Het is Maria, de moeder van Jezus. 
Deze afbeelding lijkt op een Maria, die door 
de Vlaamse schilder Petrus Christus op een 
schilderij is afgebeeld. Maria staat daarop in 

een boom, die helemaal kaal en dood lijkt. 
Ook zij draagt Jezus op haar rechterarm. 
De aandacht van de kijker wordt helemaal 
naar moeder en kind getrokken. Wat is nu 
de betekenis van Maria en kind, jong leven  
temidden van dorheid en kaalheid? Welnu, 
de middeleeuwer wilde blijkbaar laten zien 
dat het leven sterker is dan de dood. Jezus 
was de nieuwe jonge groene twijg aan de 
oude dorre stronk van Isaï (Jesse). En nu de 
lente is aangebroken, de natuur op springen 
staat, kunnen wij die middeleeuwse ideeën 
ook zelf invoelen en ervaren. Leven is sterker 
dan de dood. Elke lente opnieuw ervaart de 
natuurliefhebber dit. Voor een gelovige mens 
heeft dit beeld nog een diepere betekenis: 
het raakt aan het paasmysterie. Keren we 
nu terug naar die kapel bij Damme. Ze 
heette: Kapel van O.L.V. van Hulsterloo. 
Wat merkwaardig! O.L.V. van Hulsterloo 
werd toch op de Kapelleberg te Nieuw-
Namen vereerd? Zeker, maar het één sluit 
het ander niet uit! Er waren vroeger ook 
veel Lourdesgrotten, waarvan sommige zelf 
ook weer uitgroeiden tot bedevaartsoorden. 
De verering van Onze-Lieve-Vrouw van 
Hulsterloo moet zo beroemd en bekend zijn 
geweest dat ook elders kapellen voor haar 
werden gebouwd. De paters Norbertijnen 
hebben bij deze verspreiding een grote 
rol gespeeld. Begrijpelijk, want op de 
Kapelleberg te Nieuw-Namen leefden en 
werkten zij ook. Hier hadden zij eeuwenlang 
het authentieke Mariabeeldje ter verering 
in de kapel opgesteld. Na de sloop van de 
kapel in 1580 werd het beeldje door hen 
overgebracht naar hun refugehuis in Gent en 
weer later naar hun abdijkerk in Drongen. 

Daar is het nog steeds. De Norbertijnen 
hadden in Brugge de verering tot O.L.V. van 
Hulsterloo gestimuleerd. Er ontstond rond 
1350 een Broederschap, die haar naam droeg. 
Een enkele ledenlijst is bewaard gebleven. De 
oorsprong van de verering van O.L.V. van 
Hulsterloo lag met aan zekerheid grenzende 
waarschijnlijkheid op de grens van Nieuw-
Namen / Kieldrecht op en bij de Kapelleberg. 
Van heinde en ver trok men naar daar met 
vragen, met noden of om boete te doen. Er 
wordt beweerd in oude kronieken dat hier 
“vele schone mirakelen” zijn gebeurd. In 
onze moderne oren klinkt dat wat vreemd. 
Maar we mogen aannemen dat ongeveer 400 
jaar lang pelgrims naar hier trokken. Bidden 
en onderweg ontberingen lijden om fouten 
en tekorten of straffen uit te boeten waren 
daarbij voor hen belangrijke doelen. Enige 
tijd geleden kwamen ons een tweetal teksten 
onder ogen, die uitdrukking gaven aan die 
twee elementen: vol vertrouwen vragen, en de 
eigen kleinheid en beperktheid beseffen. Of 
anders en korter gezegd: bidden en boeten. 
De ene tekst is Algemeen Nederlands, en 
getuigt van eerbied en vertrouwen in Moeder 
Maria. Het gebed is geschreven door Pastor 
Jo van der Heyden. De andere tekst is volks, 
in het Kauterse dialect gesteld en getuigt 
oprecht van de menselijke kleinheid en 
onvolmaaktheid. Dat gebed is van Juliën 
Blommaert. Het leek ons een passend idee 
deze teksten bij de kapel van Hulsterloo aan 
te brengen.

Wij hopen, dat deze gebeden veel ‘gelezen’ 
mogen worden. De auteurs verdienen onze 
dank en waardering.

H. Henricus • Clinge

Diaconale groepen, parochies en pastores 
in het Bisdom Breda ontvingen enige tijd 
geleden een uitnodiging om kandidaten 
voor deze prijs voor te dragen. Onze 
plaatselijke parochiële caritas reageerde op 
deze uitnodiging en droeg de vrijwillige 
kerkhofgroep uit Clinge voor. Als aanbeveling 
werd het volgende geschreven: Het kerkhof 
in Clinge verkeerde in het verleden in slechte 
toestand. Een groep van 15 à 20 mensen 
heeft het op zich genomen om het kerkhof 
weer in goede staat terug te brengen. Paden, 
verharding en afrastering zijn aangelegd, 
onkruid is gewied etc. Een klus die 
maandelijks wordt bijgehouden, inmiddels 
al weer ruim tien jaar. Bijzonder aan deze 
activiteit is, dat mensen die niet meer in het 
arbeidsproces zijn opgenomen, toch deel 
uitmaken van een groep en zichzelf nuttig 
maken. Helaas werd onze kerkhofgroep niet 
tot winnaar aangewezen. Toch betekent deze 
inzending een waardering voor het vele werk 
dat zij maandelijks verzetten.

Daniël de Loos,
lid kerkbestuur - kerkhofzaken.

BISSCHOP ERNST 
PRIJS VOOR DIACONIE - 2004

ONZE-LIEVE-VROUW VAN HULSTERLOO NIEUW-NAMEN
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IPV OOST ZEEUWS VLAANDEREN
CLUSTER WEST Boschkapelle • Hengstdijk • Stoppeldijk

Achter in de parochiekerk van de H.H. 
Petus & Paulus in Vogelwaarde staat het 
beeld van deze heilige. Wie was deze heilige? 
Een jonge man zonder baard, gekleed in 
een Franciscaanse pij, in zijn rechterhand 
meestal een boek, waarop het christuskind 
staat of zit, met zijn linkerhand toont hij 
een lelietak. Het kan niet missen: u hebt 
te maken met een afbeelding van Antonius 
van Padua. Deze Antonius is in Lissabon 
geboren. Al op 15-jarige leeftijd wordt hij 
monnik. In 1220 gaat hij over naar de orde 
van Franciscanen om op zij verlangen als 
missionaris uitgezonden te worden naar 
Marokko. Om zijn zwakke gezondheid moet 
hij naar Potugal terugkeren, maar het schip 
waarmee hij reist wordt op stormachtige 
wijze naar Sicilie gedreven. En zo wordt 
Italie zijn nieuwe werkterrein. Hij verwerft 
naam door zijn redenaarstalent en trekt al 
predikend van plaats naar plaats. Reeds in 
1231 sterft hij in Padua, waar hij de laatste 
twee jaren van zijn leven verbleef. Antonius is 
patroon van Padua, zijn tong staat er in een 
gouden schrijn als relikwie tentoongesteld. 
Daar hij stierf in een geur van heiligheid, 
werd hij reeds in 1232 heilig verklaard. De 

titel “kerkleraar” liet echter 700 jaar op zich 
wachten, in 1945 verleende paus Pius  de 
twaalfde hem alsnog deze eer. Antonius van 
Padua wordt als helper aangeroepen om 
verloren voorwerpen terug te vinden. “Goede 
God, we danken U voor het brood door U 
aan ons gegeven. Hierin herkennen we hoe 
Jezus zich heeft willen geven voor het heil 
van alle mensen. In zijn ontmoeting met de 
vrouw aan de waterput (zie muurschildering 
in de kerk) heeft Hij ons laten zien, dat 
taboes kunnen worden doorbroken tot zegen 
van allen. Geef ons hoop en vertrouwen,dat 
in menselijke toenadering ogen open 
gaan en harten zich verwarmen. Leer ons 
ontvankelijk te zijn voor uw boodschap, dat 
we in geloof en vertrouwen op U mogen 
bouwen. Help ons respect op te brengen voor 
elkaar,ondanks onze verschillen, zodat niet 
angst en wantrouwen ons leven leiden, maar 
vredelievendheid en wederzijds begrip. Laat  
zo ware vrede groeien in onze omgeving, in 
ons land, parochies, in kerken en wereld,tot 
lof en eer van uw Naam en tot welzijn van 
alle mensen”.

R. Haerens

Pater Willie Weemaes heeft besloten, nu hij 
met emeritaat gegaan is, zich verdienstelijk 
te maken in Enschede en omgeving. 
Voor hij als pastor hier in Oost- Zeeuws 
Vlaanderen kwam werken, had hij er een 
missioneringstaak van jaren opzitten. Een 
missionaris van ongeveer dezelfde leeftijd 
is Cor Hooijmaijers, ook Pater. Marist, 
die in zijn jeugdjaren op het juvenaat in 
Hulst gestudeerd heeft, en uit die tijd nog 
goede kennissen heeft op Stoppeldijk. Deze 
missionaris is nu 71 en werkt nog steeds in 
de missie van de Salomon Eilanden. Hier 
komt hij aan het woord. 

ALLES WAT KLEIN EN FIJN IS, IS 
OOK VAAK BREEKBAAR Groeten uit de 
Salomon Eilanden! Ik ben nu weer een tijdje 
terug in de Missie van de verre Salomon 
Eilanden na mijn vakantie in Nederland. Ik 
hoorde vaak  “Waarom blijf je daar?” Is het 
nu onderhand niet eens tijd dat je wat uit 
komt rusten in Nederland na 43 jaar Missie?” 
Een begrijpelijke vraag. Maar ondanks al het 
verschrikkelijke van de ‘burgeroorlog’ van de 
laatste jaren, zijn er toch ook heel wat zaken 
die me als een magneet hier vast houden. 
Eén van deze ‘zaken’ zijn de ‘pikinini’ zoals 
kinderen hier genoemd worden. Toen ik 
in 1962 voor het eerst in de Missie kwam, 
had ik meelij met al die kindertjes die met 
blote buikjes en blote voetjes in het zand 
van het ‘strand’ voetbalden met een of 
ander vodje. Maar mijn ogen waren snel 

geopend. Wat een plezier dat die kinderen 
hadden! Duur speelgoed was niet nodig om 
ze zoet te houden. Ze plonsten in de rivier, 
zwaaiden op en neer met lianen en haalden 
allerlei onschuldig kattekwaad uit. En wat 
een pretoogjes! Op onze missieschool met 
meer dan 200 kinderen hadden we in onze 
‘sportzaal’ (de buitenlucht) maar twee ballen, 
een voor de meisjes en een voor de jongens. 
Dat was alles! En die ballen moesten nog in 
Australie gekocht worden. 

Ondertussen is er natuurlijk wel iets 
veranderd, vooral in de ‘hoofdstad’ Honiara. 
Maar de kinderen zijn nog steeds hetzelfde: 
enthousiast, levendig en met stralende ogen. 
Men zegt wel eens ‘het oog is de spiegel van 
de ziel’; nou, dan zit het bij die kinderen wel 
goed. Maar alles wat klein en fi jn is, is ook 
vaak breekbaar en gemakkelijk te verliezen. 
Onze ‘pikininis’ zijn ook vaak ziek met 
malaria, griep, longontsteking; deze drie 
ziektes gaan vaak samen met desastreuze 
gevolgen. Ze zijn ook blootgesteld aan allerlei 
invloeden, vooral in de hoofdstad. De band 
met de clan is nog steeds hecht, maar begint 
aan spankracht te verliezen. De clan die in 
het dorp de touwtjes strak in handen had 
en alles in het oog hield, is ver weg van het 
‘stadsleven’. En wanneer de kat weg is dansen 
de muizen op tafel! De school gaat hier meer 
en meer een zeer vooname rol spelen, omdat 
de ouders vaak niet weten wat ze met de 
kinderen aan moeten. Maar het probleem 

VASTENAKTIE 
VOGELWAARDE

Ook dit jaar is de Vastenaktie in 
Vogelwaarde weer succesvol verlopen. De 
leerlingen van basisschool groep 5 t/m 8 
“de Schakel” fi etsten een mooi bedrag 
bij elkaar. De lagere groepen deden dit 
via de bekende spaardoosjes en mini-
rommelmarkt. Hieronder het resultaat van 
de aktie in 2005. 

overzicht opbrengst van dit jaar 
fi ets-in   1.126,83
spaardoosjes   380,17 
vastenzakjes   1.669,02 
(hierbij inbegrepen 64,65 euro) 
kollekte (beide kerken)   180,00 
totaal   3.356,02
(opbrengst 2004 was  3.366,53) 

De “Werkgroep Vastenaktie Vogelwaarde” 
wil iedereen hartelijk bedanken die heeft 
meegewerkt aan het behalen van dit 
fantastische resultaat. 

“Werkgroep Vastenaktie Vogelwaarde” 

Deze werkgroep bestaat uit de volgende 
personen, 
Mevr. Rie Haers- van Gorp 
Mevr. Ria Jansen- Talboom 
Mevr. Marlies Everaert-van Damme 
Mevr. Carla Nicolaas-Kouijzer 
Mevr. Christian de Dijcker-Buysse 
Mevr. Nicole Dobbelaar-van Goethem 
Dhr. André de Schepper

ANTONIUS VAN PADUA

is schoolgeld! Zelfs voor de allerkleinsten 
die naar een ‘kindergarten’ gaan, moet er 
schoolgeld betaald worden. Daarbij komt 
nog de kosten van het schooluniform, een 
paar ‘centen’ om wat te eten en het busgeld. 
Maar geld is er vaak niet of niet voldoende. 
En zo vallen veel kinderen buiten de boot. 
Met alle gevolgen van dien. Want sommige 
van die fi jne kinderen van weleer zijn nu 
opgegroeid en zag ik tijdens de ‘burger 
oorlog’ voor me staan met het geweer in de 
aanslag en gekleed als Rambo, en hun ogen 
waren allerminst liefl ijk. Ze waren buiten 
de boot gevallen; hadden geen school gehad 
en hun enige keuze om ‘iets te zijn’ in deze 
harde wereld was geweld. Schoolgeld, hoe 
prozaisch het ook moge klinken, is de sleutel 
die de toekomst van een kind kan bepalen 
Veel schoolkinderen hebben geen of weinig 
ontbijt en meestal ook geen lunch. Men kan 
zich dit in Nederland vaak niet voorstellen, 
maar Nederland is wel een heel bevoorrecht 
landje. Ik denk nog steeds met plezier terug 
aan mijn vakantie in Nederland en aan de 
warme ontvangst. God Bless!

Pater Cor Hooijmaijers. Marist.

GROETEN UIT DE SALOMON EILANDEN
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De vakantie breekt aan, velen reizen weer 
naar een ander of buitenland. Er zijn landen, 
zoals Frankrijk, die rijk bedeeld zijn met 
kerken en kapellen. Toeristen die thuis alleen 
op vier wielen een kerk plegen te bezoeken 
(doop, huwelijk en uitvaart) kunnen in de 
vakantie de verleiding niet weerstaan deze 
heilige plekken met  een bezoek te vereren. 
Hun reisgids vermeldt immers dat het 
gebouw een bezoek waard is vanwege een of 
ander kunstwerk of interessante architectuur. 
Vooral de wat grotere en beroemde kerken 
weten door al die toeristen vaak niet zeker 
meer of ze dood zijn of nog leven. Zijn ze een 
museum geworden,waarvoor je entree moet 
betalen om te mogen kijken naar relieken van 
het verzonken geloof? Maar dan wordt soms 
ineens  het museum weer liturgisch en ritueel 
in gebruik genomen. Voor het middenpad 
verschijnt een bord: ”Tijdens de mis niet 
rondlopen!“ Bij grote Italiaanse kerken staan 
soms bij de ingang wachters op een verhoog, 
die met een stok de in hun ogen onzedig 
gekleden aanwijzen en vervolgens wijzen op
een bord: “Passende kleding verplicht”. 
Museum of kerk? De koster spant een 
koord,omdat er in het middenschip wat 
gevierd gaat worden:het museum wordt een 
heilige ruimte.

Kaarsjes branden
In veel van die kerken kun je voor een luttel 
bedrag een kaarsje branden. Wat bedoelen 
mensen daarmee? Ik vermoed dat het voor 
velen zelf niet geheel duidelijk is. Een vaag 
religieus gevoel? Als ze zich al van hun 
motief bewust zijn, is het heel  moeilijk voor 
dergelijke gevoelens woorden te vinden. 
Sommige pastores hebben begrepen dat men 
wellicht gebaat is met wat hulp. Ze maakten 
een tekst , waarin de gedachte voorkomt dat je 
als je weer verder reist,iets van jezelf achterlaat 
met lichtende vlammetjes. Dat laatste vindt 
ik vooral voor pelgrims een schone gedachte. 
Eens nam ik zo’n papier mee. Hieronder 
geef ik daarvan een eigenzinnige vertaling. 
Misschien heeft u er wat aan, wanneer u 
op vakantie de neiging krijgt een kaarsje te 
branden.

Eeuwige,

Laat deze brandende kaars een licht zijn,
waarmee u mij zicht geeft op mijn keuzen en 
problemen
Laat hij een Vuur zijn, waarmee u in 
mij verbrandt alle egoisme, hoogmoed en  
onoprechtheid.
Laat hij een Vlam zijn, waarmee u mijn hart 
verwarmt en aanzet lief te hebben.
Eeuwige, ik kan niet zo lang hier blijven.
Deze brandende kaars laat ik achter
als een stukje van mijzelf, dat naar u verlangt; 
als een teken van een mens(of Naam)
die ik u in herinnering breng. 
Laat mijn verlangen niet verloren gaan
in de drukte van deze dag.

Ik wens u allen een goede vakantie toe en 
gezond weer thuis

R.Haerens

vice-voorzitter personele unie 
van de parochies H. Gerulphus 
en H.H. Petrus & Paulus.

Het is weer zover. 25 en 26 juni a.s. 
Midzomerfeest. Ook dit jaar zijn we er 
weer in geslaagd om een voor iedereen 
aantrekkelijk programma te maken. Op 
zaterdam om 10.00 uur wordt het twaalfde 
midzomerfeest geopend met een grote 
rommelmarkt. Op straat  staan er zo’n 30 
kramen waar van alles te koop en te bekijken 
is. In de kerk een enorme boekenmarkt. In 
de kerk zijn ook de schilderijen “De vier 
jaargetijden” te bewonderen. Mevrouw 
Heijens uit Lamswaarde heeft deze voor 
de expositie beschikbaar gesteld. Buiten 
op straat is er een truckshow. Er wordt een 
wedstrijd gehouden voor de verkeizing van 
de sterkste man van Hengstdijk. 

Natuurlijk is er het bekende 
minivoetbaltoernooi en het
rad van fortuin draait weer 
volop. De kinderen kunnen 
meedoen aan allerlei spelen 
en voor de kleintjes is er 
een draaimolen. Aan de 
inwendige mens wordt ook 
gedacht in de vorm van 
wafels etc. Mensen die een 
duik willen wagen kunnen 
dit doen onder deskundige 
leiding in een duikcontainer 
met glazen wand. 

Zaterdagavond is er een 
barbecue (inschrijven voor 
15 juni) met daarna een 
groot truckersfeest. Iedereen 
is welkom. Entree gratis. 
In cafe La Bamba is er van 
19.00 tot 22.00 uur disco 
voor de kinderen en voor 
de grotere jeugd de hele 
avond zomerdisco. Op 
zondagmorgen in cafe Het 
Jagershuis een Engels ontbijt 
(reserveren). Zondagmiddag 
schieting en gaaibollen voor 

het kampioenschap van Hengstdijk. Ook is 
er dan een sponsorloop door de kinderen. In 
de loop van de middag is er ook de trekking 
van de loterij. 

U ziet voor elk wat wils. Dit mede dankzij 
de hulp van zo’n 60 vrijwilligers van binnen 
en buiten Hengstdijk. De totale opbrengst 
is voor het onderhoud van onze kerk. Wij 
zijn alle vrijwilligers en niet te vergeten onze 
sponsors weer zeer veel dank verschuldigd 
en hopen dan ook op een druk en geslaagd 
midzomerfeest.

Het Midzomerfeestcomite.

Bijna 25 jaar heeft Peter Colpaart op uw 
verzoek een uitvaart geregeld. Hij heeft te 
kennen gegeven dat hij hiermee wil stoppen. 
Het bestuur vindt dit heel jammer, maar kan 
wel begrip opbrengen voor zijn besluit. Peter, 
vanaf deze plaats hartelijk dank voor je inzet, 
we zullen je werk missen. U zult begrijpen 
dat er nu bij overlijden wat gaat veranderen 
in onze parochie. Wanneer u verzekerd bent, 
verandert er niets. Wanneer u niet verzekerd 
bent bij een begrafenismaatschappij, dient 
u bij overlijden contact op te nemen met 
een uitvaartonderneming, die voor u alles 
omtrent de uitvaart zal regelen. U kunt deze 
vinden in de Gouden gids.
 
Wij hebben nog wel een probleem voor 
het grafdelven. Na informatie bij enkele 
bedrijven, blijkt ons kerkhof te compact voor 

een minigraver, zodat het graven van het graf 
met de hand moet gebeuren. Het kerkbestuur 
doet er alles aan om in de toekomst te kunnen 
laten graven, maar tot zolang zoeken wij 
mensen die tegen vergoeding bereid zijn dit 
te doen. U kunt zich opgeven via een briefje 
in het kantoor, of bij een van de leden van 
het kerkbestuur.

Ons kerkbestuur bestaat uit: 
v.voorz. M. Prince
penningmeester L. Verschueren
secretaresse I. Kerckhaert
Lid M. van Stevendaal en A. Dophemont

Wij hopen op een goede reactie en wensen 
u alle goeds.
 
Het bestuur.

Kerken Kijken

VAN DE BESTUURSTAFEL VAN DE PAROCHIE HENGSTDIJK

MIDZOMERFEEST HENGSTDIJK
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HET ANGELUS

‘Het Angelus 
klept in de verte 
met tonen zo 
zuiver en hel, 
De grootmoeder 
knielt op den 
drempel, de 
kinderen zij 
staken hun spel.’

Wie kent nog dit 
liedje van lang geleden, over de kerkklok, 
die ‘s middags om 12 uur  aangaf dat het 
even tijd was voor een werkonderbreking, 
voor een kort gebed. In onze parochie is dit 
mooie gebruik onlangs in ere hersteld. Iedere 
middag om 12 uur kunt u bij ons voortaan 
het Angelus horen luiden. Wij brengen dit 
speciaal onder uw aandacht, omdat gebleken 
is dat hieromtrent enige verwarring is 
ontstaan. Bij het horen van de Angelus-klok 
wordt soms nog ten onrechte gedacht dat er 
iemand uit de parochie is overleden.

Het luiden van de kerkklok bij een overlijden 
vindt in onze parochie echter plaats om 
9 uur ‘s morgens of om 6 uur ‘s avonds, 
afhankelijk van het tijdstip van melding. 
Bovendien is de manier waarop dan wordt 
geluid heel verschillend. Wij hopen dat dit 
misverstand hiermee is opgehelderd en dat u 
met plezier en misschien met enige nostalgie 
de Angelus-klanken over u heen laat komen. 
En wie weet inspireert het u andermaal tot 
een kort gebed. 

(H.H. Philippus en Jacobuskerk 
te Koewacht)

IPV OOST ZEEUWS VLAANDEREN
CLUSTER ZUID Heikant • Koewacht • St. Jansteen

De dag na Hemelvaart is het in de parochie 
Koewacht altijd de dag van de vrijwilligers. 
Dan gaan wij met de vrijwilligers een dagje 
uit, als waardering voor het vele werk dat zij 
jaarlijks doen. Het is altijd een hele klus om 
uit te zoeken waar we naar toe gaan, maar 
in samenwerking met BOEHLE REIZEN 
komen we er altijd uit. Dit jaar hadden we 
gekozen voor Den Haag en Scheveningen. 
Het vertrek op het kerkplein was afgesproken 
om 8 uur en doordat Koewacht weer ‘bij de 
tijd is’ kon de bus om 8 u vertrekken. Ook 
nu hadden wij weer een volle bus en tussen 
al die vrijwilligers zat Pater Reurs wat door 
vrijwilligers en parochiebestuur als zeer 
positief is ervaren. Na iedereen te hebben 
verwelkomd, zat de gezelligheid er al vlug in. 
De eerste stop was in H.I Ambacht. De koffi e 
met gebak werd door iedereen met smaak 
gebruikt. Na de stop reden we door naar Den 
Haag waar we om 11 u werden verwacht op 
het Centraal Station. De heenreis was soepel 
verlopen maar op het station moesten we 
toch even wachten omdat de gids er nog niet 
was. Na een telefoontje van buschaufeusse 
Nicoline bleek dat de gids vast stond in de 
fi le. Na een kwartiertje konden we toch 
vertrekken. Nu was ik nog nooit in den 
Haag geweest, maar ik vind het een mooie 
en historische stad. We zijn o.a voorbij het 
eerste huis van prins Willem Alexander 
en Prinses Maxima gereden en voorbij het 
woonpaleis van onze Koningin. De gids 
vertelde alles op een leuke manier, Zij was wel 
erg onder de indruk van de naam Koewacht 
en wilde graag weten waar het lag. Er werd 
dan ook een wegenkaart bij genomen om het 

even aan te wijzen. Na de rondrit waar we 
nog meer hebben gezien, werden we afgezet 
op de boulevard van Scheveningen. Daar 
gebruikten we op het uiterste puntje van de 
pier een broodmaaltijd. Na de lunch gingen 
we naar Sea Life.  Sea Life is gelegen aan de 
boulevard, Je kunt daar vissen bewonderen 
uit de Noordzee maar ook uit tropisch zeeën 
en de Amazone rivier. Het was heel indruk- 
wekkend om van zo dichtbij de vissen en 
andere onderwater dieren te zien. Voor 
sommige mensen was het er te donker en te 
benauwd, de luchtvochtigheid is er ook erg 
hoog. 

Na het bezoek was iedereen vrij om te gaan 
en te staan waar men wilde. Het weer werkte 
mee, het was zonnig en droog. De meesten 
verspreidden zich over de boulevard. Vanaf 
de boulevard kon je de zandsculpturen zien. 
Deze hadden sommigen van ons al op TV 
gezien. Rond kwart voor vijf wandelden we 
richting de bus. Bijna iedereen was op tijd. 
Om iets over vijf uur vertrokken we dan 
ook uit Scheveningen. We werden om half 
zeven in Lage Zwaluwe verwacht waar we 
in restaurant “de Witte Zwaan” het diner 
gebruikten. Na op ons gemak te hebben 
gegeten ging iedereen weer naar de bus en 
vertrokken we richting Koewacht. Rond tien 
uur waren we op het kerkplein. Het was een 
geslaagde dag. Vrijwilligers bedankt voor 
jullie inzet het afgelopen jaar en ik hoop 
jullie volgend jaar op onze reis weer te mogen 
begroeten.

Emmy van Remoortele

OPROEP 

Vrijwilligers gevraagd om het team 
van kerkwerksters te versterken. Om 
allerlei verklaarbare redenen is het 
vrijwilligersbestand om de kerk schoon 
te houden teruggelopen. Daarom deze 
oproep.
 
Er word gewerkt op een dinsdagmorgen 
of eventueel een dinsdagmiddag. Een 
groep van vier dames doen allerlei 
werkzaamheden. Na afl oop of tussendoor 
wordt er een kopje koffi e gedronken. Er is 
een roulatie systeem, zodat men maar een 
morgen of middag (+/- 2 uurtjes) per vier 
weken aan de beurt is. Help onze Kerk 
schoon te houden.
 
Voor inlichtingen of opgave gelieve contact 
op te nemen met Maria van den Bergen-de 
Gronckel
Kerklaan 37, Koewacht
Tel. 0114-361337

Voor ons ka-
tholieken is de 
meimaand de 
maand waarin 
wij de Heilige 
Maagd Maria, 
de Moeder van 
Jezus Christus, 
extra vereren. 

In ons kerkgebouw wordt elk jaar aan het 
begin van de meimaand  het Mariabeeld van 
haar vertrouwde plek gehaald en krijgt zij 
een ereplaats vooraan naast het altaar. Onze 
vrijwilligers zetten er mooie bloemen en 
kaarsen bij. Aan het einde van elke viering 
zingt ons Ceciliakoor een prachtig Marialied.

In Koewacht hebben wij evenwel ook nog 
ons Mariakapelletje aan Het Zand. Het is 
na de oorlog gebouwd. Nadat het jarenlang 
door de schoonouders van onze oud-kos-

teres Anna Suy-d’Hooghe werd verzorgd, 
doet zij dit inmiddels alweer meer dan veer-
tig jaar. Dit jaar heeft zij assistentie gekre-
gen van Jozef de Meester, want Anna wordt 
ook een dagje ouder. Het tuintje rondom 
het kapelletje ziet er keurig uit en in de 
bloembakken staan mooie zomerbloemen.

Sinds tien jaar wordt in de meimaand elke 
woensdagavond om 19.00 uur de rozen-
krans gebeden onder leiding van Piet Apers. 
Na het rozenkransgebed zingt het senio-
renkoor enkele Marialiederen, die door 
alle aanwezigen worden meegezongen. 
Iedereen is bij deze bijeenkomsten van 
harte welkom. Misschien leuk om te ver-
melden: de oudste aanwezige op één van deze 
bijeenkomsten was 96 jaar, de jongste 53.
Het is een mooie traditie die wij zeker in ere 
moeten zien te houden.

JAARLIJKSE REIS VOOR DE VRIJWILLIGERS

Koewacht

MEIMAAND MARIAMAAND
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Het wordt hoog tijd voor een stukje over 
Heikant. Er wordt niet alleen gemopperd op 
ons dorp als er niets in staat over Heikant, 
maar ook de mensen buiten Heikant  blijken 
slecht op de hoogte over de Heikantse 
situatie. Bij het 60-jarig jubileum van pater 
Pirenne vroeg iemand uit het Land van 
Hulst aan mij of “die kerk van Heikant nog 
steeds in gebruik was als kerk”! Tijd dus voor 
enige toelichting, met name voor de lezers 
van buiten “den Heikant”. Een jaar of zes 
geleden was ook in Heikant het moment 
genaderd dat de kerk aan groot onderhoud 
toe was, terwijl de parochiefi nancien 
belabberd waren. Als er niets veranderde, 
en we zouden blijven interen, dan zou de 
parochie Heikant na een jaar 
of zes failliet zijn. Er zijn toen 
inderdaad plannen geweest 
om de kerk van Heikant af 
te stoten. We kunnen dat 
het Kerkbestuur niet kwalijk 
nemen, hun oproepen aan de 
mensen om beter over de brug 
te komen haalden niets uit. 
Overigens heeft de parochie 
Heikant één kerkbestuur 
samen met St Jansteen, terwijl 
de parochies verder fi nancieel 
volledig zelfstandig zijn. Toen 
het “vijf voor twaalf ” was, en 
het kerkbestuur de bevolking 
in ’t Heike informeerde over 
hun plannen, zijn er toch 
een stuk op tien parochianen 
opgestaan die zich bereid 
verklaarden om een alles-
of-niets poging te wagen 
om de kerk te redden. Deze 
mensen hebben de koppen 
bij elkaar gestoken en een 
soort reddingsplan gemaakt. 
Overigens is sinds 1998 de kerk 
van Heikant door de minister 
erkend als Rijksmonument. 
Maar dat betekent niet dat 
de rijksoverheid taken van de eigenaar 
overneemt, of zomaar met geld over de brug 
komt. Kern van het plan is dat de kerk van 
Heikant behouden dient te blijven, niet 
alleen als een monument, maar ook als 
parochiekerk voor de Heikantenaren. En 
waarom dan wel? Ten eerste omdat er nog 
voldoende leven in de parochie Heikant zit 
volgens de werkgroep, en men denkt dat er 
ook in de toekomst behoefte in Heikant zal 
zijn aan een geschikte ruimte voor bezinning 
en viering. En ten tweede, omdat de kerk van 
Heikant bij uitstek geschikt is voor het doel 
waarvoor ze is gebouwd, nl. als kerkgebouw. 
Het is een ruime, open ruimte, prima 
geschikt voor allerlei mogelijke erediensten. 
En het gebouw is robuust, en in principe 
niet bijzonder onderhoudsgevoelig! Het 
kerkbestuur had terecht als eis gesteld dat 
de parochie Heikant alleen maar toekomst 
zou hebben als alles goed functioneerde, 

dus niet alleen de Actie Kerkbalans, maar 
ook de overige zaken moesten in orde zijn. 
Er moesten dus ook voldoende vrijwilligers 
zijn op alle fronten. En anders zou er zeker 
geen geld gestoken worden in opknappen 
van de kerk. (Dat zou ook het Bisdom niet 
goed vinden.) De werkgroep heeft allereerst 
een plan opgesteld dat zou moeten leiden tot 
een parochie die vitaal is, inclusief een kerk 
die volledig gerestaureerd is. Het eerste jaar 
is er niet alleen vergaderd, maar men heeft 
ook een twintigtal vrijwilligers gevonden die 
bereid waren de brief van de Actie Kerkbalans 
persoonlijk af te geven bij de mensen. Deze 
persoonlijke benadering, samen met extra 
publiciteit, heeft geleid tot een aanzienlijk 

hogere opbrengst van de Actie Kerkbalans, 
niet alleen het eerste jaar, maar ook de 
jaren daarna. Waarschijnlijk hebben ook de 
nieuwsbrieven die de werkgroep periodiek 
uitgeeft aanzienlijk bijgedragen om de 
betrokkenheid bij de kerk te vergroten. De 
saamhorigheid op een dorp geeft iets extra’s, 
men beseft daar dat elke voorzienig er een 
is die behouden dient te blijven! De diverse 
activiteiten van de werkgroep, de publiciteit, 
het plan van aanpak, en vooral het fi nanciele 
resultaat van de actie kerkbalans, heeft 
uiteindelijk het kerkbestuur er van overtuigd 
dat de parochie Heikant goed bezig is en 
zeker nog een toekomst heeft. 

Uiteraard is nog niet alles zoals we het 
zouden willen. De werkgroep, inmiddels 
ondergebracht bij een stichting, heeft zelf 
een steunconstructie aangebracht aan de 
kolommen in het westraam, en het KB heeft 

inmiddels de kerk waterdicht laten maken, 
maar algehele restauratie van de Heikanse 
kerk lijkt verder weg dan ooit. Het lijkt er op 
dat wanneer een kerk niet meer met instorten 
wordt bedreigd, deze automatisch verder 
naar achter opschuift op de prioriteitenlijst! 
Misschien begrijpelijk dat urgentere zaken 
voorgaan, maar voor ons is het wel jammer. 
We zijn er van overtuigd dat wanneer de 
overheden over de brug zouden komen met 
restauratiesubsidies, wij ook in Heikant best 
in staat zijn om het laatste gat te dichten. 
We laten ons op Heikant echter niet meer 
door dit soort zaken of door pastorale of 
bestuurlijke perikelen uit het veld slaan. We 
gaan samen met het kerkbestuur gewoon 

door, samen blijven we de 
schouders er onder zetten. 
En natuurlijk zouden we ook 
in Heikant liever zien dat er 
wat meer mensen in de kerk 
zitten op zondagmorgen om 
9.00 uur, maar we hebben wel 
gemerkt dat kerkbezoek niet 
alles zegt. Bovendien loopt 
het kerkbezoek in Heikant al 
een aantal jaren niet verder 
terug. En we hebben een 
klein maar fi jn zangkoor, met 
een deskundige dirigente, 
maar versterking is van harte 
welkom! Het blijft jaarlijks 
een opgave om ook de nieuwe 
Heikantenaren,en die zijn er 
nogal wat, warm te maken 
voor onze zaak. De werkgroep 
had een hele klus op de 
schouders genomen, maar 
deed dit in de overtuiging 
dat de bevolking achter haar 
zou staan. Een voorbeeld in 
de begintijd was voor ons de 
parochie Hengstdijk, die een 
stuk kleiner is dan Heikant, 
maar die als een van de eerste 
parochies in de regio er in 

slaagde het verval van de parochiekerk te 
keren, en er zelfs een dorpsfeest aan over hield. 
Inmiddels werken in Heikant de werkgroep 
en het Kerkbestuur al weer vele jaren nauw 
samen. De werkgroep probeert die zaken te 
doen waar het kerkbestuur om begrijpelijke 
redenen niet aan toe komt. En ze praat mee 
en denkt mee met het Kerkbestuur. De 
gemeente heeft ook bij ons het onderhoud 
van de toren overgenomen, en binnenkort 
wordt de toren in de schijnwerpers gezet.  Elk 
jaar is er tijdens de Stuikersfeesten van alles te 
doen in de kerk, zoals een tentoonstelling en 
een boekenmarkt. En in oktober worden er 
mosselen gegeten ten bate van de Stichting.  
Het is dus zeker niet allemaal kommer en 
kwel. Werken voor de parochie is niet alleen 
dankbaar werk, maar het is soms ook heel erg 
leuk om iets te kunnen doen voor de kerk 
op Heikant.  Karel Martinet secr. van de 
werkgroep en de stichting  

HOE STAAT DE HEIKANTSE KERK 
ER EIGENLIJK VOOR?



18 - Kerkkoerier

Begrafenissen 
en Crematies

J A I M I E  WA E M

Willemstraat 10 - 4568 BB  Nieuw-Namen 
- Tel. 0114-345695 b.g.g.: 0114-345294

...uitvaartzorg en -verzekeringen
vanuit één gedachte; de uwe...
Bij Monuta verzorgen we een uitvaart met alle begrip voor uw 

verdriet, met gepaste aandacht voor uw zorgen en een open oor 

voor uw wensen. Dat is het Monuta onderscheid in uitvaartzorg 

en -verzekeringen. Vertrouw op Monuta. Persoonlijke zorg én 

een brede schouder: van mens tot mens.

Uitvaartzorg en -verzekeringen
We kennen elkaar

Terneuzen, Monuta, Rooseveltlaan 6, Tel: (0115) 61 28 81
Oostburg, Monuta Haerens, Oudestad 23, Tel: (0117) 45 23 09

Meer informatie? Bel gratis 0800-0033
of kijk op www.monuta.nl

R.K.S.G. VOOR 
GYNMASIUM - ATHENEUM

HAVO - VMBO - LWOO

POSTBUS 32 - 4560 AA  HULST

Tandprothetische praktijk H. van Hoorde-Broekaart
Kunstgebitten en Herstelligsservice

voor ziekenfonds en particulier

Oranje Bolwerk 1a  4561 GA  Hulst - 0114-312870
www.vanhoorde.ws

Lid Organisatie van Nederlandse Tandprothetici

WOONSTICHTING 
HULST

Voor het huren van een:
-  eengezinswoning
-  bejaardenwoning
-  appartement
-  seniorenwoning
 in de kern Hulst

e-mail: info@wshulst.nl
Godsplein 23
Postbus 147
4560 AC  Hulst
Tel. (0114) 37 25 25
Fax (0114) 37 25 26

Kantoor geopend:
maandag t/m donderdag:
9.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-12.00 uur

doet meer!
Naast de wekelijkse uitgave van ons huis-aan-huis blad 
verzorgen wij ook het totale grafische traject van de Kerkkoerier.

U kunt bij Streekbeeld ook terecht voor al uw drukwerk.

Postbus 61 Wilhelminalaan 7
4550 AB  Sas van Gent Sas van Gent

e-mail: redactie@streekbeeld.nl

Tel. 0115-649800  Fax 0115-649801

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

Sikkens   Flexa Fa. A.P. Kuijcks & Zn.
Schildersbedrijf - Behang en Verfspeciaalzaak

Schuttershof 11 - Hulst - Tel. 0114-313200
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In de parochie St. Jansteen zijn dertig 
werkgroepen actief. Gemiddeld schommelt 
het aantal vrijwilligers in de parochie rond 
de honderd en dertig personen. Velen ervan 
zijn bij meerdere werkgroepen betrokken 
en komen elkaar in wisselend verband 
tegen. Samenwerkingen zijn er in vele 
vormen. Maandelijks werkt men in de 
parochie Heikant samen met de werkgroep 
uit St. Jansteen voor het verzorgen van de 
weekeindliturgie. Wat eenmaliger is de 
samenwerking van de parochies Koewacht, 
Heikant en St. Jansteen met betrekking tot 
het invullen van de weekeindliturgie in de 
zomerperiode. Defi nitieve afspraken hierover 
worden via de gebruikelijke mededelingen 

toegelicht.
 
De plaatselijke werkgroep 
Zonnebloem, en de 
werkgroepen gezinsviering en 
weekeindvieringen verzorgen 
in het tweede weekeind 
van september samen een 
liturgie, waarin de zieken 
extra aandacht krijgen. 
Op de eerste bijeenkomst 
al hebben die groepen 
elkaar gevonden in thema 

en structuur. 
Het is heel 

bijzonder 
dat vier 
maanden

voor een weekeindviering, van net een 
uur, drie werkgroepen elkaar vinden en 
die viering als een gezamenlijk project 
voorbereiden. Daarnaast heeft het koor 
medewerking toegezegd en zal ook in de 
parochie Heikant ruimte gemaakt worden 
voor deze viering, eventueel aangepast aan de 
eigen mogelijkheden. Dat is geen verspilling 
van kostbare vrijwilligerstijd. Deze manier 
van werken is wederzijds verrijkend, want er 
is aandacht voor alle betrokkenen: zieken en 
gezonden, jongeren en volwassenen. Samen 
vormen wij de kerk. 

Vanaf enkele jaren geleden tot nu toe zijn 
kerkbestuur en caritasbestuur ingrijpend  
veranderd. Mensen die er vele jaren hun beste 
krachten hebben gegeven zijn gewisseld voor 
verse krachten met nieuwe ideeën. De oude 
garde wordt dank gezegd voor de inzet en de 
huidige bestuurders wensen we veel wijsheid 
en moed toe om het werk te doen. Bijgaand 
volgen samenstelling en taakverdeling van 
caritasbestuur en kerkbestuur. 

Caritasbestuur St. Jansteen / Heikant
Paul Prince: Voorzitter   
Jet Verdurmen-de Kort: Secretaris  
Gerard Van Acker: Penningmeester 
Ingrid Pauwels-de Brouwer 
Marie-Louise Verhagen-Kerckhaert 
Nard  Willaert  
Rudi Woital 

Kerkbestuur St. Jansteen / Heikant
Pater Walter Poppe: Voorzitter
Henk Willaert: 
Vice Voorzitter, Bestuurslid IPV, Beheerder 
begraafplaats Heikant, Plaatsvervangend 

beheerder begraafplaats St. Jansteen, Back-up 
bouwzaken, Contactpersoon Kerkkoerier, IPV 
website, RLO/Parochieagenda, parochiegids.
Jack Bekkers: 
Secretaris, Vertegenwoordiger algemene 
ledenvergadering IPV voor Heikant.
Jacques Smulders: 
Bouwzaken/gebouwen, Contactpersoon 
Stichting Heikant, Beheer kunstpatrimonium, 
Plaatsvervangend vertegenwoordiger algemene 
ledenvergadering IPV voor St. Jansteen. 
Jos van Damme: 
Vertegenwoordiging IPV Heikant, 
Coördinator actie Kerkbalans Heikant, 
Plaatsvervangend vertegenwoordiger algemene 
ledenvergadering IPV voor Heikant.
Guus Pleunis: 
Fondswerving herstel kerk St. Jansteen, 
Contactpersoon vrijwilligers, Plaatsvervangend 
vertegenwoordiger algemene ledenvergadering 
IPV voor St. Jansteen.
Frans Colman: 
Penningmeester, Pacht, jacht- en grondzaken, 
Coördinator actie Kerkbalans St. Jansteen, 
Ondersteuning parochieadministratie.

Bijzondere functies
Hilaire Wöginger is bij het Bisdom aangemeld 
als beheerder van de begraafplaats op St. 
Jansteen en van de parochieadministratie. Per 
1 juli heeft Henny de Bruin na een periode 
van elf jaar eervol ontslag gekregen van 
het kerkbestuur. Zijn taak was ondermeer 
penningmeester. Hij blijft verbonden aan het 
kerkbestuur als adviseur. Henny, nogmaals 
bedankt voor je inzet.

Omer Calle.

WERK AAN DE WINKEL VAN DE PAROCHIE ST. JANSTEEN

IPV OOST ZEEUWS VLAANDEREN
VERVOLG CLUSTER ZUID

ALGEMEEN

N.a.v. een artikel in een nederlandse krant over 
armoede en de kerk  mijn gedachten hierover.

Nuchter geredeneerd zeggen wij: in nood 
leert men bidden, maar in dit geval jaagt 
deze regering de mensen de kerk in. Wij, de 
oudere generatie hebben geleerd wat het wil 
zeggen om te delen met elkaar. De Tweede 
Wereldoorlog was niet niks. We hebben 
daaruit wel wat geleerd. Gelukkig zijn de 
tijden veranderd, maar dit houdt ook in dat 
de generatie na ons het vrij gemakkelijk heeft  
gehad qua opleiding, inkomen, ontspanning 
etc. Hou me ten goede: niet qua werkdruk, 
eisen aan hun opleiding etc. De drang 
naar geloven, wat voor elkaar overhebben, 
kortom er zijn voor elkaar is niet meer zo 
vanzelfsprekend. Deze regering en ook in 
mindere mate de vorige regeringen hebben 

ons zogenaamd zelfstandig gemaakt. Kom 
op voor jezelf. Een ding vergeten en vergaten 
deze regeringen: alleen ben je niets. We 
kunnen niet zonder elkaar.

Hopelijk zal deze generatie dit nog eens 
beseffen. Voor de mensen die toch al niets 
hebben wordt het alleen maar moelijker en 
gaan wel nadenken of dit het nu is waar 
hun ouders voor hebben gevochten. Sociaal 
gevoel, saamhorigheid. En waar vind je die 
nog. Juist in de kerk. De plaats waar je rust 
vindt in dit jachtige leven en medeleven.

Dit waren wat gedachten waar ik mee 
rondliep. Dus heb ik ze maar op papier 
gezet.

Liesbeth

Om mensen te veranderen 

moet je ze liefhebben.

Je invloed gaat niet verder 

dan je liefde

Een dag 
niet gelachen

is een dag 
niet geleefd.
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Op woensdag 4 mei ging een langgekoesterde 
wens in vervulling; de plaats te bezoeken 
waar de paus resideert boven het grootste, 
het meest pompeuze en meest fotogenieke 
forum, het St. Pietersplein. Na een vroeg 
vertrek vanaf kerk Lamswaarde met de 
touringcar van Brabant Expres volgde de 
incheck van 52 koorleden en introducés  op de 
luchthaven van Zaventem. Van de wachttijd 
werd gebruik gemaakt om alvast met ons 
vierstemmig lijfl ied de toon te zetten. Voor 
de verbaasde omstanders een ongebruikelijke 
vertoning maar gezien het applaus zeer 
gewaardeerd. Een twee uur durende vlucht 
zonder turbulentie, bracht het gezelschap 
naar de luchthaven in Rome. Daar werden 
we opgewacht door de Nederlandssprekende 
gids Kees van Duin.

Een eerste kennismaking met het klassieke 
Rome vormde een bezoek aan de mooiste 
arena ter wereld, het Colosseum. Ooit 
schouwtoneel van de gewelddadigste 
gevechten tussen mens en dier. Een logisch 
vervolg was het bezoek aan het nabijgelegen 
Forum Romanum, het hart van het politieke, 
commerciële en juridische leven in het 
klassieke Rome. Een groot openluchtmuseum 
met tempels, zuilen, triomfbogen, basilieken, 
forums enz.. Een niet te bevatten geschiedenis 
van twintig eeuwen. Deze indrukwekkende 
plek met restanten van het oude Rome wordt 
nu bevolkt door toeristen en archeologen.

Kerk der Friezen
Deze kerk wordt beheerd door Nederlands-
sprekende pastores en voornamelijk bezocht 
door Nederlandse pelgrims. Door zijn 
ligging direct naast het St. Pietersplein is  
de Friezenkerk een markante plaats voor 
Nederlandse bedevaartgangers. Een prachtige 
gelegenheid voor Terra Sancta om hier haar 
koorkwaliteiten te etaleren. Bij afspraak 

zou Terra Sancta de Eucharistieviering  
op Hemelvaartsdag opluisteren. Aan de 
aanwezige pelgrims werden de meegebrachte 
misboekjes uitgereikt met de misgezangen en 
een profi el van het Terra Sancta koor. Met 
rector Don Jan Heeffer als celebrant, onze gids 
Kees van Duin als akoliet, Jo van Vlieberghe 
orgel en Ad van de Wege als dirigent werd 
een sublieme uitvoering van de misgezangen 
gegeven.  De waardering en applaus was 
navenant. Waarlijk een hoogtepunt van de 
Romereis.

Baseliek en St. Pietersplein
Na de misviering bezoek aan het grootste 
Godshuis ter wereld en het St. Pietersplein. 
De een is niet los te denken van de ander, 
beide zijn reusachtig. De afmetingen van 
deze basiliek tart elke beschrijving. Onze 
gids Kees van Duin weet  te vertellen dat 
dit godshuis, gebouwd op het graf van 
Petrus, 60.000 mensen kan herbergen. Het 
voorplein van het heiligdom is spectaculair 
met zijn gebogen vierzuilenrij en de 150 
heiligenbeelden op de balustrade. Daar 
midden op het St. Pietersplein wist Terra 
Sancta de aandacht op zich te vestigen door 
het zingen van haar lijfl ied Cum Decore, 
Cum amore. Dit werd dan ook met applaus 
beloond.

Castel Gandolfo en de kust
Vluchtig bezoek aan het buitenverblijf van 
de paus, gelegen aan een groot kratermeer. 
Ontoegankelijk voor toeristen.Wandeling 
langs de Middellandse-Zeekust met wuivende 
palmbomen en heerlijke temperatuur 
gecompleteerd met een te nuttigen visgerecht 
en de onvermijdelijke pasta met uitzicht op 
zee. Een plaats om het goede leven te vieren.

Pompeï bij Napels
Op de vierde reisdag werd een bezoek 

ondernomen naar, het 250 km zuidelijk van 
Rome gelegen, Pompeï  Een stad die in het 
jaar 79 na Christus door een uitbarsting van 
de Vesuvius volledig werd begraven onder 
een dichte vulkaanasregen. De regen van as 
en stenen heeft de stad in haar volle bloei 
verstard. Een rondgang met onze Nederlands 
sprekende vrouwelijke gids werd ons op zeer 
humoristische wijze aanschouwelijk gemaakt 
hoezeer onze bouwwijzen gebaseerd zijn 
op vindingen uit die tijd. En hoe kan het 
ook anders; ter afsluiting van de rondgang 
werden we door onze gids meegetroond naar 
het volledig intact zijnde 2000 jaar oude 
amfi theater. In dit eeuwenoude theater heeft 
Terra Sancta, met de toegestroomde toeristen 
als gehoor, haar koorklanken ten hemel doen 
rijzen. Ook hier was applaus ons deel.

Zegen Paus Benedictus
Elke zondag spreekt de paus vanuit het 
venster van het Vaticaan de gelovigen 
toe. Ook de Nederlanders werden in zijn 
toespraak genoemd. Spreekkoren en applaus 
bepalen daarbij de gemoedsstemming. Een 
heel bijzondere ervaring om temidden van 
de in grote getale toegestroomde pelgrims en 
toeristen, de zegen van de paus in ontvangst 
te  mogen nemen.

Stadswandeling
De bezienswaardigheden en vele andere 
mooie dingen is in hun aantal niet te 
overzien.Tensotte heeft de koningin-moeder 
onder de wereldsteden in de 2750 jaar van 
haar bestaan zoveel kunstschatten verzameld 
dat geen enkele computer tot op heden 
alle koppen, kapitelen en scherven heeft 
kunnen catalogiseren. Er zijn in Rome meer 
kerken dan het jaar dagen telt, de een nog 
prachtiger dan de ander. Onze dirigent Ad, 
enigermate bekend, wist zich in deze doolhof 
van kunstschatten ons een weg te wijzen die 
langs de meest bekende bezienswaardigheden 
leidden. 

Uitgezwaaid door de hotelier van Hotel/
Restaurant Angeletto en dank onzerzijds 
voor de goede zorgen, werd de terugtocht 
begonnen. Na enige strubbeling bij de 
incheck op de luchthaven, bracht Virgin-
Express ons veilig en wel naar de thuishaven, 
Waarna Brabant-Expres per toeringcar  de 
koorclub weer bij de opstapplaatsen kon 
afzetten. Wij zijn het organiserende reisbureau 
Pelikaangroepsreizen te Zevenbergen zeer 
erkentelijk voor de voortreffelijke wijze 
waarop zij onze Romereis begeleid en 
uitgevoerd hebben.
  
Het zal de nodige tijd vragen om alle 
indrukken en belevingen te verwerken en 
een plaats te geven. We prijzen ons daarbij 
gelukkig dat de Terra Sancta Romereis zeker 
en vast met gouden letters in de annalen van 
Terra Sancta wordt bijgeschreven.

Jos van Kerckhoven.

ZANGVERENIGING TERRA SANCTA LAMSWAARDE 
TERUG VAN PELGRIMSTOCHT NAAR ROME
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