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Gij geeft, dat de uitgang van de morgen en van de avond juicht
en dat men U voor al uw zorgen ootmoedig dank betuigt.

Het land bezoekt Gij met uw zegen en door U droog gemaakt,
verrijkt Gij ‘t grotelijks weer met regen, die tot de wortel raakt.

De Godsrivier doet Ge overvloeien en op het bereide land het nuttig koren welig groeien.
Uw goddelijke hand maakt de opgeploegde voren dronken, tot uit de weke kluit,

waar ‘t droppelend nat is ingezonken, gezegend voedsel spruit.
Waar Gij uw voetstap zet, daar doet Gij ‘t al ten zegen dijen.

Het woeste veld vangt zelfs die droppen, zijn wei blijft niet droog;
de heuvels steken blijde toppen met lachend groen omhoog.

De velden zijn bedekt met kudden, de dalen zijn bekleed met halmen,
die van zwaarte schudden, en lonen ‘s landmans zweet.
Zij juichen elk op zijne wijze, uw eer klimt uit het stof.

Zij zingen uwen naam ten prijze uw goedheid en uw lof.

Pslam 65, 6-9
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Vol  heen,  vol  terug
Ze staan er weer: de files. Niet alleen die van 
de ochtend- en de avondspits, maar in de 
komende maanden ook op vrijdagmiddag 
en vrijdagavond en zaterdagmorgen 
en zaterdagmiddag. En ook weer op 
zondagmiddag en zondagavond. Ze staan 
er richting kust, in de richting van de 
oosterburen en de zuiderburen. Vooral die 
files in het weekend zijn van mensen die 
als gezin, vriendengroep of in clubverband 
of hoe dan ook de vrije tijd vieren. Velen 
kunnen dat gelukkig dan als vakantie.

Je neemt van alles mee op vakantie, want 
je weet maar nooit: voldoende hemden 
en broeken, want je weet nooit welk weer 
het zal zijn; voldoende truien of jassen, 
want je weet maar nooit; o ja, voldoende 
boeken en tijdschriften, want je weet maar 
nooit. En vooral als Nederlanders allerhande 
eetproducten, want je weet maar nooit...

Zo gaan we met auto, motor, caravan, 
vliegtuig, boot of hoe dan ook met volle 
koffers op stap, want je weet maar nooit 
waar je terecht komt en zekerheid boven 
alles. Vakantie is een mooie tijd. Sommigen 
van ons brengen die elders door, anderen 
blijven op het balkon of  tuin van eigen 
huis. Het maakt op zich niet uit, waar je de 
vakantie doorbrengt, want vakantie betekent 
niet op de eerste plaats: ver weg zijn, maar 
het komt van het Latijnse woord: “vacatio” 
en dat wil zeggen: “vrijstelling krijgen”.
 
Wie ergens van vrijgesteld wordt, krijgt de 

gelegenheid om vrij te zijn voor iets anders. 
Vakantie - waar en hoe dan ook - maakt ons 
meer vrij van de dagelijkse gang van zaken. 
En dan kunnen we ons juist open stellen 
voor het andere, dat anders minder aandacht 
krijgt: je kinderen, familie en vrienden, sport 
en spel, aandacht voor natuur, tijd voor 
bezinning en gebed. En het zou mooi zijn 
als we dan vol met indrukken de vakantie 
kunnen afsluiten en ons dagelijks ritme weer 
oppakken. Een heerlijke frisse wind door ons 
heen laten waaien, de zaken ook eens van 
een andere kant bekijken. 

We gaan volgepakt heen, maar laten we vooral 
vol en fris van nieuwe geest terugkomen, dan 
hebben we echt vakantie (vrijstelling) gehad. 
Iedereen van harte een goede, mooie en 
zinvolle vakantie toegewenst.

Wim Tobé, diaken.

PASTORAAL  WOORDJE
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In het beleidsplan van onze regio is het 
uitgangspunt dat een gezamenlijke 
bundeling van krachten om de plaatselijke 
geloofsgemeenschappen – met een eigen 
plaats van samenkomst en viering – vitaal 
te houden van groot belang is. Om deze 
krachten te bundelen is de wil om te groeien 
en te ontwikkelen op allerlei terreinen van 
groot belang. Zo ook is de ontwikkeling van 
de werkdruk van de pastores een grote zorg. 
Met steeds minder beroepskrachten moet toch 
hetzelfde of misschien zelfs wel meer werk 
verzet worden. Het is dan ook in onze kerk 
niet ongebruikelijk dat er een groot beroep 
gedaan wordt op de inzet en medewerking 
van vele vrijwilligers. Gelukkig mogen wij 
rekenen op een grote groep vrijwilligers. Het 
is daarom ook dat wij als pastoresteam en de 
algemene ledenvergadering van onze regio 
een nog groter beroep willen doen op hen.

Een van de taken van een pastor is het 
verzorgen van de uitvaarten. In onze regio 
zijn er gemiddeld 200 per jaar. Op dit 
moment worden deze door de pastores 
verzorgd en levert dit een grote werkdruk 
op. Ook verschuift de inhoud van het 
type werk van een pastor sterk. Doordat er 

een zo groot beroep gedaan moet worden 
op velen betekent dit ook dat de inhoud 
van werk van de pastor verschuift van het 
uitvoerende naar het aansturende. Wil men 
de geloofsgemeenschap levend houden dan 
is het nodig dat vele handen werk verzetten 
en dat dit goed gebeurd. Het bewaken van 
kwaliteit, aansturen en coördineren wordt 
een van de hoofdtaken van een pastor. Dit 
betekent echter dat het uitvoerende werk 
onder druk komt te staan.

Om deze druk te verminderen willen we 
in de toekomst er naar streven dat ook 
vrijwilligers mee zullen voorgaan in een 
uitvaart. Hierdoor zal de werkdruk bij de 
pastores verminderen en komt er tijd en 
ruimte vrij voor scholing en coaching van 
de vrijwilligers. Dit komt uiteindelijk de 
geloofsgemeenschap weer ten goede. In 
West-Zeeuws Vlaanderen heeft men hier 
reeds ervaring mee. Na enige aarzeling 
en gewenning is het daar nu een feit dat 
ook een vrijwilliger een uitvaart verzorgd. 
Uiteraard is het van groot belang dat deze 
nieuwe ontwikkeling langzaam ingevoerd 
gaat worden en dat er een goede publiciteit 
en scholing aan vooraf gaat. 

In de algemene ledenvergadering is met het 
volgende tijdsplan ingestemd:
• ontwikkelen van scholingsmateriaal voor 

vrijwilliger: september 2006
• zoeken/werven van vrijwilligers: oktober 

2006
• start van de cursus voor vrijwilligers:  

november 2006 
• inwerken van vrijwilligers: vanaf januari 

2007
• zelfstandige uitvoering: 2008

Het pastoresteam is dan ook op zoek naar 
vrijwilligers die interesse hebben om zich 
hiervoor te laten scholen en mee willen 
voorgaan bij uitvaarten.

Voor verdere vragen / opgave kunt u zich tot 
mij wenden.

Chantal van de Walle 
(pastor regio oost-zeeuws-vlaanderen)
Steenstraat 22,
4561 AS HULST
Tel. 0114-310685/06- 51138721
e-mail: chvdwalle@zeelandnet.nl

NIEUWE ONTWIKKELINGEN IN ONZE REGIO

Mij is als predikant van de hervormde 
gemeenten te Hontenisse en Hulst gevraagd 
om een korte bijdrage te leveren voor de 
kerkkoerier. In de eerste plaats kan ik u 
melden dat onze hervormde gemeenten 
binnenkort zullen fuseren tot de Protestantse 
Gemeente Oosthoek te Hulst. Al enige 
tijd geleden is het fusieproces ingezet en 
in september zal daar op gepaste wijze 
aandacht aan worden geschonken. Omdat 
de beide gemeenten al sinds geruime tijd een 
combinatie vormden, zal er in de praktijk 
niet zo heel veel veranderen, maar qua 
organisatie wordt een en ander wat meer 
vereenvoudigd en volgen wij hiermee ook de 
landelijke ontwikkeling, toen in mei 2004 de 
Hervormde kerk, de Gereformeerde kerken 
in Nederland en de Evangelisch Lutherse 
kerk in het koninkrijk der Nederlanden 
zich verenigden tot Protestantse Kerk in 
Nederland. Als het gaat om de oecumene in 
dit deel van ZeeuwsVlaanderen is u wellicht 
bekend dat er al jarenlang elk seizoen een 
aantal oecumenische diensten worden 
georganiseerd. We denken aan de gebeds-
dienst voor de eenheid der christenen (in 
januari) waar we sedert vorig jaar gekozen 

hebben voor een zgn. kanselruildienst. 
Dan zijn er de jaarlijkse interkerkelijke 
bijeenkomsten op 4 mei, sedert vorig jaar 
weer op twee locaties. Op Palmzondag en 
op de eerste zondag van september wordt 
er een oec. viering gehouden op de Sterre 
te Clinge. Deze laatstgenoemde diensten 
worden doorgaans goed bezocht en is elke 
keer weer een aparte beleving. Het jaar 
sluiten we in september weer af met een oec. 
vredesdienst. Dit jaar zal deze plaatsvinden 
op zat. avond 23 september in de H. 
Martinuskerk te Kloosterzande. Het thema 
was op dit moment mij nog niet bekend, 
maar de actualiteit in de wereld waarin wij 
leven geeft altijd genoeg stof tot nadenken 
en om als gemeente van Christus om voor 
vrede te bidden. Voor deze dienst wordt u 
van harte uitgenodigd. Er is een volledige 
orde van dienst beschikbaar.

Hoe verder met de oecumene?
In de komende periode zal er op beleidsniveau 
opnieuw worden gesproken over de 
(on)mogelijkheden voor oecumenische 
activiteiten in onze kerk/parochie. Want 
naast de hierboven genoemde vieringen blijft 

het van belang na te denken over hoe wij 
als kerken de onderlinge ontmoeting verder 
kunnen stimuleren en verdiepen. Aan de 
pastores en ondergetekende zal het niet 
liggen, wij ontmoeten elkaar regelmatig in het 
pastoresoverleg, of tijdens de voorbereidingen 
van o.a. oecumenische huwelijksdiensten en 
op andere momenten. Maar er was meer: 
In dit voorjaar is er opnieuw een weliswaar 
kleine gesprekskring over geloofsopvoeding 
van start gegaan. In de komende tijd hopen 
wij u over de uitkomsten van de bezinning 
over oecumene in onze situatie te berichten. 
U als lezer kunt uw betrokkenheid nu al 
laten merken door straks in september de 
vredesdienst bij te wonen. Ik besluit door 
de volgende wens uit te speken: Met u zie 
ik uit naar betekenisvolle ontmoetingen, 
hetzij tijdens één van de vieringen, hetzij in 
een meer persoonlijk contact. In het besef 
dat wij allen, Protestants of R.Katholiek 
geroepen zijn om elkaar als medechristenen 
te aanvaarden en onze roeping in de 
samenleving te verstaan.
 
Ds. Pieter Overduin, Kloosterzande,         
pjh.overduin@hetnet.nl

OECUMENE IN HULST: EEN TERUGBLIK EN VOORUITBLIK
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U vertelde 
mij dat uw 
jubileumviering 
op 7 mei juist 
roepingenzondag 
is. U vond het een 
mooi thema om 
dat in de viering 
aan de orde te 
brengen. Er komt 
een liedje in mijn 

gedachten: “Mensen, wij zijn geroepen om te 
leven. Hoog is de hemel boven ons verstand.” 

Ja, zo is dat:“Hoog is de hemel boven ons 
verstand” God moet de hand gehad hebben 
in het kiezen van zondag 7 mei als de dag om 
mijn 40 jaar priester zijn te vieren. De keuze 
was puur om praktische redenen en toch. 
Het kon niet beter om op roepingenzondag 
voor te mogen gaan en terug te blikken 
op 40 jaar als herder van vele duizenden 
mensen aan de andere kant van onze aardbol 
en al weer meer dan 8 jaar in Nederland. 
De Goede Herder die de zijnen kent, zegt 

het evangelie op deze dag, kende ook mij al 
voor ik geboren werd. Hij is het ook geweest 
die in mij het verlangen legde om eerst 
religieus- Marist- en dan priester te worden.
Terug kijkend kan ik niets anders zeggen 
dan dat Hij het was die mij heeft gemaakt 
tot wie ik nu ben. Hij heeft in dat proces 
vooral mijn ouders, broers, zussen, mijn 
familie, mijn leraren- paters Maristen en het 
voorbeeldige leven van de broeders in onze 
Sociëteit; de duizenden mensen waarmee en 
waarvoor ik herder ben en heb mogen zijn, 

gebruikt. Waarom ik en niet 
die 17 anderen die met mij 
begonnen in de eerste klas van 
het klein seminarie in Hulst 
in 1952? Hij alleen heeft er de 
hand in gehad en ik kan nu 
alleen maar dankbaar zijn.

Wat wil je later worden, wordt 
zo dikwijls gevraagd. Was het een 
groeiproces of wist u het meteen? 
Wat betekende roeping voor u?  

Op de lagere school in St. Jansteen werden 
we ieder schooljaar gevraagd ‘wat we wilden 
worden.’ Dat werd natuurlijk aan meneer 
pastoor doorgegeven. Ik wilde pater worden; 
pastoor Preijers overtuigde mijn ouders dat 
ik naar IJpelaar zou gaan om wereldheer te 
worden. Ik ben toch bij de Maristen terecht 
gekomen. Ook weer zoiets onverklaarbaars. 
Maria is daar zeker debet aan. Ja, wanneer 
begon dat? Een missie gepreekt na de oorlog 
in Absdale denk ik, is de oorzaak dat het 
vlammetje ging flakkeren. Een Eucharistie 
opgedragen in de schuur van Begeijn was de 
aanleiding. Dat wilde ik ook, zo eenvoudig 
begon mijn roeping. Pater worden, geen idee 
wat dat precies in hield. Roeping, zo zei ik 
ook in mijn preek, werd toen erg beperkt 
opgevat. Pater, wereldheer, zuster of broeder 
worden dat was roeping, toen. Dat is nu wel 
veranderd. Ieder is door haar/zijn doopsel 
geroepen. Dat Rijk van Liefde, waar Christus 
alles voor gaf tot zijn sterven op een kruis 
toe, moet door iedere christen worden verder 
gedragen. Ieder op zijn/haar manier; op haar 
of zijn werkplek. De duizenden mensen die 
zich nu inzetten voor al wat meneer pastoor 
en de kapelaans, de zusters en broeders en 
onderwijzer-(essen)s op school deden zijn 
het zichtbare bewijs. Waar zouden onze 
geloofsgemeenschappen zijn zonder hen? 

Ouder wordend doe je veel levenservaring op. Je 
krijgt dikwijls ook een andere kijk op het leven. 
Een andere visie. Heeft u gaandeweg een ander 
beeld gekregen van roeping, en van uw eigen 
roeping. Wat zou u nog willen waarmaken?

Levenservaring doe je op door wat je 
tegenkomt. Dat gebeurde al in de vierde 
klas bij de Paters. Ik werd smoorverliefd. 
Tijdens mijn preek werden de mensen in de 

basiliek nog stiller. Ik was geen blok beton. 
Een gewone gezonde man met gevoelens. 
Mijn blik op priester worden was wel hevig 
verduisterd. Ik wist me geen raad. Naar huis 
wilde ik. Ik dacht mijn roeping verloren 
te hebben. Het is juist dan dat we moeten 
luisteren naar anderen. Ik had gelukkig een 
wijze geestelijke begeleider en met zijn hulp 
en veel meer bidden verscheen de roeping 
weer vanachter die emotionele wolk. Ik 
wist niet dat verliefdheid zo hevig kon zijn. 
Ik heb nog meer van die periodes gekend, 
maar ik wist waar ik moest zijn om raad 
te vragen. Bij anderen en op mijn knieën. 
Een andere visie op roeping? Ja, zeker. We 
zijn allemaal geroepen. Mijn missie ervaring 

leerde me dat je als pastoor niet alleen de kar 
moet trekken. In iedere geloofsgemeenschap 
was er iemand, een leek, die voor de groep 
zorgde; ze bij elkaar bracht voor morgen 
en avondgebed; uitvaarten deed; kinderen 
voorbereidde op eerste communie en 
vormsel en trouwlustigen voorbereidde op 
hun eeuwige ja. Dat was mijn ervaring. Ik 
heb wel rijke ervaringen mogen meemaken 
niet alleen in één bisdom, maar in meerdere. 
Tien keer werd ik gevraagd om ergens anders 
naar toe te gaan. Dat leerde mij ‘me aan te 
passen’ De ervaring op te doen, dat mensen 
mensen zijn. De huidskleur, hun taal noch 
hun gewoontes hebben daar invloed op. En 
overal zag en ondervond ik met verbazing 
dat God, de Goede Herder, werkt en dat 

INTERVIEW MET PATER W. WEEMAES, 
T.G.V. ZIJN PRIESTERJUBILEUM
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BIDDEN MAG WEER
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O
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M
NNog niet zo heel lang geleden trokken veel 

mensen naar India om te leren mediteren.
Zij zochten er een meester in het 
beschouwen, een goeroe. Eigenlijk was 
het een zeer verrassende gang van zaken, 
want in vele andere landen bestond al 
eeuwen een mystieke traditie. Maar men 
wilde iets nieuws, ook al was dit nieuws, 
ook al was dit oud nieuws.  De trek van 
vele jongeren en mensen die zogenaamd 
bij wilden blijven is wel geslonken, al zijn 
er altijd nog altijd getrouwen, die dagelijks 
een tijdje in stille meditatie doorbrengen.

Het was een vreemde geschiedenis die trek 
naar oosterse contemplatie. Nog vreemder 
was het einde, toen men ontdekte, dat 
sommige goeroes wel leerden hoe je je 
moest mediteren, maar zelf misbruik 
maakten van de goede trouw van hun 
discipelen. Er was een slimmerik, die er 
een collectie Mercedessen aan over hield. 
Het verschijnsel op zich is dit echter niet: 
de neiging om boven dit leven uit te 
stijgen zit de mens ingebakken. Maar 
niet iedereen ging daarvoor naar India. 
De christelijke traditie van bidden en 
mediteren gaat nog steeds door, ook buiten 
de kloosters van nonnen en monniken. Er 
zijn echter mensen, die het echt niet op 

kunnen brengen om regelmatig een tijd te 
mediteren. Niet alleen omdat ze geen tijd 
zouden hebben, maar eenvoudigweg omdat 
ze te veel bezig zijn met het actieve leven of 
soms ook, omdat ze de innerlijke rust niet 
kunnen vinden, die nu eenmaal nodig is 
om na te denken, om te beschouwen. Dit is 
geen schande, dit is misschien een kwestie 
van aanleg. Maar meditatie is niet de enige 
manier om met God om te gaan. Er bestaat 
een lange overlevering van gebeden en 
plechtigheden, waar de mens zijn ingeboren 
verlangen naar het bovennatuurlijke kan 
uiten, zowel voor de stille momenten als 
voor bepaalde plechtigheden. Er zijn nog 
mensen, die het Onze Vader bidden, er zijn 
nog mensen die een weesgegroetje kennen. 
Er zijn erediensten zoals begrafenissen en 
trouwerijen, er zijn dagen als Kerstmis, 
Pasen en Pinksteren, die mensen aantrekken, 
gelegenheden waarbij de kerken soms vol 
zitten. Bidden mag dus weer. Niemand 
hoeft zich te schamen, als men hem of haar 
betrapt met een gebedenboek, met een 
bijbel, met een rozenkrans. Niemand hoeft 
zich te verbergen, als hij/zij mediteert. 
Bidden mag, we kunnen niet zonder.

W.F. van Olffen

zijn Rijk overal ontkiemde. Soms stond ik 
verwonderd over hoe diep het geloof bij 
de mensen wortel had geschoten en soms 
ook heel oppervlakkig. Op het einde van 
mijn missie carrière heb ik mijn 32 jaren 
wel eens vergeleken met een sandwich. De 
eerste jaren waren moeilijk - de bovenste 
buitenkant -. Daarop volgde een periode 
van “met blijdschap en een beetje gemak en 
meer ervaring werken” - het lekker vlees, de 
tomaat of wat van de sandwich. De laatste 
5 jaren waren weer heel moeilijk - het 
onderste harde deel. Ik heb door die harde 
buitenkanten heen kunnen bijten met de 
hulp van Hem, de Herder en zijn Moeder, 
Maria. Zonder rust om na te denken en 
gebed was ik er nooit door heen gekomen.
Ik keerde terug naar Nederland vooral ook 
omdat wij ”blanke missionarissen” daar 
niet meer zo noodzakelijk waren. Het was 
1998. Ik werd juist 60. Wat me verbaasde 
in het “moderne” Nederland -1998- was 
dat wij nog niet zo echt betrokken leken 
hadden; dat de roeping vanuit ons doopsel 
groeiende was, maar nog niet echt algemeen 
aan het licht kwam. Bisschop Muskens praat 
wel eens over de smeulende houtskool dat 
op moet vlammen. Veel heb ik niet waar 
gemaakt. Ik dacht vaak het is niet mijn kerk, 
maar die van Jezus Christus en ik heb daar 
aan maar een minieme bijdrage proberen 
te leveren. Wel, misschien, het bewustzijn 
uit haar slaap gewekt dat het zonder dat de 
gelovigen hun roeping serieus nemen niet 
verder kan. 

WIE GAAT ER MEE?

U moet weten dat Pastor Chantal van de 
Walle in augustus, september en oktober 
van dit jaar een pelgrimage-wandeltocht 
gaat maken naar Santiago. Ze begint haar 
wandeltocht vanaf de Spaanse grens. De 
tocht is in totaal 754 km. Wilt u haar 
volgen op de website, surf dan regelmatig 
naar www.zinweb.nl

DE H. DRIEËENHEID

Lang geleden wordt tijdens de godsdienstles 

uitleg gegeven over de H. Drieëenheid. Alles 

is duidelijk voor de kinderen. In de taalles, 

die daarop volgt komen vervoegingen aan 

de orde. Wat is de derde persoon vraagt de 

zuster. Teuntje steekt haar vinger op en zegt 

vol overtuiging: De heilige Geest.

Als u weer een nieuw leven zou beginnen, zou 
u het op dezelfde manier aanpakken? 

Op dezelfde manier aanpakken? Laat ik me 
beperken tot de acht jaar Nederland, waarvan 
zes in de Regio Oost Zeeuws Vlaanderen. 
Jammer genoeg moet er vergaderd worden. 
Mijn aanpak zou zijn dat minder te doen 
en te proberen meer contact en nabijheid 
te bieden aan de schapen, het beeld dat 
Christus gebruikt in Johannes 10. Daar zie 
ik de meeste kansen liggen. Je leert wat de 
mensen er van denken; ze leren ook jou 
als herder kennen, en langzaam aan kan 
er begrip voor situaties/noden/problemen 
groeien die een mentaliteitsverandering op 
gang brengen. 

Heeft u ons nog wat te vertellen?

Sinds april 2005 woon ik nu in de grote 
stad Enschede. Niets moet meer en toch 
word ik nog vaak gevraagd mee te doen in 
de 8 parochies die de stad rijk is. Zo af en 

toe mag ik een uitvaart doen en dat ligt me 
nader aan het hart omdat je dan mensen 
beter leert kennen en ze wat kunt helpen. 
En er groeit een band. Kun je op tocht eens 
ergens binnen lopen voor een bakske en een 
praatje. Met drie Maristen in ons mooie huis 
– een pastorie -geven we ook cursussen aan 
geïnteresseerde leken. Mooi werk. En zoals 
In Zeeuws Vlaanderen wandel en fiets ik 
veel. Geen sterke tegenwind hier, prachtig 
landschap met veel bos. De Tukkers zijn 
heel trots op hun Twente. Ze zeggen hier: 
Uit de gouden korenaren schiep God de 
Twentenaren en uit de as en resten de...
vul in wat je wilt… schiep Hij de mensen 
uit het Westen.
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IPV OOST ZEEUWS VLAANDEREN
CLUSTER NOORD   Kloosterzande/Ossenisse • Lamswaarde • Terhole

PAROCHIE TER DUINEN KLOOSTERZANDE - OSSENISSE

IN MEMORIAM GUUS DE BUCK

Het zal bezoekers van onze begraafplaats niet ontgaan zijn, dat er de laatste 
tijd een aantal veranderingen hebben plaatsgevonden. Enerzijds hebben 
deze te maken met de planning voor toekomstige graven, anderzijds met 
de herinrichting van een aantal bestaande vakken waarin graven waren 
voorzien. Het vak dat op dit moment in gebruik is, is nagenoeg vol.  
Daarom is er in het nabije gelegen vak een voorziening getroffen in de vorm 
van twee brede betonnen funderingen van 50 cm breed. Hierop kunnen  
aan weerskanten een tweetal grafzerken geplaatst worden. Naar verwachting 
zal dit vak eind mei in gebruik genomen worden.

Ook wilden we het totale aanzien van het kerkhof verbeteren. Zo zijn er 
een aantal tegelpaden opnieuw gelegd en zijn  de grafzerken van overleden 
pastoors van onze parochie grondig opgeknapt. Wat er ook nog ontbrak was 
een zgn. strooiveldje. Omdat deze vraag regelmatig aan ons gesteld werd, 
hebben wij gemeend er goed aan te doen ook hiervoor een voorziening te 
treffen. De voorbereidingen hiervoor zijn in een afrondend stadium. Er moet 
alleen nog gras ingezaaid worden en dan zal dit strooiveldje, dat voorzien is 
naast de plaats van het urnenvak, in gebruik genomen kunnen worden. We 
hopen dat we op deze manier in een behoefte kunnen voorzien.

Veel werk is weer verzet door een groep enthousiaste vrijwilligers.

Onze hartelijke dank hiervoor!

Namens het bestuur,
Jo Collet

UITBREIDING FACILITEITEN 
BEGRAAFPLAATS

Wat is vloeken eigenlijk? De oude catechismus zegt: “Gods 
Naam oneerbiedig gebruiken”. Het is een woede-uitbarsting 
en/of een teken van onmacht. Het lucht op, dat wel, maar het 
is ook  onverdraagzaam van je zelf. En je schiet er zo weinig 
mee op. 
Wil je er van af? Maak je dan een nieuwe uitval eigen, die je 
met nodige kracht kunt gebruiken. Daardoor stop je als het 
ware een stukje humor in die kracht en kun je beter relativeren. 
Een paar voorbeeldjes

Säckerhets Tändstickor. 
(staat vermeld op de luciferdoosjes van De Zwaluw uit 
Zweden.)
itchi- ni san. Kort en bondig, gewoon tellen tot drie in het 
Japans.
Gossiemoppe, zegt mama. Zoonlief hoort een echte vloek: 
Go.. en zegt hem na. Nee, zegt zijn mama, die er mee 
geconfronteerd wordt, manneke dat mag je niet zeggen en 
mama ook niet. Papa komt thuis en er valt iets tegen en papa 
begint: go…, waarop zoonlief zegt Go.., mag je niet zeggen en 
steekt zijn wijsvingertje in de hoogte.

“Potjedriedubbeltjesdonderdag”, klinkt goed hè. Dat is een 
kernuitspraak van oma als kleinzoon met zijn handjes in de 
koekjestrommel zit. Waarop kleinzoon zegt: Oma, je mag niet 
vloeken en het is ook geen donderdag.

HUMOR
OVER VLOEKEN GESPROKEN...

Op 2 maart 2006 
overleed na een 
kort ziekbed ons 
mede-bestuurslid 
Guus de Buck. 
De verslagenheid 
was enorm en 
zijn  onverwachts 
h e e n g a a n  
con f ron t e e rde 
ons met de 

kwetsbaarheid van het leven. Midden in 
zijn activiteiten als zeer actief bestuurslid en 
speciaal als penningmeester was Guus een 
geweldig stimulator voor al degenen die onze 
parochie een warm hart toedragen. Met grote 
inzet nam hij ieder jaar de actie kerkbalans 
voor zijn rekening. Hij  kon rekenen op  vele 
vrijwilligers  en dat  had zeker iets te maken 
met zijn innemende persoonlijkheid. Op de 

jaarlijkse vrijwilligersavond was hij duidelijk 
aanwezig als groot organisator voor de 
activiteiten, waarvan hij wist dat  hij daar 
de vrijwilligers een groot plezier mee zou 
doen. Hij had hart voor zijn functie en voor 
zijn parochie. Hij streefde ernaar de eigen 
identiteit hoog te houden. In tijden dat ons 
parochiebestuur door vacatures minder sterk 
bemand was, vervulde Guus zelfs meerdere 
taken. Over betrokkenheid gesproken. In 
de achterliggende jaren heeft Guus ook 
een actieve rol gespeeld in de opbouw 
en structurering van het IPV. Zo gaf hij 
aanzetten tot het uitwerken van voorstellen 
om te komen tot uniformiteit in de tarieven 
rond onze begraafplaatsen. Ook had hij een 
duidelijke visie om tot een – in zijn ogen- 
rechtvaardiger verdeelsleutel te komen voor 
de kosten van het IPV. Zijn heengaan 
betekent een enorm verlies voor zijn vrouw 

Marie-Fien, zijn dochter Margriet en zijn 
familie. De IPV en onze parochie verliezen 
een kundig penningmeester en toegewijd 
bestuurder.

We missen zijn heldere en verstandige kijk 
op zaken en zijn steun en vriendschap!

En toch telkens weer
Zullen wij je tegen komen.
Zeg nooit: het is voorbij.
Slechts je lichaam werd ons ontnomen,
Niet wie je was
En ook niet wat je zei.

Guus, rust in vrede.

Namens het IPV:  Jaap Klok
Namens het parochiebstuur:  Jo Collet
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De afgelopen periode 
was indrukwekkend 
voor ons als bestuur 
maar zeker ook voor 
u als parochiaan. 
Eerst was er de 
kennismakingsviering 
van de aanstaande 
communicanten. Altijd 
een goed gevulde kerk 
met ouders, opa’s en 
oma’s. Het verbaast dan 
ook een beetje dat we 
als parochie vervolgens 
moeten wachten tot 
“de dag” alvorens we 
weer een glimp mogen 
opvangen van deze 
jongens en meisjes om 
ze vervolgens weer in 
de anonimiteit te zien verdwijnen. Jammer 
voor ons als kerkgemeenschap want in hun 
handen ligt de toekomst van onze parochie.

Dan Pasen, ja deze Pasen zal onze Parochie 
niet snel vergeten. Eerst was het Creatief 
die ieder verraste met een spontane gift van 
€250,-. Leuk dat deze groep zich betrokken 
voelt bij het wel en wee van ons kerkgebouw, 
jammer misschien dat het moment van 
overhandiging verbleekte bij de tweede gift 
van die dag, maar wij als kerkbestuur waren 
er zeer blij mee en danken Creatief nogmaals 
hartelijk voor hun spontane gift. Ja, de 
tweede gift is breeduit in diverse kranten 
verschenen en ook u zult na afloop nog wel 
gegist hebben wie die anonieme gulle gever 
nu eigenlijk zou kunnen zijn. Velen denken 
het te weten, wij kunnen u verzekeren dat 
u allen op een verkeerd spoor zit en dat het 
niemand van u ooit zal raden, maar leuk 
was het wel en een klapper als deze geeft 
perspectief voor de goede afloop van de 
restauratie. Intussen hadden we in de goede 
week bericht ontvangen van het Prins Bernard 
Cultuurfonds dat zij de restauratie van ons 
kerkgebouw ondersteunen met een gift van 
€18.000,- en van de ZLTO dat zij een glas 
in lood raam wilden adopteren voor €2000,- 
dus de hoogste tijd voor het installeren van 
de thermometer (met dank aan de ontwerper 
Th. Leenknegt). Als kerkbestuur zijn we zeer 
tevreden met de opkomst van de vrijwilligers 
tijdens de officiële opening van de restauratie 
(met dank ook hierbij aan het ROP). Na 

een lange voorbereiding, na een opening 
met mooie woorden werd het echter tijd 
voor daden en als dit wordt geschreven 
zit de toren al in de steigers en dus is de 
restauratie ook zichtbaar een feit. Hiermee 
is het voor de fondsenwervinggroep nog 
niet afgedaan. We hebben nog een gat van 
ongeveer €65.000,-  waar we voor staan 
en wat we proberen te dichten. Allereerst 
zal er 17 juni, kermiszaterdag, een concert 
worden gehouden met medewerking van het 
kerkkoor, de kinderen van de “Oostvogel”, 
de muziekvereniging “Vrijheid Eendracht”en 
het zangkoor “Terra Sancta”. Daar zijn 
we nu druk mee in de hoop dat u allen 
straks komt luisteren en natuurlijk ons 
kerkgebouw daarbij een warm hart zult 
toedragen. Dan nog een bericht van de 
zogenaamde werkvloer van onze parochie. 
Wederom zitten er mensen vanuit de 
kerkhofwerkgroep in de lappenmand, Fons 
is nog herstellende en in de ziekenboeg 
is Fred hem komen vergezellen evenals 
Frans. Fred herstellende van een operatie 
en Frans wacht op een oproep voor een 
operatie. Fred en Frans beiden een spoedig 
herstel toegewenst. Een indrukwekkende 
periode met als sluitstuk het concert op 
kermiszaterdag 17 juni, gevolgd door een 
welverdiende vakantie moet ons allen weer 
op het juiste spoor zetten om straks volle 
goede moed de draad weer op te pakken.

Het kerkbestuur 
H. Cornelius te Lamswaarde.

IN GOEDE AARDE
Je zet je in voor iets, je spreekt er met 

andere over. Met andere woorden je 

woord slaat aan en schiet wortel. Het 

maakt je blij maar altijd zijn er wel 

een paar die dan weer afhaken. Hoe 

stevig staan we dan in onze schoenen? 

Natuurlijk ben je nieuwsgierig dat is 

goed, een mens hoe jong hoe oud ook 

wil groeien. En er valt nog zoveel te 

ontdekken, in de ontmoeting tussen 

mensen.

Denk daar maar eens over na

Mij is gevraagd eens een stukje te 

schrijven over de begraafplaats van ons 

dorp. Daar geef ik graag gehoor aan 

De begraafplaats is van 1854, daarvoor 

was de begraafplaats op de plek waar 

nu de kerk is gebouwd. Waar vroeger 

de pastorie was heeft onze schuurkerk 

gestaan. Terug naar de begraafplaats die 

is in orde  en wordt goed onderhouden.

Er is een goede ploeg vrijwilligers uit 

ons dorp die iedere week hun steentje 

bijdraagt. Het is te hopen dat we nog 

lang gebruik kunnen maken van hun 

capiciteiten. We hopen dat er nog jonge 

vrijwilligers bij willen komen.

Waar ik aandacht voor wil vragen is voor 

de toekomst. Ik ben van 1981 bij de kerk 

betrokken en van 1987 als beheerder 

van de begraafplaats. In 2009 word ik 

65 jaar. En dan zou ik graag mijn taak 

als beheerder aan een jong en toegewijd 

iemand over willen dragen. Het zou 

goed zijn om nu al mee te draaien, om 

goed op die taak voorbereid te zijn. Ik 

hoop dat er op gereageerd woord,niet 

voor mij zelf maar in het belang van ons 

allemaal. Het is toch belangrijk dat er 

goed voor onze nabestaanden gezorgt 

wordt. Daarom deze oproep. Hopende 

op een reactie. 

Vriendelijke groeten 

Arnold van Leemput

LAMSWAARDE
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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

 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

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:

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
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IPV OOST ZEEUWS VLAANDEREN
CLUSTER MIDDEN Hulst

In de zomer van vorig jaar maakte de 
kinderliturgie in de parochie Hulst een 
moeilijke periode door, omdat het niet 
meeviel om voldoende vrijwilligers te vinden. 
Het werd dus tijd om actie te ondernemen. 
Om de inzet van mensen zo goed mogelijk te 
benutten zijn de werkgroep gezinsmissen en de 
communiewerkgroep daarom samengevoegd 
tot de nieuwe werkgroep kinderliturgie. In 
de nieuwe opzet werken we met een grote 
groep parttime vrijwilligers. En… het doet 
ons goed om te zien dat deze nieuwe opzet 
werkt! We kunnen met trots over een succes 
spreken! 
Wat houdt deze nieuwe opzet in? We willen 
het in het kort uitleggen: De werkgroep 
kinderliturgie bestaat ondertussen uit ruim 
dertig mensen. Binnen die groep hebben 
mensen kunnen aangeven waar hun interesse 
ligt en wat ze wel en niet willen doen. Er 
zijn mensen die het leuk vinden om teksten 
voor de gezinsvieringen te zoeken en te 
maken en de liturgie samen te stellen. Er 
zijn ook mensen die zich graag in willen 
zetten voor de catechese en begeleiden van 
communicantjes. Ook hebben we een “doe 
groep”die zich bezighoudt met versieringen 
en andere praktische zaken rondom de 
communie. We hebben mensen die het 
fijn vinden om tijdens de vieringen in de 
kerk actief te zijn en te lezen bijvoorbeeld. 
Anderen doen dat liever niet, maar willen 
wel het secretariaat m.b.t de communie 
beheren, typen, kopiëren, vouwen of voor 
koffie zorgen na de dienst. Voor alle taken 
hebben we mensen nodig en gelukkig zijn die 
er nu ook! Iedereen kan uiteraard zelf zeggen 

hoeveel tijd men wil investeren. Ook als 
het gaat om het maken van gezinsvieringen 
kunnen onze vrijwillig(sters)ers aangeven 
in welke tijd van het jaar zij de meeste tijd 
hebben of naar welke viering de interesse 
uitgaat. De enige voorwaarde is dat men 
minimaal aan de voorbereiding van twee 
vieringen per jaar meedoet. We merken dat 
deze opzet de mensen ‘fris’ houdt, er geen 
sprake is van sleur en dat de mensen al 
uitkijken naar de volgende viering waarin ze 
meehelpen. Dit alles heeft in de afgelopen 
vieringen zijn vruchten afgeworpen. Ons 
uitgangspunt is: vieringen maken die dicht bij 
de mensen staan, met thema’s die herkenbaar 
zijn. Vieringen die warmte en gastvrijheid 
uitstralen en waar grote en kleine mensen 
zich goed bij voelen. Zo was er in oktober 
de herfstviering, in november de viering 
waarin we zagen dat wij allemaal een beetje 
anders zijn en toch gelijk. Op kerstavond 
natuurlijk de viering rond Maria als moeder 
van het kindje Jezus. En in februari werden 
we meegevoerd in de ark van Noach. Alle 
vieringen werden opgeluisterd door het 
kinderkoor “de Walnoten”.

Op 12 maart werden de kinderen die dit jaar 
hun eerste communie deden aan de parochie 
voorgesteld. Zij werden door mensen van 
de kindercatechese in vier bijeenkomsten 
voorbereid op de grote dag van de communie 
op 14 mei. Dit werd een groots feest in een 
volgeladen basiliek. Op zaterdag 8 april 
om 19.00 vierden wij palmpasen. Deze 
zeer uitbundige viering werd opgeluisterd 
door een gospelkoor. Nog één viering te 

gaan dit seizoen. In juni hebben we de zgn. 
“naviering” voor de communicantjes, dit is 
dan tevens onze slotviering van dit seizoen.

Met onze vieringen bereiken wij veelal jonge 
mensen en gezinnen. En dat is natuurlijk 
ook onze bedoeling. De sfeer in de kerk is 
anders dan tijdens de ‘gewone’ vieringen. 
Veel (soms kleine) kinderen in een viering 
brengen blijdschap en vertedering met zich 
mee, maar soms ook een beetje “onrust”. 
Aan de ene kant is dat niet zo erg en het 
hoeft heus niet muisstil te zijn. Aan de andere 
kant mogen we wel weten dat we in een 
kerkruimte zijn, waarin eerbied en respect 
past. Het is ook belangrijk dat de kinderen 
dit leren en dat jong en oud rekening 
houden met elkaar. De werkgroep voorziet, 
zoals blijkt uit de grote opkomst van jonge 
gezinnen, in een duidelijke behoefte. Wij 
zullen graag op de ingeslagen weg doorgaan 
en we hopen dat de sfeer in onze vieringen 
iedereen mag aanspreken, jong en oud en dat 
er van onze vieringen blijdschap en vreugde, 
maar ook eerbied en respect uitgaat. Wij 
willen mensen uit de parochie betrekken bij 
onze opzet en de kans geven mee te denken. 
Wanneer u een idee heeft of graag een thema 
behandeld wilt zien, laat het ons weten en 
wij kijken of het in te passen is in de liturgie 
van de zondag. 

Van harte welkom allemaal in onze vieringen, 
want de kerk is van de mensen, de mensen 
ZIJN de kerk.

Tot ziens!?!? Werkgroep Kinderliturgie

EEN NIEUWE START VOOR DE KINDERLITURGIE
IN DE PAROCHIE HULST

Elke week bezoeken een aantal dames 
patiënten uit de parochies van onze regio 
die opgenomen zijn in het ziekenhuis te 
Terneuzen. Graag zouden wij deze groep 
uitbreiden met een aantal dames van de 
parochie van de H. Willibrordus te Hulst.

Staat u positief tegenover dit regionale 
initiatief? Hebt U nog 1 vrije middag per 

maand? Vindt u het leuk om zieke mensen 
met een bezoekje te verblijden? Dan bent u 
de persoon die wij zoeken!!!

Geïnteresseerden kunnen informatie 
inwinnen of zich aanmelden bij de regionale 
contactpersoon, mw. M.  Serrarens, Polderdijk 
2 te Ossenisse tel.: 681925 of via onze 
parochie bij mw. M. Brems  tel.: 316230

ZIEKENBEZOEKGROEP IN  ZIEKENHUIS DE HONTE 
ZOEKT VRIJWILLIGERS VERBETER 

DE WERELD, 

BEGIN 

MET JEZELF!
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Dit jaar doen wij ons vormsel. Je kunt 
je vormsel doen als je in groep 8 zit en 
je gedoopt bent en je communie hebt 
gedaan. Op school werken we met heel 
de klas in een vormsel-werkschrift, over 
groeien en gevormd worden, vriendschap en 
eerbied of over de geest die in jou leeft en 
verantwoordelijkheid. Sommige lessen zijn 
verhalen maar bij weer andere lessen moet 
je iets uit het werkschrift tekenen of een 
opdracht maken. 

Er is ook al een vormsel-spel geweest, je 
moest in groepjes een soort ganzenbord 
doen, maar dan met vragen over het vormsel. 
En de winnaars (Simone ook!) kregen een 
glas snoepjes. Op een woensdag moesten we 
een pelgrimstocht door de kerk maken. Het 
was heel interessant. Je moest in groepjes 
door de kerk lopen. Bij de posten werd iets 

verteld over het vormsel of over iets van het 
geloof. We mochten een kijkje nemen in de 
kamer waar de voorbereiding plaats vond, 
en op weer een andere post lieten ze een 
filmpje zien over een wierrookding dat super 
groot en zwaar was dat er zes paters aan een 
touw moeten trekken om die in beweging 
te krijgen! 22 April was het eindelijk zo ver. 
Het begon om 7uur en rond 9 uur was het 
pas klaar!

Sommige kinderen moesten iets voorlezen en 
anderen moesten de tafel klaarzetten. Weer 
anderen de vredeswens. Een keer vroegen 
ze ook of er 2 kinderen naar voren wilden 
komen. Toen gingen Mariska en Vincent 
(die doet zijn vormsel nog niet!) naar voor. 
Toen legden ze uit dat als je van buiten 
verandert dat je dat ook kan voelen, en ze 
deden het voor met schmink. Bij Vincent 

een baard en bij Mariska rimpels. Toen ze 
aan Vincent vroegen: hoe voel je je nu? Zei 

hij: een ouwe! 
En dat vond 
Mariska ook. 
Toen kwamen 
ze je doopkaars 
aansteken (die 
moest je allemaal 
meenemen). 

Een tijdje later 
werden we 
gevormd. We 
moesten dan 
samen met onze 
ouders naar voren 

komen. Onze ouders moesten dan hun hand 
op de schouder van de vormeling leggen! De 
vormeling moest zeggen: Ik ben... wilt u mij 
vormen. En dan vertelde de pater nog wat 
(dat was bij iedereen anders) en dan zette hij 
een kruisje op je voorhoofd met Chrisma! 
Toen was je gevormd. Toen gingen nog 
een paar vormelingen een muziekje spelen. 
Daarna kreeg je de hostie (die mocht je in de 
wijn dompelen). En dat was het vormsel!

Door: Anouk Weemaes en Simone Steijaert

HET VORMSEL
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I n t e r e s s a n t 
om een 
parochieblad 
van jaren terug 
nog eens door 
te nemen. 
Terug in de 
tijd kijkend, 
zie je wat toen 
b e l a n g r i j k 
was. Voor u 
een overzichtje 

van Basiliekkroniek, parochieblad van de H. 
Willibrordus te Hulst.

Jaargang 1 en 2 1988-1989 en 1989-1990.

-  Werkgroep gezinsmissen, Boeteviering, 
Het recht van de zwaksten, Nieuwe 
bestuursvorm, Caritas, Nationale 
Ziekendag. En al van het eerste begin is 
er aan de kinderen gedacht in een aparte 
rubriek.

- Vastenaktie. Het zilveren priesterfeest van 
Pater Verwer. Gedichten van Pater Pirenne, 
A. Helmich en B. de Cousemaker.

-  De eerste kerstzangavond. Afscheid van 
Kees van Geloof. Kennismaking met Bert 
Thönissen1989-1990.  Ballons voor de 

Vrede. Uitleg over gemeenschapsvieringen. 
Het Jongerenkoor. Actie redt de Schelde, 
Kerk en Samenleving bestaat 10 jaar, 
Restauratie-Redt-de Basiliek,

- In nov. 1989 wordt een heel blad aan de 
H. Willibrordus gewijd, dit vanwege zijn 
1250ste sterfdag.

- En zeker het vermelden waard is het 
overbekende ‘Wist u dat?” In een enkele 
vraagstelling wordt een heel onderwerp in 
de belangstelling gezet.

- Samen geven die kleine “wist-u datjes” een 
brede kijk op het hele parochiegebeuren.

 (De redactie van Kerkkoerier vraagt zich 
af: Kunnen wij deze manier van werken 
navolgen en nieuw leven inblazen?)

- In jaargang 2 no 4. kreeg de rubriek ‘Wist 
u dat” een andere naam.”Klapstoel”. Heel 
origineel. Het tekeningetje is ontworpen 
door Ronnie Ivens. Het is origineel en 
kenmerkend voor de Basiliekkroniek. 
Waar stonden meer klapstoeltjes dan in 
de basiliek? Waar werden meer nieuwtjes 

Onderstaand treft u een volledig overzicht van de opbrengst van de vastenactie 2006. 

Huis aan huis collecte € 5750,-
Collecte Blaauwe Hoeve  € 200,-
Vastenmarkt (Incl. kaarsen) € 1150,-
Heitje voor een karweitje € 2325,-
Spaarpotjes € 1426,-
 € 10851,-

Indien wij de bedragen vergelijken met het jaar 2005, dan zien wij een redelijke stijging. 
De stijging is vooral veroorzaakt door een hogere opbrengst huis aan huis collecte 
en een betere opbrengst voor heitje voor karwetje. Ook de vastenmarkt was dit jaar 
weer bijzonder. Weliswaar was de opbrengst iets minder, maar de drukte (vooral in 
de voormiddag) een stuk groter. Na de middag werkte het weer minder mee.Dit jaar 
hadden we ook de beschikking over een forse postzegelverzameling, waarvoor grote 
belangstelling bestond. Kinderen van de basisschool hebben weer kaarsen verkocht 
aan het wandelende publiek in Hulst. 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

KIJKT U MEE TERUG?

VASTENACTIE 2006

CONTACTPERSONEN 
PAROCHIES

H.H. Petrus & Paulus, 
Boschkapelle
hr. W. Gelderland 
0114-671358

H. Henricus, Clinge, 
tel: 0114-312230 
mw. A.M. de Loos-Brijs,  
0114-311332

H. Maria Hemelvaart, Graauw
mw. D. d’ Haens  
0114-635312

H. Theresia van het Kind Jezus, 
Heikant, tel: 0114-312187

H. Catharina, Hengstdijk
mw. C. de Cock  
0114-682156

H. Willibrordus, Hulst, 
tel: 0114-312130

Ter Duinen, Kloosterzande
hr. Th.P. de Bakker 
0114-681620

H.H. Philippus & Jacobus, 
Koewacht
mw. J. Martinet 
0114-364050

H. Cornelius, Lamswaarde    
mw. E. Leenknegt  
0114-690474

H. Joseph, Nieuw-Namen
hr. A. de Deckere  
0114-345383

H. Johannes De Doper, St. 
Jansteen, tel: 0114-312187

H. Gerulphus, Stoppeldijk, 
tel: 0114-671358 
mw. C. Lambert 
0114-671370

H. Gerardus Majella, Terhole
mw. M. Dobbelaar  
0114-310526

uit de parochie uitgewisseld dan daar?
- Vanaf jaargang 2 zien we op de achterkant 

van Basiliekkroniek de namen van de 
redactie vermeld. Het zijn de dames T. van 
Dam, M. Stockman en E. de Theye en de 
heren K. Bosman en K. Scheerders.

Tot zover een beeld uit de negentiger jaren.
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Administraties en Belastingzaken

Verzekeringen

Regio          bank

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

Telefoon: 0114-682420

VAN KERCKHOVEN BOUW B.V.
Pr. Rooseveltstraat 7 - Postbus 17 - 4587 ZG  Kloosterzande

Tel: (0114) 681920 - Fax: (0114) 682936

www.vankerckhovenbouw.nl

Gewasbeschermingsmiddelen - Kunstmest - Zaaizaden en Schoonmaakmiddelen

R. van Wesemael
Zoutestraat 109, Hulst - Tel. 0114-314853

...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

vergoeding zorgverzekering

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

Lid Organisatie van Nederlandse Tandprothetici

Wij beschikken over een lasergraveermachine, 
voor tekst en afbeeldingen op zwart granieten monumenten

Loopt u eens vrijblijvend binnen in onze showroom
Openingstijden: Maandag  t/m vrijdag van 10.00 - 17.00 uur 

's Avonds en zaterdag op afspraak

Buitenweg 35 - Axel  Tel: 0115-530901
www.mementa-zeeland.nl

Natuurstenen Grafmonumenten
Mementa Zeeland

-  Grafmonumenten in graniet en glas
-  Urnen in allerlei materialen en vormen
-  Gedenksieraden
-  Graflichten
-  Kaarsen
-  Columbaiumartikelen/graveren/laseren

-  Vazen
-  Assortiment zijden bloemen, 

bloemstukken en boeketten
-  Foto’s in glas vereeuwigd
-  Verzekeringen uitvaart
-  Tijdelijke naamplaten voor op graf
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IPV OOST ZEEUWS VLAANDEREN
CLUSTER OOST  Clinge • Graauw • Nieuw-Namen

Nieuw Namen Clinge

Op 15 juli a.s. vieren we weer het feest van 

de patroonheilige van onze parochie: de H. 

Henricus. Naar jaarlijkse gewoonte is er het 

weekend na deze dag kermis in ons dorp.

’s Maandags, dit jaar op 17 juli, willen we 

dan ook weer al onze overleden parochianen 

gedenken tijdens een eucharistieviering om 

9.30 uur in onze parochiekerk. Deze wordt 

zoals steeds opgeluisterd door het Parochieel 

Gemengd Koor St. Cecilia en de fanfare 

‘Weldoen door Vermaak’.

Ook zullen er gedachtenisprentjes uitgereikt 

worden met de namen van hen die het 

afgelopen jaar overleden zijn. Na afloop 

volgt een stille tocht naar het kerkhof.

Iedereen is van harte welkom!

KERMIS CLINGE
Het is alweer 25 jaar dat Georgette Driedijk-
de Koning het koper verzorgt in onze kerk. 
Zo zijn daar o.a. het tabernakel, diverse 
kandelaars, het wierookvat, en de doopvont 
die regelmatig door haar onder handen 
worden genomen. Al het koperwerk glimt 
en siert de kerk helemaal op. Georgette 
werd daarom op Palmzondag 13 april door 
pastor Poppe in het zonnetje gezet. Hij bood 
haar voor de bewezen diensten namens 
het kerkbestuur een paaskaars aan en een 
oorkonde. Ook Paul de Deckere bedankte 
haar namens de hele parochie. 

In het begin vond ze het nogal eng zo alleen 
in de kerk te zijn, en vanuit het tabernakel 
had zij ook niet veel aanspraak. Daarom ging 
ook haar man Adrie mee en zo hebben zij 
20 jaar samen gewerkt tot hij enkele jaren 
terug overleed. We danken in Georgette 
dan ook Adrie voor zijn diensten. Georgette 

heeft in de loop van de jaren zoveel ervaring 
opgedaan, dat men haar gerust advies kan 
vragen welke schoonmaakmiddelen men het 
best kan gebruiken. Tevens is zij met haar 
mooie stem al vele jaren een verdienstelijk 
sopraan in het zangkoor. Georgette zou het 
waarderen als er in de parochie nog enkele 
vrijwilligers waren die haar zouden willen 
helpen want het is steeds een heel karwei. 
Georgette heel veel dank namens de parochie 
H.Joseph Nieuw-Namen

Alfons Steijaert

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD
Heeft u nog 1 of 2 uurtjes per maand over? Meldt u dan bij het 
kerkbestuur. De parochie H. Joseph zoekt nog enkele vrijwilligers 
voor het schoonmaken in de kerk. Vele handen maken licht werk.

Kim was in Frankrijk op vakantie geweest. In een wegrestaurant had 
ze een glaasje cola willen drink en, maar een Franse mevrouw die 
naar een menu kaart reikte had haar glas omgestoten. Ze had luid 
‘0, pardon’ geroepen. De moeder van Kim had vriendelijke Franse 
woordjes teruggezegd en de vrouw was verder gelopen. Dit vond 
Kim brutaal en boeiend. Je doet iets fout, en dan roep je ‘par don’ en 
dan is het goed.

Bij het bekijken van de vakantiefoto’s was het verhaal nog eens 
verteld en Kim besloot het uit te proberen. Op de speelplaats liep 
ze par does tegen Roy op en riep ‘0, pardon’ en ze huppelde verder. 
Zo, dat was gelukt. Daarna trapte ze Riet op de tenen en riep weer 
‘0, par don’ en ze rende verder. Na het speelkwartier klapte juffrouw 
Bea in haar handen en vroeg: ‘Wie weet wat pardon betekent?’ Kim 
kreeg een rood hoofd, Ze begreep onmiddellijk dat Roy en Riet met 
de juf hadden gepraat. ‘Nou?’, drong ze aan ‘weet jij wat  pardon 
betekent? Kim, weet jij het misschien? Kim begon te stamelen. ‘Dat, 
eh, zeggen - geloof ik - eh, de Fransen als ze iets fout hebben gedaan 
...? ‘. ‘Nee’, riep juf  Bea hard, ‘dat zéggen ze niet. Dat vrágen ze. 
Pardon betekent: Wilt u mij vergeven?  Dan moet je niet wegrennen 
maar op antwoord wachten. Dus, Roy, wil jij Kim vergeven? Roy 
knikte goedmoedig. ‘Ja hoor. En jij Riet? WiI jij Kim vergeven?’ 
‘Als ik haar terug mag duwen.’ zei Riet brutaal. Waarop de juf riep: 
‘Pardon? Want soms betekent pardon: wil je mij vergeven. En soms 
betekent pardon: let op je woorden. Frans is niet gemakkelijk.

VERHAAL:  0, PARDON! De viering op 7 mei was hartverwarmend. Ik stond verbaasd over 
de zo wat gevulde en kleurig versierde basiliek. Dank je Marinelle 
en dames. Waar heb ik dat aan verdiend? Het speelde door mijn 
hoofd toen ik met al die vele misdienaars, met pater Poppe, pastor 
Chantal naar het altaar liep. 
- dat de Cantorij weer zo mooi zong. Merci Anton, dames en 

heren
- dat de organist, Jo, zo’n levendig tussendoortje speelde
- dat U zo gespannen luisterde naar mijn verhaal over de 40 jaren 

als herder. 
- de receptie en de vele vrienden, die ik nog met naam kon 

noemen, op enkele na,   
 Sorry daarvoor.
-  uw giften in de enveloppen is meer dan voldoende voor een 

Tom Tom.
- wat U voor mijn collega Saris hebt gegeven, en wat de zeep 

en potjes olie   opbrachten,die door Corry en Lonneke zijn 
verkocht, maakt hem heel dankbaar. God bemint de blijde 
gever. 

Dankbaarheid in mij voert de boventoon. Aan iedereen, genoemd 
of niet, héél veel dank. Ik draag jullie een warm hart toe. 

Pater W. Weemaes sm

DANKWOORDJE

ALGEMEEN
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IPV OOST ZEEUWS VLAANDEREN
CLUSTER WEST Boschkapelle • Hengstdijk • Stoppeldijk

HET KAPELLETJE

Na vele jaren van noeste arbeid aan en 
rond het kapelletje achter onze kerk in 
Boschkapelle hebben de dames Dankaart 
ons laten weten dat ze er mee willen 
stoppen.

We willen jullie bedanken voor het altijd 
keurig bijhouden van het kapelletje. Ook 
stonden er altijd mooie bloemen bij 
Maria.

Het werk zal over genomen worden door 
enkele vrijwilligers van de werkgroep 
onderhoud begraafplaats.

Dames bedankt voor jullie jaren lange 
inzet.

RH

In de zomer-
m a a n d e n 
denk je bij 
‘vertrekken’ 
als gauw 
aan vakantie 
en er op 
uit gaan. 

Daarom juist in deze maanden prikkelende, 
oude en nog steeds actuele woorden van Dom 
Helder Camara over dit onderwerp. Rond 
1960 was Dom Helder Camara bisschop in 
Brazilie, waar hij zich inzette voor de rechten 
van de arme mensen. Het begrip ‘vertrekken’ 
was volgens hem hiervoor noodzakelijk.

“Vertrekken is allereerst uit zichzelf treden, 
de kost van  ‘eigen belang ‘stuk breken die 
ons gevangen tracht te houden in ons eigen  
‘ik’. Vertrekken, dat is ophouden rondom 
zichzelf te draaien alsof men het middelpunt 
van de wereld en het leven is.

Vertrekken, dat is zich niet laten opsluiten 
binnen de problemenkring van het wereldje 
waartoe wij behoren, hoe belangrijk dat ook 
mag zijn. De mensheid is groter – en die 

moeten we juist dienen. Vertrekken, dat is 
geen kilometers verslinden, zeeën oversteken 
of supersonische snelheden bereiken. Het 
is in de allereerste plaats zich openstellen 
voor anderen, hen ontdekken, hen tegemoet 
gaan. Want: niemand leeft voor zichzelf 
alleen. Deze manier van ‘Vertrekken’ geeft 
het leven van de ander en dus ook van jezelf 
zin en betekenis. 

Want niet wij zijn het belangrijkste, maar wel 
wat wij voor elkaar betekenen. Daarom hoort 
ook ‘niet slagvaardig‘ zijn, zoals bisschop 
Camara het omschrijft. “Het helpt niets om 
zich zomaar in het algemeen tot de liefde te 
bekeren. Het is onmogelijk voor ons mensen 
om van 4 miljard mensen te houden of van 
5 miljoen. Nee, ieder mens moet stap voor 
stap zijn en haar vijand als broeder/zuster 
zien. Waar dat gebeurt, verspreidt het geloof 
zich en groeit het Rijk van God op aarde”.

Hartelijke groet en goede zomerwensen van  
het bestuur van de Personele Unie

RH.

Vanuit het bestuur 
van de Personele 
Unie van de 
parochies H. 
Gerulphus en H.H. 
Petrus en Paulus 
kan ik u mededelen 
dat wij blij zijn met 
de samenwerking 

tussen de beide gebedsdienstgroepen. Het 
is de bedoeling dat zij na de zomerperiode 
intensiever gaan samenwerken in het 
voorgaan van woord en gebedsdiensten.

U zult in de toekomst als er bijv een 
woord en communiedienst in Stoppeldijk 
is misschien een voorganger hebben uit 
de parochie Boschkapelle maar het kan 
ook andersom zijn. De samenwerking is 

er gekomen omdat het aantal leden van de 
werkgroep gebedsdiensten van Boschkapelle 
erg terug liep. Er is toen contact gezocht 
met de buurt parochie en het resultaat is 
de samenwerking. Wij zijn als bestuur trots 
op beide werkgroepen. Zij verzorgen de 
diensten goed. Ook mag wel eens gezegd 
worden dat we trots zijn op onze lectoren die 
altijd weer maar van de partij zijn voor het 
lezen tijdens de diensten.

Er rest mijn nog van deze plaats mevr A. 
Meijs – Dobbelaar te bedanken voor de vele 
jaren die zij is voorgegaan  in gebedsdiensten 
in de parochie Boschkapelle. Agnes bedankt 
voor je inzet.

namens het bestuur
RH

OVER ‘VERTREKKEN’

Boschkapelle

SAMENWERKEN
JULI KUNSTMAAND 

IN HENGSTDIJK

In de maand juli zal in de kerk te 

Hengstdijk een tentoonstelling worden 

ingericht. In twee perioden, zullen 

kunstwerken worden geëxposeerd. Al 

enkele jaren is getracht dynamische 

werken te tonen van toch vooral amateur 

kunstenaars. Op deze manier wil het 

organiserend comité werken laten zien 

die vooral door kunstenaars uit eigen 

streek gemaakt zijn. De tentoonstelling 

is van 1 t/m 30 juli dagelijks geopend 

voor publiek van 14.00 tot 17.00 uur 

en zijn twee bezoeken zeker waard.
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Hengstdijk

Bijzondere gebeurtenis 
in Hengstdijk

Als blijk van waardering voor hun inzet zijn 
op woensdag 10 mei om 19.30 uur drie 
Gregorius-onderscheidingen uitgereikt aan:
Mw. Marie Maas-van de Lavoir,
Mw. Martha Somers-Pauwels, en
Mw. Jenny van Leemput-Naessens.

In de kleine parochiegemeenschap van 
Hengstdijk zetten zij zich ook alle drie in op 
diverse plaatsen binnen het vrijwilligerswerk. 
Zo zijn ze ook alle drie terug te vinden 
tijdens de poetsochtenden in de kerk, waar 
ze o.a. het koperwerk onder handen nemen. 
Kortom: als het nodig is kan er op steeds een 
beroep op hen worden gedaan.

Voor hun (meer dan) 40- jarig lidmaatschap 

aan het kerkkoor 
werd hun de onder-
scheiding uitgereikt.  
Allen zingen ze al 
heel hun leven, en 
dat is langer dan 
40 jaar. Een aantal 
jaren hebben ze 
zelfs met zijn drieën 
het complete koor 
gevormd en ook in 
die tijd waren ze 
steeds present om 
de wekelijkse viering 
op te luisteren. 
Uiteindelijk is door hun enthousiasme 
het kerkkoor toch weer aangevuld met 
een aantal jongere leden. Dus dankzij hun  
doorzettingsvermogen heeft de parochie nog 
steeds een kerkkoor.

Vanwege haar ziekte werd de onderscheiding 
in het ziekenhuis uitgereikt aan Martha 
Somers. De beide andere dames kregen hun 
onderscheiding tijdens de vrijwilligersavond 
van de parochie. 

UW KLEDING 
IS ONS HEEL WAT WAARD

Kledingactie Mensen in Nood is op 3 januari 
een kleine, maar zelfstandige organisatie 
geworden. Dit laat ons Dhr. Jan Jongedijk, 
directeur, weten. Voorheen heette het 
Kledingactie vàn Mensen in Nood en was 
een deel van Cordaid, die samen is gegaan 
met Vastenaktie, Memisa en Mensen in 
Nood. Een kleine naamswijziging, maar 
met het goede gevolg dat nu, als kleine 
zelfstandige organisatie op kosten bespaard 
kan worden en men slagvaardig kan blijven. 
De activiteiten rondom kledingactie zijn 
erg specialistisch en in de loop van de jaren 

gewijzigd. In het begin werd de kleding 
naar missionarissen in de Derde Wereld 
verzonden.

Tegenwoordig wordt de ingezamelde kleding 
verkocht en gaat de opbrengst naar de 
noodhulpprojecten van Mensen in Nood.
Het werk wordt door veel vrijwilligers 
gedaan. Deze blijven het doen, geïnspireerd 
vanuit christelijke waarden.

Op de website www.kledingactie.nl kunt u 
informatie vinden en achtergronden over 
gesteunde noodhulpprojecten. 

J.H.

STOPPELDIJK - KLEDINGACTIE

Cluster West is een nieuwe fase ingegaan betreffende de samenwerking tussen de diverse 

parochies. De parochies Boschkappelle, Hengstdijk en Stoppeldijk willen namelijk ook de 

bestuurlijke samenwerking een officiële vorm geven, omdat dit ook door het bisdom als 

zeer aanbevelenswaardig  wordt aangegeven. De eerste stappen hiervoor zijn inmiddels 

gezet. In de toekomst zullen ook de parochiële werkgroepen voordeel ondervinden van 

de samenwerking en een beroep kunnen doen op de kennis en ervaring van collega-

vrijwilligers binnen het Cluster West, dit met respect voor de eigen identiteit van de 

individuele parochies. 

Wij houden u op de hoogte

MIDZOMERFEEST 
HENGSTDIJK

Op zaterdag 24 en zondag 25 juni zal 
opnieuw het midzomerfeest worden 
gehouden. Op grootse wijze wordt deze 2 
dagen aandacht geschonken aan de kerk. 
Diverse activiteiten, waaronder bijvoorbeeld 
een boeken- en snuffelmarkt,  zullen in en 
rondom de kerk worden georganiseerd.Zie 
hiervoor ook de publicaties in de komende 
dagen. De opbrengst komt volledig ten 
goede aan het onderhoudsfonds van de 
kerk. 

ALS BINNEN EEN 

GEMEENSCHAP IEDER ZIJN 

INBRENG HEEFT. 

ALS MEN LUISTERT EN 

DAAR MET ZORG OP 

REAGEERT, DAN KAN 

DIT BIJDRAGEN TOT 

ONTPLOOIING VAN HET 

INDIVIDU AFZONDERLIJK 

EN TOT WELZIJN VAN 

HET GEHEEL
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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

Begrafenissen en Crematies
J A I M I E  WA E M

Privé: Rouwcentrum:
Willemstraat 10 Hulsterloostraat 12
4568 BB   4568 AE

Nieuw-Namen
Tel. 0114-345695 b.g.g.: 0114-345294

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

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

Hoofdstraat 47 - 4564 AM  St. Jansteen Tel./Fax 0114-312441
www.int-bleijenbergh.nl

Vloerbedekking - Vinyl - Laminaat 
Zonwering - Vouw/paneelgordijnen

Vitrages
Senior ledikanten en bankstellen

Voor persoonlijk advies gaat u naar:

Elke zondag 
vanaf 10.00 uur open!

www.morres.com

Verkoop en plaatsing van gedenkstenen
Alleen bezoek op afspraak

Westsingel 1a - 4571 VE  Axel
Tel. 0115 566336 - Fax 0115 565544

Bij geen gehoor, gelieve uw naam en tel.nr. in te spreken
E-mail: jgv@zeelandnet.nl
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VROUWEN IN BESTUREN

In het voormalig Kapucijnerklooster te Rilland-Bath kwamen op 17 
december vorig jaar 55 vrouwen bijeen, die in het Bredase bisdom 
betrokken zijn bij diverse besturen en andere  beleidsorganen. 
Vanuit Stoppeldijk waren aanwezig Marijke Strobbe en Christian 
van Liere.

Wat was het thema van de bijeenkomst? Samen beleid maken, 
mannen zowel als vrouwen. Ieder met evenredige inbreng. Dhr. 
Schoenmaker gaf een uiteenzetting. In het bisdom is structureel 
aandacht voor de positie van de vrouw in de Kerk. 30 tot 50 % 
van de bestuurders is vrouw. In topbestuursfuncties zien we echter 
vooral mannen. Hier zouden we verandering in willen brengen. 
-  De inbreng van meer vrouwen in het bestuur zal variëteit geven 

in denken en handelen. Het zal de structuur ten goede komen. 
-  Verschillen moeten we met respect tegemoet treden. Niet al te 

voortvarend streven naar eenheid, maar vooral oog hebben voor 
verscheidenheid, die verrijkt en ver reikt.

Elske ter Veld, gaf practische tips voor juist beleid voeren, niet alleen 
voor vrouwen van belang: 
-  Je kunt het niet allemaal tegelijk en zeker niet in je eentje doen. 
-  Ken je eigen sterke en zwakke punten en houd je aan je grenzen.
-  Goede voorbereiding is meer dan het halve werk.
-  Wees blij met wat er is bereikt en blijf openstaan voor 

verbetering. 

De deelnemers van de vergadering bespraken samen de belem-
meringen, maar ook mogelijke verbeteringen in hun activiteiten. 
Heel belangrijk was de erkenning voor het vrijwilligerswerk en hun 
wens meer jongeren bij het werk te betrekken.Leg een deel van de 
organisatie bij hen, geef hun een verantwoordelijke taak. Zij zijn de 
mensen van de toekomst.

STOPPELDIJK 

DOOPZONDAGEN T/M DECEMBER 2006 

doopdatum tijd voorbereiding vergaderplaats voorganger

22 oktober 14.00 uur Hulst 10 oktober pastorie Hulst W. Tobé
 15.30 uur Hulst   
22 oktober 14.00 uur Stoppeldijk 10 oktober kerk Kloosterzande N. Polet
 15.30 uur Hengstdijk   
5 november 14.00 uur Graauw 24 oktober vergaderzaal kerk Clinge W. Poppe
 15.30 uur Clinge   
5 november 14.00 uur Koewacht 24 oktober pastorie St. Jansteen N. Polet
 15.30 uur St. Jansteen   
26 november 14.00 uur Hulst 14 november pastorie Hulst J. Reurs
 15.30 uur Hulst   
26 november 14.00 uur Kloosterzande 14 november kerk Kloosterzande W. Tobé
 15.30 uur Kloosterzande   

December : GEEN dopen  
  
Als u uw kindje wilt laten dopen, neem dan contact op met het parochiesecretariaat in Hulst 0114-312130.

Het is Zondag, genoeg geluierd

vroeg uit de veren, 

regendruppels trotserend

verlangend er aan te beginnen.

Uitgelaten vogels 

vliegen vrolijk voorbij

hun eigen concert fluitend

op aanwijzing van de grote Meester,

die voor ons onzichtbaar blijft.

Voort zeilend met de wind in de rug

onder blauwe luchten en zwarte polders

tenslotte voldaan arriverend op de plaats van bestemming.

We worden ontvangen met klokgelui en brandende kaarsen

als soldaten in het gelid bijeen, in afwachting op wat komen gaat

mensen komen aanschuifelen in eigen tempo

voor ieder is er tijd genoeg

alleen de pastor moet direct door naar elders. 

Geflankeerd door misdienaars treden zij binnen

met begeleiding van sfeervolle orgelklanken

dragen zij sereen het licht aan voor de nieuwe dag.

Een woord van welkom.

Aarzelend zet het koor in met: -dit is de dag

die de Heer heeft gemaakt en gegeven-!

devoot gaan allen zitten

de Zondag is nu echt begonnen.

Bsbrck

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

R.K. Kerk H.H.Philippus en Jacobus te Koewacht

Traditiegetrouw werd ook dit jaar weer 
de dodenherdenking op 4 mei in onze 
parochiekerk gehouden. Voor deze 
plechtigheid werd de gedenkplaat met de 
Koewachtse slachtoffers voor het altaar 
in de kerk geplaatst. Als eerste sprak de 
‘Koewachtse’ wethouder Jaap Bos. Namens 
het college van burgemeesters en wethouders 
heette hij iedereen welkom en ging vervolgens 
in op het nationale motto van dit jaar: 
‘Vrijheid maak je met elkaar’. 

Aan de plechtigheid werd verder invulling 
gegeven met gedichten die werden 
voorgedragen door Jilca Bonte, Rosalie 
van Dijk en mevrouw Fieke de Waele-
Geerards. Ook het seniorenkoor onder 
leiding van de heer Piet Apers leverde weer 
een indrukwekkende bijdrage met twee 
voor deze plechtigheid prachtig gezongen 
liederen. Fieke de Waele-Geerards, die pastor 
Tobbé verving, sprak de overweging uit. 
Het Wilhelmus, de bloemlegging en het 
defilé langs de gedenkplaat completeerden 
de herdenking. Na de plechtigheid kreeg 

iedereen bij het verlaten van de kerk 
een rode of witte anjer (de kleuren 
van de Poolse vlag) uitgereikt, die 
vervolgens werd neergelegd op het graf 
van de Poolse militair, die op ons 
kerkhof is begraven. Hij sneuvelde op 
16 september 1944 op de Nieuwe 
Molen bij de bevrijding van Koewacht. 
Dit nieuwe element in de herdenking 
werd door alle aanwezigen zeer 
gewaardeerd en zal voortaan ook deel 
blijven uitmaken van de ceremonie. 

Ook dit jaar was er weer een grote 
belangstelling. Het was alleen 
jammer dat er zo weinig jongeren en 
kinderen aanwezig waren. Juist deze 
leeftijdscategorieën hechten toch veel 
waarde aan (hun) vrijheid. Niet alleen 
twee minuten stil zijn op 4 mei, maar 
ook een herdenkingsplechtigheid bijwonen 
is belangrijk; we kunnen ons nog eens goed 
realiseren dat die vrijheid niet vanzelf is ge-
komen en dat we ook moeten blijven werken 
aan de instandhouding van dit waardevolle 

goed. Bij een herdenkingsplechtigheid 
worden ons de zaken om over na te denken, 
eenvoudigweg aangereikt.

W.V.

DODENHERDENKING 4 MEI 2006

Dit jaar hedden we 7 vormelingen: 
Anne, Annemiek, Dimitry, Jilca, Beryl, 
Jorien en Martijn. En hele fijne groep. Wat 
doen we zoal: We werken met het project: 
Hoe bestaat het…..!?

Als eerste krijgen we dan de opdracht om 
-terwijl wij iets voorlezen- van klei iets te 
vormen. We zeggen niet wat ze moeten of 
kunnen maken maar ga maar aan de gang 
met de klomp klei en zie maar wat er onder 
je handen gevormd wordt. Leuk om dan 
nadien de verschillen te zien, het varieerde 
van een hart, een molen, een bloem of een 

draak. We praten over de 7 sacramenten. 
De vormelingen maken een opstel over: hoe 
komt het toch dat alles is zoals het is en waar 
komt alles toch vandaan. We laten ze hier 
eens lekker over nadenken. We zingen en 
praten over God: Wie of wat is God,
                                                               

Hoe zou je God omschrijven?
Wat betekent God in je leven?

En hoe kun je nou geloven in een God, 
die je helemaal niet zien kunt.

We praten over: wat is bidden? (bidden is 
contact zoeken met God) en we laten ze zelf 
een gebedje maken. Met een lekker stukje 
zelf gebakken appeltaart van een vormeling 
is de kennismaking met Pater Reurs gezellig 
verlopen. Ook de kennismaking met 
mediteren in de kerk was erg leuk, al was 
het wel heel moeilijk om geconcentreerd te 
blijven. We kregen ook nog een rondleiding 
door onze eigen parochiekerk en dit was 
heel interessant, je ziet dan dingen waar je 
normaal geen oog voor hebt. Op een later 

tijdstip waren we ook nog vormend bezig 
en de vormelingen maakten de mooiste 
schilderijtjes. Het resultaat was verbluffend.
De pelgrimstocht verliep als een trein, we 
waren snel weer terug op Koewacht, het was 
leuk om hiervoor in de Basiliek van Hulst 
te zijn.

Ook de 2 ouderavonden –vooral die avond 
samen met de vormelingen- waren erg leuk.
Met het eten van een heerlijke appelflap 
(weer gebakken door een vormeling), het 
knuffelen met de jonge poesjes van de 
boerderij van Gonny, het uitdelen van de 
harten volgeschreven met allerlei positieve 
dingen en het invullen van de evaluatie 
vragen werd de vormselvoorbereiding 
afgesloten.

Wij hebben in ieder geval genoten.

Gonny en Rita.

VORMSELVOORBEREIDING IN KOEWACHT 2006



Kerkkoerier - 19

Wij hebben zondag 23 April 
ons vormsel gedaan in Sint Jansteen

De deken heeft ons gevormd. Het was best wel spannend. De 

weken ervoor hebben we van alles voorbereid. We kregen een 

map. Iedere vrijdag hebben we met Gonny Rozijn en Rita 

Lijbaart van alles gedaan. In de kerk moesten we tussen onze 

ouders in zitten. Daarna moesten we naar voren gaan zodat 

de deken ons kon vormen. Onze ouders legden hun hand op 

onze schouder en wij zeiden: Ik ben…….. wilt U mij vormen. 

Toen zei de vormheer: Ontvang het zegel van de Heilige 

Geest, de Gave Gods. En hij hield ook nog een kort praatje 

met ons. Een poosje later kregen we een hostie. Die mochten 

we in de wijn dopen en we kregen ook nog een duif mee naar 

huis. Na afloop hebben we nog een kopje koffie gedronken 

in de Warande.

De vormelingen Jilca en Jorien.

Zingen doet een mens goed. -  Een goed 
koor is een luxe voor de parochie.

Dit jaar viert het Dameskoor uit St. Jansteen 
haar veertig jarig jubileum. De dirigent, 
het oudste koorlid en een bestuurslid 
gaven toelichting in een levendig gesprek. 
Zolang duidelijk is wie er is bedoeld met 
het ‘Dameskoor uit St. Jansteen’ is er geen 
behoefte aan een aparte naam. Men wil 
gewoon dienstbaar zijn aan parochie en 
parochianen.

In 1966 was er in St. Jansteen behoefte aan 
een hulpkoor voor begeleiding van rouw- 
en trouwmissen. Hiervoor was vanuit het 
bestaande koor nauwelijks gelegenheid. 
Vijftien dames en een dirigent namen de 
uitnodiging aan, want ze zongen toch zo 
graag. Moedig ging men aan de slag en 
langzaam groeide daar iets moois. Bij het 
invoeren van de zaterdagavondmis kreeg 
het Dameskoor deze toegewezen; de heren 
bleven op zondag de mis zingen. Later kwam 
in St. Jansteen de zondagmis te vervallen. De 
zaterdagavondmis wordt vanaf dan om de 
beurt verzorgd. Rouw- en trouwdiensten zijn 
meestal voor het Dameskoor. In de afgelopen 
veertig jaar heeft men ongeveer achthonderd 
keer een uitvaartdienst gezongen. Ondanks 
de emoties geeft het dienstbaar zijn bij een 
uitvaart voldoening. Daar is men intenser bij 
betrokken dan bij een huwelijk.

Het koor is uitgegroeid tot een mooi 
kerkkoor, dat een waardevolle ondersteuning 
levert bij vele vormen van de liturgie. De 
eigentijdse vernieuwing van de liturgische 
liederen werkt positief voor het koor. 
Samenwerking is er met koren uit Clinge 
en Lamswaarde. Trouw naar de repetities 
komen en werken aan een goede onderlinge 
sfeer zijn bouwstenen voor het succes van 
het koor. Gemiddeld is men twintig jaar lid 
van het koor; maar sommigen zingen er zelfs 
al veertig jaar. Afgelopen paar jaar kwamen 
er meerdere nieuwe leden bij en daar is men 
blij mee. Nog steeds zijn nieuwe leden van 

harte welkom. Op de agenda van dit jaar 
staan nog: de opname van een Maria-cd, 
een feestavond, een jubileumviering in de 
kerk, een winterconcert, en op projectbasis 
voor b.v. Kerstmis samenzang met enkele 
mannen.

Koor, proficiat met uw jubileum en bedankt 
voor alle inzet; behoud de geest van de 
dienstbaarheid; wees gezegend met inspiratie 
en volharding; en ga een goede toekomst 
tegemoet.

Omer Calle.

DAMESKOOR VAN ST. JANSTEEN – VEERTIG JAAR DIENSTBAAR

Als je notenschrift kunt lezen, hoor je al muziek als je de noten op 
papier ziet staan.Als je geen noten lezen kunt, zijn de noten slechts 
een aantal ovale bolletjes. Toch blijft het ook voor diegenen die wel 
kunnen lezen waterstaat, de vraag: hoe zullen deze noten verklankt 
worden ? Welke kleur? Welk ritme? enz. Ik wil daarmee zeggen dat 
de klank van elk muziekstuk wordt bepaald door het arrangement. 
Een virtuoos arrangeur kan soms van een aantal eenvoudige nootjes 
een prachtige samenklank maken. Een vereiste is dat het wijsje hem 
aanspreekt, dan kan hij het heel mooi aankleden en bloeit vaak een 
eenvoudig melodietje op tot iets indrukwekkends. Onlangs hoorde ik 
een fantastische uitvoering van een van mijn meest naïeve deuntjes: 
‘Het Ballonnetje’. Tot mijn grote verbazing werd het liedje uitgevoerd 
door een groot orkest met medewerking van de voltallige Maastrichter 
Staar en als soliste (viool) trad niemand minder op dan Emmy Verhey. 
Zo verbouwereerd ben ik nog nooit geweest. Hetzelfde liedje dat in 
mijn eigen show klonk als ‘n lief en aardig volksliedje, was ineens een 
symfonisch gedicht. En toen werd het me extra duidelijk dat het bij elke 
melodie gaat om ‘wat doe je ermee’.

Ik denk wel es: Ach, voor alles in dit leven geldt datzelfde: Wat doe je 
ermee... wat maak je ervan?

Toon Hermans.

WAT DOE JE ERMEE?
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De redactie van Kerkkoerier bezocht Pastoor 
Gielliet  in Breskens. We bewonderden 
zijn mooi kerkje met de rijkdom aan 
beelden, die hij in de loop van de jaren heeft 
gebeeldhouwd. We kwamen bij hem met het 
verzoek: Kunt u voor Kerkkoerier een stukje 

MARIAKAPELLEKE/CLINGE

“Mijn Zoon is mijn Zoon en voor mij niet alleen
mijn huis is een huis zonder wanden van steen
mijn vrucht is voor ieder, het leven verwant
mijn Zoon is mijn Zoon, voor mij niet alleen
mijn vreugde is voor ieder, het leven verwant. 

Mijn Zoon is mijn Zoon en mijn Zoon voor de pijn
voor allen op aarde die troosteloos zijn
voor ‘t hongeren, dorsten voor alle geslacht
voor wie in den blinde en zoekt in de nacht.

Mijn Zoon is mijn Zoon en mijn Zoon voor het kruis
mijn Zoon is de deur naar het vaderhuis
het teken dat zegen en schande ontmoet
voor eeuwen op handen, van opstaan voorgoed. 
Mijn Zoon is mijn Zoon, mijn Zoon voor ‘t kruis
van eeuwen op handen, van opstaan voorgoed.  

schrijven over het mooie 
Mariabeeld wat u lang 
geleden gemaakt hebt voor 
de parochie van Clinge.

‘t Mariakapelleke 
van Clinge
Aan Clinge heb ik als 
voormalig kapelaan van de 
parochie aldaar vele goede 
herinneringen. Dat gaat 
dan over meer dan 50 jaren 
terug. En nog steeds staat 
‘de Cling’ onuitwisbaar 
en dierbaar in mijn hart 
geschreven. Om kracht bij 
hun woorden te zetten, 
werd God er ook nogal 
eens bij gehaald. Met name 
“God van de Zee”. Dat 
had misschien te maken 
met “ ‘t  Zeegat” zoals dat 
toen heette - en nog? Maar 
als ‘t over héél  ‘t dorp ging. 
hoorde je nog al eens “God 
van de Cling” noemen. Is 

dat nog zo? Achter ‘t voetbalveld was er een 
plaatsje voor “het kapelleke”. Ook Maria 
werd er dikwijls bijgehaald. “God Maria” 
zeiden ze dan. Maar ook om echt te bidden 
was het kapelleke een geliefde en ook in de 
meimaand een drukbezochte plaats.

‘s Avonds werd dan het rozenhoedje gebeden. 
Toen ik daar was, heb ik dat dikwijls 
voorgebeden. Er is gelovig en kerkelijk heel 
wat gebeurd en veranderd, overal, ook hier 
bij de zee, maar Onze Lieve Vrouw wordt 
nog steeds in ere gehouden. Ook mensen 
van de Islam, die hier bij mij wonen, bidden 
tot Maria en steken daar een kaars aan. Ook 
hindoes doen dat. Maria is als de moeder van 
alle mensen. Jaren geleden was ‘t mariabeeldje 
in ‘’t kapelleke” vernield. Ik kreeg de vraag 
om een nieuw beeldje te maken in hout. Dat 
heb ik toen graag gedaan. En ‘t staat  er nog. 
O.L. Vrouw van Clinge, bid voor ons - is er 
bij geschreven. Zij draagt een kroon met ‘n 
kling, een zwaard. Symbool van strijd tegen 
het kwade dat ons bedreigt. Het kind Jezus, 
niet heel klein maar staande bij haar. Maria 
omarmt haar zoon. Beiden kijken ons aan. 
Ik was in die tijd niet op de hoogte van ‘n 
gedicht over Maria - ook steeds nog mijn 
toevlucht - van de Vlaamse dichterpriester 
Anton van Wildenrode. Ik vind ‘t zo mooi 
dat ik het hier weergeef.  Een lied om te 
bidden en te zingen.

Omer Gielliet  em. pastoor Breskens

Note: Nog steeds komen mensen naar het 
kapelleke om de rozenkrans te bidden. In 
de meimaand elke werkdag om half acht. U 
bent van harte welkom.
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