
Kerkkoerier
5E JAARGANG
NR. 1 - DECEMBER 2006

Kerstvieringen schema 
pagina 19

Puzzel uitslag
pagina 3

Periodiek van de Interparochiële Vereniging van de 
13 samenwerkende RK parochies in Oost Zeeuws-Vlaanderen

Periodiek van de Interparochiële Vereniging van de 
13 samenwerkende RK parochies in Oost Zeeuws-Vlaanderen



TEN GELEIDECOLOFONColofon
Redactie
Dhr. W. van Olffen, mevr. J. Hamelinck, 
mevr. L. Verboven-Gielen, 
mevr. V. Verdurmen-Serrarens, 
dhr. F. van Swaal, mevr. S. Marin

Redactie-adres: Kerkkoerier, 
Steenstraat 22, 4561 AS  Hulst

Foto voorkant:
J. Hamelinck

Druk: Partout BV, Sas van Gent
Tel. 0115-649800

Kopij binnen 2007
Pasen 16 februari
Zomer 18 mei
Herfst 31 augustus
Kerst 2 november

Kopij voor het volgende nummer 
inleveren bij kerkkoerier@ipv-ozvl.nl 
of redactieadres
De redactie heeft het recht artikelen te cor-
rigeren en/of in te korten. De redactie is 
niet aansprakeliijk voor de inhoud van de 
ingezonden kopij.

Bestuur IPV
Postadres: Steenstraat 22
4561 AS  Hulst
E-mail: ipvozvl@zeelandnet.nl
Website IPV: www.ipv-ozvl.nl

Bereikbaarheid van het Pastoresteam
Mw. C. v.d. Walle, 
pastoraal werkster, 
teamleider m.b.t. pastoresbijeenkomst. 
(eerstaanspreekbare pastor voor Bosch-
kapelle, Hengstdijk, Stoppeldijk)
p.a. Steenstraat 22, 4561 AS  Hulst
Tel. 0114-310685, gsm 06-51138721
e-mail: chvdwalle@zeelandnet.nl

Zr. N. Polet, pastoraal werkster
(eerstaanspreekbare pastor voor 
Kloosterzande, Lamswaarde, Terhole)
Steenpit 12, 4561 CS  Hulst
Tel. 0114-317438, gsm 06-22398804
e-mail: fasafas@zeelandnet.nl

W. Poppe, marist, 
eindverantwoordelijk pastor.
(eerstaanspreekbare pastor voor Clinge, 
Graauw, Nieuw-Namen)
Zandstraat 10/6, 4561 SC  Hulst
Tel. 0114-373146, gsm 06-19848410
e-mail: wapoppe@zeelandnet.nl

J. Reurs, marist
(eerstaanspreekbare pastor voor Heikant, 
Koewacht, St. Jansteen)
Zandstraat 10/6, 4561 SC  Hulst
Tel. 0114-373144, gsm 06-10711191
e-mail: joop.reurs@zeelandnet.nl

W. Tobé, diaken, teamleider m.b.t. IPV en 
dekenaat Zeeland
(eerstaanspreekbare pastor voor Hulst)
Steenstraat 22, 4561 AS  Hulst
Tel. 0114-371093, gsm 06-12788043
e-mail: wtobe@hetnet.nl 
of wtobe@diakens.com

Tweeduizend jaar

Tweeduizend jaar geleden, waren er mensen met veel macht
Tweeduizend jaar geleden, werden hele volken afgeslacht
Tweeduizend jaar geleden, werden er mensen onderdrukt
Tweeduizend jaar geleden was de vrede dik mislukt

En toen gaf God ons een kindje
In een koude stal
Voor alleman een vrindje
Maar ‘t hielp geen van al

Tweeduizend jaar later zijn er mensen met veel macht
Tweeduizend jaar later worden er volken afgeslacht
Tweeduizend jaar later worden er mensen onderdrukt
Tweeduizend jaar later is de vrede nog niet gelukt

En toch blijven we maar hopen
Door het gebeuren in de stal
Dat de kans niet is verlopen
En ’t echt Kerstmis worden zal.

Tweeduizend jaar later zijn er mensen met veel macht
Tweeduizend jaar later worden er volken afgeslacht
Tweeduizend jaar later worden er mensen onderdrukt
Tweeduizend jaar later is de vrede nog niet gelukt

Vertaald uit het Brabants - tekst Cor Swanenberg

De stal staat er weer in alle maten, in alle 
kleuren en geuren, in alle materialen en in 
alle stijlen. En de ster staat er weer boven, op 
een of andere manier. En de mensen staan 
er weer bij: man en vrouw, arm en rijk, slim 
en dom, groot en klein. En de dieren zijn 
er ook: os en ezel, schapen en lammeren, 
paard en kameel. Heel onze kosmos en 
wereld staat gerangschikt rondom een lief 
lachend of slapend kind in een voederbak. 
Is het kerstkind dan een zorgenkind in een 
dierenverblijf in weer en wind? 

Zo zijn er vandaag honderdduizenden: de 
kinderen in de slums van Afrika en Zuid-
Amerika en Azie, de straatkinderen ook in 
Oost-Europa, de ongewenste meisjes in het 
grote China, de kinderen in de kampen van 
Afrika, de zieke kinderen, de verwaarloosde 
kinderen, de weeskinderen, de kindsoldaten, 
de kinderen in de prostitutie, de kindarbeiders 
en - arbeidsters,  de zwerfkinderen, de 
lijmsnuivertjes, de uitgehongerde kinderen.
Deze kinderen staan het kind in de kribbe 
zeer na. 

Bovendien duwt Kerstmis ons in het 
kerstkind met de neus niet alleen op de 
ellende van kinderen vroeger en nu, maar het 
toont ons ook het onvoorstelbare: dat God 
onze ellende deelt niet alleen door op veilige 
afstand met ons te sympathiseren, maar door 
zelf te komen in de misère van de wereld. Hij 
wil zelf honger en dorst, koude en armoede 
ondergaan als kind in de kribbe. Hij wil de 

armoede en de machteloosheid van de armen 
delen. En dat is werkelijk onvoorstelbaar, dat 
er een God is, die zover gaat!

De kerststal is mooi, ontroerend, poëtisch, 
romantisch maar vaak al te ver van onze deur. 
De kerststal is een soort ontroerend plaatje 
vaak, dat hoort bij het donkerste deel van 
de wintertijd om wat warmte te brengen,ja, 
maar ook om ons hart te raken en onze ogen 
te openen voor wat onze wereld het meest 
nodig heeft: vrede en gerechtigheid.

Want dat zou de vrucht moeten zijn van 
het leven van dit kind Jezus, dat daar ligt 
in de kribbe: Dat mensen zijn weg willen 
volgen van armoede en zelfgave voor wie in 
nood is. Dat mensen zouden delen van hun 
overvloed met wie arm en behoeftig is. Dat 
mensen recht zouden doen aan wie verdrukt 
en uitgebuit is. Dat mensen hart zouden 
hebben voor wie marginaal is. Dat mensen 
medemens zouden worden voor ieder ander 
in nood. Daar mogen we weer aan denken 
met Kerstmis. Weer bij de kerststal staan 
en God danken om alle goeds. Bidden om 
bevrijding van alle kwaad... en de handen 
daar uit de mouwen steken, dat is het, dat 
is Kerstmis. 

Ik wens U een Zalig Kerstmis 2006 en een 
gezegend 2007!

Namens het pastoresteam
Pastor N.J. Polet

DE KERSTSTAL
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Begroting 2007
In de afgelopen maanden hebben de 
penningmeesters van de IPV parochies samen 
met de IPV penningmeester de begroting 
opgesteld voor het komende jaar. Dit is een
belangrijk karwei, omdat op basis van de 
begroting een verdeling wordt gemaakt van 
de kosten over alle IPV-leden (de parochies). 
De begroting beloopt momenteel 300.000 
Euro en dat is een stijging van zo’n 3% 
t.o.v. 2006. Het grootste gedeelte van deze 
begroting (88%) omvat personeelskosten 
(salarissen van de pastores en secretariaat). 
De overige kosten omvatten pastorale 
kosten (regioboekjes liturgie, doop, 
communie, vormsel, huwelijk, uitvaart, 
kosten ziekenbezoek, rouwverwerking en het 
regioblad KerkKoerier) en de beheerskosten 
(computers, huur en porto/telefoon).

Vervolg Vrijwilligers project
Inmiddels naderen we de volgende fase van het 
vrijwilligersproject.Dat project is begin 2006 
gestart en beoogde in stap 1 te inventariseren 
hoe het in onze parochies gesteld is met 
vrijwilligersbeleid: hoe proberen de parochies 
vrijwilligers te “vinden en te binden” en waar 
zitten mogelijkheden tot verbetering? We 
staan nu aan de vooravond van stap 2 en 
dat is het aanpakken van de vastgestelde 
verbeteringspunten. Dit proberen we per 

cluster aan te pakken. Hierover zult u later
meer horen.

Kennismaking met hulpbisschop
Op 21 november is de nieuwe hulpbisschop 
Mgr. Dr. J.H.J. van den Hende in de regio 
op bezoek. Het bezoek is kort en behelst een 
kennismaking met het pastoresteam, IPV 
bestuur, clusterorganisatie en het werk van de 
regionale Rouwverwerkingsgroep. Bisschop 
Van den Hende hoopt door bezoeken aan 
de regio’s snel een indruk te krijgen van het 
reilen en zeilen in het Bisdom Breda. Op 
25 november wordt de bisschop gewijd in 
de kathedrale kerk van de H. Antonius van 
Padua in Breda. Vertegenwoordigers uit de 
verschillende regio’s, besturen en organen 
zullen aanwezig zijn bij deze feestelijke 
viering.

Financiële paragraaf
Binnen de IPV wordt gewerkt aan verdere 
plannen om de jongere generaties te 
betrekken bij het lenigen van de financiële 
zorgen van onze kerkgemeenschappen. De 
meeste fondsen worden afgedragen door 
de oudere parochianen, die van oudsher 
een jaarlijkse bijdrage storten in het 
parochiefonds. Hoewel zij een beroep doen 
op de kerk bij Huwelijk, Doop, Communie, 
Vormsel e.d. kennen jonge gezinnen veelal 

niet de traditie van het geven van een 
geldelijke ondersteuning ten behoeve van 
de lokale gemeenschap, De leiding van 
het Bisdom geeft aan dat het redelijk is 
om een tarief te vragen wanneer men een 
beroep doet op diensten van de kerk. Dat 
tarief kan achterwege blijven wanneer men 
een jaarlijkse parochiebijdrage stort. Het 
is de laatste 2 jaar niet gelukt om jonge 
gezinnen te bewegen tot deelname in het 
parochiefonds. Binnen de IPV zal daarom 
in de komende jaren gewerkt worden aan 
het benadrukken van de solidairiteit van 
alle parochianen met de RK Gemeenschap 
ter plaatse. Uitgangspunt blijft wel, dat 
niemand uitgesloten mag worden van het 
ontvangen van sacramenten.

Kerst 2007
De Kerst staat al weer duidelijk gemarkeerd 
op onze kalender. Een periode met vrije dagen 
en gezelligheid binnen de gezinnen of met 
familie en vrienden. Door de adventsperiode 
bereiden we ons voor op de komst van het 
licht van de wereld. In de Kerstnacht krijgt 
dat zijn bekroning als we de geboorte van 
Jezus gedenken. Het IPV bestuur wenst 
u een goede voorbereiding, vreugdevolle 
kerstdagen en een zegenrijk 2007 toe.

Jaap Klok, namens het IPV bestuur

NIEUWS VAN DE IPV

Stuur ons weer engelen God,
met lachende gezichten
die zingen over vrede.

Stuur ons weer engelen God,
liefdevogels uit uw hemel
geest en kracht voor onze aarde.

Stuur ons weer engelen God,
die schoonheid scheppen in uw spoor
vreugde brengen in uw naam.

Stuur ons weer engelen God,
die diep in ons het kind aanraken
aandachtig voor wie weerloos is.

Stuur ons weer engelen God,
dromers, zieners, herders
voor wie het leven heilig is. 

Stuur ons weer engelen God,
die wijzen naar het kind
zon van uw gerechtigheid.

Stuur ons weer engelen God,
die beroeren en ontroeren
het is de hoogste tijd.

OPLOSSING PUZZEL 

HERFSTNUMMER 2006

HULST nr. 4-8-15-16-18-22-25-28-29-32-33-40-41-45-48 

LAMSWAARDE nr. 3-11-12-36-47 

BOSCKAPELLE nr.2-7-44 

HEIKANT nr.13-14-42

HENGSTDIJK nr.27-31-46

KOEWACHT nr.5-17-43 

TERHOLE nr. 26 

CLINGE nr.10-21

STOPPELDIJK nr. 34-39-49

ST. JANSTEEN nr.6-9-19-23-24

NW. NAMEN nr.35-37-38

We hebben 31 oplossingen binnen gekregen, waarvan er helaas maar twee helemaal goed 

waren. Velen hebben gedacht dat Kruisstraat (nr. 3) in Lamswaarde te vinden was, maar dit 

hoort onder parochie Ter Duinen. De winnaars zijn: F. Hamelink, Margaretsedijk 35, 4585 

PA Hengstdijk en Mevr. De Poorter, Rapenburg 27, 4581 AA Vogelwaarde. Proficiat.  U 

kunt een kleine attentie tegemoet zien. Hierover krijgt u nog bericht. Iedereen die de puzzel 

heeft opgelost bedankt voor uw inzending.

De redactie.
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NHet is toch vreemd te moeten lezen, dat 

zeventien procent van de Nederlandse 
katholieken niet geloven  in een leven na 
de dood. Toch is dit één van de belangrijke  
punten van het katholieke denken. We 
weten, dat Jezus tot de man die naast 
Hem aan een kruis hing zei: “heden zult 
ge met Mij zijn in het paradijs.” Hij heeft 
twee mensen weer tot leven geroepen. Hij 
disputeert met joodse geleerden over de vraag 
hoe het zit met een man in het hiernamaals 
die meerdere vrouwen heeft gehad. Hij 
is zelf verrezen, hij spreekt met Mozes en 
Elias, zoals enkele apostelen getuigen. De 

liturgie  in de uitvaartplechtigheden is vol 

van de verwachting naar het eeuwig leven, 

dagelijks bidden vele mensen: dat de zielen 

van de overleden gelovigen rusten in vrede.  

Bij het verlaten van de kerk wordt soms 

gezongen: “mogen de engelen u begeleiden 

naar het paradijs.” Hoe kun je christen zijn 

als je dit niet gelooft? De mens heeft een 

lichaam en een ziel. De ziel is onstoffelijk 

en kan dus niet vergaan. Maar, inderdaad, 

geloven is niet gemakkelijk.

W. Olffen

Maria en Jozef zijn in Bethlehem aangekomen. 
Ze zoeken een plaatsje voor de nacht. Maria 
is moe. Ze wil graag rusten en ze weet dat 
ze deze nacht moeder zal zijn van het kindje 
dat geboren wordt. Jozef vraagt overal, maar 
nergens is meer een plaatsje vrij. 
“Alles zit vol. Ik heb nog een lege stal.” 
zegt iemand. Daar midden in de nacht is 
het kindje Jezus geboren. Ze geven hem de 
naam Jezus. Een heel bijzondere naam. Jezus 
betekent: God redt. Een heel mooie naam 
voor een bijzonder Kind. Hij kreeg die naam 
omdat hij de mensen zou  redden. Hij wilde 
ieder gelukkig maken.

Kleur jij deze plaat?
Er zijn dieren in de stal. Misschien teken je er 
nog een paar bij. Een os en een ezel, misschien 
nog wat vogeltjes. Dat lukt vast wel.

KERSTMIS

.. EN HET EEUWIGE LEVEN, AMEN...
NOBELPRIJS VOOR DE VREDE 

NAAR BANKIER VAN DE 
ARMEN

Utrecht, 23 oktober 2006 - Onlangs is 
bekend gemaakt dat Muhammad Yunus 
uit Bangladesh, geestelijk vader van het 
microkrediet, en zijn Grameen Bank de 
Nobelprijs voor de Vrede ontvangen. Yunus 
is in 1976 gestart met kleine leningen aan 
kansarme mensen, vooral vrouwen, die een 
bedrijfje willen beginnen. Hij durfde te lenen 
aan mensen die geen onderpand konden 
bieden. Zijn daadkracht heeft miljoenen 
gezinnen uit een uitzichtloze armoede 
verlost. Volgens het Nobelprijscomité is 
in de afgelopen dertig jaar microkrediet 
uitgegroeid tot één van de belangrijkste 
instrumenten in de strijd tegen de armoede 
en daarmee zo een middel naar duurzame 
vrede. Yunus’ benadering geeft blijk van 
zijn mensbeeld: arme mensen zijn geen 
zielige slachtoffers, maar creatieve mensen 
zonder kapitaal. Hij stelt, dat mensen die 
rond kunnen komen van een dollar per 
dag ook hun eigen onderneming kunnen 
starten. Dan is toegang tot een kleine lening 
wel een vereiste. “Microkrediet gaat in eerste 
instantie niet om geld, maar om het inzicht 
dat iemand het vertrouwen waard is. Krediet 
is een instrument voor zelfontplooiing.” 

Wat kunt u doen?
U kunt meewerken aan het bestrijden 
van armoede door middel van 
(micro)kredietverlening aan arme mensen. 
Ga voor meer informatie naar www.
oikocreditnederland.nl of neem contact met 
ons op voor het aanvragen van informatie: 
Oikocredit Nederland, 030-2341069.
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DOOPROOSTER JANUARI T/M JUNI 2007
DOOPDATUM TIJD EN PLAATS CATECHESE VERGADERPLAATS VOORGANGER
14 januari 14.00 uur Hulst 
 15.30 uur Hulst 02 januari pastorie Hulst  Ch. vd. Walle 

21 januari 14.00 uur Kloosterzande
 15.30 uur Boschkapelle 09 januari kerk Kloosterzande W. Poppe  

21 januari 14.00 uur St. Jansteen
 15.30 uur Nieuw Namen 09 januari pastorie St. Jansteen N. Polet  

28 januari 14.00 uur Clinge
 15.30 uur Hengstdijk 16 januari parochiezaal Clinge J. Reurs 

28 januari 14.00 uur Koewacht
 15.30 uur Terhole 16 januari pastorie Hulst W. Tobé 

04 februari 14.00 uur Hulst
 15.30 uur Hulst 23 januari pastorie Hulst N. Polet 

11 maart 14.00 uur Hulst
 15.30 uur Hulst 27 februari pastorie Hulst W. Poppe 

18 maart 14.00 uur Stoppeldijk
 15.30 uur Kloosterzande 06 maart kerk Kloosterzande Ch. vd. Walle  

18 maart 14.00 uur Graauw
 15.30 uur St. Jansteen 06 maart pastorie St. Jansteen N. Polet 

25 maart 14.00 uur Heikant
 15.30 uur Clinge 13 maart parochiezaal Clinge W. Tobé 

25 maart 14.00 uur Lamswaarde
 15.30 uur Koewacht 13 maart pastorie Hulst J. Reurs 

6 mei 14.00 uur Hulst
 15.30 uur Hulst 24 april pastorie Hulst Ch. vd. Walle 

13 mei 14.00 uur Boschkapelle
 15.30 uur Kloosterzande 01 mei kerk Kloosterzande W. Tobé 

13 mei 14.00 uur Nieuw-Namen
 15.30 uur St. Jansteen 01 mei pastorie St. Jansteen  J. Reurs 

20 mei 14.00 uur Hengstdijk
 15.30 uur Clinge 08 mei parochiezaal Clinge N. Polet 

20 mei 14.00 uur Terhole
 15.30 uur Koewacht 08 mei pastorie Hulst W. Poppe 
03 juni 14.00 uur Hulst
 15.30 uur Hulst 22 mei pastorie Hulst W. Tobé 

VERBONDEN VOELEN
Dinsdagavond 10 oktober j.l. was er 
gelegenheid een lezing bij te wonen die werd 
verzorgd door de Groep Rouwverwerking. 
Aan het woord was Magda v.d. Wiele, 
therapeut, sexuologe en ethica.

Ze begon met verhalen van mensen, die 
door ernstige ziektes bij haar in therapie 
waren. Niet alleen de patiënten, maar ook 
de familie daar omheen werd door haar 
bijgestaan in hun moeilijke tijd. Magda 
vertelde het zo mooi, de ervaringen, die zij 
had met deze mensen, de moeilijkheden in 
de relatiesfeer tussen hen op psychisch, maar 
ook op lichamelijk gebied. Daarna ging zij 
over op de mens die op welke manier dan 
ook alleen komt te staan in het leven. Het 
zij door overlijden van een dierbare, door 
echtscheiding, een verbroken relatie enz. 
Magda probeert de mens ervan te overtuigen 
dat een verlies niet het einde van je eigen 

leven is. Je mag doorleven, nee, je moet zelfs 
de draad weer oppakken. Driemaal daags 
een goede maaltijd. Uitgaan. Je lichaam 
koesteren. Kortom goed voor jezelf zorgen. 
Degene die je verloren hebt zou, als hij of zij 
kon, tegen je zeggen: hé, dat hadden we zo 
niet afgesproken. Zorg voor jezelf. Makkelijk 
gezegd, maar de praktijk is wel eens anders. 
Na de lezing konden er vragen worden 
gesteld aan Magda. Ik denk dat de lezing zo 
goed is overgekomen, dat er geen vragen meer 
waren. Ik wil de Groep Rouwverwerking 
bedanken dat zij mij de mogelijkheid hebben 
gegeven deze avond bij te wonen. Ik ben er 
weer wat sterker door geworden. Niet alleen 
voor mezelf, maar ook voor mensen die om 
wat voor reden dan ook zich eenzaam voelen 
kan ik misschien een beetje helpen met de 
ervaring, die ik deze avond heb opgedaan.

Liesbeth Verboven

KLEDINGINZAMELING

Elke laatste zaterdag van de maand, tussen 
10.30 en 11.30 uur kunt u kleding brengen 
aan de tuinpoort van de pastorie te Hulst. 
Eventueel kunt u het ook brengen op de 
pastorie, Steenstrat 22 tussen 9.30 en 
11.30 uur en wel op dinsdag, woensdag 
en donderdag. Bij voorbaat onze dank.

BOEKEN EN 
GRAMMOFOONPLATEN 

INZAMELING

In de vastentijd wordt een boekenmarkt 
gehouden voor de vastenactie. Boeken en 
platen kunt u heel het jaar door inleveren 
op de pastorie te Hulst. Zie de tijden 
hierboven.
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IPV OOST ZEEUWS VLAANDEREN
CLUSTER NOORD   Kloosterzande/Ossenisse • Lamswaarde • Terhole

Wat was de afgelopen 15 september j.l. was 
een prachtige dag. De haan stond na plaatsing 
te blinken in de zon en wat hadden we een 
belangstelling. Ja, wees eerlijk, dit maak je 
niet zo vaak mee dat er een nieuwe gouden 
haan wordt geschonken door buurman Yves 
van Simenel, en met een kraan, bestuurd 
door een bewoner van ons dorp, Stanny de 
Koning, is geplaatst in het bijzijn van de 
kinderen van de basisschool “De Oostvogel”, 
waarvoor een ballonnenwedstrijd was 
uitgeschreven. (Wij verklappen u alvast dat 
de verste bestemming ons op dit moment 
aangenaam heeft verrast.) 

Alle aanwezigen en  hoofdrolspelers in deze, 
jullie hebben ervoor gezorgd dat deze dag voor 
ons als parochie onvergetelijk in de boeken 
gaat. Hiervoor onze oprechte dank. Wat is 
het inmiddels zichtbare stuk toren prachtig 
geworden en wat lijkt alles gemakkelijk 
te verlopen. We hebben inmiddels ruim 
€180.000 aan fondsen geworven maar uit de 
laatste bouwvergadering kunnen wij u toch 
onze eerste tegenvallers vertellen. Allereerst 
het voegwerk, dit gaat toch beduidend 
meer zijn dan geschat, het herstel luid- en 
slagwerk en natuurlijk de renteverliezen van 
toegezegde gelden die later worden voldaan. 
Nee, zo gemakkelijk als het lijkt is het nu 
ook weer niet. De fondsenwerving zal nog 
vol aan de bak moeten en hopelijk kunnen 

we hierbij rekenen op uw 
steun. Het ligt in de bedoeling 
om medio december middels 
een schrijven de plaatselijke 
bevolking te vragen om 
geldelijke ondersteuning. Ook 
denken we aan de mogelijkheid 
adoptie van een glas-in-
lood raam door een groep 
van mensen of een familie. 
Informatie te verkrijgen bij de 
fondsenwervinggroep.

Vorig jaar hebben vele 
parochies op advies van 
het bisdom allerlei tarieven 
aangepast. Daar wij veel wer-ken met inzet 
van vrijwilligers dachten wij een dergelijke 
verhoging nog niet te moeten doorvoeren. 
Het was voor het kerkbestuur wel een reden 
om een en ander toch eens tegen het licht 
te houden en te kijken wat nu de directe 
kosten zijn en welke opbrengsten daar 
tegenover stonden. Om een paar zaken te 
noemen wekelijks zijn we €16,- kwijt aan de 
misboekjes, als we daar de energierekening 
van de eerste 8 maanden van €2000,- bij 
optellen dan denken wij dat we u mogen 
vragen om het advies van het bisdom van 
€1,- plaatsengeld op te volgen. Ook voor 
de misintenties willen we het tarief, sinds 1 
januari 2006 ingesteld, hanteren op €9,50 

net als in de andere parochies in onze regio 
waar dit inmiddels al werd toegepast. Zoals 
u ongetwijfeld weet hebben wij enkele jaren 
geleden de nieuwe begraafplaats in gebruik 
genomen, de aanleg hiervan kostte veel 
geld. Het kerkbestuur heeft het bisdom 
om goedkeuring gevraagd om per 1 januari 
2007 de tarieven te mogen verhogen. Na 
goedkeuring is informatie over de tarieven 
te verkrijgen bij de beheerder van de 
begraafplaats.

Op weg naar kerst, met in het verlengde 
oud en nieuw, wenst het kerkbestuur u 
straks Prettige Kerstdagen en een Gelukkig 
Nieuwjaar toe.

HAANTJE OP DE TOREN LAMSWAARDE

PAROCHIE TER DUINEN KLOOSTERZANDE

MEDEDELING VAN HET 
KERKBESTUUR

Door de bisschop van Breda is eervol 
ontslag verleend aan dhr. Theo Voet als lid 
van ons kerkbestuur. Dit in verband met 
zijn periodiek aftreden. Het kerkbestuur 
wil hem hierbij hartelijk dank zeggen 
voor zijn grote inzet voor onze parochie. 
In zijn plaats is inmiddels door onze 
bisschop benoemd dhr. Piet Eggermont.

Dhr. Eggermont heeft binnen het bestuur 
de zorg voor het onderhoud en beheer 
van het kerkgebouw  en verzorgt tevens 
de administratie van het parochiefonds.

Wij zijn hem zeer erkentelijk voor 
zijn betrokkenheid bij onze parochie 
en wensen hem alle succes toe in zijn 
werkzaamheden binnen het bestuur.

Op 7 oktober hadden wij de grote eer om 
een van onze parochianen in het zonnetje 
te zetten. Door de vice-voorzitter van 
het kerkbestuur werd n.l. op die dag de 
onderscheiding Pro Ecclesia uitgereikt aan 
Dhr.Etienne van Acker.

Als onderwijzer aan de R.K. basisschool 
heeft meester Etienne geduren 37 jaar de 
kinderen van zijn groep voorbereid op hun 
eerste H. Communie. Voorwaar een knappe 
prestatie die niet onopgemerkt mocht 
blijven. Deze voorbereiding heeft hij altijd 
met veel enthousiasme op zich genomen 
en het voor de kinderen tot een waar feest 
weten te maken. Markant detail was wel dat 
tijdens de laatste communieviering in mei 
precies 37 kinderen hun eerste communie 
deden! Toeval?
Daarnaast heeft hij meer dan 20 jaar met zijn 
kinderkoor de gezinsvieringen opgeluisterd. 

Ook hier genoten wij van zijn enthousiasme 
en vindingrijkheid in het aanleren van 
nieuwe, soms ook door hem zelf aangepaste, 
liedjes die eigentijds waren en ook voor 
de kinderen leuk waren om uit te voeren. 
Tijdens de sfeervolle viering op 7 oktober 
j.l.  verrasten de kinderen hem met een wel 
zeer passend lied dat speciaal voor hem was 
ingestudeerd.

Meester Etienne, wij hebben enorm genoten 
van je optreden met de kinderen al die 
jaren  in onze kerk. Je hebt er veel tijd en 
energie in gestoken. Vandaar ook dat wij 
het heel fijn vonden aan jouw zo een mooie 
onderscheiding te mogen geven.

Bedankt voor je grote inzet!

Het kerkbestuur.

PAUSELIJKE ONDERSCHEIDING
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Misschien staan we er niet altijd bij stil. 
Maar af en toe sta je versteld hoeveel mensen 
er regelmatig bezig zijn  met hun kerk- 
zijn en hoe ze daar op hun manier een 
eigen invulling aan kunnen geven binnen de 
parochie. Wellicht is het goed af en toe deze 
mensen even voor het voetlicht te halen. Deze 
keer willen we dat doen met de werkgroep 
gebedsdiensten zoals zij zich graag willen 
noemen. Op een van hun gezamenlijke 
voorbereidingen voor een aanstaande viering 
heb ik hen een aantal vragen voorgelegd die te 
maken hebben met hun plaats als werkgroep 
in onze parochie. Regelmatig komen zij in 
beeld tijdens vieringen en avondwakes, hetzij 
solo, hetzij als groep. Binnen hun overleg 
merk je meteen een grote gedrevenheid en 
bezieling. We willen het goed doen, want wij 
voelen ons betrokken en verantwoordelijk. 
Na zoveel jaren is het voor hen iedere keer 
weer spannend of het goed zal gaan en hoe 
het zal overkomen. De voorbereiding is 
dan ook heel essentieel en gebeurt grondig.
Ze vullen elkaar perfect aan, alles in goede 
harmonie en overleg. Hier ontmoet je een  
groep mensen die ervoor staat.

Hoe lang bestaat de werkgroep al?
Het eerste begin dateert uit 1978.Toen was 
er nog geen tekort aan pastores zoals nu, 
maar het was meer de vooruitziende blik 
van onze toenmalige pastoor Verster die ons  
hiervoor heeft gevraagd.

Hoe hebben jullie die eerste periode ervaren?
Het was niet altijd gemakkelijk. Enerzijds 
had je natuurlijk nog niet de routine die 
we nu hebben, anderzijds waren er ook 
vooroordelen vanuit de parochie,
Zo moesten we onze preek steeds van te voren 
laten goedkeuren door de pastor. Dat gaf op 
zich toch wel een goede ondersteuning. 
Je gesteund voelen is bij deze activiteiten 
ontzettend belangrijk. Daardoor krijg je 
steeds meer zelfvertrouwen. In het begin 
waren er wel mensen die tijdens een door ons 
verzorgde woord- en communieviering niet te 
communie gingen. Een enkeling verliet zelfs 

demonstratief de kerk. Natuurlijk moesten 
de mensen er aan wennen en dat is achteraf 
ook gebleken, want we krijgen steeds meer 
waardering en dus ook voldoening.

Wat was voor jullie de beweegreden om actief 
mee te doen met deze werkgroep?
Omdat wij allemaal als lector in de 
eucharistievieringen optraden was de drempel 
eigenlijk niet zo hoog. De meeste van ons 
waren al  gewend aan het voorlezen voor 
een grote groep mensen. Het is natuurlijk 
heel iets anders om zelf teksten en een 
dienst in elkaar te zetten, dan alleen maar 
de voorgedrukte lezingen te lezen. Toen 
er vanuit de organisatie van de kerk toch 
de noodzaak van lekediensten aan de orde 
kwam, waren wij als lectoren de eerste die in 
beeld kwamen hiervoor. Wij zien het als een 
uitdaging en als de viering goed is verlopen 
geeft het ons veel voldoening, dat wij op 
deze wijze ons steentje kunnen bijdragen  
aan de parochie en de parochianen.

Kun je aangeven  wat je als moeilijk ervaart?
Omdat je als leek meer tussen de mensen staat 
dan een pastor, kunnen we enerzijds minder 
belerend overkomen, maar anderzijds is het 
wel zo dat we meer vanuit de gemeenschap 
kunnen inspelen op zaken, omdat we daar 
toch meer weet van hebben.  Dit is een 
groot voordeel bij de avondwakes. Vaak 
ken  je de mensen  en hun familie  ook 
persoonlijk, dus kom je vertrouwd over. 
Toch is het vooral bij jongere mensen die 
overleden zijn, vaak moeilijk, omdat ook wij 
maar mensen zijn met alle emoties die een 
verlies van dierbaren met zich meebrengt. 
Ook ben je soms gespannen en bang om 
fouten te maken. Zo’n tien dagen van te 
voren komen wij als groep bijeen en proberen 
we elkaar te ondersteunen, zodat degenen 
die de viering moeten verzorgen weten dat 
heel de groep achter  hen staat. Vaak ben je 
er ook in de dagelijkse beslommeringen  mee 
bezig. Je bent alert op mooie teksten die je 
tegenkomt en waarvan je denkt dat die wel 
eens bruikbaar zouden kunnen zijn.

Hoe ervaren jullie het verschil tussen een woord 
en communieviering en een avondwake.
Bij een avondwake krijg je meer  het gevoel 
dat je iets voor de familie kunt betekenen 
als eerste schakel naar een volgende stap in 
het verwerkingsproces. Je probeert dan de 
familie het gevoel te geven dat er persoonlijk 
iets voor hen gedaan wordt, als voorbereiding 
op de uitvaart de dag erna. Daarom vinden 
wij het eigenlijk wel een beetje jammer 
dat  sommige mensen deze avondwake 
overslaan.

Tot slot: hoe kijken jullie naar de toekomst en 
hebben jullie nog wensen?
Naast het aantal avondwakes doen we 
nu een keer per maand een woord en 
communieviering. Tevens hebben we een 
aantal hele speciale vieringen, die we meestal 
als groep verzorgen. Zo gaan we ons nu 
voorbereiden op de viering met oudejaarsdag. 
In deze viering, die we samen opzetten met 
de werkgroep kindernevendiensten, krijgen 
de kinderen veel aandacht. Dat is erg leuk om 
te doen. Het aantal vieringen dat we kunnen 
doen is wel aan een limiet gebonden. Het is 
niet zo dat wij onbeperkt kunnen uitbreiden, 
omdat dan het idee zou kunnen ontstaan dat 
we ook allerlei hiaten moeten opvullen. Dat 
is niet de bedoeling. We willen wel steeds 
een goed verzorgde dienst aan de parochie 
aanbieden. Twee wensen hebben we nog 
wel. Om te beginnen zouden we het fijn 
vinden als er mensen zouden zijn die zich 
bij onze groep willen aansluiten, misschien 
ook jonge mensen, ze zijn van harte welkom. 
Een tweede wens is dat het goed zou zijn als 
er vanuit het pastoresteam af en toe eens wat 
ondersteuning kwam, want al doen we ons 
werk nog zo lang, wij kunnen niet zonder 
inspiratie en bezieling om door te kunnen 
gaan.

Het kerkbestuur wenst deze enthousiaste 
groep veel succes toe!  

J. Collet

IN GESPREK MET 
DE WERKGROEP GEBEDSDIENSTEN

De redactie van de 
Kerkkoerier wenst

 alle lezers van dit blad 
mooie en goede Kerstdagen 
en een gezegend jaar 2007
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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 OOST  Clinge • Graauw • Nieuw-Namen

Al enige tijd is het kerkbestuur aan 
het onderhandelen i.v.m. herstel- en 
onderhoudswerkzaamheden aan het 
kerkgebouw.

Zo worden binnenkort de drie wijzerplaten 
van de kerktoren verwijderd. De wijzers 
en cijfertekens worden herverguld met 
bladgoud. Tevens wordt het lagerwerk 
vervangen en wordt de verlichting en 
bekabeling vernieuwd. Dit alles moet voor 
Kerst uitgevoerd worden zodat tegen die tijd 
onze kerktoren weer een mooie uitstraling 
heeft.

Ook wordt het kerkgebouw in fases geheel 
opgeknapt. Men begint met het achterste 
deel van boven naar beneden; zoals dak en 
goten. Als alle fases afgerond zijn, wordt al 
het houtwerk opnieuw geschilderd.

Deze werkzaamheden zijn al enige tijd 
in voorbereiding en worden binnenkort 
opgestart. Gestreefd wordt naar een vlotte 
voortgang en daarbij hopen wij naar ieders 
tevredenheid.

Theo van Hoof,
Bouwzaken kerkbestuur – Clinge

ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN
AAN DE H. HENRICUSKERK IN CLINGE KERSTCONCERT

Donderdag 21 december vindt er om 
20u. in de parochiekerk van Clinge 
een kerstconcert plaats. Dit concert 
wordt verzorgd door koren uit Clinge, 
Lamswaarde en Sint Jansteen, alle o.l.v. 
Ad van de Wege.

U bent allen van harte welkom!

In de weekendviering van zaterdag 4 
november jl. werden door de voorganger, 
diaken Kees van Geloof, 3 leden van het 
Parochieel Gemengd Koor ‘St. Cecilia’ in het 
zonnetje gezet.

Willy van Broeck, voorzitter en lid van zowel 
het gemengd koor als het herenkoor, kreeg 
het ‘ereteken voor bijzondere verdiensten’ 
met bijhorende draagspeld en een oorkonde 
omdat hij reeds 50 jaar lid is. 

Ook de dirigenten van het koor vieren dit 
jaar een jubileum:

Jo van Vlieberghe, dirigent van het herenkoor 
maakt zich reeds 60 jaar verdienstelijk voor 
de kerkmuziek. 

Ad van de Wege, dirigent van het gemengd 
koor en het dameskoor is reeds 25 jaar actief 
bezig met kerkmuziek.

Beide heren kregen hiervoor een erediploma 
en een Gregoriuskaars.

JUBILARISSEN!

AD, JO EN WILLY: VAN HARTE GEFELICITEERD!

BIJ HET OVERLIJDEN 
VAN OUD-KAPELAAN 

SCHOENMAKERS

Afgelopen zondag 29 oktober is te 
Huijbergen op 83 jarige leeftijd oud-
kapelaan Adrianus Schoenmakers 
overleden. In onze regio was hij 
aanvankelijk werkzaam in de parochie 
Nieuw Namen, waar het zijn eerste 
benoeming was; daarna volgde na 4 jaar 
een benoeming in Hulst.

Als Brabander heeft hij de eerste acht 
jaren van zijn priesterleven zijn pastorale 
arbeid hier in oost-Zeeuws Vlaanderen 
verricht. Toen nog een vitale jonge 
man, die vooral in zijn kapelaanstijd 
de adviseursschappen bekleedde in de 
diverse verenigingen en standorganisaties. 
Ook was hij betrokken bij de oprichting 
van de verkennerij, waarvan hij ook 
aalmoezenier was. Nadien kwamen daar 
de taken op de diverse scholen bij, zoals 
dat gebruikelijk was.

Dat alles werd gecombineerd met de 
basistaken van het pastoraat in de jaren 
vijftig. Daartoe behoorde ook de dagelijkse 
Eucharistievieringen, verschillende andere 
liturgische diensten en het toedienen van 
de sacramenten.

Menigeen heeft goede herinneringen aan 
deze priester, die nadien benoemd is 
geweest in een drietal parochies in Breda. 
De H. Jozef, Maria Onbevlekt ontvangen 
in Princenhage. Daarna was hij werkzaam 
in Bergen op Zoom en ten slotte in 
Huijbergen. Tijdens zijn emiritaat gaf 
hij nog enige tijd les aan de priester- 
opleiding in Bovendonk te Hoeven.
Zijn uitvaart en begrafenis hebben 
op 4 november j.l. plaats gevonden te 
Huijbergen.



10 - Kerkkoerier

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

Cyriel Swinne, geboren op 16 december 
1945 te Sint Jansteen, ging in 1958 naar het 
klein seminarie van de Paters Camillianen in 
Roermond, In 1966 deed hij zijn geloften 
bij deze orde en viert op 15 september 2006 
zijn 40-jarige gelofte. Hij vertrok in 1976 
naar Colombia in en is daar tot op heden 
werkzaam in de sociale sector in een van de 
vele krottenwijken (Bario La Paz) van de 
miljoenenstad Barranquilla. 

Zijn sociale bewogenheid is groot en 
zijn onuitputtelijk enthousiasme werkt 
aanstekelijk. In de loop van de jaren heeft 
hij daar onder meer diverse scholen, een 
gezondheidscentrum (San Camilo) en een 
bejaardentehuis voor de allerarmsten uit de 
wijk gesticht. Eenmaal in de twee jaar komt 
hij terug naar Sint Jansteen (en Clinge) om 
daar, zoals hij het zelf zegt, nieuwe krachten 
op te doen. De Caritasinstelling Sint 
Jansteen / Heikant nodigde hem in 2004 
uit om op een avond van zijn vorderingen te 
vertellen. Daar werd het idee geboren om ter 
ondersteuning van zijn werk nu eens niet te 
volstaan met het schenken van de jaarlijkse 
opbrengst van de collectes in de R.K. Kerken 
van St. Jansteen en Heikant, maar de Steense 
nek eens wat verder uit te steken. 

Op 15 juli 2005 riep Caritas alle Steense 
verenigingen en andere organisaties op om 
de komende tijd via acties gelden bijeen 
te garen voor het werk van pater Swinne. 
Maar liefst 17 verenigingen, variërend van 
sportverenigingen, middenstandsvereniging, 
kaartclubs, bejaardenbonden, jeugdcircus, 
wereldwinkel, de Zonnebloem, toneel-
vereniging, vormelingen, de basisschool, enz. 
enz. droegen, elk op zijn wijze, een steentje 
bij. Ook de landelijke organisatie Cordaid 
droeg een flinke steen bij met een bijdrage 
van €15.000,-.

Samen met dit bedrag werd een totale 
opbrengst gerealiseerd van €25.000,-. Op 
een bijzonder gezellige Bonte Avond op 
10 juli 2006, die georganiseerd werd door 
Caritas Sint Jansteen / Heikant, werden de 
ingezamelde gelden door de verenigingen 
in de vorm van een symbolische cheque aan 
pater Swinne aangeboden.

Een zeer dankbare pater Swinne nam ontroerd 
de cheques in ontvangst. De opbrengst zal 
ten goede komen aan de uitbreiding van het 
bejaardentehuis en de bouw en inrichting 
van de nieuwe ontmoetingsruimte daarbij.

Waar een kleine gemeenschap door 
samenwerking groot in kan zijn!

Paul Prince, voorzitter
Caritas St. Jansteen / Heikant.

OVERWELDIGENDE STEUN 
AAN PATER CYRIEL SWINNE

DANKWOORD PATER CYRIEL SWINNE

Vanuit het warme en vochtige Barranquilla (om zeven uur ´s morgens beginnen we de dag 
met een temperatuur van zo´n 27 graden, die dan tegen de middag oploopt tot 35, 36, 37, 
38 graden), een klein teken van leven van een “trotse” Stiênse rat. Een “trotse Stiênse rat”, 
niet vanwege wat ik zelf bij elkaar pruts, maar vanwege de steun die ik ontvangen heb van 
mijn geboortedorp Sint Jansteen en van Heikant en omliggende dorpen. Met veel plezier en 
leut denk ik nog terug aan de gezellige Bonte Avond van zaterdag 10 juli. Een onvergetelijke 
avond vanwege de vele artistieke bijdragen, de goede opkomst en vooral de buitengewone 
opbrengst en, als sluitstuk van de zo geslaagde avond, het nafeest tot in de kleine uurtjes. 
Een werkelijk ouderwets dorpsfeest, over de grenzen van de dorpen heen. Ik wist niet dat de 
Clingenaren zulke feestneuzen waren, die de Steense ratten meesleurden in zang en dans. 

Nu ik weer terug ben in Barranquilla, kan ik onze mensen mee laten genieten van het 
feest in Sint Jansteen: door middel van de realisering van het bejaardentehuis en de 
ontmoetingsruimte, die nu steeds meer vorm beginnen te krijgen en waarschijnlijk in 
november a.s. definitief gereed zullen zijn. 

We kunnen trots zijn op deze goede combinatie van creativiteit, organisatie, interesse, 
solidariteit en feesten. Ik hoop dat deze manier van werken voor een goed doel aanstekelijk 
werkt, ook voor ander dorpen en dat op deze wijze niet dit muisje, maar deze “Stiênse rat” 
nog een behoorlijke staart mag krijgen.

Vanuit Barranquilla dus nogmaals veel dank voor alle spontane steun; alle inzet, en alle 
bijdragen. 

Een special woord van dank voor de motor van alle activiteiten: Caritas St. Jansteen / 
Heikant en hun dynamieke voorzitter Paul Prince: Dank voor jullie werk, dank voor de 
opbrengst.

Barranquilla, augustus 2006, 
P. Cyriel Swinne.

Pater  Cyriel  Swinne,  Nieuwbouw bejaardentehuis Barranquilla
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Na de drukte van Kerstmis en de 
jaarwisseling komt het voorjaar. Volgens 
goed gebruik is er dan ruimte om 
stofnestjes op te ruimen en nieuw leven 
te geven aan het interieur. In alle rust is 
er ook ruimte voor het bijwerken van 
het geestelijk binnenwerk. 

Als geen ander kent Ad van de Wege 
de weg in het Oude Testament. Hij is 
bereid deze kennis te delen op dinsdag 
6 februari 2007 van 19.30 tot 21.30 
uur in de Warande te St. Jansteen. Ad 
wandelt dan door het bijbelse landschap 
en vertelt er over op een pakkende en 
boeiende wijze. Hoe zit het met het 
blazen op de ramshoorn, met Job, de 
liefde in het Hooglied, Ester en de 
aartsvaders, welke waarde hebben de 
verhalen en ervaringen uit het Oude 
Testament voor mensen van 2007? 

Iedereen is op deze avond welkom. 
Voor niet bijbelkenners is het een goede 
opstap; voor anderen is het een kans 
om hun kennis aan te vullen of op te 
frissen.    

Geboorte van de Messias, Markus van 
Loopik, Joods theoloog, rabbijn en 
kunstenaar.

NIEUW LEVEN INBLAZEN

Evenals vorig jaar (zie foto) zal  op Kerstavond, 24 december, tijdens de 
Kerstavondviering  een levende kerststal voor extra sfeer zorgen op het 
Kerkplein. Een echte stal met Jozef en Maria, het kindje in de kribbe,  herders 
en  levende dieren. De Kerstavondviering begint om 21.30 uur.Dankzij onze grote groep 

kerkhofwerkers ligt ons 
kerkhof er altijd prima 
onderhouden bij.
Vooral het snoeien van de 
lage buxushagen is ieder 
jaar weer een heel karwei. 
Het technische vernuft 
van de werkgroep, André 
Celie, heeft hiervoor 
een genieuze oplossing 
bedacht. Zoals u op 
de foto kunt zien is de 
heggenschaar bevestigd 

op het onderstel van een wandelwagentje, waardoor alle 
hagen keurig recht en gelijk van hoogte zijn. Bovendien 
hoeven de mannen niet uren- of dagenlang gebukt met de 
heggenschaar te sjouwen.

Op de foto zien wij André Celie (rechts) 
en Gerard v. Gremberghe.

PAROCHIE H.H. PHILIPPUS EN 
JACOBUS KOEWACHT

KINDJE WIEGEN KOEWACHT
Kindje wiegen in Koewacht wordt georganiseerd door de werkgroep 
Kinderkerk. Wij willen alle kinderen en belangstellenden uitnodigen 
om samen met ons het kerstfeest te beginnen. Centraal staat het 
traditionele geboorteverhaal van Jezus. Soms in een modern jasje, soms 
klassiek, maar wel steeds op een kindvriendelijke manier. We sluiten 
ook deze keer af met een hapje en een warm drankje.

Nogmaals: alle kinderen met ouders, grootouders en belangstellenden 
zijn van harte welkom op:

24 december om 16.00 in de kerk van Koewacht

Werkgroep Kinderkerk
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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 WEST Boschkapelle • Hengstdijk • Stoppeldijk

Evenals de afgelopen 2 jaar houden we 
ook dit jaar tussen Kerstmis en Nieuwjaar 
weer een kersttentoonstelling in onze kerk. 
Vele kerstgroepen en stallen e.d. zijn weer 
aangemeld om ten toon te stellen. Na de 
deelname vorig jaar van de basisschool 
uit Hengstdijk en het jaar daarvoor van 
Lamswaarde, is het nu de beurt aan de 
basisschool van Vogelwaarde om hun 

creativiteit voor het maken van kerststallen 
en groepen eens te laten zien. We hopen dan 
ook weer op een grote belangstelling iedereen 
is van harte welkom op deze sfeervolle 
tentoonstelling. Openingstijden: 27 – 28 
– 29 december telkens van 13.00 uur tot 
21.00 uur
 
J.C. de Cock

Hengstdijk 

DE STEPPE ZAL BLOEIEN

Het lied van Huub Oosterhuis De 

steppe zal bloeien  is verkozen tot het 

mooiste Nederlandse religieuze lied, 

gevold door Wat de toekomst brengen 

moge, geschreven  door de dichteres 

Jacqueline van der Waals nadat ze had 

gehoord dat ze maagkanker had. De 

honderden luisteraars van de NCRV- 

radioprogramma’s Te Deum Laudamus en 

Schepper & Co die aan de samenstelling 

van de top 10- hebben meegedaan, zetten 

een ander lied van Huub Oosterhuis op 

de derde plaats: De Heer heeft mij gezien 

en onverwacht… De overige liederen op 

de top-10 zijn: Zolang wij ademhalen

(Sytze de Vries), Ik sla mijn ogen op en 

zie… (Psalm 121). Blijf mij nabij

(gezang 392). Licht dat ons aanstoot in de 

morgen (Huub Oosterhuis)

bron: Volzin, 2006

Uren, dagen, maanden, jaren vliegen als een 
schaduw heen. Wat gaat de tijd toch hard, 
het is alweer bijna oud en nieuw. Tijd van 
terug- en vooruitblikken. Tijd van spelletjes 
doen en gretig in oliebollen happen.

Misschien was er afgelopen jaar veel verdriet. 
Je verloor een dierbare aan de dood of 
aan het leven. Je raakte je baan kwijt. Kon 
amper rondkomen van je uitkering.Vrienden 
bleken anders te zijn dan je hopote. De 
onrust van deze tijd nekte je bijna. De 
chemotherapie van je kind sloeg toch niet 
aan. Dat wil je allemaal liever niet opnieuw 
voelen. En toch.
‘Kijk niet achterom, niet naar wat je niet 
meer kunt, maar naar wat je nog wel kunt’:
meer dan eens krijg ik dit te horen. Ik snap 
het wel.  Veel mensen  willen  je de pijn  van 
dat wat niet is, besparen. Maar zo simpel ligt 
het niet. Mijn ervaring is dat ik pas als ik 
mijn gemis benoem en doorvoel  het los kan 
laten en opnieuw  kan vormgeven. Zonder 
oud geen nieuw. En nieuw helpt dan weer 
om het oude makkelijker los te laten en 
de fijne herinneringen vast te houden. Dat 

proces maak ik dagelijks door. Eigenlijk is het 
dus elke dag een beetje oud en nieuw. Nee, 
dat gaat niet vanzelf, maar de schaduwkant 
onder ogen durven zien maakt dat je van de 
zon kunt blijven genieten, zelf initiatieven 
kunt blijven nemen en openstaat voor… Ik 
moet vaak denken aan het prachtige lied: 
Onze vader in de hemel. Maakt alles nieuw.
Mooie woorden, hoor ik u en jou nu denken 
maar ik moet wel zonder mijn dierbare 
verder, heb nog steeds geen baan en het 
leven wordt er niet goedkoper op. Heel 
begrijpelijk en toch. Achterom kijken heeft 
(voor mij) nog een functie. Want achteraf 
zie je vaak pas helder dat als alles ongelooflijk 
tegenzat er altijd weer iets moois gebeurde. 
De deurbel die onverwacht ging, ogen die 
je aankeken, een kaartje op de mat, een lief 
gebaar.  Precies op het juiste moment. God 
in de ander. Hij  was en zal zijn. Dat geeft 
me een innerlijke rust die alle verstand te 
boven gaat. Als ik het toen aankon, dan 
in het nieuwe jaar vast ook weer. Met dat 
vertrouwen kan ik verder. We staan op de 
drempel.
Wat zal 2007 ons brengen. Maar ik hap 

gretig in het nieuwe jaar. Kome wat komt 
of niet komt. Nu eerst een oliebol… Dat 
het volgend jaar elke dag een beetje oud en 
nieuw mag zijn wens ik u en jou van harte 
toe.

Namens het parochiebestuur wens ik U allen 
zalige kerstdagen en een goed nieuw jaar.

RH

ELKE DAG EEN BEETJE OUD EN NIEUW

KINDJE WIEGEN
IN DE KERK

TE STOPPELDIJK

Zoals elk jaar vieren we met kinderen en 
belangstellenden op Tweede Kerstdag om 
10.30  uur de geboorte van Jezus.

In de laatste kerkkoerier heb ik U beloofd 
om de namen te noemen van de leden 
die zijn voorgedragen aan de bisschop van 
Breda voor  het nieuwe bestuur. In de 
kerkbestuursvergadering van 29 juni 2006 
gehouden te Hengstdijk zijn de volgende 
personen voorgedragen: Marjet Prince – 
Leenknegt, Irene Kerckhaert – de Schepper 
en Lucien Verschueren.

In de vergadering van 25 september 2006 
gehouden in Vogelwaarde, zijn de volgende 
personen voorgedragen vanuit Stoppeldijk 
Marijke Strobbe – Goossens, Marlies Everaert 
– van Damme, Arie Sponselee.

Vanuit Boschkapelle Janneke Bonnema – 
den Brok, Wilfried Bral en Ronnie Haerens

De dames Ch. van Liere – van Vooren, 
A. Dophemont –de Moor, 
M. van Stevendaal – Burm hebben kenbaar 
gemaakt te willen stoppen.

We wachten nu op de toestemming van de 
bisschop om per 1 januari 2007 van start te 
gaan.

Namens de besturen

R. Haerens

DE NIEUW TE VORMEN PERSONELE UNIE VAN DE PAROCHIES 
H. CATHARINA HENGSTDIJK, H.GERULPHUS STOPPELDIJK 

EN H.H. PETRUS EN PAULUS BOSCHKAPELLE.
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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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Zuster Antonia en Zuster MarieWillie 
zijn afgelopen jaar overleden. In vorige 
Kerkkoerier hebben wij daarover een 
berichtje geplaatst. Wij willen hen hier nog 
eens onder de aandacht brengen. 

Zuster Antonia, werd als Anna Catharina 
Janssen op 25 okt 1915 geboren in 
Boschkapelle. Zij trad in het klooster 28 
april 1940 en overleed 8 juli 2006 in het 
Kloosterverzorgingshuis te Panningen. In 
de voetstappen van de H. Vincent Depaul 
werd zij, zoals ook twee van haar zussen 
DOCHTER DER LIEFDE. Een broer werd 
priester-Lazarist. De vier andere kinderen uit 
het grote gezin, traden in het huwelijk. Zr. 
Antonia is 18 jaar kleuterleidster in Tilburg. 
Daarna, op 47 jarige leeftijd, gaat ze als 
missiezuster naar Ethiopië, waar haar broer 
bisschop is geworden. 27 jaar werkt ze daar. 
De allerarmsten nemen een grote plaats in 

haar hart. Ook de paters en zusters hebben 
van haar zorg mogen genieten. Ze spreekt zo 
haar eigen taal: een mengelmoes van Frans, 
Engels, Anhaars en Nederlands. Ze weet 
zich, vooral met de taal der liefde, heel goed 
te behelpen. Ze werkt in het binnenland, 
maar ook in de hoofdstad Addis Abeba. 
In 1989 keert ze naar Nederland terug om 
nog 9 jaar zorg te hebben over vrouwen in 
problemen in een opvangtehuis. Vanaf 2000 
besteedt ze bijzondere zorg aan haar beide 
zussen Martha en Angela, en maakt zich 
nog op allerlei gebied heel verdienstelijk. Na 
ruim 90 jaar komt aan haar leven hier op 
aarde een eind. Dat zij in vrede van de Heer 
mag rusten.

Zuster Marie Willie, in de wereld: Albertha, 
Catharina, Maria Fermont werd 6 september 
1915 geboren te Boschkapelle en overleed 27 
junni 2006. Als Maristenzuster Missionaris, 

studeert ze in Frankrijk voor verpleegster. Ze 
vertrekt in 1946 naar de Nieuw-Hebriden 
(Vanuatu) en werkt er in het hospitaal van 
Port-Vila en in vele consultatie bureaus. 
In 1981 keert zij naar Nederland terug 
om haar familie bij te staan. De laatste 
jaren van haar leven heeft ze een zwaar 
kruis te dragen. Ze wist heel goed wat 
het betekende: Gedenk, mens, dat ge stof 
zijt en tot stof zult wederkeren. Ze heeft 
het aan den lijve ondervonden. Maar zij 
wist ook wat inzet, liefde en vriendschap 
betekende: In de missie als bekwaam 
verpleegster dag en nacht beschikbaar zijn, 
grote toewijding en bezorgdheid voor haar 
familie. Zij heeft het gedaan uit diep geloof 
en godsverbondenheid, want zij was een 
vrouw van gebed: het zoeken van God, geen 
ijdele woorden, dat was realiteit. Zij overleed 
in woonzorgcentrum Antonius, 90 jaar oud. 
Dat zij ruste in vrede.

IN HERINNERING

RECTIFICATIE 
TELEFOONNUMMER

De contactpersoon voor de parochie 
Boschkapele H.H. Petrus en Paulus is 
mevr. J. Baecke-Lauret, 0114-671358

Heel lang geleden in de buurt van Betlehem 
lagen er herdertjes. Zij hielden de wacht 
bij hun schaapjes. Een van de herders zei: 
“Ik heb zo’n raar gevoel van binnen, net of 
er iets staat te gebeuren” Ach jij, zeiden de 
andere herders. Jij weet altijd wat. Het lijkt 
wel of je herderziende bent. Weet je wat, 
hou jij vannacht als eerste de wacht over 
de schaapjes. Als er dan iets gebeurt zie jij 
als eerste. Goed, zei de herder en de overige 
herders gingen slapen. 

Midden in de nacht werd het opeens heel 
licht in de lucht. De herder schrok en keek 
omhoog. Daar zag hij een mooie witte 
gedaante met vleugels. Zou dat nou een 

engel zijn dacht de herder en wreef nog eens 
goed in zijn ogen. Hij dacht ik geloof dat ik 
droom. Ben ik dan toch in slaap gevallen en 
keek vlug of alle schaapjes er nog waren. Ja 
hoor. Hij sliep niet en alle schaapjes waren 
er nog. De engel, want dat was inderdaad, 
sprak “Wees niet bang, je bent niet aan het 
dromen en alle schaapjes zijn er nog. 

Ik kom je een boodschap brengen. In 
Betlehem in een stal is een kindje geboren, 
Jezus is zijn naam, een kindje dat de wereld 
zal redden. Ik nodig jullie allemaal uit om te 
komen kijken. Volg de ster maar dan zie je 
de stal van zelf. ”Ja, zei de herder, maar wij 
kunnen de schaapjes toch niet in de steek 

KERSTVERHAAL VOOR KLEINTJES

laten. Maar de engel zou wel op de schaapjes 
passen. Dus gingen de herders op pad en 
vonden Jezus in een kribbe en de Stal. Het 
was een wonder. Alles zo licht en Maria en 
Jozef zo blij. De herders knielden neer en 
bleven nog een hele poos bij de kribbe zitten. 
Zij wensten Maria en Jozef veel geluk met 
hun nieuwe kindje.
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IPV OOST ZEEUWS VLAANDEREN
CLUSTER MIDDEN Hulst

Het is altijd goed om aan het einde van 
een kalenderjaar terug te kijken naar het 
verleden. Nog beter is het uit de opgedane 
ervaringen uit het verleden te leren. Het 
beste is deze wijze lessen aan te wenden 
voor de toekomst. Dit verbeterings-proces 
is niet nieuw, dit geldt overal, dus ook 
in onze parochie H.Willibrordus te Hulst. 
Eerst geef ik u een zakelijk overzicht van de 
veranderingen in het bestuur. Vervolgens 
stip ik de belangrijkste punten aan voor de 
toekomst.

Organisatie van Parochie Hulst 
in het groter geheel
De parochie Hulst is verenigd met de andere 
parochies in Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen in 
het IPV (=Inter-Parochiele Vereniging) en 
valt onder het dekenaat Zeeland, waarvan 
Peter van Hecke de deken is. Het IPV is 
zoals bekend, verdeeld in 5 clusters. Hulst 
vormt Cluster Midden. Het beleid in de 
Parochie Hulst wordt niet alleen door het 
bestuur gemaakt. In het IPV, waarvan 
wij deel uitmaken, worden de besluiten 
genomen, die alle parochies aangaan. We 
trekken voor een deel samen op. Sinds 
oktober 2004, alweer twee jaar geleden, 
heeft onze voorzitter pastoor Walter Poppe 
mij gevolmachtigd als vice-voorzitter van 
de parochie. De eerst- aanspreekbare pastor 
voor Hulst is diaken Wim Tobé.

Samenstelling Parochiebestuur Hulst
Secretaris: De secretaris in het bestuur 
is Tersy Maes. Zij coördineert alle 
administratieve werkzaamheden. Gelukkig 
wordt ze bijgestaan door een groot aantal 
enthousiaste vrijwilligers van het secretariaat 
op de pastorie in de Steenstraat.
Penningmeester: De penningmeester is 
Karel van Damme, die de financiën vorig 
jaar overgenomen heeft van Rudo Sanders. 
Ook Karel heeft een team van deskundige 
vrijwilligers, die op regelmatige basis op de 
pastorie werkzaam zijn.
Vrijwilligersbeleid: Monique Brems heeft 
de eerste, prima aanzet gegeven om het 
vrijwilligersbeleid van de grond te krijgen. Zij 
heeft alle werkgroepen in kaart gebracht. Wist 
u dat de Parochie Hulst bijna 300 vrijwilligers 
heeft? Op het moment (november) dat ik dit 
schrijf heeft Monique te kennen gegeven 
haar functie in het bestuur neer te leggen. 
Zij blijft het vrijwilligersbestand up-to-date 
houden. Wij zoeken naar een opvolger voor 
Monique in het bestuur.
Bouwzaken: Hans van der Zijden en George 
Leenknegt behartigen in het bestuur de 
bouwzaken. Zij doen dat samen en in 

overleg met Piet Hamelink, vanwege zijn 
deskundigheid en ervaring met de restauratie 
van de basiliek. Beheer basiliek: Joop Colsen 
heeft als taak de Commissie Beheer Basiliek 
aan te sturen. Het schip van de basiliek 
kan en mag ook voor andere doeleinden 
gebruikt worden. Notuliste:Petra Schelfhout 
verzorgt de notulen van de vergaderingen 
van het parochiebestuur. Haar vervangster 
bij verhindering is Ines Bouman-De Blieck. 
Vorig jaar heeft Petra de taak van notuliste 
overgenomen van Wilma van Riel.

Communicatie door het bestuur 
Het goed communiceren naar alle groepen 
en alle 300 mensen is een van de moeilijkste 
taken van het bestuur. Toen ik twee jaar 
geleden begon in het bestuur vond ik allereerst 
de communicatie naar de groepen en de 
communicatie van de groepen onderling 
voor verbetering vatbaar. Daarom werden de 
afgelopen twee jaar acties ondernomen:
1.Bestuurslid voor het Vrijwilligersbeleid: 
Het Vrijwilligersbeleid staat continu op de 
agenda van de bestuursvergadering. Elke 
keer worden prioriteiten vastgesteld en acties 
genomen voor het werven, behouden en 
belonen van onze vrijwilligers.
2. De Kerkkoerier: Het vrijwilligersbeleid 
is toegelicht door Monique Brems in de 
uitgave van de Kerkkoerier in het voorjaar. 
Deze zomer heeft Marleen Martens het 
nieuwe concept van de gezinsvieringen 
toegelicht. Hans van der Zijden heeft in 
het oktober nummer een overzicht gegeven 
van de bouwzaken  en ook van wat er aan 
de bestuurstafel ter sprake komt. Tevens 
is in de persoon van Marjan Bun een 
coördinator gevonden voor de artikelen voor 
de Kerkkoerier.
3. Uitbreiding van de Vrijwilligersavond
De reeds bestaande vrijwilligersavond in 
januari is uitgebreid met een aantrekkelijk 
en ludiek programma. Ook in januari 2007 
willen wij u een gezellige avond aanbieden. 
Wat? Dat zeg ik nog niet. Dat is een 
verrassing.

Noteer svp in uw agenda:   Zaterdag 13 
januari 2007 Vrijwilligersavond

4. Jaarlijks bezoek aan de Werkgroepen
Het bestuur stelt zich als doel alle werkgroepen 
jaarlijks te bezoeken. Dit is gewoonweg een 
must om erachter te komen wat er leeft in 
elke groep en ook te communiceren wat er 
leeft in het bestuur. 
5. Het alledaagse contact
Natuurlijk hoeft alle contact niet 
gestructureerd te worden. Meestal is het 

korte praatje in de kerk, op de pastorie, op 
straat, op een terras, enz….. meestal meer 
verhelderend dan de langste e-mails.

Uitdaging voor het bestuur voor 2007
De uitdaging in 2007 niet alleen voor het 
bestuur maar ook voor ons allen ligt in een 
nog betere communicatie onderling. Een 
tweede uitdaging ligt in het opvullen van 
vacatures in de parochie, waarbij geldt: “De 
juiste persoon op de juiste plaats”

Vacatures
In het parochiebestuur en in het 
parochiesecretariaat heeft de parochie 
vacatures. Voelt u er iets voor het 
vrijwilligersbeleid verder uit te werken? 
Wilt u het bestuur meehelpen verantwoorde 
beslissingen te nemen? Iets voor u? Laat het 
mij of de andere bestuursleden svp weten.

Onze wens voor 2007?
Wij wensen u allen een mooie afsluiting van 
2006, een goede gezondheid en natuurlijk 
veel plezier in de parochie in 2007.

Met vriendelijke groeten,

Jan Rubbens
Vice-voorzitter H.Willibrordus Hulst

EEN TERUGBLIK OP 2005 EN 2006 EN EEN UITDAGING VOOR 2007

Het jaar is oud

het jaar is koud 

verkleumd tot op 

het bot,

de winter zit

in grijs en wit

de wind blaft uit 

zijn kot,

blijf binnenshuis

met man en muis

en onderga

uw lot, 

in het heelal

een herdersstal

een herberg of

een grot

ligt een kind

u welgezind

en zalig namens 

God!
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Op zondag 
24 december 
zal het Neva-
ensemble uit 
het Russische 
St. Petersburg 
haar muzikale 
medewerking 
verlenen aan 

de liturgie van de laatste adventszondag om 
half elf in de Basiliek te Hulst, daags voor 
Kerstmis. Na de Eucharistieviering geeft 
het ensemble nog een klein concert van 
klassieke muziek en Russische volksliederen. 
Het is de eerste maal in haar geschiedenis 
dat dit ensemble voet op Zeeuws-Vlaamse 
bodem zet. Het ensemble bestaat uit zes 
personen, allen zijn opgeleid aan één van 
de conservatoria in Rusland. In eigen land 
zingen zij als solist bij koren, in opera’s en bij 
de philharmonie.

In verschillende kathedralen, basilieken, 
kerken van katholieken en protestanten, 
kloosterkerken en andere gelegenheden 
geven zij vanaf eind oktober tot eind januari 
concerten van kerkelijke en profane muziek.
Naast Slavisch-Byzantijnse muziek zingen 
zij ook lichte klassieke muziek, opera en 
volksliederen, die zij ten gehore zullen 
brengen in een half uur tijds na de viering. 
In de Eucharistieviering zingt het ensemble 
de toepasselijke liturgische gezangen 
uit de Byzantijnse Liturgie, zoals deze 

gecomponeerd werden door o.a. Rsjaikovski, 
Rachmaninov en Bortniansky.
Het is ongetwijfeld een bijzondere gebeurtenis 
om zo’n ensemble naar plaatsen buiten de 
randstad te krijgen, zoals nu in Zeeuws-
Vlaanderen. De bijdrage van dit ensemble 
aan een viering is als het ware de gouden 
rand aan de liturgie en het bijwonen van 
een concert is altijd een adembenemende 
ervaring. Een wereldberoemd ensemble komt 

naar ons toe. Het ervaren van deze muzikale 
medewerking aan de liturgie met aansluitend 
nog concertliederen is gratis. Wel houden de 
leden van het ensemble bij de uitgang een 
schaalcollecte. Tevens is er de mogelijkheid 
om zich de nieuwste cd aan te schaffen.

Op de foto de leden van het ensemble en hun 
begeleidster

NEVA ENSEMBLE UIT ST. PETERSBURG 
IN OOST-ZEEUWS-VLAANDEREN

Op zaterdag en zondag 9 en 10 december zal er tijdens 

de kerstmarkt te Hulst in de basiliek een iconenexpositie 

worden gehouden. Deze expositie omvat veel reproducties 

rond de persoon van Johannes de Voorloper (Doper), de 

Moeder Gods, de Geboorte van Christus en zijn openbaring 

in de wereld. Ook zijn er een aantal iconen aanwezig, die in 

de vorige of zelfs in deze eeuw geschilderd zijn. De iconen 

staan tentoongesteld de gehele zaterdagmiddag tot na de 

avonddienst; vervolgens na de vieringen op zondagmorgen 

tot ’s middags ongeveer vier uur.

Deze tentoonstelling zal besloten worden in de basiliek met 

een vesperdienst om half vier. Gedurende de openingstijden 

van de tentoonstelling zal er zowel op zaterdag alsook 

op zondag een iconenschilderes aanwezig zijn om te 

vertellen en te laten zien op welke wijze en met welke 

materialen iconen worden geschilderd. De toegang tot deze 

tentoonstelling is vrij.

ICONENEXPOSITIE  TIJDENS KERSTMARKT
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Dori 27 –09-06

Proficiat met de nieuwe bisschop voor ons bisdom Breda. Ik heb ook een nieuwe bisschop 
omdat we de vorige parochie, Boulsa, in het bisdom Kaya, overgedaan hebben aan de 
inlandse clerus. Ik ben nu benoemd in het nieuwe bisdom DORI, in de Sahel. Onze bisschop 
is 44 jaar, want geboren in het jaar dat ik gewijd ben en naar Afrika ben vertrokken voor de 
eerste keer. In ons bisdom (net zo groot als Nederland: 36.896 km) hebben we 5 parochies: 
Djibo, Aribinda, Gorom, Sebba en Dori. Alles bij elkaar hebben we 710.458 inwoners, 
waarvan 1.880 gedoopten en 963 catéchumenen. Dori heeft nog geen eigen priesters. De 8 
Afrikaanse priesters en de 8 missionarissen van Afrika komen allemaal van elders.

Ofschoon we vaak te weinig regen hebben, hebben we dit jaar een overstroming gehad in 
Gorom Gorom, waarbij praktisch alle gebouwen, die van modderstenen opgetrokken waren, 
ingestort zijn. De Missie, de kerk en een zaaltje zijn blijven staan, want  deze waren van 
steen. 6000 Mensen moesten elders een onderkomen zoeken. Zij moeten vlug gaan bouwen 
omdat de regentijd voorbij is en de scholen geopend worden.

Ik heb al iets nieuws geleerd. Ik ben aalmoezenier van de gevangenis, want ik heb nog 
nooit zo’n gebouw in mijn vorige parochies gehad. Met hulp ook van “prisonniers sans 
frontières” proberen we hun leven ook menselijker te maken. We geven er onder andere 
alfabetisme, catechisme voor degene die willen, want hier in de Sahel zijn zeer veel mensen 
moslim. We proberen ze ook bezig te houden met tuinbouw, veeteelt, spelletjes en betere 
voeding.

Ik heb met hulp van velen waaronder ook Miva een nieuwe auto Mitsubishi 4x4 gekregen. 
Hetgeen noodzakelijk is in deze streek waar overal zand en nog eens zand is waar je niet 
gemakkelijk doorheen komt. 

Bidden we voor elkaar, dat het ons allemaal goed moge gaan.

Willy Burm     B.p. 139  DORI    Burkina Faso

CANTORIJ 
DER BASILIEK

Op zondag avond 17 december vindt in 
de H. Willibrordusbasiliek te Hulst de 
inmiddels traditionele kerstzangavond plaats. 
Vorig jaar werd deze zangavond ook heel 
druk bezocht. Onder de belangstellenden, 
mensen uit Hulst, maar ook uit de verre 
omtrek. Jong en oud zoekt in de kersttijd 
naar momenten van bezinning, maar 
ook sfeer en welbehagen. De werkgroep 
kerstzangavond Hulst heeft opnieuw een 
beroep gedaan op de volgende parochiële 
koren; het Kinderkoor de Walnoten olv: 
Noor Gortzak, het dameskoor olv Marina 
Stockman en de Cantorij der Basiliek olv 
Anton de Kort die ook de samenzang zal 
leiden.  Instrumentale inbreng is er uiteraard 
ook. Men heeft het instrumentaal Ensemble 
van de Koninklijke Stedelijke Harmonie 
olv Eric Provoost bereid gevonden om mee 
te werken, evenals organist Jo Ivens. Zij 
zorgen voor de liedbegeleidingen en de 
instrumentale intermezzi. Op verzoek van 
vele ouders is de aanvangstijd dit jaar om 
19.00 uur een vroeg tijdstip, Dat biedt ook 
gezinnen met jonge kinderen de kans deze 
kerstzangavond bij te wonen. De toegang 
is geheel gratis. Wel wordt er voor een goed 
doel na afloop een inzameling gehouden. 
U wordt van harte uitgenodigd om deel 
te nemen aan deze kerstzang avond. Het 
samen zingen voor velen een fijn begin van 
de Kersttijd.

De stuurgroep rouwverwerking regio 0114 nodigt u daarom 
uit voor een lezing door Marc van Raemdonck  op 13 
februari 2007. In het thema gebonden door schuld en 
spijt… kan het gaan over wat er gebeurd is tijdens het leven 
van iemand, over wat men niet kon doen, kon uitspreken of 
over hoe iemand is overleden. En soms hebben mensen ook 
moeite met de beslissingen die zij moesten nemen. Marc 
van Raemdonck spreekt op een boeiende manier vanuit zijn 
persoonlijke verlieservaring, vanuit het contact met mensen 
in zijn pastoraal werk binnen de psychiatrie en als diaken 
in zijn parochie.

Inschrijven graag  voor 5 februari rechtstreeks bij het WZC 
Curamus, lokatie Antonius Pastoor Versterplein 1, 4587 
CW Kloosterzande 0114 682230. De inkom is gratis maar 
een vrijwillige bijdrage kan. Iedereen is van harte welkom. 
Het rouwteam mevr. Cis Dieks, pastor Noela Polet en mevr.
Maggie Sandkuyl. Voor informatie kunt u Cis bellen tel: 
0114 315149 of Maggie 0114 3151 49

Zich verbonden voelen en zich 
verbonden weten 

is het nazorgthema van de 
rouwverwerking in 2007 want geen 
mens kan zonder verbond(enheid)
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CONTACTPERSONEN 
PAROCHIES

H.H. Petrus & Paulus, 
Boschkapelle
mw. J. Baecke-Lauret 
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

Bewust een goed leven 
willen leiden vraagt inzicht 
en moed. Niemand heeft 
die eigenschappen helemaal 
uit zichzelf. Het lukt pas als 
samen met God op pad wordt 
gegaan. In het Sacrament 
van het vormsel wordt de H. 
Geest gegeven als levenslange 
hulp. Iets mooiers is er niet. 
Daarnaast is het vormsel een 
persoonlijke bevestiging van 
het doopsel.

In Oost Zeeuws-Vlaanderen 
vindt de toediening van het 
Vormsel plaats in regionale 

vieringen; Kloosterzande op 
20 april, Hulst op 21 april en 
Graauw op 22 april. Jongeren 
uit groep 8 van de Katholieke 
basisscholen worden door 
de plaatselijke werkgroepen 
benaderd om zich in te laten 
schrijven. Personen die geen 
uitnodiging ontvangen en 
toch gevormd willen worden 
kunnen zich melden bij een 
van de onderstaande contact 
personen. Ouderen die graag 
gevormd willen worden zijn 
ook van harte welkom. Zij 
kunnen zich melden bij een 
van de begeleidende pastores.

Pastor: Walter poppe, zandstraat 10 Hulst  373146
Pastor: Joop Reurs, Zandstraat 10, hulst  373144
Clinge lilian van Esbroeck - Boenne, Molenstraat 42  319219
Graauw: Dominique d’Haens-Defoort, Havenstraat 17  635312
Heikant; Omer Calle, populierenstraat 12. st jansteen 311234
Hulst: Monique Klok-Ranke zeesluis 7  310845
Kloosterzande; Anneke Burm-de nijs, tulpstraat 46  682219
Koewacht: Gonny Rozijn-van Ham hazelaarstraat 74  0115-608575
Lamswaarde: Marie-Louise Colpaert, Pastor Willem straat 1  690408
Nieuw Namen Ineke van Duyse-michielsen, Schelpstraat 4  345277
St Jansteen; Omer Calle. Populieren straat 12  311234
Terhole  Ans Strobbe, Grootmoeders dijk 5    690398
Vogelwaarde: Pieter de Schepper, Kastanjestraat 22    671357

VORMSEL 2007

VASTGESTELDE LIJST VAN KERSTVIERINGEN 24/25/26 
DECEMBER 2006 IN DE REGIO OOST-ZEEUWS-VLAANDEREN

zondagavond  24  december – Kerstavondviering:
18.30 St. Jansteen - W. Tobé (gezinsviering)
19.00 Boschkapelle - W. Brand  
19.00 Graauw - W. Poppe
19.00 Hulst - Ch. v.d. Walle (gezinsviering)
20.00 Hengstdijk - J. Reurs
21.00 Heikant - E. v. Acker/W. Tobé 
21.00 St. Jansteen - W. Brand
21.00 Terhole - K. v. Geloof
21.30 Koewacht - W. Poppe
22.00 Clinge - Ch. v.d. Walle
22.00 Hulst - J. Reurs
22.00 Kloosterzande - N. Polet
23.00  Lamswaarde - W. Tobé

maandagmorgen 25 december – Eerste Kerstdag
10.30 Clinge - J. v.d. Heijden
10.30 Hulst - W. Tobé
10.30 Kloosterzande - J. Reurs
10.30 Koewacht - N. Polet
10.30 Lamswaarde - W. Brand
10.30 Stoppeldijk - E. v. Acker
10.30  WZC Antonius - J. Verster
11.00 Nieuw-Namen - W. Poppe
11.00 St. Jansteen - werkgroep

dinsdagmorgen 26 december – Tweede Kerstdag
09.30 Graauw - werkgroep (m.m.v. fanfare)
10.30 Hulst - W. Poppe
10.30 Kloosterzande - J. Reurs
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