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Het regent, o wat regent het. 
Ik hoor het in mijn warme bed.
Ik hoor de regen zingen…

Wie kent dit gedichtje niet van school. Na 
zo’n 6 weken van zon, warmte en wat al 
niet, regent het nu een dag of vier. Niet 
constant, maar toch. Het begint alweer te 
vervelen. Mensen laat ons toch dankbaar 
zijn voor die malse buitjes. Alles zag grijs 
buiten van het stof. De boeren hadden vlug 
veel regen nodig. Wees eerlijk. Iedereen 
was blij met het buitje regen. Maar ja, we 
moeten toch wat te mopperen hebben, zul 
je zeggen. Laten we toch tevreden zijn met 
wat we hebben en wat we krijgen. Zoveel 
mensen zouden graag met ons willen ruilen. 
In Afrika, waar door de droogte geen mens 

te eten heeft. In  andere delen van de wereld 
waar weer teveel regen valt. Dus ook  niet te 
eten, want alle oogsten worden weggespoeld. 
Bij ons valt, in onze ogen, wel eens teveel van 
het een en ander. Teveel zon, we krijgen het 
te warm, teveel regen, de mensen worden 
chagrijnig. Kijk eens om je heen en geniet 
van alle moois wat God geschapen heeft en 
ben eens wat vrolijker gestemd. We hebben 
het goed mensen.
 
De redactie wenst u een heel vrolijke, 
gezellige zomer met veel zon en misschien 
veel regen. Geniet van alle dagen en voor 
allen een heel fijne vakantie in uw achtertuin 
of ver weg.

De redactie  

NIEUWS VAN HET IPV-OZVL BESTUUR
Na de presentatie op 20 januari van de 
diocesane beleidsnota “In de duizend 
gezichten van uw volk” door Bisschop 
M. Muskens zijn er daarna ook in de 
diverse dekenaten voorlichtingsavonden 
geweest. Deze gingen m.n. over de 
samenwerkingsverbanden. Wij kunnen 
vaststellen, dat het IPV-OZVL in de 
huidige vorm blijft bestaan. Wij zien 
hiernaast dat bv Midden- en West-ZVL 
worden samengevoegd en er boven de 
Schelde één grote parochie zal ontstaan. 
We mogen wel stellen dat er ook in het 
bisdom waarde gehecht wordt aan onze 
manier van samenwerken. Wij kunnen de 
ingeslagen weg voortzetten.

De uitgangspunten voor de nieuwe 
samenwerkingsverbanden zijn:

Behartiging van de kernopdracht. 
Het gaat om het delen in de ene zending 
van Christus. Daarbij gaat het
* om ontvankelijkheid voor God, die ons 

tegemoet treedt, 
* om gemeenschapsvorming van mensen; 
* om bevordering van vrede en 

gerechtigheid. – En dit vanuit de 
kerkgemeenschap, gericht op velen, met 
bijzonder oog voor mensen in de marge.

Beperkt aantal pastorale beroepskrachten. 
In de komende jaren zullen er minder 
pastorale beroepskrachten (priesters, 
diakens, pastoraal werk(st)ers) zijn dan 
voorheen en nu.

Vrijwilligers. In de kerk zijn vele vrijwilligers 
actief. Toenemend vervullen zij vele taken. 
Het vrijwilligersbestand in de kerk(en) is 
groot, maar vernieuwt en verjongt zich 
weinig. De actieve katholieken worden 

soms overvraagd en overbelast, - ook onder 
de druk van het werk.

Behoud kwalitatief bestuur. Onder 
de vrijwilligers nemen bestuursleden 
een bijzondere plaats in. Het wordt 
steeds moeilijker om voor de vele 
(parochie)besturen kwalitatieve leden te 
vinden. Het bestuur van een parochie wordt 
ook ingewikkelder door de regelgeving 
op allerlei terreinen (werkgeverschap, 
bouwbesluiten, e.d.)

Deze uitgangspunten vragen om nadere 
samenwerking tussen parochies. Om 
hiervan toch een voorbeeld te noemen 
binnen het IPV-OZVL denk ik dan aan het 
Swinnebroodje. Geïnitieerd door de pastores, 
uitgewerkt door de beleidscommissie 
diaconie, waarin elke cluster uit het IPV 
is vertegenwoordigd en gedragen door vele 
vrijwilligers in alle parochies. Denk hierbij 
aan de verkoop van de bonnen voor de 
broodjes, de samenwerking, zoals koster, 
voorlezers, zang etc. tussen alle parochies 
tijdens Witte Donderdag in Terhole. Het 
was goed om te zien, dat de kerk in Terhole 
vol zat en dat er zo’n 1000 broodjes in 
samenwerking en saamhorigheid onder de 
vele parochianen zijn verdeeld.
Hiervoor dank.

Cecile van Tiggelen
Lid van IPV-OZVL

Om ergens te komen 

hoeven we maar 

een simpele stap te doen

en die dan zo vaak als nodig 

te herhalen. 
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Voor het eerst dit jaar: een nieuwe opzet van 
de Witte Donderdagviering in de regio. Eén 
regioviering met alle parochies gezamenlijk. 
En er waren ook mensen uit alle parochies. 
Het pastoresteam had gekozen om deze 
viering te houden in de kerk aan de Notendijk 
van Terhole. Niet meer zou een parochie 
gastheer zijn voor enkele andere, maar het 
team koos ervoor om in één kerkgebouw 
samen te komen als één gemeenschap. De 
parochie van Terhole stelde haar deuren wijd 
open. Voor iedere andere parochie lagen er 
ook taken: de één leverde de assistenten, de 
ander de versiering, een derde de lectores 
en weer anderen lazen de voorbeden. Een 
koor ondersteunde de zang en zo was iedere 
parochie niet alleen door mensen in de 
banken vertegenwoordigd, maar ook door 
medewerking van parochianen uit de hele 
regio. 

Naast deze gezamenlijkheid met zoveel 
mensen – zodat het even spannend werd of 
iedereen er in zou kunnen – was er ook dit 
jaar de bijzonderheid van de Swinnebroodjes. 
Een actie, waarmee het team beoogd heeft, 
dat we niet alleen oog hebben voor onze 
medemens in de Derde Wereld middels de 
vastenactie, maar ook de mens om ons heen 
aandacht schenken. Wie kon ooit vermoeden 
dat er bijna 1000 Swinnebroodjes gebakken 
moesten worden? Zo massaal was er gehoor 
gegeven aan dat idee. Een heel bijzonder 
moment in de viering toen de dertien 
manden en schalen met de broodjes naar 
voren werden gedragen en op de rand van 

het priesterkoor werden geplaatst, waarna 
een zegenbede werd uitgesproken, opdat 
allen voor wie deze broodjes bestemd waren 
de zegen van mensen en van God zouden 
mogen voelen.

We hebben er als team ook veel van geleerd. 
Zo’n organisatie vraagt erom om bijtijds te 
beginnen met de voorbereidingen en met alle 
medewerkenden goed door te spreken wat er 
van ieder verwacht wordt. Bij dergelijke 
gelegenheden hebben regiovieringen goede 
kansen om mensen van overal bijeen te 
brengen en te laten merken dat we in al onze 
verscheidenheid ook mogelijkheden hebben 
onze verbondenheid te tonen. 

Als team zijn we er erg gelukkig mee, dat 
we deze eerste regionale viering van Witte 
Donderdag in de kerk van Terhole gevierd 
hebben. We hebben er niet alleen zelf goede 
gevoelens over, maar we hebben dit ook van 
vele anderen mogen horen. Daar mag de 
gemeenschap van Terhole ook trots op zijn. 
Oprechte dank aan alle medewerkenden 
vanuit alle dertien parochies in onze regio. 
Dank ook aan allen die erbij waren om 
deze Witte Donderdag met elkaar te willen 
vieren.

Pastoresteam Oost-Zeeuws-Vlaanderen

Binnenkort gaan we een werkjaar afsluiten 
waarin er hard gewerkt is door vele 
vrijwilligers in onze parochies en ook in 
samenwerkingsverband met andere  parochies 
in onze regio. En wanneer we kijken naar het 
geheel van ons bisdom, dan zien we dat er de 
nodige veranderingen zich aankondigen, die 
in de loop van het komende werkjaar zich 
voltrekken of nu al tot stand zijn gekomen. 
En we voelen goed aan dat dat allemaal even 
wennen is. We hebben een nieuwe bisschop, 
mgr. Van den Hende. Hij is zich aan het 
inwerken en vanaf februari 2008 zal hij aan 
ons bisdom leiding gaan geven. We hebben 
een nieuw dekenaal team gekregen:  pastor 
Verbeek en pastor Kok. Ook zij zijn zich aan 
het inwerken en gaan in het komende seizoen 
leiding geven in ons dekenaat. Daarnaast zijn 
er vanuit het bisdom lijnen uitgezet waardoor 
er nauwer tussen de parochies samengewerkt 
zal worden in regionale verbanden. Op 
een aantal terreinen van het pastorale vlak 
wordt al samengewerkt in onze regio. Dit 
tot tevredenheid van de pastores en de 
vrijwilligers die daarbij helpen. Immers op 
vele terreinen zijn er goede mogelijkheden 

voor pastoraat dankzij die samenwerking die 
er is gegroeid. We kunnen daarbij denken aan 
de voorbereidingen op de eerste communie, 
het vormsel, het dopen of het huwelijk. 
Daarnaast wordt er door de besturen 
langzaam maar zeker inhoud gegeven aan 
het samenwerken in clusterverband  of 
in de vorm van een personele unie. Die 
samenwerking zal nog intenser worden, 
waardoor de mogelijkheid gegeven wordt dat 
de plaatselijke geloofsgemeenschappen een 
basis krijgen om goed te kunnen besturen. 
Een voorwaarde om ook inhoudelijk als 
geloofsgemeenschap voor de parochianen 
een gemeenschap te vormen waar mensen 
zich thuis kunnen voelen. Samen immers, sta 
je sterk en worden er mogelijkheden gegeven 
die elke geloofsgemeenschap afzonderlijk 
niet meer kan bieden. Het komende werkjaar 
zal daardoor een spannend jaar worden. Er 
zullen immers een aantal dingen aangepast 
worden. Veranderingen zullen doorgevoerd 
gaan worden. In hoop dat wij allen dit als 
positief zullen ervaren. 

Pastor W. Poppe

KERKKOERIERTJES 

Swinnebroodjes
De opbrengst van Swinnebroodjes 
op Witte donderdag overtrof alle 
verwachtingen. Het mooi bedrag van 
1.071 euro is bestemd voor het werk 
van Pater Swinne, die de zorg heeft voor 
kinderen van vluchtelingen in La Paz 
in Baranquilla (Columbia). Dagelijks 
komen zo’n 300 kinderen voor een 
maaltijd. Pater Swinne was zeer blij met 
het vele geld. Maar dat is nog niet alles. 
Hij mag ook de héle opbrengst van de 
Vastenaktie in de regio Oost Zeeuws 
Vlaanderen tegemoet zien. Ook dat zijn 
aanzienlijke bedragen. Om een voorbeeld 
te geven: In Kloosterzande is bijna 6000 
euro opgehaald; in Vogelwaarde ruim 
3000 Het is in alle parochies een groot 
succes geworden. Een totaalbedrag van 
38.000 euro. Formidabel. Hartelijk dank 
aan ieder, die zich voor het werk inzette 
en/of financieel aan bijdroeg. Het geld 
van Vastenakte en Caritas komt ten goede 
aan het ontmoetingscentrum in La Paz.

***

Doopschelpen
De schelpen die tijdens de doop gebruikt 
worden, blijven hangen in de kerk tot het 
jaar om is. Onlangs, in de maand mei, 
zijn ze tijdens een gezamenlijke viering 
aan de ouders gegeven. Mocht u toen 
verhinderd zijn de schelp met de naam 
van uw kind te komen ophalen, dan 
kan dat altijd nog. Even vragen aan de 
contactpersoon uit uw parochie (zie lijst 
achterin de Kerkkoerier) en het wordt 
geregeld.  

***

Nieuwe Deken
Onlangs is een nieuwe deken benoemd 
voor Dekenaat Zeeland. Het is drs. Paul 
Verbeek. Vanaf nu oriënteert hij zich op 
het werk. 1 September zal hij officieel in 
dienst treden. Drs. Geerten Kok wordt in 
oktober dekenale coördinator. Zij zullen 
nauw samenwerken. 

***

Jeugdrubriek
Vanuit verschillende bronnen is aan de 
redactie gevraagd een jeugdrubriek op 
te nemen in de Kerkkoerier. Voelt u 
zich geroepen hieraan medewerking te 
verlenen, dan horen we dat graag van u. 
Suggesties: kerkkoerier@ipv-ozvl.nl

VERANDERINGEN!

DUIZEND SWINNEBROODJES!



4 - Kerkkoerier

BEZINNING

Waar haal je de kracht vandaan?

Waar haal je de geestkracht vandaan?

Waar haal je de Geest vandaan?

Als je moe bent

als je eenzaam bent

als je geen oplossing meer ziet

als het licht weg is

als een ander je niet ziet staan....

Doe dan het raam open

zie het licht van de opgaande zon

voel de wind in je haren

luister naar de lentegeluiden,

het ruisen van het lichte groen

en weet je gedragen

in een groter geheel

op de adem

van Gods Geest.

Felicia Dekkers

Horizontaal Vertikaal

1 ouder – gebouw – moeder 1 geestelijke – schade
2 halm – huizenverkoper 2 vis – vlug – soort muziek
3 wintervoertuig – deel kachel – ontkenning 3 kerkmeubel
4 jongensnaam – wortel 4 eerste vrouw – gelofte
5 walvis – stel – land in Azië 5 werelddeel
6 soort – voorste - rooms katholiek(afk.) 6 sfeerverlichting – reeds
7 hulp – vlug 7 vogel – soort slang
8 oud – achter – slaapje 8 oproer – keizer Rusland
9 ik geloof – slee – oude testament – bijbelse plaats 9 tik – soort lamp – muzieknoot
10 deel van ’n huis – keukengerei – rails 10 deel van servies
11 Amsterdams peil – worst – inwoner Duitsland 11 paardenhaar - vervoermiddelen
 12 vogel – sint – onder andere
 13 binnen – kledingstuk v. meisjes
 14 iemand die iets aanneemt

Het feest van Sacramentsdag werd in de 13de 
eeuw ingevoerd. Vroeger werd het gevierd op 
de tweede donderdag na Pinksteren, maar 
die viering is thans verschoven naar de 
zondag daarop.

Witte Donderdag
Dat het oorspronkelijk op donderdag viel, 
is een verwijzing naar Witte Donderdag die 
een herinnering is aan de instelling van de 
Eucharistie. Toen zei Jezus tijdens het Laatste 
Avondmaal: “Dit is mijn lichaam, dit is 
mijn bloed.” Sacramentsdag heet dan ook in 
kerkelijke taal ‘Corpus Christi’, feest van het 
Lichaam van Christus.

Antieke legende
Eén van de symbolen zowel van de lijdende 
Christus als van de Eucharistie is de pelikaan. 
Er bestond al een antieke legende dat de 
pelikaan zijn jongen ten leven wekte door 
het bloed uit zijn eigen borst. Kerkelijke 
schrijvers hebben hierin een beeld gezien 
van Christus en de Eucharistie. Hij heeft 
immers zijn bloed vergoten om ons te 
redden. En in de Eucharistie worden ons in 
de tekens van brood en wijn zijn Lichaam 
en Bloed gegeven. Bij het uitreiken van de 
communie wordt dan ook gezegd: ‘Lichaam 
van Christus’.

Tot de symboliek van de pelikaan heeft 
bijzonder bijgedragen de sacramentshymne 
‘Adoro Te devote’, die aan Thomas van 
Aquino (gestorven in 1274) wordt 
toegeschreven. Hierin staat de strofe: 
“Liefdevolle pelikaan, Heer Jezus, zuiver 
mij, onreine, door uw bloed...” Het ligt dan 
ook voor de hand dat dit symbool vooral 
voorkomt op voorstellingen van Christus 
aan het kruis, op deuren van het tabernakel, 
op kelken en op monstransen.

Toon Brekelmans
Kerkhistoricus

SACRAMENTSDAG (7 EN 10 JUNI)

KINDERPUZZEL

Als je de puzzel hebt opgelost vind je in de genummerde hokjes de oplossing. In de volgende 
Kerkkoerier kun je dan de oplossing lezen. Veel succes.

Is oud versleten, voorbij en van weinig 

waarde? Och, het is maar hoe je het 

bekijkt. De wereld is oud, maar nog 

vol leven en in staat om talloze levens 

in stand te houden. Oude gebouwen, 

oude gebruiken worden in ere gehouden. 

Hoe je ook over oud denkt, het is nooit 

nutteloos. Oude denkers van allerlei 

volken en tijden hebben hun gedachten 

doorgegeven, die de grondslag vormen 

van het moderne denken.

Oude kunstwerken, gebouwen, 

schilderijen, beelden en boeken, ze leven 

voort. Oude mensen blijven denken, 

blijven jongeren bij de tijd brengen. 

Oud is nuttig, oud is noodzakelijk, alles 

en iedereen heeft het in zich om oud 

te worden. Oud kan kostbaar antiek 

worden. Oud is mooi, de bekroning van 

wat jong was. Trouwens, iedereen en al 

wat leeft wordt oud. Oud houd je in ere, 

koester je.

W.F. van Olffen.

OUD 
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WEBSITE KATHOLIEKGEZIN.NL VAN START
Het Instituut voor Huwelijk, Gezin en Opvoeding (IHGO) en het Katholiek 
Nieuwsblad zijn met diverse organisaties in het werkveld de nieuwe website www.
katholiekgezin.nl gestart. Man en vrouw komen in hun relatie met elkaar, hun kinderen 
en de maatschappij voor tal van verrassingen en vragen te staan. Wie een katholiek 
gezin wil opbouwen, zal zich afvragen: hoe doen anderen dat, wat zegt de Kerk erover, 
wat is er te doen voor katholieke gezinnen, zijn er boeken over, wat doet de regering 
voor het gezin? De nieuwe website www.katholiekgezin.nl voorziet in die behoefte. Op 
5 mei stelde bisschop Hurkmans van Den Bosch, referent voor het gezin binnen de 
Bisschoppenconferentie, de site in gebruik tijdens het tiende Katholieke Gezinsweekend 
in Helvoirt.

Zo was de ontmoeting op dinsdagavond 24 
april in de kleine protestantse kerk te Hulst. 
Vluchtelingenwerk en de Stichting Kerk 
en Vluchteling hadden vertegenwoordigers 
van de kerkelijke gemeenschappen in de 
gemeente Hulst uitgenodigd. Het was in de 
eerste plaats bemoedigend, dat we met een 
kleine vijftig mensen samen waren.

We startten met een vesper, waarin ds. 
L. Freund ons op het goede spoor zette 
met een inspirerende meditatie.  Daarna 
hield de heer J.F. Mulder een inleiding. Hij 
deed dat vanuit een drietal gezichtspunten: 
als burgemeester van Hulst, als voorzitter 
van Vluchtelingenwerk midden- en 
oost Zeeuws-Vlaanderen en vanuit zijn 
eigen geloofsovertuiging. Twee rappers, 
van wie een jongen in Nederland was 
gekomen als vluchteling, verzorgden een 
programmaonderdeel van een geheel andere 
aard. Daarna vertelde Artan Kundera, 
vluchteling uit Kosovo en sinds veertien 

jaar in Nederland - en nog steeds zonder 
verblijfsvergunning!! - zijn eigen verhaal. 
Een verhaal, dat ook getekend was door 
het feit dat hij van de gemeente Hulst 
de “pelgrimstas”gekregen had vanwege 
zijn enorme inzet als vrijwilliger op veel 
verschillende terreinen.

Er was vervolgens een boeiende en 
spannende discussie; vanuit kleine groepen 
moest men steeds een keuze maken tussen 
twee stellingen. Centraal thema: hoe gaan 
we met vluchtelingen om als samenleving, 
als kerkelijke gemeenschap en als mens. Een 
vrolijk lied sloot dit af, waarna we genoten 
van de door vluchtelingen gemaakte hapjes 
met een glaasje. 
We hadden heel wat te bespreken samen en 
vooral... te overdenken. Al met al een avond, 
waarop we bemoedigd en met dankbaarheid 
terugzien!

Ds. Roel Wasterval, Hoek

Er was eens een man, die stenen kapte uit 
een rots. Hij vond zijn werk veel te zwaar 
en droomde dat hij rijk was. En plotseling 
was hij rijk. Zo stond hij langs de weg, toen 
er een koning voorbij kwam, gezeten in een 
prachtige koets. ‘Was ik maar koning,’ dacht 
hij, ‘dat zou nog mooier zijn’. En tevreden 
was hij niet. Toen opeens was hij koning. 

Met veel ruiters en paarden reed hij in een 
gouden koets door zijn rijk. Maar de koning 
begon te klagen over de hete zon, die in zijn 
gezicht schroeide. En tevreden was hij niet. 
Hij zuchtte en dacht: ‘Was ik de zon maar’ 
En hij had deze woorden nog niet gezegd of 
hij was de zon. Nu gooide hij zijn gouden 
stralen over de aarde, Totdat er een wolk 
kwam die zijn stralen tegenhield.

‘Ik wou dat ik zo machtig was als die 
wolken,’ dacht hij ontevreden. En zo werd 
hij een wolk en kon hij de stralen van de 
zon opvangen en breken. Maar de wolk viel 
in grote druppels naar de aarde en het water 
stroomde woest over het land. Alleen een rots 
bleek machtiger dan het water.Toen werd hij 
kwaad omdat de rots nog sterker was dan hij 
en tevreden was hij niet.  Hij wilde liever een 
rots zijn. En ook dat gebeurde. Maar toen 
kwam er een man met een scherpe beitel en 
een grote hamer. Deze hakte in de rots om 
er stenen van te maken. Toen dacht de rots 
ontevreden: ‘Was ik die steenhouwer maar’ 
En het gebeurde. En elke dag deed de man 
zijn zware werk en was tevreden.

Multatuli

Niet tot de mensen wend ik mij, maar tot U, 
God van alle schepselen, van alle werelden 
en.van alle tijden.  Als het aan ons, arme 
schepselen, verloren in de onmetelijkheid 
en onopvallend   in de rest van het heelal, 
toegestaan is U iets te vragen, die alles gegeven 
heeft, wiens beslissingen onveranderlijk en 
eeuwig zijn, met medelijden neer te zien  op 
de dwalingen die samen gaan met onze aard, 
opdat deze dwalingen voor ons geen rampen 
zouden worden...

U heeft ons geen hart gegeven om elkaar te 
haten, geen handen om elkaar te wurgen. 
Maak dat we elkaar helpen om de lasten te 
dragen van een moeizaam en voorbijgaand 
leven... 

Moge alle mensen zich herinneren, dat zij 
broeders en zusters zijn, dat zij een hekel 
mogen hebben aan de dwang op hun zielen
en ook de misdaden  verafschuwen die met 
geweld de vruchten van vreedzame ijver en 
inspanning vernielen.

En mocht oorlog onvermijdelijk zij, maak 
dan, dat we elkaar niet haten en verscheuren 
in tijden van vrede, maar de momenten 
van het ons gegeven bestaan gebruiken 
om  uw goedheid te loven in de duizende 
verschillende talen van Siam tot Californië. 

Voltaire (vertaald door W. van Olffen)

Gebed van iemand van wie men 
dacht dat hij niet in God geloofde

Een aardig verhaal met een kern van waarheid. 

DE STEENHOUWER

BEMOEDIGEND VOOR 
KERK EN SAMENLEVING

SAM’S KLEDINGINZAMELING 
MENSEN IN NOOD

De voorjaarsinzameling is weer voorbij. Er is 
weer een belangrijke bijdrage geleverd.
Nieuw-Namen 150 kg
Lamswaarde 400 kg
Kloosterzande 500 kg
Vogelwaarde 1120 kg
Heikant 1600 kg
Clinge 150 kg
Graauw 450 kg
Terhole 700 kg
Hulst 1800 kg

Er zijn op Zeeuws Vlaanderen depot’s waar 
het gehele jaar door kleding kan worden 
gebracht. In deze plaatsen is in 2006 de 
hieronder vermelde kleding opgehaald:
Clinge 600 kg
Hulst  6311 kg 
Koewacht  3300 kg 
en Lamswaarde  875 kg.

Kledingactie Mensen in Nood dankt u zeer 
hartelijk voor uw inzet. 
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...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

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

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

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:
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Voor hen die leven met stille vragen 
rond leven en dood
voor hen die een warme plek zoeken
om met de kilte van het verlies te wonen
voor hen die zich aarzelend een weg banen
door dagen van pijn en eenzaamheid.

Voor hen die hun droefheid leven
schrijf ik deze woorden van troost:
weet dat de horizon meer is dan de einder
en dat ver weg zo nabij kan zijn. 

(Claire Vande Abbeele)

In 8 bijeenkomsten komen rouwenden samen 
om, onder deskundige begeleiding van het 
rouwzorgteam, te luisteren naar elkaars verhaal, 
te leren omgaan met het verlies en inzicht te 
krijgen in rouwtaken en de gevoelens die hierbij 
kunnen voorkomen. De gespreksgroepen 
bestaan uit maximum 10 personen zodat er 
vertrouwen kan groeien. Daarom is het ook 
nodig om alle 8 bijeenkomsten te volgen. 
In het najaar 2007/voorjaar 2008 hopen wij 
weer te starten met nieuwe groepen. De eerste 
rouwgroep zal op 8 dinsdagavonden doorgaan 
van 19.00 uur tot 21.30 uur en start op 13 
november. De data zijn: 13-20-27 november, 
4-11-18 december en 8-15 januari 2008. De 
tweede groep is op 8 woensdag middagen 
van 14.00 uur tot 16.00 uur en start op 14 
november. De data: 14-21-28 november, 5-
12-19 december en 9-16 januari 2008. Indien 
er voldoende vraag is start er in januari 2008 
ook een groep voor ouders die een kind 
hebben verloren. Natuurlijk kunnen ouders 
ook aansluiten bij de avond- of middaggroep. 
Alle bijeenkomsten gaan door in de pastorie 
Steenstraat 22 te Hulst. We weten dat de 
eerste stap zetten niet gemakkelijk is. Maar 
je verdriet delen, je begrepen voelen en leren 
omgaan met verlies, geeft weer houvast, grond 
onder je voeten. Want rouwen hoef je niet 
alleen te doen. Als jij dit ook wilt, dan kun 
je contact opnemen voor 8 oktober met het 
rouwzorgteam:
Noela Polet, verantwoordelijke pastor 
Steenstraat 22, Hulst 0114-317438
Cis Dieks, ervaringsdeskundige/
verantwoordelijke, Hulst, 0114-314098
Maggie Sandkuyl, 
maatschappelijk werkster/
regioverantwoordelijke 0114-315149

Voor de protestantse kerken kun je terecht bij 
de contactpersonen.
Leny Maat 0114-310547
Robert Bickel 0114-311167

Ook in eigen parochie kun je de parochiële 
verantwoordelijke aanspreken:
Hulst: Cis Dieks, 0114-314098, 
Freddy de Burger 0114-310435
Clinge: Willeke Mandjes 0114-314826
Graauw: 
Dominique D’Haens 0114-635312
Heikant: 
Corrie van Doorsselaer 0114-315139
Hengstdijk: Corrie de Cock 0114-682156
Kloosterzande: Tiny Seij 0114-682306
Koewacht: Fien Martinet 0114-364050
Lamswaarde: 
Jeanne de Poorter 0114-690477
Nieuw-Namen: 
Paul de Deckere 0114-345360
St Jansteen: Paul Hemelaar 0114-310319
Terhole: Barbara de Nijs 0114-314773
Vogelwaarde - Boschkapelle: 
Ronny Haerens 0114-672026
Vogelwaarde – Stoppeldijk: 
Marlies Everaert 0114-671539

Werken met verlies 
lezing door Manu Keirse
De rouwzorg regio 0114 start in september 
met een lezing die is opengesteld voor een 
breder publiek. Manu Keirse, professor en 
alom bekend schrijver over rouw en palliatieve 
zorg, zal op 11 september om 20 .00 uur in het 
woonzorgcentrum Antonius te Kloosterzande 
de lezing verzorgen. Wie een uitnodiging 
wenst, kan terecht bij het rouwzorgteam: 
Pastor Noëla Polet, Cis Dieks 0114-314098 
en Maggie Sandkuyl 0114-315149

Met handen en voeten verbonden
Een verslag van de ervaringsdag van de rouwzorg 
22 april 2007. 
Een 20- tal mensen die een dierbare verloren 
hebben, vertrokken op zondag 22 april naar 
IJzendijke. De dag werd ingezet met een 
Woord- Communieviering. De voorganger 
preekte over de herder met zijn kudde en 
over de vissers die niets gevangen hadden en 
hun netten aan de ander kant van hun boot 
moesten uitwerpen. Dan haalden ze het net 
vol vissen boven. Een mooi begin van een 
schitterende dag. 

Na de viering reden we richting “Het 
Mauritshof ‘om daar de gezamelijke maaltijd 
te gebruiken. Het smaakte heerlijk. Daarna 
reden we verder naar de duintjes in Groede om 
een strandwandeling te maken. Ieder die wilde 
kon op het strand wat verzamelen (schelpen, 
zand, hout, duingras…) Al pratend en 
nadenkend, wandelden we langs de waterlijn. 
De zon scheen lekker en het was er aangenaam 

toeven. Al lopend en kijkend schreef ik mijn 
gedicht. Ieder vulde die momenten op zijn 
eigen manier. Terug in IJzendijke keken we 
rond in het atelier van Ton Koops. Hij is 
kunstenaar en molenaar en vertelde over zijn 
kunstwerken van brons en roestvrij staal met 
allerlei oude gereedschappen erin verwerkt. 
Bij elk kunstwerk vertelde hij een verhaal. Hij 
leerde ons goed te kijken en na de uitleg werd 
het zichtbaar. Soms zagen we nieuwe dingen 
in. Omdat het prachtig weer was konden we in 
de tuin zitten met wat frisdrank en een potje 
koffie en gingen wij een kunstwerk maken 
met hetgeen wij van het strand meegebracht 
hadden. Wie wilde kon vertellen wat hij/ 
zij erbij voelde en de gedachten die ze erbij 
kregen. Er kwamen zelfs een paar wormen 
tevoorschijn. Waarschijnlijk een duizendpoot. 
Als laatste liet Ton Koops het kruisbeeld zien 
dat hij maakte voor zijn vrouw en hemzelf. 
Het was niet alleen Christus die aan het kruis 
hing maar het had ook iets van de verrezen 
Christus. Het was prachtig kunstwerk. 

Ik vond het een mooie afsluiting van de dag: 
begonnen met een kruisteken en eindigend 
met het kijken naar het prachtige kruis. Ieder 
vertrok naar huis met de mooie gedachten van 
deze bijzondere dag. Een dag om nog eens 
over te doen.

Ik hoor het ruisen van de zee
Zo neem ik je in mijn dromen mee.
Op het strand zijn de sporen 
van het water zichtbaar
De zon schijnt helder en klaar
Even laat ik gaan mijn gedachten
En zat stil even te wachten
Lopen in het zand
Genietend van het strand
Ik kijk naar de duinenrij
Dan voel ik mij blij
Ik voel me niet meer zo alleen
Ik geniet van dit tafereel als geen één
Boven op de dijk kijk ik
naar bloeiende bomen
Nu ga ik er vannacht over dromen
God ik dank je voor dit wonder
Deze dag is weer heel bijzonder

22 april 2007 Corrie van Doorsselaer

ROUWZORG IN DE REGIO 0114
 PRATEN OVER VERLIES HELPT ECHT!
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Wie kent dit nog...

Lied/vers

HET ANGELUS

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

Grootmoeder bidt: Onze Vader.
De kinderen zeggen ‘t haar na.
Een zonnestraal glijdt door het loover.
Een glimlach, 
een glimlach van ‘s Heeren gena.

Zij bidt: “O God schenk uwe zegen
ook over deez’ kinderkes klein 
en wees hun nabij met uw liefde,
als ik niet meer bij hen kan zijn”.

Grootmoeder bidt: Onze Vader.
De kinderen zeggen ‘t haar na.
Deen zonnestraal glijdt door het loover.
Een glimlach, 
een glimlach van ‘s Heeren gena.

Pastoor Verster is 65 jaar priester. Zijn 
wijding ontving hij in de Pinksterdagen 
van 1942. Hij vierde onlangs zijn Jubileum 
in besloten kring, samen met familie en 
kennissen. Een maand geleden werd hij 90 
jaar. 

Terugkijkend op al die jaren:
- In 1968 is hij pastoor geworden in de 

parochie Kloosterzande en is dat een 20 
tal jaren gebleven. 

- In die tijd en daarna kennen we hem als 
een actief man op velerlei gebied voor 
kerk- en dorpsgemeenschap. 

- Nog steeds heeft hij belangstelling voor 
zaken die samenhangen met zijn priester 
zijn: af en toe nog lezingen volgen, het 
gesprek aangaan op oecumenisch gebied. 
enz. Hij blijft bij de tijd, hij leest zich 
rijk,.

-  Pastoor Verster was een van de mensen 
die de aanzet gaf om te komen tot 
samenwerking van alle parochies in de 
hele regio. 

Pastoor Verster, Hartelijk Gefeliciteerd met 
uw Jubileum. We wensen u alle goeds voor 
de komende jaren. Samen met Mevrouw  
Niek Vereecken, die al de voorbijgaande 
jaren trouw voor u zorgde. J.H.

PRIESTERJUBILEUM

BOEK PAUS

Het boek ‘Jezus van Nazareth’ van Paus 
Benedictus XVI is uit. Het eerste deel 
gaat van de doop van Jezus in de Jordaan 
tot aan de Gedaanteverandering. In het 
voorwoord schrijft de paus dat hij aan 
het schrijven is begonnen in de zomer 
van 2003, toen hij nog kardinaal was. 
Het is een visie van hem naar aanleiding 
van persoonlijk onderzoek. De paus heeft 
in zijn boek rekening gehouden met de 
meest recente onderzoeken over Jezus om 
uit te leggen dat de historische Jezus en 
de Jezus van het geloof samenvallen in 
dezelfde persoon.

ROUW EN KRACHT 
VAN DE COMMUNICATIE

Verslag van de interactieve lezing door Menno 
Jürgen de Bruin op 20 maart 2007 in Clinge

De kracht van communicatie, hierover had 
Menno ons veel te vertelen! Niet alleen met 
worden maar vooral door samen geluid, 
muziek te maken met djembé , didgeridoo 
, regenstokken en Afrikaanse instrumenten. 
Het thema was communicatie, contact maken 
met onszelf vanuit rust en evenwicht, contact 
met elkaar en voelen waar onze energie 
vandaan komt. Met elkaar verbonden zijn 
doet pijn bij het afscheid nemen maar zich 
verbonden weten geeft ook rust, harmonie 
en energie. Menno is musicus, NLP master 
en communicatietrainer voor bedrijven 
maar een groep mensen die rouwen, was 
nieuw voor hem. Hij bracht samen met 
zijn assistent, een levendige boodschap. We 
konden voelen dat muziek krachtiger kon 
zijn dan de woorden en dat ritme en tempo 
en gevoel dieper kunnen gaan. Er werd heel 
wat af getrommeld die avond in Clinge door 
de 26 deelnemers: jong en oud. De energie 
bleef nazinderen. Dat gaf een goed, blij 
gevoel en we voelden de verbondenheid met 
onze dierbare, met ons zelf en met anderen.

Het muntstukje op straat

Een indiaan bezocht 

een blanke vriend in de 

stad. Toen ze over een 

druk plein liepen pakte 

de indiaan zijn vriend 

plotseling bij de arm: 

“Stil eens. Hoor je wat 

ik hoor?”

“Alles wat ik hoor is 

het geraas van verkeer 

en de stemmen en de 

voetstappen van al die 

mensen, “ zei de blanke stedeling. “Ik hoorde een krekel ergens hier in de buurt tsjirpen,” 

zei de indiaan. “Die zijn hier niet, zei de blanke man,” en zeker hoor je ze niet door al 

die herrie.” Toen liep zijn vriend naar een huis dat met klimop was begroeid. Hij duwde 

voorzichtig een tak daarvan opzij en daar zat inderdaad een krekel te sjirpen. “Jullie 

indianen hebben nu eenmaal een beter gehoor dan wij,” verontschuldigde de stedeling 

zich. Lachend schudde de indiaan zijn hoofd en zei: “Ik zal je bewijzen dat dat niet zo is.” 

Toen nam hij een muntje uit zijn zak en gooide dat over straat. De voorbijgangers keken 

op, ondanks al het verkeerslawaai. En de indiaan zei: “Het geluid van dit geld was niet 

luider dan dat van de krekel. Maar toch hebben veel mensen het gehoord. De oorzaak ligt 

voor de hand: mensen horen alleen wat hun hart wil horen!”
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IPV OOST ZEEUWS VLAANDEREN
CLUSTER ZUID Heikant • Koewacht • St. Jansteen

DODENHERDENKING
Op 4 mei werd dit jaar weer, met een grote 
deelname, de dodenherdenking gehouden 
in onze kerk. Wethouder Jaap Bos deed 
namens het college van burgemeesters en 
wethouders het welkomstwoord en hield 
een korte toespraak rondom het nationale 
motto: ‘Vrijheid maak je met elkaar’. Aan 
de plechtigheid werd traditiegetrouw een 
bijdrage geleverd door mevrouw Fieke 
de Waele-Geerards, het seniorenkoor 
onder leiding van de heer Piet Apers en 
de de Muziekvereniging ‘Eendracht Maakt 
Macht’. Pater Reurs deed het gebed en 
Sander Schenk en Rosalie van Dijk van 
de basisschool ‘De Vlaswiek’ droegen een 
gedicht voor. Na de ‘Last Post’, die op 
indrukwekkende wijze werd geblazen door 
Jan Meijs, volgde een minuut stilte, waarna 
het gemeentebestuur, familieleden, leerlingen 
van ‘De Vlaswiek’ en anderen bloemen 
legden bij de plaquette met de namen van 
de omgekomen Koewachtenaren. Na het 
Wilhelmus defileerden de aanwezigen langs 
de gedenkplaat en het graf van de gesneuvelde 
Poolse soldaat op het kerkhof.

Koewacht

In de vorige Kerkkoerier waren door een 
communicatiefout geen berichten opgenomen 
van Koewacht. Daarom volgt onderstaand 
een wat grotere bijdrage, met ook ‘oudere’ 
zaken.

Een paar jaar geleden is aan de voorzijde van de toren een 
goot met de daar onderliggende balken geheel vernieuwd, 
waarmee we dachten het probleem van de lekkage te hebben 
opgelost. Dat was niet het geval. Na een grondige inspectie 
bleek dat er bij de toren een kielbalk was doorgezakt. Dat 
was veroorzaakt door zwamvorming. Het gevolg was dat 
de loodgoot, die daar op rust, ook was doorgeknikt en 
gescheurd. De kielbalk van ongeveer 22 meter is met twee 
lassen weer gedeeltelijk met nieuw hout hersteld. Ook was 
er op de oostelijke muur een grote vochtplek ontstaan. 
Ondertussen is de kerk op beide plaatsen weer waterdicht.

ONDERHOUD KERKGEBOUW

KERSTMIS
Vorig jaar is door brand de oude kerststal verloren gegaan. Een anonieme schenker heeft 
het kerkbestuur verblijd met een nieuw exemplaar, dat door een aantal vrijwilligers in een 
bouwpakket is verwerkt. Daardoor hebben 
we op kerstavond, na de nachtmis, die ook 
dit jaar weer werd opgeluisterd met zang en 
muziek van het kerkkoor ‘St. Cecilia’ en onze 
harmonie ‘Eendracht Maakt Macht’, kunnen 
genieten van de ‘levende’ kerststal voor de 
kerk. Het koor zong met een groot aantal 
kerkgangers nog een aantal kerstliederen, 
waardoor het ook buiten een echte kerstnacht 
was. Alle vrijwilligers die hieraan hebben 
meegewerkt: hartelijk dank!

NIEUWJAARSRECEPTIE
Traditiegetrouw hield het kerkbestuur op 4 januari de nieuwjaarsreceptie voor de vele 
vrijwilligers van de kerk. De opkomst was dan ook weer groot. De vicevoorzitter, Joop 
Lijbaart, bedankte alle medewerkers die zich in het afgelopen jaar hebben ingespannen. 
Mevrouw Louise de Theije was tien jaar actief als vrijwilligster en de dames Rita Lijbaert en 
Marlies Meuldijk (kinderkoor 
‘De Vlasvlegeltjes’) werden in 
het zonnetje gezet voor hun 
inzet. Christian de Letter 
en Piet Scheerders zorgden 
met hun verhalen in het 
streekdialect voor de vrolijke 
noot. 
In de pauzes werden de foto’s 
vertoond van het uitstapje 
van afgelopen zomer naar 
Vught en Den Bosch en van 
de nieuwe kerststal.

POETSBEURT
Op 3 april was ook deze keer weer een groot 
aantal vrijwilligsters naar de kerk gekomen 
om het koper en zilver te poetsen, zodat alle 
attributen er met Pasen weer glimmend bij 
stonden. 

Dames, hartelijk dank!
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Jack Beckers, secretaris
Jacques Smulders, bouwzaken

Kerkbestuurder zijn is niet altijd de 
makkelijkste opgave
Het kost tijd net als elke vorm van 
vrijwilligerswerk en er spelen belangen op 
meerdere niveaus. In de nabije en iets verdere 
toekomst zal van het huidige kerkbestuur 
daadkracht gevraagd worden. Daarom is het 
goed dat de personen daarachter gesteund 
worden door de gemeenschap. 

Jack Beckers groeide op in Den Haag en 
woont vanaf 1978 in de regio Hulst. Enkele 
jaren geleden ging hij in de VUT. Het 
was een wens om maatschappelijk actief te 
zijn en daarbij de kennis en ervaring met 
organiseren en besturen te benutten. In 
2005 kwam Jack het kerkbestuur van St. 
Jansteen / Heikant versterken in de functie 
van secretaris.

In 1980 kwam Jacques Smulders vanuit 
Brabant naar St. Jansteen. Hij is al tien jaar 
kerkbestuurder en belast met bouwzaken. 
Voor zijn beroep is Jacques fysiotherapeut. 
Hij was altijd al betrokken bij de kerk; 
Jacques wilde het niet bij kritiek laten en 
nam het aanbod aan om zelf zijn steentje bij 
te dragen. 

Wat maakt kerkbestuurder zijn interessant?
Binnen een kerkbestuur zijn er beleidsmatige 
en uitvoerende taken rondom onderhoud 
van de gebouwen en bezittingen, beheer 
van de gelden, administratie en bestuur, en 
de organisatie van de levende gemeenschap. 
Van belang is ook dat kennis van religieuze 
zaken en tradities behouden en doorgegeven 
worden. Goed communiceren is een 

uitdaging; daar zijn ondermeer bij betrokken: 
pastores, individuele parochianen, kosters, 
koren, vrijwilligers voor liturgie, eerste 
communie, vormsel, catechese, diaconie, 
caritas en personen die kerken, kapellen en 
tuinen onderhouden. Ook zijn er contacten 
met IPV, dekenaat, bisdom, besturen van 
andere parochies en enkele ondersteunende 
organen. Rond het beheer van de gebouwen 
is er regelmatig overleg met bouwkundigen. 
Kerkbestuursleden groeien in hun taak en 
putten voldoening in het samenkomen van al 
de genoemde aandachtsvelden en het kunnen 
inbrengen van de eigen vaardigheden.

Wat komt een kerkbestuur in deze tijd 
allemaal tegen? 
Het is logisch dat er in elke kern een kerk 
en een toren staat. Met twee kerken, een 
kapel en twee pastorieën ziet het plaatje 
er anders uit. Daar moet voor betaald 
worden. Traditioneel zijn de ouderen de 
beste betalers voor de parochiebijdrage. Bij 
ieder sterven worden dat er minder en 
er komen amper andere betalers voor in 
de plaats. Teruglopend kerkbezoek is een 
andere reden voor dalende inkomsten. De 
jongere generatie vindt geen aansluiting. 
De financiële nood van het kerkbestuur is 
hoog; normaal onderhoud van de gebouwen 
wordt al uit de snel slinkende pot reserves 
voor groot onderhoud betaald. Daarmee is 
de ruimte voor onverwachte uitgaven bijna 
nul. Om in de toekomst de zorg voor het 
pastoraat veilig te stellen én de gebouwen zo 
goed mogelijk te behouden is het nodig om 
nu mensen en financiën aan te trekken. 

Via de pastores komt het kerkbestuur 
in aanraking met liturgie, catechese en 
diaconie. Men stuit regelmatig op vragen 
om ondersteuning van vrijwilligers. Af 
en toe krijgt het bestuur te maken met 
persoonlijke problemen, ontstaan doordat 
er voor thuispastoraat weinig ruimte is, of 
omdat er iets fout gaat rond het kerkhof 
bijvoorbeeld. Gebrek aan gemeenschapszin 
is soms de basis voor het probleem. Enorm 
is de stapel post die om aandacht vraagt. 
In de maandelijkse vergadering gaat de 
tijd bijna volledig op aan zorgen rond de 
gebouwen, het verstrekken van gegevens aan 
IPV en anderen en het oplossen van directe 
problemen. Voor geloofsmatige aspecten is 
nauwelijks tijd. 

Wensen
Het bestuur van de samenwerkende parochies 
St. Jansteen / Heikant bestaat uit:

Voorzitter (namens Pater W. Poppe) Pater J. 
Reurs; Vice-voorzitter ontbreekt; Secretaris 
J. Beckers; Penningmeester F. Colman; Lid J. 
van Damme; Lid G. Pleunis; Bouwzaken 
J. Smulders. Een kandidaat als vice-voorzitter 
is meer dan welkom. Voor het huidige 
kerkbestuur blijft het een doel om de jongeren 
te interesseren voor de gemeenschap. In de 
parochie St. Jansteen is een jongerenkerk 
actief. Met geldelijke ondersteuning en door 
persoonlijke interesse te tonen draagt het 
bestuur bij aan de noodzakelijke verjonging 
van de kerk. Een andere wens van het 
kerkbestuur is om in de parochie St. Jansteen 
een klussengroep op te richten. De eerste 
klus zou dan zijn het hestellen van de 
Calvarieberg op het kerkhof. Ook enkele 
andere klein onderhoud karweitjes liggen te 
wachten op handige mensen. 

Toekomst
De problemen waarvoor dit kerkbestuur 
staat zijn er in alle plaatsen van het bisdom. 
Het bisdom onderkent dat en komt met 
het voorstel om binnen vijf tot acht jaar alle 
parochies van het bisdom om te vormen 
tot grote regionale parochies. Het hele 
bestuurlijke en administratieve gedeelte wordt 
dan centraal geregeld. In iedere plaats blijft er 
een vitale geloofsgemeenschap over, waarin 
liturgie, sacramenten en diaconie gevierd en 
beleefd worden. Er komt ook ruimte voor de 
ontwikkeling van een persoonlijk gedragen 
geloof, voor parochiaan en vrijwilliger. Het 
bisdom begeleidt dit proces actief met het 
project: “1.000 gezichten van Uw volk.” Zie 
hiervoor: www.bisdombreda.nl.
  
Vanuit de bestaande parochie-clusters – een 
groep van enkele parochies zo bijvoorbeeld: 
Koewacht, Heikant en St. Jansteen - 
wordt voor iedere regio een projectgroep 
gevormd om de overgang te begeleiden. 
Lopende samenwerkingen tussen plaatselijke 
werkgroepen worden nu vooral gedragen 
door vrijwilligers. In de toekomst zullen 
samenwerkingen noodzakelijk blijven en op 
ieder niveau gestimuleerd worden. Het is 
nog te vroeg om duidelijk aan te geven wat 
de gevolgen zijn voor de kleinere parochies, 
maar het doel is te komen tot vitale en 
levenskrachtige geloofsgemeenschappen.

Kerkbestuur
Ik wens u voor nu en voor de komende 
periode een luisterend oor, een vooruitziende 
blik en vooral veel inspiratie toe. 

Omer Calle.

St. Jansteen / Heikant 

ZORGEN OM EN WERKEN AAN EEN VITALE PAROCHIE
“Wij moeten niet liefhebben met woorden en leuzen maar met concrete daden.” 

Johannes de evangelist.
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IPV OOST ZEEUWS VLAANDEREN
CLUSTER OOST  Clinge • Graauw • Nieuw-Namen

Ad van der Wege heeft de functie van 
vaste dirigent/organist van de katholieke 
kerk in Maldegem aanvaard. Hij kan mede 
daardoor de diensten niet meer verzorgen 
in Clinge. Dit plaatst het gemengd koor 
van de parochie H. Henricus in Clinge voor 
een groot probleem. Gelukkig is Marcel 
Mangnus uit Hulst bereid gevonden het 
koor te begeleiden tijdens de diensten. Langs 
deze weg danken wij Ad van de Wege voor 
zijn inzet.

Wie is Marcel Mangnus?

Marcel Mangnus (Hulst 1986, Nederland) 
volgde zijn muzieklessen aan de Zeeuwse 
Muziek-school te Hulst. Hier kreeg hij ach-
tereenvolgens orgelles van Jos Verpoorten, 
Co de Visser, Stoffel Gunst en Jos Vogel. Op 

15-jarige leeftijd begon hij een vooropleiding 
te volgen via het  Brabants Conservatorium 
te Tilburg. Tijdens deze opleiding volgde 
Marcel zijn solfègelessen en  koorzang aan de 
Stedelijke Muziekacademie te Sint- Niklaas. 

Hij oefent regelmatig op het fraaie Loys-
Isoré orgel in de Sint-Willibrordusbasiliek 
van Hulst. Ook begeleidt hij regelmatig 
kerkmissen in verschillende parochies. Op 
het Reynaertcollege te Hulst organiseerde 
hij in het kader van het vak Culturele 
Kunstzinnige Vorming een tweetal orgelcon-
certen in de Basiliek van Hulst. Tijdens deze 
concerten bracht hij de studenten in aanra-
king met het klassieke orgelrepertoire en met 
het instrument zelf. Ook verzorgde hij reeds 
orgelconcerten in Gent, St. Amandsberg, 
Brugge en Vlissingen. 

Na het behalen van zijn Atheneumdiploma 
besloot Marcel om verder te studeren aan 
het Koninklijk Conservatorium te Gent. Dit 
bij orgeldocent Ignace Michiels, kathedraal-
organist in Brugge. Momenteel studeert hij 
hier in het derde jaar en hoopt dit jaar zijn 
Bachelordiploma te halen.

Marcel, van harte welkom!

J. Leegstraten,
secr. kerkbestuur

DIRIGENT/ORGANIST VAN HET 
GEMENGD KOOR IN CLINGE

PAROCHIEKERK 
VAN DE H. HENRICUS 

IN DE STEIGERS
Begin van dit jaar zijn het uurwerk en de 
wijzerplaten in de kerktoren van Clinge 
een tijdje buiten gebruik en onzichtbaar 
geweest. Fa. Clock-o-matic heeft de 
wijzerplaten gerestaureerd en voorzien van 
een nieuwe verlichting. Een schenking 
aan parochiebestuur maakte het mogelijk 
het gezicht van de kerk te herstellen. Ook 
het uurwerk kreeg een grote beurt. Het 
laatste voornamelijk door toedoen van 
dhr. Schijvenaars, die als vrijwilliger het 
uurwerk steeds weer onderhoudt, zodat 
de Clingse bevolking weet hoe laat het 
is. Monumentenwacht heeft enkele jaren 
geleden geconstateerd dat het dak van de 
absis van de kerk in slechte staat verkeerde. 
Dit gold zowel voor de leien, de goten als 
het schilderwerk. In april is gestart met het 
grote onderhoud. Een enorme steiger werd 
opgesteld om de werkzaamheden op hoogte 
te kunnen uitvoeren. De arbeidsintensieve 
en restauratieve klus is in handen van de fa. 
Van Driessche en de Koster. Het gaat hier 
om oud vakmanschap. Zij hopen eind mei 
klaar te zijn. Dan kan Pastel beginnen met 
het schilderwerk en kan Clinge weer trots 
zijn op een goed stuk onderhoud aan het 
kerkgebouw. 

J. Leegstraten,
secr. kerkbestuur.

Het is een maandagmiddag in maart 
op de basisschool ‘De Vlaswiek’ te 
Koewacht. Een aantal kinderen uit 
groep 4 is nieuwsgierig en ook wel een 
beetje zenuwachtig. Vandaag begint 
de eerste communieles. Wat zal er 
allemaal gebeuren, wat moeten we 
doen, wie zijn die “mevrouwen” die 
ons komen helpen. 

Om 14.30 uur gaan ze naar de aula. 
Daar krijgen ze hun boek waar 
ze de komende tijd in werken en 
lezen. Ze lezen over Jezus, praten 
over het doopsel, zingen liedjes en 
leren gebeden. Op zaterdag 31 maart 
oefenen ze met pater Brand in de 
kerk voor de kennismakingsviering. 
Ook krijgen ze een rondleiding door 

de kerk. Zondag 1 april is het dan 
zover, de kennismakingsviering. Er 
staat een prachtige houten lantaarn 
(met dank aan André Celie) naast het 
altaar met daaraan de foto’s van de 
communiekanten. 

Het is vandaag een beetje dubbel feest, 
want ook de vormelingen worden 
voorgesteld. Het kinderkoor ‘De 
Vlasvlegeltjes’ zorgt voor de muzikale 
omlijsting. Het was een mooie viering 
met dank aan allen die meegewerkt 
hebben. Op naar de Eerste Heilige 
Communie die op zondag 20 mei 
plaatsvindt om 10.30 uur. (W.B.)

VOORBEREIDING E.H. COMMUNIE

Koewacht
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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

 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

IPV OOST 
ZEEUWS 

VLAANDEREN
CLUSTER WEST 
Boschkapelle • Hengstdijk • Stoppeldijk

Wie kent er niet het mariakapelletje 
achter de kerk in Boschkapelle, het 
is een kleine Mariakapel. De kleine 
veldkapel is gelegen in het kerkhof-
pad. Ze werd gebouwd met geld dat 
in de oorlogsjaren door de gemeen-
schap bijeengebracht was. Uit dank-
baarheid voor het gespaard blijven in 
de oorlog werd in augustus 1951 de 
bouwvergunning aangevraagd. In mei 
van het het jaar  daarop  kon de kapel 
van Onze Lieve Vrouw ingezegend 
worden. De bouw van de kapel stond 
onder leiding en verantwoordelijkheid 
van Joan Colette. Deze Nijmegenaar  
schilderde in 1950 ook het interieur 
van de achter de kapel gelegen kerk. 

Na vele 
jaren van 
onderhoud 
werd het 
tijd voor 
renovat ie 
rondom de 
kapel. De 
werkgroep 
onderhoud 
van de 
begraafplaats heeft het weer picobello 
in orde gemaakt rondom de kapel. 
Bedankt voor jullie inzet. Het ziet er 
weer prachtig uit.

RH

In het decemberblad 2006 heeft 
u kunnen lezen dat Het Bestuur 
van de Unie Boschkapelle/ 
Stoppeldijk gewijzigd is. Het is nu 
een samenstelling van leden uit drie 
kerkdorpen Boschkapelle, Hengstdijk 
en Stoppeldijk. Christian van Liere 
vinden we niet meer in de lijst van 
bestuursleden. Er is plaats gemaakt 
voor anderen. Dat betekent niet dat 
ze het werk als vrijwilligster ook heeft 
stopgezet. Ze maakt zich nog steeds 
verdienstelijk door het werk aan de 
ledenadministratie. Het houdt in dat 
ze alle parochianen van Stoppeldijk 
bijhoudt in een ledenbestand. 

Voorlopig  blijft ze dit werk doen. Alle 
nieuwkomers worden ingeschreven 
en mensen die wegtrekken uit de 
parochie worden uitgeschreven. 
Hieronder vallen ook de geboorten 
en degenen die zijn overleden. 

Christian heeft ook de zorg voor de 
aparte boeken van dopen, vormen, 
huwelijken en overlijden. Waar, 
wanneer, familieomstandigheden.  
Het vraagt accuratesse, dat kunt u 
begrijpen. Een enkel lettertje vergeten 
of juist toegevoegd, doet het werk in 
waarde dalen.  Maar het werk is haar 
toevertrouwd. J.H.

MARIAKAPEL

NA 17 JAAR DIENST

Loopt u vrijblijvend eens binnen in onze showroom.
Openingstijden: Maandag gesloten

Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 17.00 uur
Zaterdag 10.00 uur tot 16.00 uur

En verder op afspraak

Haarmanweg 2B - 4538 AR Terneuzen  Tel.: 0115-530901
www.HenDnatuursteen.nl

-  Grafmonumenten in graniet, glas en RVS
-  Vazen
-  Urnen in allerlei materialen en vormen
-  Assortiment zijden bloemen, 
-  Gedenksieraden bloemstukken 

en boeketten
-  Graflichten

-  Foto’s in glas vereeuwigd
-  Kaarsen
-  Verzekeringen uitvaart
-  Columbariumartikelen/Graveren/Laseren
-  Tijdelijke naamplaten voor op graf
-  Tafels graniet in combinatie met rvs
-  Tegels voor binnen en buiten

Natuursteen &NATUURSTENEN
GRAFMONUMENTEN

Uw nieuwe woonwinkel.

Elke zondag van 10.00 uur open! www.morres.com
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MIDZOMERFEEST 
2007

Het is weer bijna zover het Midzomerfeest 
op Hengstdijk. Dit jaar is het voor de 14 
de keer dat dit evenement gehouden 
wordt. We kunnen gerust zeggen dat dit 
hele gebeuren rond de kerk een bekent 
evenement in onze streek geworden is. 
Heel veel mensen ondersteunen ons 
initiatief om op deze manier geld in te 
zamelen voor het onderhoud van de kerk. 
Dat blijkt ook uit de vele bezoekers die 
we ieder jaar op het midzomerfeest en 
andere evenementen mogen ontvangen. 
Ook dit jaar zijn we er weer in geslaagd 
om op 23 juni as. weer een straat vol 
met kramen te krijgen waar van alles 
te zien en te koop is. In de kerk is er 
weer de enorme boekenmarkt die ook 
op zondag geopend is. Er zijn allerlei 
demonstraties - krachtsportwedstrijden 
- oldtimer tractoren - kindermolen - 
activiteiten voor kinderen - kooivoetbal 
- rad van fortuin - wafels - snuffelmarkt 
enz. ‘s Avonds in de feesttent een 
Hengstdijkse feestavond en bij La-Bamba 
midzomerdisco. Op zondag gaaibollen 
- schieting - kinderknutselmiddag - 
boekenmarkt enz.  

Er is ook heel veel waardering voor 
de manier waarop we ook proberen 
om onze kerk op een waardige manier 
multifuncioneel te gebruiken. Na het 
midzomerfeest is b.v. de kerk de gehele 
maand juli een aantal uren per dag voor 
bezoekers opengesteld. Er is dan ook 
weer een expositie van kunstwerken 
gemaakt door mensen uit onze eigen 
streek. Dit jaar worden eveneens beelden 
die gemaakt zijn door Jos van Genk - 
Seelen uit Antwerpen ten toon gesteld. 
Deze beelden worden ook beschikbaar 
gesteld door diverse andere parochies. 
In november is er voor de tiende keer 
het internationaal kunstweekend, hier 
hoort u ongetwijfeld nog wel meer over. 
En in december rond de kerstdagen 
de grote kerststallen tentoonstelling 
waarbij we ieder jaar een basisschool 
uit de buurt betrekken. Tussendoor zijn 
er nog een paar concerten van bv. De 
culturele commissie uit Hulst of het 
festival van Zeeuws Vlaanderen. U ziet 
het genoeg evenementen om Hengstdijk 
te bezoeken en ons te steunen in het 
behoud van de Catharinakerk.

EEN KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING

Er is in onze wereld veel ellende. Onder 
de mensen zijn er velen die gebukt gaan 
onder een of andere vorm van lijden. Dit 
kan lichamelijk zijn - ziekte, afwijkingen, 
armoede - maar ook op andere manieren 
- tegenslag, haat en nijd, oorlog. Ook zijn er 
gebeurtenissen waaronder heel veel mensen 
te lijden hebben, zoals natuurrampen, 
uitbarstingen van vulkanen, epidemieën 
en overstromingen, en vergeet niet de 
verschrikkelijke dingen die de mensen elkaar 
aandoen. Vanaf het ontstaan van de mens 
heeft hij moeten leven met een of andere 
vorm van ellende. Voor sommigen is dit een 
aanleiding om te zeggen, dat geen schepper 
dit mag toelaten en geloven daarom niet in 
het bestaan van God.

Maar toch! De overgrote meerderheid van 
de op aarde levende mensen blijft in God 
geloven. Sommigen kunnen dit door resoluut 
te zeggen: “Het is Gods wil, God zij geloofd, 
aan Hem kun je niet twijfelen”.

We mogen ons echter wel afvragen: “Is al 
die ellende echt Gods wil?” Immers, veel 
rampen en veel ellende zijn de schuld van de 
mensen zelf. Als je op de hellingen van een 
vulkaan wilt wonen, loop je het risico onder 
een asla te raken. Woon je te dicht bij de zee 
of een rivier, dan kun je een overstroming 
verwachten. Als mensen een oerwoud van 
zijn begroeiing ontdoet, zodat de wortels van 

de bomen verdwijnen en modderstromen 
ontstaan. Als je ongeremd de vissen uit de 
zee haalt, sterven de vissen uit.

Het is aan de mens om zijn verstand te 
gebruiken en om geen ongelukken te laten 
gebeuren en ze te voorkomen. Zou God 
willen dat de mensen elkaar vermoorden?

De ergste ketterij van alle godsdiensten 
is wel dat ze allen oorzaak zijn geweest 
van verschrikkelijke oorlogen, waarin talloze 
mensen ten onrechte gedood werden of 
gemarteld. Waar komt de hongersnood 
vandaan? De geslachtsziekten? De mens 
heeft zelf veel rampen, waar dan ook, 
veroorzaakt.

Het is dan ook niet juist, om te zeggen dat 
het kwaad van God komt. Hij zegt: “Gij zult 
niet doden”. Er zijn, ook in ons land, mensen 
die armoede lijden, maar er zijn er ook die 
bulken van het geld. Is dat Gods schuld, die 
vraagt of we elkander willen liefhebben?

Heel veel ellende in onze wereld wordt 
veroorzaakt door mensen: uit domheid, 
onverschilligheid en hebzucht. De mens 
heeft verstand en vrije wil, dat is goed, als 
hij die eigenschappen maar goed gebruikt, 
zoals zijn schepper het wil. Het is echter 
gemakkelijker God de schuld te geven dan 
zelf zijn verantwoordelijkheid te nemen.

HET LIJDEN IN ONZE WERELD

HET HAD IN WEKEN NIET GEREGEND
Maar in Hengstdijk regende het. Lintjes welteverstaan. 
De vlag kon uit op Hengstdijk. Maar liefst 2 
personen hadden een lintje gekregen: Jo en Corrie de 
Cock. Voor hen een grote verrassing. Bij het uitreiken 
in de kerk roemde burgemeester Mulder het vele 
vrijwilligerswerk, waar ze zo druk mee bezig zijn. Hij 
sprak zijn waardering uit voor hun inzet ten behoeve 
van onze kerk. Het had Hare Majesteit behaagd hen 
beiden hiervoor te onderscheiden. Jo en Corrie, van 
harte gefeliciteerd.  

pastor Poppe

We hebben in Boschkapelle weer een lid in de orde van Oranje 
Nassau, en wel Piet de Rooij. Wegens zijn vele verdiensten 
voor de parochie H.H. Petrus en Paulus: meer dan 65 jaar 
lid van het kerkkoor was gedurende periode 1995- 2000 lid 
van het kerkbestuur, was lid van de parochievergadering, 
jarenlang voorganger van gebedsdiensten in de kerk, actief 
lid in het pastoraal regionaal overleg in de regio. Al jaren 
actief bij de werkgroep gezinsvieringen. Bouwt al meer dan 
vijftig jaar samen met anderen de kerststal op. En verricht nog 
steeds allerlei hand- en spandiensten; kortom bezoekt bijna 
dagelijks het kerkgebouw. Piet van harte gefeliciteerd met je 
onderscheiding je hebt het verdiend.

Namens het bestuur, Ronnie Haerens
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WOONSTICHTING 
HULST

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

e-mail: info@wshulst.nl
www.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

Het Reynaertcollege is een katholieke school en staat open voor 
alle leerlingen uit de streek. We geven onderwijs op een hoog  
niveau, met aandacht voor een brede culturele vorming, in een 
sfeer van respect en vertrouwen.

Locaties
Zoutestraat 61A Gildenstraat 1
brugklassen-havo-vwo lwoo-vmbo
4561 XA  Hulst 4561 WZ  Hulst
tel: 0114-381818 tel: 0114-381868

site: www.Reynaert.nl

R E Y N A E R T C O L L E G E

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

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 385 Industrieweg 13
4530 AJ  Terneuzen Terneuzen

e-mail: redactie@streekbeeld.nl

Tel. 0115-649800  Fax 0115-649801H
AM
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- Grafmonumenten
- Dorpels
- Aanrechtbladen
- Tafelbladen
- Vensterbanken

- Sierschouwen
- Naamplaten
- Afdekplaten
- Onderhoud & 

Reparatie

HAMELINK NATUURSTEEN

Sjaak Hamelink

Nijverheidsstraat 53/55
4538 AX  Terneuzen

Tel 0115-612 617
Fax 0115-617 727
Mobiel 06-51 536 854

E-mail: info@hamelinknatuursteen.nl
www.hamelinknatuursteen.nl

Een passend grafmonument 
voor uw dierbaren

In ons gespecialiseerd bedrijf 
vervaardigen wij:

Ook voor onderhoud en reparatie 
kunt u bij ons terecht!

Administraties en Belastingzaken

Verzekeringen

Regio          bank

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

Telefoon: 0114-682420
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IPV OOST ZEEUWS VLAANDEREN
CLUSTER NOORD   Kloosterzande/Ossenisse • Lamswaarde • Terhole

Lamswaarde

Hallo wij zijn Angèle en Jeanette van Driessche.

Wij zijn 9 jaar en wonen in Lamswaarde. Onze hobby is 
zwemmen. Wij hebben 1 vogel en 2 vissen. Wij deden in juni 
2006 onze communie. Daarna kregen we via school een brief of 
we misdienaar wilden worden. En dat leek ons wel leuk. Daarom 
zijn we nu misdienaar en mogen ons 
voorstellen. We hebben tot nog toe één 
mis gediend,  hebben nu het rooster 
gekregen wanneer we aan de beurt zijn en 
hebben er best zin in.

Groeten Angèle en Jeanette

We zijn nu ruim een jaar zichtbaar aan het 
restaureren. Wat van onder de stelling komt 
is prachtig, we naderen het eindpunt eerste 
fase.

Wat oogt het allemaal gemakkelijk! In 
vogelvlucht:
· Eind 2001 kwamen het Kerkbestuur 

en de Dorpsraad met enquête rond, 
plannen om te gaan restaureren kregen 
de steun van inwoners van lamswaarde en 
omstreken.(95%)

· Opstelling van restauratieplan/aanvraag 
rijkssubsidie met behulp van Bisdom 
Breda en Gemeente Hulst

· Ons kerkgebouw kreeg de hoogste 
prioriteit. De start 24 april 2006.

· Beschikkingen van Rijk en Provincie, 
bijdrage Gemeente Hulst en een greep uit 
het vermogen van onze Kerkgemeenschap, 
de fondsenwerfgroep stond voor 
€200.000

· Pasen 2006 een anonieme Schenking 
€100.000 

· Grote instanties, bedrijven uit de regio, 
enkele verenigingen, dorpsgenoten, oud-
dorpsgenoten nog voor kerst 2006 hadden 
we de €200.000 bijeen. Fantastisch!!

Maar het was niet genoeg! In ons enthousiasme 
hadden we geen rekening gehouden dat  
toezegging van gelden gepaard gaat met 
renteverliezen. Bij dergelijke bedragen gaat 
dat hard en de fondsenwerving zag zich 
genoodzaakt om het te werven bedrag te 
verhogen tot €250.000.(kerst 2006)

Met de uitslag van de enquête nog in het 
geheugen, dachten we door die enorme 
steun voor onze plannen wel een beroep te 

kunnen doen op de mensen van Lamswaarde 
en Omstreken. 28 februari jl. is er een 
informatiebijeenkomst gehouden met inzet 
van  4 inleiders. Deze bijeenkomst werd 
door de aanwezigen enorm gewaardeerd en 
naar we later  hoorden heeft deze avond 
verhelderend gewerkt. Niemand wist dat 
onze kerk in zo’n slechte staat was. Dat 
restauratie echt een vak apart is wat in het 
geheel niet te vergelijken met nieuw of 
verbouw. Nog steeds wordt er gesproken 
over ons kerkgebouw en het blijft niet alleen 
bij spreken.

De werving loopt door en inmiddels gaan we 
richting €225.000 dus het gaat nu nog om 
€25.000.  Wat opvalt is dat vooral ook jongere 
mensen/gezinnen de restauratie ondersteunen 
middels de lijfrenteconstructie. Een dezer 
dagen zullen de eerste handtekeningen 
worden gezet bij het passeren van de akte via 
de notaris. Wat ook opvalt, is dat mensen die 
“normaal” de kerk een warm hart toedragen 
achterwege blijven. Is daar een reden voor? 
Doen we als fondsenwerving iets verkeerd? 
Een gehoorde opmerking: “als ze net als de 
vorige keer (restauratie vieringtoren) aan 
de deur komen om een bijdrage te vragen, 
dan doe ik wel mee!”. Beste mensen er zijn 
6 fondsenwervers. Die zitten nog volledig 
in het arbeidsproces. Wij willen u graag te 
woord staan, individueel of in groepsverband 
geen enkel probleem. Wij willen u graag 
voorzien van informatie, maak een afspraak! 
Wij vragen echter enig begrip daar het 
voor ons als wervers ondoenlijk is om ieder 
afzonderlijk te vragen om een financiële 
bijdrage in de restauratie, hoe graag wij dat 
ook als fondsenwervers zouden willen.

De restauratie van onze kerk gaat zichtbaar 
goed. Eindpunt eerste fase in zicht, tweede 
fase komt eraan. Voor de volledige uitvoering 
van ons plan komen we nog ±€25.000 
tekort. Toch jammer dat we door dit tekort 
straks toegezegd geld verspelen vanuit Rijk 
en Provincie. Komt er nog zo’n kans? Ons 
dorp is klein, subsidies drogen op, de wet 
is veranderd! Hebt u nog niet bijgedragen? 
Onze hoop dat u nog eens wilt nadenken 
over een bijdrage.
  
Bedankt!  

De fondsenwerfgroep

STROOIVELD BEGRAAFPLAATS 

KLOOSTERZANDE

De werkzaamheden voor de aanleg van 
een strooiveld op de R.K.begraafplaats zijn 
inmiddels afgerond. Zodoende kan het als 
zodanig in gebruik genomen worden.

Bij het strooiveldje komt een gedenksteen 
waarop eventueel door de nabestaanden een 
naamplaatje van hun dierbare overledene 
geplaatst kan worden.

Mensen die van deze mogelijkheid gebruik 
willen maken, kunnen zich voor nadere 
inlichtingen  wenden tot Dhr. C. Roelands. 
telefoon: 0114-681553.

RESTAURATIE

Angèle van Driessche

Jeanette van Driessche
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PRIESTERJUBILEUM PASTOOR J. VERSTER
CONTACTPERSONEN 

PAROCHIES

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

0114-671328

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

0114-311332

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

0114-635312

H. Theresia van het Kind Jezus, 

Heikant, tel: 0114-312187

H. Catharina, Hengstdijk
mw. C. de Cock-Lauret  

0114-682156

H. Willibrordus, Hulst, 
tel: 0114-312130

Ter Duinen, Kloosterzande
hr. Th.P. de Bakker 

0114-681620

H.H. Philippus & Jacobus, Koewacht
mw. F. de Waele-Geerards 

0114-362349

H. Cornelius, Lamswaarde    

mw. E. Leenknegt-de Booy  

0114-690474

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

0114-345383

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

H. Gerulphus, Stoppeldijk, 
mw. C. Lambert-Verrassel 

0114-671370

H. Gerardus Majella, Terhole
mw. M. Dobbelaar-de Bock  

0114-310526

Eind deze maand zal het 65 jaar geleden 
zijn dat em. past. J. Verster tot priester werd 
gewijd. Een gebeurtenis waarbij we graag 
even stil willen staan. 

Vanaf 1968 tot aan zijn emeritaat heeft 
hij op zijn eigen wijze vorm en inhoud 
gegeven aan het pastoraat in  Kloosterzande. 
Binnen onze parochie wist hij een breed 
draagvlak te creëren bij vele vrijwilligers om 
zich in te zetten voor tal van veranderingen 
en vernieuwingen. Dat hij daarbij steeds 
het welzijn van de medeparochianen in 
beeld had, zien wij als grote verdienste. Vele 
werkgroepen  wist hij te bezielen en aan te 
sturen met daarbij een grote mate van eigen 
verantwoordelijkheid. Zo ontstond een 
parochiegemeenschap die zich kenmerkte 
door grote betrokkenheid en inzet van 
velen. 
Past. Verster heeft voor onze parochie grote 
verdiensten. Niet alleen voor de vrijwilligers, 
die hij ziet als onmisbare schakels in het samen 
parochie zijn, maar ook voor de individuele 
mens heeft hij altijd grote aandacht gehad. 

Het wel en wee  van de mensen om hem 
heen gaat hem na aan het hart.

Hoogtepunten zoals zijn 40- en 50-jarig 
priesterjubileum en de viering ter gelegenheid 
van zijn emeritaat, waren onvergetelijke 
momenten waarin de gemeenschap op 
hartverwarmende manier  waardering heeft 
geuit voor al het goede wat we van hem 
mochten ontvangen.

Ook nu nog kunnen we op hem rekenen. 
Regelmatig gaat hij voor in vieringen in onze 
parochiekerk en  WZC Antonius.

Past. Verster, u heeft te kennen gegeven uw 
jubileum  een persoonlijke invulling te geven  
in de vorm van een viering  samen met uw 
dierbaren. Wij respecteren uw keuze hierin. 
Het zal zeker een goede viering worden.
Namens alle mensen uit onze parochie  van 
harte proficiat met uw jubileum!

Het kerkbestuur van de parochie Ter Duinen 
Kloosterzande/Ossenisse

DANKBAARHEID  BIJ AMBTSJUBILEUM 
BISSCHOP DOBBELAAR

Op zondag 3 juni vierde mgr. L. Dobbelaar 
zijn 12½-jarig bisschopsambt in de 
parochiekerk van de H.H. Petrus en Paulus 
te Boschkapelle. Een week eerder had hij dit 
jubileum op uitnodiging van en samen met 
mgr. M. Muskens gevierd in de kathedraal 
van Breda.

Voor deze gelegenheid was de kerk met meer 
belangstellenden gevierd dan op gebruikelijke 
zondagen. Het parochiekoor zong goed 
gekozen en feestelijke liederen en gezangen, 
horende bij Drievuldigheidszondag. Voor 
deze gelegenheid had pater E. v.Acker op 
de orgelbank een zitplaats genomen om 
het koor te begeleiden. De bloemsiergroep 
had passende versiering aangebracht in de 
kleuren die terug te vinden zijn in het wapen 
van de bisschop: geel en blauw.

In zijn openingswoord heette diaken Wim 
Tobé niet alleen de bisschop mede namens 
het pastoresteam welkom in zijn eigen 
parochiekerk, maar speelde hij in op de 
wapenspreuk van de bisschop: “Bonus pastor 
in populo”. Ondanks zijn leeftijd kan de 
bisschop geen “man in bonus”genoemd te 
worden. Zijn taak zit er nog niet op en van 
dit ambt word je ook niet rijk, Maar zijn 
rijkdom, waarvan de bisschop ook uitdeelt 
is een goede herder te zijn temidden van 
het volk. Op verschillende wijzen heeft 
hij dit getoond in zijn leraarschap, in zijn 
werk als missionaris en als bestuurder in 
de congregatie. Maar heel duidelijk ook als 
bisschop in zijn bisdom te Ethiopië.

In zijn preek sprak Bisschop Dobbelaar over 
zijn dankbaarheid over de zovele gelukkige 
momenten die hij in zijn leven heeft gekend: 
de grote familie waarin hij zijn jeugd heeft 
doorgebracht, de belangrijke momenten die 
hem tot het priesterschap hebben geleid, 
zoals: doop, eerste communie en vormsel, 
misdienaar in zijn parochiekerk, de studie 
op de seminaries en als hoogtepunt zijn 
priesterwijding en het voorgaan  in de 
Eucharistie. Dankbaar was hij voor de 
kansen die kreeg om na zijn studie in Rome 
als missionaris naar Ethiopië mocht gaan. 
En ofschoon hij het bisschopsambt niet 
geambieerd heeft, was hij wel dankbaar dat 
hem die taak was toevertrouwd.

Hij vertelde over de vragen die hij van 
journalisten kreeg waarom missionaris-zijn 
anders is dan een ontwikkelingswerker en 
hij gaf nogmaals aan waarom hij God als een 
Vader zag: niet omdat deze een grote baas 
zou zijn, maar om het respect voor God. Hij 
herkende dat ook vanuit Ethiopië, waar hij 
door de mensen wordt aangesproken met 
“vader”.

Na de viering waren er velen van de 
kerkgangers die Bisschop Dobbelaar 
persoonlijk kwamen gelukwensen en tijdens 
de koffieontmoeting in de kerk werd nog 
menige herinnering opgehaald.

Een mens vol dankbaarheid, die hiervan wil 
delen met allen, die hem zijn toevertrouwd.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (Apple RGB)
  /CalCMYKProfile (U.S. Sheetfed Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck true
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (GWG_GenericCMYK)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU <FEFF>
    /NLD ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [14172.000 14172.000]
>> setpagedevice


