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TEN GELEIDE
Vastenavond, van oorsprong een heidens 
feest is “verchristelijkt”, omdat het feest 
niet meer uit te bannen was. Het werd 
aangewezen als het feest dat voorafging aan 
de veertigdaagse vasten. Daar zou ook de 
oorsprong liggen van het woord carnaval, 
gevormd uit het Latijnse carne vale, in het 
Nederlands vertaald: vaarwel, vlees. Iedereen 
is het daar niet mee eens. Het zou ook 
afgeleid kunnen zijn van het woord carrus 
navalis, de wagenboot oftewel narrenschip, 
een boot waarin men zich vroeger bij deze 
feesten als zotten uitgedost, liet rondrijden. 
Hoe het ook zij. Het is een feest waarin 
iedereen zich even uitleeft, zijn zorgen kan 
vergeten en gewoon als een grote familie bij 
elkaar zijn onder het genot van een drankje 

en een hapje. En dan komt Aswoensdag en 
de veertigdaagse vasten. Veertig dagen van 
een soberder leven misschien, eens nadenken 
over jezelf, je naaste wat meer liefde geven. 
Och je kunt van alles bedenken om die 
veertig dagen te vullen. 

De Goede Week: Palmzondag, Witte 
Donderdag, Goede Vrijdag. Sta er eens bij 
stil. Wat is er allemaal niet gebeurd in die 
week? Maar dan komt Pasen. De klokken 
luiden, het licht wordt weer ontstoken, het 
water gewijd. Christus is verrezen. En met 
Pasen komt ook weer het voorjaar. De lente 
vol van nieuw leven. 

De redactie wenst u allen een Zalig Pasen. 

Op 5 januari hebben we als Regio O-ZVL 
in de parochiekerk van St Jansteen afscheid 
genomen van Bisschop Muskens, die eind 
verleden jaar met emeritaat is gegaan. Het 
werd een mooie en stemmige viering met 
Gregoriaanse en Nederlandse gezangen, die 
bij de Bisschop in goede aarde is gevallen. 
Het inspireerde hem ertoe na afloop van 
de viering toch nog vele mensen de hand te  
drukken. Wij gunnen hem van harte de rust 
en de bezinning waar hij zo aan toe is. Voor 
onze regio breekt er echter een enerverende 
tijd aan. Het afgelopen jaar is er al veel 
geschreven over het veranderingsproces 
dat in onze regio in gang is gezet: een 
steeds verdergaande samenwerking tussen 
de parochies om daarmee de afname van 
het aantal pastores, het teruglopende aantal 
kerkgangers en de verminderende inkomsten 
het hoofd te kunnen bieden. We zijn nu zover 
dat er een stappenplan is uitgewerkt door een 
werkgroep met vertegenwoordigers van alle 
clusters in onze regio. Dit stappenplan behelst 
alle aspecten van onze kerkgemeenschap, van 
liturgie tot sacramenten, van vrijwilligers 
tot gemeenschapszin, van pastorale zorg tot 
bestuur en financiën, van kerkgebouwen 
tot communicatie. Het plan is voorgelegd 
aan het bisdom en we wachten nu op hun 
reactie. Aangezien onze regio een van de 
voorlopers in dit proces is, zullen we al 
doende moeten leren en zullen mettertijd 
nog ettelijke aanpassingen nodig blijken 
te zijn. Maar als we er met z’n allen in 
geloven en er gezamenlijk onze schouders 
onder zetten, moet het lukken. We hebben 
ook geen keus; de tijd staat niet stil en hoe 
langer we wachten des te ingrijpender de 
veranderingen zullen zijn. Er wordt ook 
gewerkt aan een plan om de deelname van 
mensen met een verstandelijke beperking  
aan het parochieleven te bevorderen, het z.g. 
plan “GeeVer”, geestelijke verzorging van 
mensen met een verstandelijke handicap. 
Het is een initiatief van meerdere Zeeuwse 

organisaties die zich verbonden voelen met 
deze groep mensen. Het doorgaan van het 
project is afhankelijk van het verkrijgen van 
de nodige subsidies; als die er komen gaat  
een parttime projectmedewerker aan de slag 
om vrijwilligers te werven en te scholen. Het 
project valt onder de verantwoordelijkheid 
van het OZVlaamse pastoresteam. Zoals 
uit het bovenstaande blijkt is er in onze 
regio heel wat werk te verzetten. Daarom 
is een voltallig IPV-bestuur onontbeerlijk. 
Gelukkig zijn er signalen dat er eerstdaags 
een vertegenwoordiger van de cluster Noord 
zal toetreden en ook aan de opvolging van 
Dhr. van Beek namens cluster Zuid wordt 
gewerkt. Als dit lukt zoeken we alleen nog 
iemand die de taak van penningmeester op 
zich zou willen nemen; daarmee zouden alle 
vacatures in en rond het bestuur ingevuld 
zijn. En tot slot nog een woordje over de 
actie Kerkbalans. Onze Kerkgemeenschap 
is heel bijzonder en waardevol. We zijn 
dankbaar dat er zo velen zijn die er zich 
belangeloos voor inzetten. Toch kunnen we 
ook niet zonder financiële middelen. Heeft 
u uw bijdrage al toegezegd? Alvast hartelijk 
dank!

Stan Bosman,  voorzitter

MEDEDELINGEN VAN HET IPV BESTUUR
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De foto’s van de 
laatste tijd in de 
kranten logen 
er niet om: 
onze bisschop 
is oud en moe 
geworden. Hij 
heeft duidelijk 
te kennen gege-
ven afscheid van 
ons te willen 
nemen en dat is 
gebeurd op een 
mooie tedere 

bijeenkomst: samen voor de laatste keer 
aan tafel in St. Jansteen, in de oude pastorie 
nu het Leerhuis geworden, op 5 januari 
jongstleden. Daar hebben wij samen gege-
ten, samen met hem eucharistie gevierd; wij 
hebben hem een zeer mooie kaars overhan-
digd namens onze 13 parochies voor 13 jaar 
bisschopsambt. En hij heeft geglunderd, was 
blij en dankbaar en vergeet ons niet. Zoveel 
is wel duidelijk. En plots was hij vertrokken 
na het handjes schudden in de kerk.

Onze bisschop kwam voor dit afscheid 
speciaal naar St. Jansteen, naar de kerk van 

Johannes de Doper. Ooit trokken wij met 
duizenden met hem mee als met een andere 
Johannes de Doper naar Rome om daar op 
een heel bijzondere manier het geloof van ons 
doopsel te vieren en te gedenken. Bisschop 
Muskens begreep hoezeer het doopsel het 
geloof bepaalt, dat ons allen als gelovigen 
samenbindt in één kerkgemeenschap. Hij 
verstond het ons er aan te herinneren dat wij 
dat moeten beleven elke dag opnieuw. De 
kunstige doopvaas voor het bisschopshuis in 
Breda zal daar altijd aan blijven herinneren.

Maar misschien nog het meest de mens Tini 
Muskens zelf. Het beeld dat hij ons nalaat, 
werd als volgt door Jaap Klok verwoord in 
de afscheidsviering: 
- hij is een mens, die groot is in juist het 
alledaags kleine
- hij is een mens met een bijzonder groot hart 
op de juiste plaats
- hij is een markant, meevoelend, meelevend 
en troostend boegbeeld binnen en buiten de 
Nederlandse samenleving
- hij is een mens met een bijzondere solidaire 
levenshouding in de richting van de zwakken 
in de samenleving
- hij is iemand, die gewone taal spreekt over het 

geloof en het leven: graag een beetje provocerend 
om een goede discussie uit te lokken.

Zo ging bisschop Muskens ons voor als 
gedoopte : door het water was hij getrokken 
en flink gezouten. Hij maakte mensen tot 
vrienden, de armsten en de kleinsten het 
eerst. Hij hield zijn mond niet als het er op 
aan kwam hun rechten te verdedigen. Hij gaf 
kansen aan zijn medewerkers. Hij was een 
geliefde vader voor zijn gelovigen en voor 
alle zoekers. Zo zullen wij hem dankbaar 
blijven herinneren.

Wij hopen dat hij nu een rustige, vredige 
levensavond mag genieten, nog vele jaren en 
wij denken er met dankbaarheid aan, dat wij 
een bijzondere plaats hebben en houden in 
zijn hart en geest en in zijn gebed als monnik 
in Teteringen. Wij bevelen ons trouwens 
bijzonder aan in uw gebed, Monseigneur, en 
blijven op u rekenen.

Vanwege uw blijvend dankbare mede-
gedoopten en medegelovigen in Oost-
Zeeuws-Vlaanderen.

Noela Polet, p.w.

AFSCHEID NEMEN VAN BISSCHOP TINI MUSKENS 
VAN BREDA OP 5 JANUARI 2008

Het licht van Christus, het scheen met 
Kerstmis volop in de ster boven de stal van 
Betlehem. Toen was het een licht, hoog 
aan de hemel, dat de wijzen de weg wees 
naar een stal met een kind in de kribbe. Zo 
begon volgens het evangelie van Lucas het 
leven van Jezus op aarde. 

En nu met Pasen, nu straalt het stille 
licht van de paaskaars, getekend met de 
wierooknagels in kruisvorm én met de 
datum: Pasen 2008, het nieuwe paaslicht.

Dat is er dus van dit kind geworden: een licht 
in de nacht ontstoken, een vriendelijk licht 
dat zich over de hele wereld heeft verspreid 
in de paaskaars in elke kleine of grote 
kerk. Het is een licht dat hoop zal geven 
aan mensen, waaraan wij ons licht zullen 
ontsteken in de kerk bij elk doopsel, bij elk 
huwelijk, en in geheel de paastijd. Het is 
een licht, dat brandt bij onze uitvaarten en 
dat ons er aan herinnert: Jezus, de levende, 
is ons voorgegaan in leven én sterven. Hij is 
als de eerste van de mensen gezeten aan de 
rechterhand van de Vader. Daar bereidt Hij 

voor ons een plaats. Pasen, in onze westerse 
cultuur een lentefeest, herinnert ons aan de 
eeuwige lente met nieuw vuur en licht en 
doopwater. Alles wordt nieuw.

Zusters en broeders, geloven wij dat?
Geloven wij dat Jezus’ verrijzenis iets totaal 
nieuws brengt in ons leven en in onze 
dood?

Geloven wij dat de band met Hem ons doet 
leven in de brandende liefde van God voor 
ons, die ons leven helder en vurig maakt als 
de vlam van de paaskaars?

Geloven wij dat ook voor ons leven niets 
anders is dan het doorgeven van dat licht 
en die liefde ?

Geloven wij dat sterven is overgaan naar 
een nieuwe volheid van leven met Jezus, de 
Vader en de Geest en alle heiligen?

Geloven wij dat al onze geliefden daar bij 
Hem voor eeuwig gelukkig zijn, dat daar 
onze uiteindelijke toekomst ligt?

Ons leven als christenen is een leven voor 
alle eeuwigheid, voor een eeuwigheid van 
geluk en vreugde in gemeenschap met God 
en met de heiligen.

Daarvoor ben ik, bent u geschapen.

En daarvoor juichen wij nu al: ‘Exsultet... 
Laat juichen de hemelse engelenscharen... 
dat ook onze moeder de H. Kerk vol 
vreugde zij, nu zij getooid is met de stralen 
van zulk een licht’.

En geve God dat in de gemeenschap van de 
Kerk elk van ons en wij allen samen mogen 
jubelen en juichen, elk met zijn eigen uniek 
levenslied.

Zalig Pasen 2008 !

Namens het pastoresteam van Oost-Zeeuws-
Vlaanderen

Pastor Polet

HET LICHT VAN CHRISTUS
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Bouwbedrijf De Caluwé en Broekaart B.V.
• Nieuw- & verbouw woningen • Timmerwerken • Betonwerken • Utiliteitsbouw

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

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:

uitvaartverzorging

“Gewoon goed”
Monuta

Rooseveltlaan 6
4536 GZ  Terneuzen

(0115) 61 28 81

Monuta
Oude Stad 23

4501 JA  Oostburg
(0117) 45 23 09
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- De redac-
tie van Kerk-
koerier wil de 
pa ro ch ianen 
met u laten 
kennismaken, 
nu u benoemd 
bent tot voor-
zitter van de 
IPV. Bent u ge-
vraagd voorzit-
ter te worden 

van de IPV Inter Parochiele Vereniging? Of 
heeft u zich zelf voorgedragen?

Ik ben hiervoor een aantal jaren geleden 
al eens benaderd. Vanwege drukke 
werkzaamheden had ik toen geen tijd, maar 
ik beloofde dat ik het eventueel later wel 
zou overwegen. Toen Dhr. Berbee en Dhr. 
Klok mij verleden jaar augustus benaderden 
heb ik dan ook ja gezegd; belofte maakt nu 
eenmaal schuld.

- Heeft u al eerder zo’n taak gehad, waarin u 
organiserend moet optreden? 

Ik heb redelijk wat ervaring met leiding geven 
in een internationaal opererend bedrijf. Ik 
heb het altijd zeer boeiend gevonden met 
mensen uit verschillende culturen en met 
verschillende nationaliteiten om te gaan en 
die samen te laten werken.

- Wat is de drijfveer in uw besluit, voorzitter 
te worden?

Ik heb me altijd nauw met de Kerk verbonden 
gevoeld. Toen ik zeven was werd ik misdienaar 
op de Kauter en ben dat gebleven tot ik naar 
de middelbare school ging. Bij de invoering 

van het Nederlands in de liturgie vroeg de 
pastoor of ik niet als akoliet bij de invoering 
daarvan wilde assisteren; dat ben ik vanaf 
mijn vijftiende tot mijn achttiende geweest. 
Tijdens mijn studie werd ik lid van het 
parochiekoor van Nieuw-Namen en ben dat 
tot na mijn huwelijk gebleven. Daarna ben 
ik lid geweest van de Cantorij en ben nog 
steeds lid van het Basiliekkoor. Als langjarig 
lid van het Hulster Gemengd Koor heb 
ik ook menige Kerstnachtmis mee mogen 
helpen opluisteren. Als ik kan woon ik 
ieder weekend de H. Mis bij. Nu het einde 
van mijn loopbaan in zicht komt kan ik de 
tijd vrij maken om wat zaken van algemeen 
belang te gaan doen. Betrokkenheid bij de 
kerkgemeenschap leek mij een goede zaak. 
Voor de rest: zie boven.

- Wat hoopt u te bereiken in de IPV? 

Ik hoop dat we in onze regio tot een opzet 
kunnen komen die het behoud van onze 
kerkgemeenschap ook in de toekomst kan 
waarborgen. Iedereen weet en ziet dat het 
met het kerkbezoek en betrokkenheid bij 
de Kerk niet meer is zoals het was. We 
moeten twee dingen doen: roeien met de 
riemen die we hebben, d.w.z. elkaar in de 
regio ondersteunen waar mogelijk (zie ook 
het stappenplan elders in deze kerkkoerier) 
en trachten de jeugd weer te inspireren tot 
actieve deelname aan de Kerkgemeenschap.

- Hoe ziet u zelf de IPV, de groep die achter 
deze afkorting steekt, dus de echte Inter 
Parochiele Vereniging, de samenwerking met 
alle parochies. 

De IPV zal de drijvende en coördinerende 
kracht moeten zijn om ook in de toekomst 

het kerkelijk leven in onze regio mogelijk te 
blijven maken. Zoals het vroeger was, iedere 
parochie voor zich, zal in de toekomst niet 
meer mogelijk blijken te zijn. De IPV moet 
deze overgang initiëren en alle betrokkenen 
inspireren om hieraan mee te werken, daarbij 
zoveel mogelijk rekening houdend met de 
gevoeligheden die er bestaan.

- Hoe zijn mensen meer te betrekken bij deze 
overkoepelende werkgroep. De naam IPV zegt 
hen zo weinig. Het is een ver-van-hun-bed-
show.

De vertegenwoordigers van de clusters 
in het bestuur moeten de link met hun 
achterban leggen. Het is voor het bestuur 
als zodanig niet eenvoudig om direct met 
de mensen te communiceren. Verder is er 
ook nog de Algemene Ledenvergadering 
waar vertegenwoordigers van de individuele 
parochies aanwezig zijn en er een dialoog 
gevoerd kan worden. Ook deze mensen 
kunnen aan hun achterban duidelijk maken 
waar de IPV en het bestuur ervan voor 
staat.

- U heeft het stokje overgenomen van voorzitter 
Mira Koomen en van Otto Berbee, waarnemend 
voorzitter. Wat waren hun positieve inzichten 
en werkwijzen, die ook in de toekomst niet aan 
de kant geschoven mogen worden?

Ook zij wilden de beweging erin houden, 
mensen doen inzien dat we in de toekomst 
met minder toe zullen moeten komen en dat 
vergaande samenwerking de enige manier is 
om onze kerkgemeenschap levensvatbaar te 
houden. Mijn hartelijke dank. 

J. Hamelinck

INTERVIEW MET DHR. STAN BOSMAN

Onder de naam “Intercity bestemming Pasen, een reisgids 
voor de Goede Week” heeft de Katholieke bijbelstichting 
een fraai boekje uitgegeven (20x20 cm met harde kaft en 
het bevat 96 pagina’s). Het geeft teksten voor de dagen 
van de Goede Week, soms om te gebruiken in de liturgie, 
maar ook voor eigen overweging en gebed. Het is geen 
kerkboek, maar een boek met woorden en teksten die ons 
kunnen helpen door de Goede Week heen te komen met 
de bedoeling Pasen beter te leren begrijpen. 

Het geheel is voorzien van tekeningen met prachtige 
kleurstellingen en ook in zwart-wit. Het is geschikt om 
dit boekwerkje aan een ander cadeau te geven of het jezelf 
cadeau te schenken. Er zijn voorlopig 25 exemplaren 
voorradig; de kosten per stuk bedragen €3,-. Het boek 
is te verkrijgen op het secretariaat van de pastorie aan de 
Steenstraat 22 te Hulst; tel. 31.21.30 op maandag t/m 
donderdag van half tien tot half twaalf.

WWW.INTERCITYPASEN.NL
Oproep
De redactie van de Kerkkoerier is op 
zoek naar twee nieuwe leden. Kennis 
van computergebruik is gewenst, 
Wij bieden een gezellige werkkring. 
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met 0114-671616. 

Aartsbisschop van Eijck
Zondag 27 januari is de Groningse 
Bisschop Wim van Eijck gewijd 
tot aartsbisschop van Utrecht. Hij 
is de 70ste opvolger van de H. 
Willibrordus. In een gesprek gaf hij 
als heel belangrijk aan: de vrede van 
Christus doorgeven, in gesprek gaan 
met jongeren, ruimte geven aan leken 
in de kerk, zoals het voorgaan in  
woord- en communieviering, daar 
waar geen eucharistie kan worden 
gevierd. 

Kapel Blaauwe Hoeve weer open
Zoals u weet is de kapel i.v.m. de 
nieuwbouw op het Blaauwe Hoeve 
terrein een tijd lang buiten gebruik 
geweest.  Inmiddels is alles weer zover 
op orde dat de vieringen, avondwakes 
en uitvaarten plaats kunnen vinden. 
De officiële opening is gepland na 
Pasen. Bisschop Van den Hende zal 
de kapel opnieuw komen inzegenen. 
De avondwakes worden verzorgd door 
de werkgroep gebedsdienst Curamus. 
Voor de uitvaarten is er voorlopig 
een nauwe samenwerking tussen de 
Dienst Geestelijke Verzorging van 
Curamus en het IPV pastoresteam. 
Dit zal tot de zomer gehandhaafd 
blijven.

KERKKOERIERTJES
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In onze parochie wordt van 29 augustus 
tot en met 3 september 2008 een bedevaart 
naar Lourdes georganiseerd. Pastoor W. 
Weemaes en pastoor W. Poppe zullen de 
reis mede begeleiden. U bent allen van 
harte uitgenodigd om mee op bedevaart te 
gaan. Graag willen we met een grote groep 
parochianen op reis gaan en samen de kracht 
van Lourdes ervaren. 

Maria-bedevaartplaats Lourdes
In 1858 verscheen Maria 18 x aan het meisje 
Bernadette Soubirous, in de Grot aan de 
oever van het riviertje de Gave in Lourdes. 
In de daaropvolgende 150 jaar zijn er vele 
miljoenen pelgrims naar Lourdes getrokken 
om op dezelfde plek als waar Maria destijds 
aan Bernadette verscheen te bidden, stil 
te worden, te ontmoeten en kracht op te 
doen. Anno 2008 is Lourdes een van de 
belangrijkste Maria-bedevaartplaatsen in de 
wereld. Ook vanuit Nederland reizen al 150 
jaar pelgrims naar Lourdes om in geloof te 
groeien en gesterkt en bemoedigd weer terug 
naar huis te gaan. 

Samen op bedevaart
Lourdes is bij uitstek een plek van 
ontmoetingen. Zo komt u in Lourdes uzelf 
tegen. Door letterlijk afstand te nemen 
van uw dagelijkse beslommeringen, te 
bidden en stil te worden komt u wellicht 
dichter bij uzelf en komt u tot nieuwe 
inzichten en kracht die u helpen het leven 
te leven en moeilijke beslissingen te nemen. 
Ook ontmoet u in Lourdes vele anderen. 
Natuurlijk parochiegenoten, maar ook andere 
pelgrims, afkomstig uit vele landen. Mensen 
met andere, verhelderende inzichten, die u 
raken, verwonderen, ontroeren of aan het 
lachen maken. Heel verschillende mensen, 
die elkaar al dan niet toevallig ontmoeten en 
samen voor bijzondere momenten zorgen. 
Maar bovenal is Lourdes de plek voor een 
ontmoeting met Maria. Door te bidden, 
te vieren en stil te worden op de plek 
waar Maria 150 jaar geleden is verschenen 
kan uw band met Maria, de band tussen 
u en uw medeparochianen en uw eigen 

geloofsbeleving worden versterkt.

Wat doen we in Lourdes?
Lourdes is een plek waar iedereen kracht, 
inspiratie, geloof en energie kan vinden. 
Door samen, als groep, op reis te gaan 
naar die bijzondere, helende plek, prachtig 
gelegen in de Pyreneeën, waar zoveel mensen 
al 150 jaar kracht, inspiratie en berusting 
vinden. Gedurende onze bedevaart zullen 
we met elkaar vieren, stil worden, processie 
lopen en de handen opleggen. Graag willen 
dit met zoveel mogelijk mensen uit ons 
bisdom beleven, om zo samen gesterkt 
weer verder te kunnen gaan. Naast deze 
momenten kunt u natuurlijk ook alleen of 
met naasten even naar de Grot gaan, een 
kaarsje branden of de baden bezoeken. Ook 
zijn er vaak gelegenheid voor ontspanning. 
Een mooie tocht door de bergen maken, 
wandelen langs de Gave of genieten van een 
koel drankje op het terras behoren allemaal 
tot de mogelijkheden.

Reisdata en vervoer
U zult van 29 augustus tot 3 september in 
Lourdes verblijven. De exacte reisdata hangt 
af van het gekozen vervoermiddel. U kunt 
per bus naar Lourdes reizen; u vertrekt dan 
op 27 augustus in Nederland en komt op 

dezelfde dag aan als de pelgrims die met 
het vliegtuig zullen reizen. Zij vertrekken 
op 29 augustus vanaf Eindhoven Airport. U 
verblijft dan allen tot en met 3 september 
in Lourdes. Op 3 september vertrekken 
alle pelgrims weer richting Nederland. De 
pelgrims die met het vliegtuig gaan, komen 
dezelfde dag nog aan in Nederland, de 
pelgrims die met de bus reizen, zullen op 4 
september ’s avonds in Nederland arriveren. 

Samenwerking met 
VNB Nationale Bedevaarten
We organiseren onze parochiebedevaart 
in samenwerking met VNB Nationale 
Bedevaarten. VNB organiseert sinds 1883 
bedevaarten naar Lourdes, is erkend door 
de Nederlandse bisschoppenconferentie 
en is een professionele reisorganisatie met 
een geheel eigen identiteit en persoonlijke 
aandacht voor de individuele pelgrim.

Via mw. Lonneke Allaerts (tel. 0114-315309) 
of via mw. Brigitte Everaert (tel. 0114-
322735) kunt u meer informatie verkrijgen 
over de parochiebedevaart.

Lonneke Allaerts
Vereniging Nationale Bedevaarten
Regiocoördinator Zeeuwsch-Vlaanderen

PAROCHIEBEDEVAART NAAR LOURDES

Pater van Acker heeft onlangs zijn 60 
jarig priesterfeest  gevierd. Dat deed hij 
in besloten kring. Samen met de paters, 
huisgenoten en familie. Velen van ons 
kennen pater van Acker al lang. Hij is hier 
in de parochies ingeburgerd. We zien hem 
in de weekendvieringen, waarvoor hij nog 
steeds beschikbaar wil zijn. 
Na zijn priesterwijding was hij werkzaam 
in Belgisch Luxemburg en hier in Zeeuws-
Vlaanderen. Hij heeft lesgegeven aan het 
klein-seminarie, deed vormingswerk, leidde 
bezinningsdagen in België, was lange tijd 

werkzaam in het jeugdwerk. In 1973 werd 
hij pastoor in Terhole, een half time baan, 
waaraan in 1987 een eind kwam, toen hij 
65 werd. 
Pater van Acker speelt graag orgel. Bij zijn 
keuze tussen viool en orgel koos hij het 
laatste. Mogelijk kan dat nog van pas komen, 
heeft hij gedacht. En het kwàm te pas, vele 
malen. 
De Paters Maristen hebben, als actieve 
congregatie, het tot hun taak gerekend in 
tijd van afwezigheid van pastoors, deze te 
vervangen. Overdag, maar ook ‘s nachts. 

Parochianen konden dan altijd in geval van 
nood een beroep doen op een priester. In 
latere jaren zijn de Maristen bij het tekort 
aan priesters steeds meer gevraagd. Het is 
geleidelijk aan gegroeid tot wat het nu is. 
Het is niet verwonderlijk, dat ze, nu er geen 
priesters meer zijn vanuit het Bisdom Breda, 
het parochiewerk als vaste taak zien. 
Pater van Acker, uw priester-zijn is een 
levenswerk, een zeer gevarieerde rijkdom. 

Wij wensen u alle goeds.
De redactie

JUBILEUM
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Als u dit stukje leest, ben ik ongeveer 
acht maanden stagiair in de regio Oost-
Zeeuws-Vlaanderen. Het voelt als kort en 
lang tegelijk. Kort omdat ik nog veel kan 
ontdekken en leren en lang omdat ik al bij 
veel pastorale en bestuurlijke activiteiten 
betrokken mocht zijn. De ontdekkingsreis 
ging - in zwemtermen gesproken - via 
pootje baden en middeldiep naar het diepe. 
‘Pootje baden’ betekende dat ik allerlei 
kennismakingsgesprekken voerde en ‘in 
het middeldiep’ assisteerde ik bijvoorbeeld 
als lector of acoliet in diverse vieringen. 
Het ‘diepe’ kwam begin oktober via mijn 
deelname aan de Regionale groep Diaconie 
die de Vastenaktie voor 2008 voorbereidt. 
Kon er een eigen project  komen zoals voor 
pater Swinne, of werd het een project van de 
Vastenaktie zelf? Het werd,  zoals u gemerkt 
kunt hebben, projecten van de Vastenaktie 
zelf, namelijk in Suriname. 
Op het terrein van de catechese voor jongeren 
en hun ouders ben ik echt ‘in het diepe aan 
het zwemmen’: ik raakte betrokken bij de 
voorbereiding op het vormsel. In St. Jansteen 
en Heikant werken pater Joop Reurs en 
Omer Calle aan een project, dat de 3 G’s 
heet: ‘God, Geest, Gevormd’. Ik help hen bij 
de opzet en uitvoering van de bijeenkomsten. 

Maar er zijn meer parochies, dus loop ik deels 
mee in andere projecten bij de voorbereiding 
van vormelingen in Graauw, Nieuw-Namen 
en Clinge. Ik proef dat zij allemaal (en ook 
de ouders!) betrokken en enthousiast zijn bij 

die volgende stap in hun geloofsvorming. De 
(G)geest van het vormsel is nu al bezig... en 
dat werkt aanstekelijk! 

Steven de Koning

EEN KORT BERICHT VAN DE STAGIAIR!

Introductiecursus voor nieuwe bestuursleden 
van parochiebesturen en I.P.V. 
Maandag 17.03: te Hulst van 19.30 uur tot 21.45 uur.
Maandag 31.03: idem
Maandag 21.04: in het kantoor van ons Bisdom, Veemarktstraat 48 

te Breda.
 Aanvang 18.00 uur met een gemeenschappelijke 

maaltijd.

Kledinginzameling aan de tuinpoort van de pastorie Hulst
Zaterdag 29.03: van 10.30 tot 11.30 uur.
Zaterdag 26.04: van 10.30 tot 11.30 uur.
Zaterdag 31.05: van 10.30 tot 11.30 uur.

Eucharistievieringen, aanbidding etc. in de kapel O.L. Vrouw Ter 
Eecken Kapellebrug

Maandag 07.04: Eucharistieviering om 19.00 uur.
Iedere dinsdag van mei t/m oktober om viering 0m 19.00 uur.
Maandag 05.05: aanbidding van 19.00 tot 20.00 uur.
Dinsdag 06.05: Eucharistieviering om 19.00 uur.
Dinsdag 13.05: Woord- en Communieviering om 19.00 uur.
Dinsdag 20.05: Eucharistieviering om 19.00 uur.
Dinsdag 27.05: Woord- en Communieviering om 19.00 uur.
Maandag: 02.06: Eucharistieviering om 19.00 uur
Dinsdag 03.06: Eucharistieviering om 19.00 uur.
Dinsdag 10.06: Woord- en Communieviering om 19.00 uur.
Dinsdag 17.06: Eucharistieviering om 19.00 uur
Dinsdag 24.06: Woord- en Communieviering om 19.00 uur.

Rouwzorg
Dinsdag 08.04: Regionale avond voor leden van de rouwzorggroepen 

met als thema: “Beelden van verlies” om 20.00 
uur in ’t Heike te Heikant.

Zaterdag 24.05: Wandeling door de Clingse bossen, georganiseerd 
voor en door rouwzorggroep. Start om 14.00 uur 
van Malertuus te Clinge.

Dodenherdenking
Zondag 04.05:  oecumenische vieringen in de protestantse kerken 

te Hulst en Kloosterzande om 19.00 uur.
Zondag 04.05:  dodenherdenking te Koewacht in de Philippus 

en Jacobuskerk om 19.30 uur, waarna het graf 
bezocht wordt van de Poolse soldaat.

Diversen
Dinsdag 13.05: Infomarkt over catechese, vormings- en 

toerustingsactiviteiten in onze regio in ’t Heike te 
Heikant om 20.00 uur.

Zondag 25.05:  Meditatieve fietstocht langs enkele Mariakapelletjes 
in onze regio. Start om 14.00 uur bij de 
Mariakapel aan de Glacisweg te Hulst. We rijden 
in kleine groepjes naar de Mariakapel in Clinge; 
we vervolgen onze tocht naar Kapellebrug waar 
we de fietstocht besluiten met een gezamenlijke 
viering om 16.30 uur in de kapel.

Zondag 01.06 tot vrijdag 06.06.: 
 retraite door Pastor N. Polet te Ranst (bij Antwerpen). 

Elke woensdagavond om eucharistieviering in de 
Basiliek  te Hulst om 19.00 uur. Elke eerste vrijdag 
van de maand: eucharistieviering in de Basiliek te 
Hulst om 19.00 uur. Elke donderdagavond: Zin 
in Zen: groepsmeditatie in de kapel van de paters 
Maristen, Zandstraat 10 te Hulst van 19.15 
tot 21.00 uur. Info: Edwin Jonkvorst, tel. 06-
12752394.

REGIONALE KERKELIJKE ACTIVITEITEN 2008
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IPV OOST ZEEUWS VLAANDEREN
VOOR DE JEUGD

Wanneer: Zondag 18 mei 2008

Waar: In en om het  klooster Mariadal 

in Roosendaal.

Voor wie: Alle vormelingen van 2008.

Onder begeleiding, gratis en busvervoer!

LOPEND VUURTJE
KLEINE SIMON

Het was Sabbat, de rustdag van de 

Joden. Maar de kleine Simon vond 

het lang zo’n prettige dag niet als 

anders. Moeder had verdriet. Hij wilde 

haar wel troosten, maar wist niet hoe. 

Moeder waarom huil je? Ik huil omdat 

Jezus is gestorven. Simon schrok. Hij 

wist hoeveel zijn moeder om Jezus 

gaf. 

Van een plank nam zij een klein kistje. 

Daar zaten kruiden in die heerlijk 

roken.  Moeder zei: ik ga met Maria en 

Maria Magdalena heel vroeg naar het 

graf. We gaan dit reukwerk brengen. 

Het is het enige wat wij nog kunnen 

doen. Hij begreep niet alles, maar was 

verdrietig, omdat zijn moeder verdriet 

had. De volgende morgen ging zijn 

moeder met de andere vrouwen naar 

het graf om de lekker ruikende kruiden 

bij Jezus’ graf te brengen. Simon 

wachtte thuis tot zij terug kwam. Maar 

wat hoorde hij daar? Moeder kwam 

hard aangelopen en zei: het graf van 

Jezus is leeg. Wij werden bang. We 

wisten niet wat er gebeurd was tot er 

twee gedaanten in witte kleding naast 

ons kwamen staan. Het waren engelen. 

Zij zeiden: wat zoeken jullie? Jezus is 

hier niet meer. Hij is opgestaan uit 

zijn graf. 

De vrouwen gingen snel naar de 

apostelen en vertelden wat zij gehoord 

hadden. Petrus geloofde het zo maar 

niet en ging zelf kijken. En hij zag dat 

Jezus echt niet meer in het graf lag 

en was verrezen uit de dood. Simon 

was nog te klein om het allemaal 

te begrijpen, maar een ding wist hij 

zeker. Jezus was niet meer dood, maar 

levend.

L. Verboven

Reacties vormelingen 2007:

Dit jaar heb ik mijn vormsel gedaan. Een 
paar weken later kregen we een uitnodiging 
van het Bisdom om mee te doen aan het 
Lopend Vuurtje. Op 17 juni werden we 
opgehaald met de bus om naar Breda te 
rijden. We hebben een spel gedaan. Er 
was een ziekte ( de ziekte van lauw ) 
in het kasteel. We moesten samen met 
prinses Ecclesia de ziekte bestrijden. We 
moesten allemaal opdrachten doen. Als we 
die opdrachten gedaan hadden kregen we 
een kaartje. Als we dat kaartje bij de muur 
inleverden, ging er een stuk muur weg. De 
muur was om het vuur gebouwd en als die 
muur weg was, was de ziekte opgehouden. 
Na het spel zijn we met z’n allen naar de kerk 
geweest en hebben we over de dag gepraat. 
Na een uurtje zijn we met de bus naar huis 
gereden en hebben we allemaal wat te eten 
en te drinken meegekregen. Het was een 
gezellige dag!
Melissa Neeteson

 
We gingen met de bus naar Brabant. In de 
bus was het al reuze gezellig! Toen we in 
Brabant waren verzamelden we allemaal op 
een plein. Toen gingen we allemaal leuke 
spelletjes doen. Daarna was er nog een 
kindermis. Het was een super leuke dag
Nienke 

‘s Ochtends vroeg vertrokken we op het 
busstation. We gingen naar Brabant, toen 
we aankwamen gingen we de prinses helpen. 
We speelden allerlei leuke spelletjes, op het 
einde van de dag was er nog een kindermis.
Maartje

We gingen met de groep vormelingen naar 
Breda we werden met de bus op gehaald. 
Toen we aan kwamen waren we bij een groot 
kasteel het was heel indrukwekkend. We 
moesten de koningin redden van de slechte 
gravin. We hebben allemaal opdrachtjes 
gedaan. We moesten opdrachtjes doen om de 
muur open te breken. Toen de muur kapot 
was gingen we met een optocht naar de kerk 
in Breda. Het was een hele leuke dag.
Kyana

Na mijn vormsel kreeg ik van de bisschop 
de uitnodiging om naar het kasteel Vuria te 
gaan. Daar werd een spel gespeeld waarbij 
heksen, ridders en tovernaars de hoofdrol 
speelden. Door samen opdrachten (zoals 
iemand uit een cel bevrijden en aan een 
ridder toernooi mee doen) uit te voeren 
wisten we de vloek die op het kasteel rustte 
te verbreken. En zo kwam er een einde aan 
die leuke dag.
Jochem Compiet

Hoi Meisjes en Jongens. Jullie gaan misschien 
ook wel naar de dag in Breda. Nou ik ben 
daar ook naar toe geweest en dat was super 
leuk. Ik ging met een paar jongens en 
een vriendin. We moesten van alles doen, 
bijvoorbeeld bij de bakkersvrouwen. Daar 
mochten we een toneelstukje naspelen. Was 
super leuk. Ook de eucharistieviering was 
wel mooi. Zelf ben ik misdienaar dus kon in 
nog wat van hun leren. In die viering kregen 
we ook nog een kaars, jammer genoeg brak 
die van mij. Nou ja, met deze informatie 
hoop ik dat jullie ook naar deze dag toe 
gaan. Want ik raad het jullie zeker aan om 
het te doen. Vele groetjes,
Kristel Naessens

Opgeven? 
Jullie kunnen je opgeven via de uitnodiging, 
die Bisschop Mgr. dr. J.H.J. Van den Hende 
zal toesturen rond maart/april 2008. De 
opgave strook opsturen naar Corrie v/d 
Manacker Zomerstraat 10 4561CE Hulst 
i.v.m. het busvervoer. Eerder opgeven is ook 
mogelijk, naar hetzelfde adres.
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MISDIENAARS 
VERTELLEN…

In Kerkkoerier dikwijls dat ze graag 
misdienaar zijn. De gewone dingen in de 
vieringen op zaterdag en zondag zijn al fijn 
om te doen. Maar er bij mogen zijn op 
zo’n afscheidsfeest van de bisschop, dat is 
helemaal bijzonder.

In 2007 is de 
regionale werkgroep 
peuter- en kleuter-
kerk gestart. De 
werkgroep heeft als 
doel om peuters 

en kleuters op een laagdrempelige manier 
kennis te laten maken met de kerk. 
De eerste peuter- en kleuterkerk was in de 

kerk te St. Jansteen en had als thema: “je hoeft 
niet bang te zijn”. De opkomst was goed. De 
kinderen kwamen uit de gehele regio. Er is 
een verhaal gelezen van Jezus die op een boot 
in een storm terecht kwam. Er is gebeden en 
muziek gemaakt.  En de kinderen hebben 
een uil beplakt met bladeren. Ter afsluiting 
was er voor iedereen wat te drinken en wat 
lekkers. De tweede bijeenkomst is op zondag 

16 maart van 16:00 tot 17:00 uur te Clinge 
met als thema Palmpasen. We maken dan 
met de kinderen een palmpasenstok. De 
derde peuter- en kleuterkerk is op zondag 
8 juni 2008 van 16.00 tot 17.00 uur in de 
basiliek te Hulst.

Peuters, kleuters, papa’s en mama’s en opa’s 
en oma’s zijn van harte welkom!

Palmzondag: 15/16 maart
18.30 uur 
Kloosterzande  - W. Tobé 
 (gem. koor De Klinge)
Clinge  - J. v.d. Heijden
Hengstdijk  - E. v. Acker
Hulst - N. Polet (samenzang)
St. Jansteen - W. Brand
Stoppeldijk - W. Poppe
09.00 uur 
Heikant - Ch. v.d. Walle
Lamswaarde - W. Tobé 
 (kindernevendienst)
Terhole - N. Polet
09.30 uur 
Graauw - W. Poppe
10.30 uur 
Boschkapelle - Ch. v.d. Walle
Hulst - W. Brand/W. Tobé 
 (gregoriaans)
Kloosterzande  - N. Polet
Koewacht - J. v.d. Heijden
11.00 uur 
Nieuw-Namen  - W. Poppe

Woensdag 19 maart: 
om 19.00 uur Chrismaviering in Goes, 
waarin mgr. J. v.d. Hende hoofdcelebrant 
is.

Witte  Donderdag 20 maart 
om 19.00 uur regionale viering alleen te 
Boschkapelle, waaronder de wijding van de 
Witte Donderdagbroodjes
 
Goede Vrijdag: 21 maart – Kruisweg
Koewacht: in samenwerking met de 
basisschool
10.30 uur 
Nieuw-Namen (m.m.v. de basisschool)
15.00 uur 
Boschkapelle
Clinge
Hengstdijk
Hulst
Kloosterzande
Lamswaarde
Terhole

Goede Vrijdag: om 19.00 uur regionale 
viering alleen te Heikant, waaronder 
kruisverering met zelf meegenomen 
bloemen en takken.

Paaswakevieringen: zaterdag 22 maart
19.00 uur 
St. Jansteen - Gezinsviering
 - Ch. v.d. Walle

21.00 uur 
Graauw - J.v.d. Heijden 
 - Ch. v.d. Walle
Hulst - J. Reurs 
Kloosterzande  - W. Poppe en N. Polet
Koewacht - W. Brand en W. Tobé.

Paaszondag: 23 maart
09.00 uur 
Heikant - Ch. v.d. Walle
Hengstdijk - W. Tobé
Lamswaarde - N. Polet
Stoppeldijk  - J. Reurs
09.30 uur 
Terhole - W. Poppe
10.30 uur 
Boschkapelle - W. Brand
Clinge - J. v.d. Heijden
Hulst - W. Tobé
Kloosterzande - N. Polet
Koewacht - Ch. v.d. Walle
11.00 uur 
Nieuw-Namen - W. Poppe
St. Jansteen - J. Reurs

Paasmaandag: 24 maart
10.30 uur 
Hulst: - regionale Eucharistieviering, met 
aanwezige teamleden.

SCHEMA  LITURGISCHE  VIERINGEN  IN  DE  GOEDE  WEEK  
EN  OP  PASEN  2008 (WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN)

VORMSELVIERINGEN
Vrijdag  04.04.: Kloosterzande om 19.00 uur.
Zaterdag 24.04: Hulst om 19.00 uur.
Zondag 06.04.: Nieuw Namen om 10.30 uur.

EERSTE COMMUNIEVIERINGEN
Zondag 06.04.: Lamswaarde om 10.30 uur.
Zondag 13.04.: Nieuw Namen om 11.00 uur.
Zondag 20.04.: Clinge om 10.30 uur.
Zondag 27.04.: Graauw om 10.30 uur.
Zondag 27.04.: St. Jansteen om 10.30 uur
Donderdag 01.05.: Heikant om 10.30 uur.
Donderdag 01.05.: Kloosterzande om 10.30 uur
Zondag 18.05.: Hulst om 10.30 uur.
Zondag 25.05.: Koewacht om 10.30 uur.
Zondag 25.05.: Terhole om 10.30 uur.

EERSTE PEUTER- EN KLEUTERKERK EEN SUCCES!
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CLUSTER MIDDEN Hulst

Welkom
Na de viering in de basiliek worden de 
vrijwilligers en hun partners bij de deur 
van De Lieve opgewacht en persoonlijk 
welkom geheten door het bestuur. Tijdens 
het nuttigen van het eerste kopje koffie en 
een gebakje verkondigt de vice-voorzitter 
dat de 110 vrijwilligers en partners op deze 
vrijwilligersavond verwend moeten worden. 
Weet u dat onze parochie 243 vrijwilligers 
telt en 30 werkgroepen heeft en dat dit 
vrijwilligersbestand nauwgezet bijgehouden 
wordt door Monique Brems? Een gevederde 
vriend van de parochie, Jan de (MOTI) 
Veerman, zal tijdens het tweede kopje koffie 
iedere groep vrijwilligers ludiek een veer op 
de hoed proberen te steken. Benny de Vet 
uit Clinge zal als zanger de avond muzikaal 
opluisteren. Voor iedere groep een toepasselijke 
veer. Voor iedere groep is ludiek een toe-
passelijke veer gereserveerd. Jan de (MOTI)
Veerman pronkt nogal graag zo trots als 
een pauw met andermans veren, met de 
pauwenveren voor de 30 groepen volgens 
het ABC.

1. Acolieten/misdienaars: Wij hebben 15 
misdienaars, waaronder oudere misdienaars, 
die we acolieten noemen. Ze zijn zo 
plichtsgetrouw, dat ze ook nog blijven 
“dienen” als ze op de middelbare school 
zitten bij grote kerkelijke feesten (Pasen, 
Pinksteren, Hemelvaart, Kerstmis) maar ook 
bij bezoek van de bisschop of de deken, 
E.H.  Communie en Vormsel-viering. Een 

acoliet zei het zo mooi bij een interview 
voor de krant: “Ik zit wel op de beste plaats 
en op de gemakkelijkste stoel in de kerk“. 
De voornaamste drijfveer is natuurlijk, dat 
ze overtuigd zijn van de inspiratie bij een 
viering.

2. Acolieten/uitvaarten: Oudere acolieten, 
die nog zo licht als een veertje in de 
basiliek hun werkzaamheden verrichten bij 
uitvaarten.

3. Avondwake: Personen, die daags vóór 
de uitvaart stilstaan bij het verdriet van 
het overlijden van een geliefde en in deze 
avondwake de nabestaanden veerkracht 
geven.

4. Bloemverzorging: Prachtig, die bloemen 
in de basiliek. Een groep dames, die iedere 
week zorgen dat de bloemen in de basiliek 
(als een tooi van veren) er keurig bij staan. 
Ook bij huwelijksvieringen en uitvaarten 
verzorgen ze de bloemversiering, natuurlijk 
aangepast aan de situatie. 

5. Cantoren: Veer van een zangvogel. Wij 
hebben vier prachtige koren in onze parochie, 
maar er blijven altijd vieringen over, waarin 
de samenzang van de mensen ondersteund 
wordt door een cantor.

6. Caritas: Geld voor goede doelen wordt goed 
besteed, de combinatie van een compliment 
en geld doet denken aan veergeld. 

DE VRIJWILLIGERSAVOND VAN 
DE PAROCHIE H.WILLIBRORDUS HULST

Helemaal zeker weten doen we het niet... 
Sommige bronnen melden 1658 als het 
geboortejaar van Henry Purcell, andere 
geschiedschrijvers geven 1659 aan... De 
Koorstichting Cantorij der Basiliek wijdt in 
elk geval in 2008 op grootse wijze aandacht 
aan het feit dat 350 jaar geleden één van 
de grootste componisten uit de Barok 
geboren werd. Hoewel Purcell slechts 37 
jaar oud is geworden, worden veel van zijn 
werken evenwaardig geacht aan een evenzeer 
beroemde tijdgenoot Händel. Daarbij komt 
dat men in Engeland Purcell’s muziek bij 
tal van plechtigheden opnieuw tot klinken 
brengt. 
De Cantorij der Basiliek brengt op zaterdag 
19 april vier van zijn meest geliefde 
koorwerken ten gehore. Het zo beroemde 
“Rejoice in the Lord” wordt gevolgd door 
het anthem “O sing unto the Lord” en na 

de pauze klinkt het feestelijke “Te Deum” 
en “Jubilate”. Een perfect solistenkwartet 
verleent haar medewerking: twee jonge 
veelbelovende Vlaamse vocalisten: sopraan 
Lies Vandewege en Els Mondelaers, alt, 
gecombineerd met twee zangers die al 
internationaal gevestigd zijn: tenor Ludwig 
van Gijsegem en de bas Marc Meersman. 
Jos Vogel verzorgt het continuospel en het 
Ensemble Ostinato wordt aangevuld met 
twee baroktrompettisten. De algehele leiding 
van het concert berust bij dirigent Anton 
de Kort. In de week voorafgaand aan het 
concert wordt door de bekende musicoloog 
Leen de Broekert een lezing rond de persoon 
en het werk van Purcell verzorgd in het 
Baudeloogebouw. Kaarten voor het concert 
(€15,-/€12,50) zijn verkrijgbaar via tel. 
0114-314829 en 0114-313640 en vanaf 1 
maart bij het VVV-kantoor in Hulst.

HERDENKINGSCONCERT  HENRY  PURCELLOP DE KOFFIE 

BIJ MEVR. 

E. VAN DE LAVOIR
 

Dinsdag 29 januari 2008 werd Mevr. E. 

van de Lavoir in haar appartement aan de 

Truffinoweg in de bloemetjes gezet. Deze 

84-jarige dame, die minstens 10 jaar jonger 

lijkt, ook in haar doen en laten, neemt 

na vele jaren afscheid als distribiteur en 

bezorgster van de kerkkranten in de parochie 

Hulst. Jo Otjes sprak als hoofdistributeur 

van de Kerkkoerier lovende woorden over de 

jarenlange inzet van haar: Sinds 1988 bezorgde 

zij achtereenvolgens de Basiliekkroniek, de 

Zuidkrant en de Kerkkoerier. 

Zij deed ook jarenlang mee als vrijwilliger van 

de Kerkbalans. Ze zal beschikbaar blijven de 

appartementen te voorzien van informatie 

van de parochie. Ook Cecile Scheerders 

en twee uitgenodigde schoonzussen Van 

de Lavoir genoten van haar leuke verhalen 

uit het verleden. Onder het genot van een 

bakske en een gebakske zorgde zij voor 

een gezellige ambiance. Jan Rubbens, 

vice-voorzitter van het parochiebestuur 

H.Willibrordus, overhandigde haar namens 

het parochiebestuur een verdiend boeketje 

bloemen, toepasselijk klein maar fijn.
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7. Collectanten: Dames en heren (22) 
zorgen wekelijks voor het inzamelen van 
de offergaven, beter bekend als de collecte 
voor de verschillende doeleinden in onze 
gemeenschap (klinkt oneerbiedig, maar een 
veer uit de staart?) 

8. Commissie Beheer Basiliek: Omdat 
wij bij de restauratie van de basiliek ons 
verplicht hebben passende aktiviteiten in de 
basiliek plaats te laten vinden, buigen enkele 
personen zich over de aanvragen. Zij zorgen 
dus voor extra inkomsten, die we nodig 
hebben om aan onze jaarlijkse verplichtingen 
(veerdienst) te kunnen voldoen.

9. Interieurverzorgers: Schoon en clean, 
complimenten, een verenpluim, dat er alles 
zo spic en span uit ziet in de basiliek. 
Periodiek kan men een beroep doen op een 
aantal dames om o.a. de stoelen een goede 
beurt te geven. Een hele organisatie, wat 
zeker ons groot respect verdient.

10 Kerkbalans: De werkgroep zorgt 
dat 4500 gezinnen in Hulst een envelop 
ontvangen (achter de veren zitten). Zij 
worden ondersteund door een kleine honderd 
mensen, die er ook van overtuigd zijn dat je 
als lid van onze katholieke gemeenschap 
dit niet kan zijn zonder het gevraagde 
“lidmaatschap” te betalen.

12. Kerkkoerier: Distributie van de 
kerkkoerier (een veerpen). Vier keer per 
jaar worden alle parochianen ingelicht 
over de aktiviteiten en belangrijke data van 
bijvoorbeeld E.H. Communie en Vormsel 
in de 13 parochies in onze omgeving, die 
tesamen de IPV Oost Zeeuws Vlaanderen 
vormen. De dames en heren (70) uit de 
parochie zorgen, dat in elke brievenbus in 
Hulst, de Kerkkoerier bezorgd wordt.

13. Kerstzangavond: Veer van een 
zangvogel. Wat zou Kerstmis zijn zonder 
zang en muziek. Gelukkig hebben wij een 
aantal dames en heren, die er van overtuigd 
zijn, dat een goede sfeer met Kerstmis o, 
zo belangrijk is. Ieder jaar zorgen zij dat 
de groepen op een georganiseerd manier 
vrolijke en stemmige kerstliederen zingen, 
zodat iedereen Kerstmis blij tegemoet kan 
zien.

14. Kinderliturgie: Kinderliturgie/
gezinsvieringen, eerste communie, 
kinderkoor. Veerdig (=vaardig) om kinderen 
in de basiliek te krijgen, ook veertigers. “Wie 
de jeugd heeft, heeft de toekomst”. Geen 
loze kreet. Onze kinderen de waarden van 
hun katholiek geloof laten ervaren, zodat ze 
als evenwichtige mensen in de maatschappij 
komen te staan. Deze dames en heren zijn 
van zo’n geweldige waarde, dat we hen op 
handen moeten dragen! Kindje Wiegen: Een 
evenement, dat jaarlijks de krant haalt. 

De vrolijkheid spat er van af. Vaders en 
moeders met hun kinderen groot en klein.

15. Koffie basiliek: Inwendige mens 
versterken met een bakske koffie, zodat 
alles weer in (veer)balans is. Dames, die zich 
belangeloos inzetten, om iedereen van koffie, 
thee, fris te voorzien, na een feestelijke 
viering of tijdens de pauze bij uitvoeringen 
in de basiliek.

16. Kosters: Veerbaas van het schip tijdens 
de eredienst. Zij moeten zorgen, dat 
alles “vlekkeloos” verloopt, zowel bij de 
weekendvieringen, uitvaarten, huwelijken en 
tijdens de doopzondagen.

17 Lectoren: Zij verzorgen de lezingen 
tijdens de vieringen, luid en duidelijk, geen 
versprekingen, moeten geen veer laten. 

18. Liturgie: Liturgie moet verantwoord 
zijn, moet goed in de veren zitten. Bij 
gebrek aan priesters, diakens, pastoraal 
werkenden, worden leken gevraagd, om 
tijdens de samenkomsten in de kerk samen 
te bidden. Wij hebben 3 mensen, die na een 
gedegen training, deze belangrijke taak op 
zich kunnen nemen.Wij moeten hen echt op 
handen dragen.

19. Parochiebestuur: Ludiek gezegd: Werkt 
met geleende veren, van alle groepen.

20. Parochiesecretariaat: Veilige veerhaven. 
U hebt ze vast en zeker allemaal wel eens 
ontmoet, de dames en heren, die 4 dagen 
per week vanaf 09.30 uur tot 11.30 uur 
het administratieve werk doen, de telefoon 
aannemen en de mensen ontvangen op 
de pastorie. Zij behandelen naast de 
intenties, die de parochianen aanvragen, 
ook de aanvragen voor dopen voor de 13 
parochies van de IPV. Verder moeten ook alle 
verhuizingen, nieuwe inwoners en betaalde 
parochiebijdragen zorgvuldig geregistreerd 
worden. Voor het nageslacht worden ook alle 
dopen, vormsels, huwelijken en overlijden 
geregistreerd.

21. Restauratie en onderhoud: De basiliek, 
de pastorie en het kapelleke liggen prima in 
de veren.

22. Rouwverwerking: Een lid van de 
rouwverwerkingsgroep heeft de pelgrimstas 
gekregen van de burgemeester (een extra 
pluimke). Het hele jaar rond zijn er iedere 
week 3 groepen, die samenkomen op de 
pastorie,waar ze kracht en steun trachten te 
vinden voor hun verdriet.

23. Sleuteldragers: Iedere dag de basiliek 
open (vroeg uit de veren) en dicht. U 
kunt een kaars aansteken. U kunt even 
bidden. Hoe wordt dat geregeld? Door 5 
“sleuteldragers”, die zorgen, dat ‘s morgens 

de kerk open en ’s avonds weer dichtgaat.

24. Stencilgroep: Veel werk, ze laten de veren 
niet hangen. Enkele dames zorgen ervoor dat 
grote partijen stencilwerk keurig verzorgd bij 
de aanvragers worden afgeleverd.

25. Toezichthouders koorkerk: De koorkerk 
is van mei tot september op zondagmiddag 
open, toezicht op de toeristen (in de veren 
zitten). In de zomermaanden willen de 
mensen graag onze mooie basiliek bekijken. 
De mooiste dingen zijn te bewonderen 
achter de hekken.

26. Vastenactie: Veertig dagen. Een 
werkgroep, ondersteund door 60 collec-
tanten, die tijdens de 6 weken van de vasten, 
gaan collecteren voor het project, wat door 
de werkgroep is voorgesteld. Vorig jaar een 
grandioos resultaat met het project van Pater 
Swinne.

27. Vormsel: Vroeg in de veren, vroeg in de 
kleren. 

28. Welkomstgroep: In de veren liggen. 
Hun taak is de nieuwe inwoners van Hulst 
een informatie mapje toe te sturen, over de 
mogelijkheden in de parochie Willibrordus.

29. Ziekenbezoek: Een pluim. Iedere 
week gaan de dames naar het ziekenhuis 
in Terneuzen. Zij vinden het hun taak, alle 
zieken van de 13 parochies te bezoeken.

30. Overigen: Kleding strijken, 
gedachteniskruisje, kerststal, kapelleke
Agge bedankt zeit, da witte. Een Witte Veer 
voor de partners van onze vrijwilligers.

Moraal van dit ludiek verhaal: Parochianen 
van diverse pluimage, maar wel vogels 
van eender veren met gepast trotse Moti-
VEREN. 

Jan Rubbens
Vice-voorzitter
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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 0115-649801

Administraties en Belastingzaken

Verzekeringen

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

Telefoon: 0114-682420
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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!



Kerkkoerier - 13

In oktober liet bisschop Tini Muskens weten afscheid te willen 
nemen van het bisdom door op vijf plaatsen voor te gaan in een 
eenvoudige viering, zonder toeters en bellen, zonder staf en mijter, 
en zonder receptie. Op vijf januari was de start in St. Jansteen, de 
dag van Driekoningen. Voor de regio was het de enige kans om op 
gepaste wijze afscheid te nemen van hun bisschop. 

Uiteindelijk is er een diep doorleefde viering gegroeid, waarin alle 
parochies en werkvlakken in de regio vertegenwoordigd waren. 
Aan het eind van de viering was de bisschop geroerd; spontaan liet 
hij weten, bereid te zijn om ieder die dat wenste alsnog de hand te 
drukken. Velen maakten gebruik om Tini Muskens te bedanken en 
hem in het klooster het allerbeste toe te wensen.

De hoogmis, waarin de bisschop, de deken en alle pastores uit 
de regio samen voorgingen was compleet met gezangen in het 
gregoriaans en in de volkstaal. Bij de lezing en voorbede was er 
inbreng van vertegenwoordigers van het volk; een misdienaar mocht 

dat namens de jeugd doen. Aan het begin kreeg de bisschop van de 
parochie een kaars met daarop in tien talen het woord vrede, onder 
verwijzing naar zijn eigen wapenspreuk: Shalom. De gever werd 
beloond met een schouderklopje. Namens heel de regio werd dank 
uitgesproken voor de persoonlijke wijze waarop de bisschop het 
bisdom had bestuurd. Voor het Bisschop Muskens fonds schonk de 
samenwerkende caritas meer dan elfhonderd euro. Tijdens de preek 
ging bisschop Tini Muskens in op de Heilige Geest. “Die zijn we 
laatste tijd in de kerk een beetje vergeten.” In een afsluitend gebed 
vatte hij de kern nog eens samen:

Heer Jezus, laat de Geest die over de aarde zweefde:
de Geest die God de eerste mens inademde, opdat de mens kon leven,
de Geest die de profeten vervulde,
de Geest die Maria overschaduwde, 
zodat ze moeder van God kon worden,
de Geest die Elisabeth en Simeon vervulde,
de Geest die bij uw Doopsel in de Jordaan ons openbaarde wie Gij zijt,
de Geest die Gij op het kruis aan de mensheid hebt geschonken,
de Geest die Gij na de Verrijzenis heb uitgestort over de apostelen
en over allen, die na het doopsel van de Geest ontvingen.
Laat die Geest bevestigen en voltooien wat Gij in ons begonnen zijt.

In een interview naderhand liet Tini Muskens zich ontvallen: “Een 
stug maar gelovig volk.” En in het dagboek schreef Hij: “Wat een 
gelovige viering.” 
Bedankt Bisschop, het was het beste dat we konden geven. U hebt 
het verdiend. 
Dat de Heilige Geest u in het klooster mag begeleiden en 
voltooien. 

Foto’s: Ron Harens / Tekst: Omer Calle
De volledige fotoserie is geplaatst op de site van het IPV Oost Zeeuws-
Vlaanderen.

BISSCHOP TINI MUSKENS NEEMT AFSCHEID VAN ZIJN GELOVIGEN.
GELOVIGEN UIT OOST ZEEUWS-VLAANDEREN BEDANKEN HEM.
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IPV OOST ZEEUWS VLAANDEREN
CLUSTER OOST  Clinge • Graauw • Nieuw-Namen

Op 1 januari jl. is Julia Koster gestopt met 
haar werkzaamheden als kosteres van de H. 
Henricusparochie in Clinge. Ruim 22 jaar 
heeft zij op voorbeeldige wijze deze taak op 
zich genomen en vervuld. Een taak waar 
meer bij komt kijken dan de meeste mensen 
op het eerste gezicht zouden denken; zoals 
misdienaars opleiden en begeleiden, afspraken 
maken met mensen van allerlei werkgroepen. 
Maar vooral ook het klaarleggen van de 
kleding  en alles wat er bij een dienst nog 
meer nodig is: het bestellen van de hosties, 
de kaarsen, de miswijn, het luiden van 
de klok, het zorgen dat de kerk open is, 
verwarmd en verlicht is, het samenwerken 
en de afspraken maken met de dirigent, het 
koor en de kerkbestuursleden. U ziet: een 
omvangrijke taak, dat kosterschap! Toen 
Julia vorig jaar aangaf te willen stoppen op 1 
januari, hadden wij als kerkbestuur zoiets als 
JULIA STOPPEN??? Dat kan toch niet; Julia 
hoort gewoon bij onze H. Henricusparochie, 
als steun en toeverlaat. Maar het was de 
realiteit, dus moesten we op zoek naar een 
man, vrouw of groep van meerdere personen 
die deze taak op zich wilde nemen. Maar dat 
bleek niet zo gemakkelijk en 1 januari kwam 
steeds dichterbij. Wij, als leden van het 
kerkbestuur, hadden reeds een noodscenario 
gemaakt, om bij toerbeurt de taken op ons 
te nemen, zodat voorlopig alles zou kunnen 

blijven zoals het was en de diensten verzekerd 
bleven van de nodige verzorging. 

En toen, zo ongeveer half december, was 
daar opeens het heugelijke nieuws dat er 
iemand bereid was gevonden de taak van 
Julia op zich te nemen. Fanny van Geertruy-
de Cock werd onze nieuwe kosteres! Op 19 
januari werd er op passende wijze afscheid 
genomen van Julia. Fanny nam  definitief 
de touwtjes in handen. Voorlopig kan ze 

wel nog even rekenen op de hulp van Julia 
die haar wil begeleiden waar dat nodig zou 
zijn. Julia: bedankt voor de goede zorg in de 
afgelopen jaren, bedankt voor de toewijding 
en de inzet voor onze H. Henricusparochie! 
Fanny: van harte welkom als nieuwe kosteres 
in onze parochie. Hopelijk gaan wij een 
goede en prettige samenwerking tegemoet.

Lilian van Esbroeck, 
vice-voorzitster kerkbestuur

CLINGE NEEMT AFSCHEID VAN JULIA EN VERWELKOMT FANNY

Vrijdag 7 december 2007 werd de eerste 
kerstmarkt in ons dorp gehouden. De 
parochie deed mee met een eigen stand 
waarop noveenkaarsen werden verkocht, 
en kerstkaarten met afbeeldingen van het 
prachtig gebrandschilderde raam van onze 
kerk. (waarvan we hier een voorbeeld laten 
zien). Deze kerstkaarten zullen ook dit jaar 
weer te koop worden aangeboden.. 

Het Antoniusplein, versierd met 
kerstverlichting en kerstbomen, straalde een 
feeërieke sfeer uit. Ook was de kerstman 
aanwezig, en leerlingen van de St.Joseph 
basisschool brachten passende kerstliederen 
ten gehore. Er was een optreden van het 
zangkoor St.Cecilia en de fanfare droeg ook 
haar steentje bij. Diverse stands met hapjes 
en drankjes completeerden de sfeer. Kortom 
een gezellig gebeuren waaraan ieder met veel 
plezier terug kan denken. Dit jaar hopen wij 
het succes te prolongeren. 

KERSTMARKT TE NIEUW-NAMEN
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DANKWOORDJE 
VAN JULIA

Zaterdag 19 jan. heb ik met pijn in 
mijn hart afscheid genomen als kosteres 
v.d. parochie H. Henricus in Clinge. 
Het afscheid was op die dag op een 
toepasselijke manier door het kerkbestuur 
geregeld. Eerst wil ik Pater J. Reurs 
heel hartelijk bedanken voor de mooie 
verzorgde Eucharistieviering. Ook dank 
aan het pastoresteam, het kerkbestuur van 
Clinge, Mevr. L.v. Esbroeck en Annemie in 
het bijzonder, dirigent M. Mangnus, alle 
koorleden, de nieuwe kosteres, acolieten 
en alle belangstellenden die aanwezig 
waren bij mijn afscheidsviering. Ook 
voor de bloemen, kaarten en attenties 
mijn oprechte dank! 

Julia Koster.

Caritas Clinge organiseert in samenwerking 
met SWH en Rabobank 10x per jaar een 
ontspanningsmiddag van 14.00 tot l6.00 
uur in Gemeenschapscentrum Malpertuus 
te Clinge. Mensen vanaf 60 jaar zijn van 
harte welkom. Men moet nergens lid van 
zijn en de toegang en koffie is gratis. Het 
programma is gevarieerd. Van muziek – film 
– vertellen en oude cabaret opnames.

Overzicht van de bijeenkomsten:

• 10 januari:  was muziek met Con Amore.
• 14 februari: werd de film van de reünie op 

de St.Bernardusschool getoond.
• 13 maart: programma nog niet bekend. 
• 10 april: programma nog niet bekend. 
• 8 mei: programma nog niet bekend.
• 12 juni: etentje (wel zelf betalen -  ongeveer 

€14,-)
• 11 september: programma nog niet 

bekend. 
• 9 oktober: programma nog niet bekend.

• 6 november: programma nog niet 
bekend.

•  December: (de data nog niet vast) iets wat 
met Kerst te maken heeft.

Voor inlichtingen kunt u terecht bij de 
contactpersonen: 
- Vera van Damme: tel. 0114-314963 
- Lon Allaerts: tel. 0114-315309 

O. Verstraten, caritas Clinge

CARITAS – CLINGE

Mevrouw Jeanne S.H.van Broeck heeft sinds 
december 1998 deel uitgemaakt van ons 
parochiebestuur en is omdat haar termijn 
om was moeten aftreden. Jeanne was voor de 
parochie Nieuw-Namen een aanspreekpunt 
waar velen op konden rekenen. Haar inbreng 
in het parochiebestuur was steeds positief. 
Ook al waren er wel eens meningsverschillen, 
Jeanne wist het altijd met de mantel der 
liefde te bedekken en er kwam ook altijd 
een oplossing. De parochie is haar veel 
dank verschuldigd en wil dit gaarne aan het 
bestuur op deze wijze nog eens benadrukken. 
Jeanne, een welgemeend hartelijk bedankt. 
Het werk in caritas en zonnebloem was op je 
lijf geschreven. Dienstbaar voor anderen was 
ook jouw leuze. Het ga je goed.

Kerkbestuur St. Joseph Nieuw-Namen
A.M. de Deckere, secr.

AFSCHEID VAN MEVROUW VAN BROECK

In onze regio Oost-Zeeuws-Vlaanderen is vorig 
jaar voor het eerst een regionale viering gehouden 
in één van de parochiekerken op de avond van 
Witte Donderdag. Dat was in Terhole. Zo’n 
250 mensen uit alle parochies verzamelden 
zich voor die éne viering. In het verleden waren 
zulke vieringen in meer parochiekerken (er 
waren toen nog meer priesters beschikbaar), 
maar het betekende wel dat er lokaal maar 
een gering aantal mensen bijeen was. Ook dit 
jaar zal er op Witte Donderdag één regionale 
viering zijn; het pastoresteam heeft hiervoor 
met het bestuur van de personele unie van de 
cluster west overlegd om de parochiekerk van 
de HH. Petrus en Paulus hiervoor beschikbaar 
te stellen in Boschkapelle.

Maar het blijft dit jaar niet beperkt tot Witte 
Donderdag. Ook op Goede Vrijdag zal er 
dit jaar één regionale viering zijn. Naast de 
kruisweg, die in de meeste kerken ’s middags 
om drie uur plaats vindt, zal eveneens na overleg 
deze ene regionale viering plaats vinden in de 
parochiekerk van de H. Theresia in Heikant. 
Beide vieringen zijn ’s avonds om 7 uur; met de 
plaatselijke koren is overlegd en met versterking 
van leden van andere koren is de muzikale 
medewerking in beide vieringen verzekerd. 
Op Witte Donderdag zal ook weer – indien 

de besprekingen met alle belanghebbenden 
goed verlopen zijn – de zegening van de 
Witte Donderdagbroodjes plaats vinden. Op 
Goede Vrijdag ligt de grootste aandacht van de 
liturgie op de verering van het kruis. Daarom 
worden allen, die aan deze viering deelnemen, 
uitgenodigd om één of meer bloemen of 
voorjaarstakken uit tuin of van elders mee te 
nemen om deze tijdens de kruishulde bij het 
kruis neer te leggen. In de viering van Pasen op 
zondagmorgen zullen deze bloemen hun plaats 
krijgen in de versiering.

Witte Donderdagbroodjes
1000 Swinnebroodjes! Dat was het resultaat 
vorig jaar op de avond van Witte Donderdag. 
Daardoor kwam er €500,-- extra beschikbaar 
voor het Vastenproject van paster Cyril 
Swinne. En dat is goed besteed. Dit jaar 
is er geen Vastenproject voor één van onze 
regionale missionarissen, maar we gaan deze 
actie wel herhalen; en ook nu zal het bedrag 
beschikbaar worden gesteld voor het project 
van de Vastenactie. De bedoeling van een 
Witte Donderdagbroodje is, dat we op deze 
avond naar het voorbeeld van de Heer een 
gebaar stellen. Hij gaf zichzelf weg. Ieder van 
ons is in de gelegenheid een broodje te kopen 
en (iets van zichzelf ) weg te geven aan een 

dierbare, een vriend of vriendin, een familielid, 
een bekende of een buurvrouw of –man, een 
zieke, een geliefde of zomaar iemand voor wie 
u dit bedacht heeft om welke reden dan ook. 
Het ligt in de bedoeling dat in de komende 
vieringen op zaterdag en zondag gedurende 
de maand maart in onze parochies wederom 
bonnen gekocht kunnen worden voor de prijs 
van €1,--, waarmee u het Witte Donderdag-
broodje op de desbetreffende avond kunt 
afhalen.

Op het moment dat we dit schrijven zijn er 
gesprekken gaande met de bakker die hieraan 
wil meewerken en dit voor elkaar gaat krijgen. 
Veel is afhankelijk van de medewerking in de 
parochies. Veel werk vraagt het niet, maar er 
moet wel aandacht aangegeven worden: de 
mededelingen hierover in de viering, 1 of 2 
personen per viering die de bonnen willen 
verkopen, bijtijds doorgeven hoeveel broodjes 
er gebakken moeten worden en financieel 
afwerken. Er is al ervaring opgedaan in de 
parochies. Er mag op gerekend worden, dat 
deze ervaring dit jaar opnieuw gebruikt zal 
worden.

Het pastoresteam

REGIONALE  VIERINGEN  IN  GOEDE  WEEK
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IPV OOST ZEEUWS VLAANDEREN
CLUSTER ZUID Heikant • Koewacht • St. Jansteen

KERSTMIS
Tijdens de nachtmis met Kerstmis was de kerk 
weer bijna helemaal gevuld. Traditiegetrouw 
werd deze viering opgeluisterd door zowel het 
St. Ceciliakoor als de harmonie ‘Eendracht 
Maakt Macht’. Buiten hielden de herders 
de wacht bij hun schapen, zij hadden hun 
vuren ontstoken, maar helaas hoorden zij 
de engelen niet zingen; het zou leuk zijn als 
na de kerstviering in de kerk ook nog enkele 
kerstliedjes zouden worden gezongen bij de 
kerststal buiten de kerk.
Ook het kindje wiegen op kerstmiddag trok 
weer veel belangstelling.

NIEUWJAARS-
RECEPTIE

Bij de nieuwjaarsreceptie van het kerkbestuur 
voor de vele vrijwilligers van de kerk 
werd door de voorzitter ook dit jaar weer 
aandacht besteed aan de jubilarissen; Mies 
van Damme, Marleen Mariman en Gerard 
van Gremberghe zijn tien jaar vrijwilliger. 
Voor deze avond was ‘pastoor Swagemakers’ 
aanwezig om zijn visie te geven op de 
geschiedenis van de parochie en de kerk 
en vooral waarom de kerk op de huidige 
locatie staat en niet op ’t Zand. Het was een 
genoeglijke avond waar iedereen ook nog 
kon genieten van de foto’s die in de loop van 
het jaar zijn gemaakt en de vrolijke deuntjes 
van het fluittrio.

Wat mij altijd raakt en blijft raken is het 
feit dat bij heel veel negatieve gevoelens, 
die ik heb over de ontwikkeling van de kerk 
en maatschappij, er ook veel positiefs is te 
ontdekken. Heel veel mensen, waaronder 
zeker ook veel jongeren, zijn positief ingesteld. 
Men neemt dat waar in hun denken, doen en 
laten, in relaties, hun omgaan met mensen, 
ouderen, misdeelden, begrip voor de ander 
in het algemeen. Daarbij voelen velen zich 
niet meer aangesproken door en voelen velen 
zich niet meer thuis in onze kerk. Daar kan 
ik serieus begrip voor hebben. 
Daarnaast doet het goed te ontdekken 
dat velen op een of andere manier toch 
geïnspireerd zijn, niet denkend vanuit ons 
traditionele geloof, maar zoekend om een 
religieus gevoel gestalte te willen geven. 
Mensen die het mooie, het krachtige in de 
kosmos ontdekken en daar intens mee bezig 
zijn; hogere waarden en motieven daarin 
aanvoelen en erdoor geïnspireerd worden. 
Tot deze mensen reken ik ook mijzelf. In 
dit verband wil ik wijzen naar een tekst uit 
het boek WIJSHEID: 11, 25 en 12, 1. Het 
betreft delen van de eerste lezing van de een 
en dertigste zondag door het jaar C.

“U, Heer, hebt het leven lief.” 
“In alles wat bestaat is uw onvergankelijke 
Geest aanwezig.” 

Deze tekst zit diep in mij. Daarnaast ben ik 
diep geworteld in het katholieke geloof. Veel 
zaken spreken mij echt nog zeer warm aan. 
Ik hoor thuis bij de groep kerkgangers, maar 
voel mij niet bij machte dat thuisgevoel over 
te dragen en overtuigend te kunnen beweren, 
dat het een weldaad is om in groepsverband 

samen te zijn, samen te bidden, samen te 
getuigen en te proberen het evangelie te 
begrijpen. 

Maar ook zijn er veel zaken waarover ik 
mij met de nodige kritiek reusachtig kan 
opwinden. Kortom ik ben het lang niet met 
alles eens. De kloof tussen de kerk en het 
sociaal maatschappelijk gebeuren is naar 
mijn mening zo diep geworden, dat die 
nauwelijks meer te overbruggen is. Misschien 
moeten we meer in het boek WIJSHEID 
lezen om te ontdekken dat het mogelijk is 
om samen het gesprek over de toekomst van 
de kerk weer op gang te brengen. Laten wij 
streven naar een toekomst van vrede en licht 
en daar ook op blijven hopen.

Zalig Pasen.

G. Lockefeer, St. Jansteen.

IN ALLES WAT BESTAAT IS UW 
ONVERGANKELIJKE GEEST AANWEZIG 

WAT ONS ALLEN AANGAAT

Goede Vrijdag
Kruishulde

Allerzielen
Gedachtenis van de overledenen
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IPV OOST ZEEUWS VLAANDEREN
CLUSTER WEST Boschkapelle • Hengstdijk • Stoppeldijk

IN  MEMORIAM
Agnes Meijs  - Dobbelaar

1929 - 2007

Ieder van ons is en blijft waardevol als 
mens. Elk mens blijft een waardevolle 
ander en een uniek ik, welke prestaties 
hij ook heeft geleverd en wat voor 
eigenschappen. hij ook heeft. Elk mens 
maakt deel uit van een gemeenschap. 
Wie in zichzelf blijft geloven, merkt dat 
het bestaan groter is en verder reikt dan 
twijfel en rouw. Juist als wij denken dat 
niemand begrijpt in welke positie wij 
ons bevinden, is het belangrijk al die 
kleine vreugden van de dag te zien. Ware 
levenskunst is als je ontvangen en met 
een wakkere geest je open blijft stellen 
voor het wonder van je bestaan. Een 
wonder dat altijd blijft, ook in moeilijke 
tijden. Agnes was een gelovige vrouw, 
deed veel voor de kerk in het algemeen 
maar ook veel voor onze parochie. Ze is 
jaren voorgegaan in gebedsdiensten, was 
altijd bereid om allerlei werkzaamheden 
te verrichten voor de parochie. Agnes 
dat je mag thuiskomen bij de Heer en 
bij Maria. 

RH.

Iemand schreef eens dat een mens die gelooft in elk geval een 
bijbel in zijn bagage nodig heeft, een lied van liefde en een 
veldfles vol hoop. Ik zou echter nog een stap verder willen gaan. 
Als we het nu eens helemaal zonder bagage probeerden. Ik 
bedoel dit: wie werkelijk gelooft, gelooft dat onderweg dingen 
aangereikt worden die een mens nodig heeft. Het beeld van de 
‘geestelijke bagage’ zou ik nog wat willen radicaliseren. Stel het op 
uw reis zonder bagage. Betekent geloven niet dat je erop durft te 
rekenen dat er mensen zijn die de zaken aanreiken die we nodig 
hebben? Ligt ergens in een huis, in een hotel, in een herberg 
niet een bijbel opengeslagen?(In een kerk...?) Is ergens niet een 
lied te horen dat ons wordt toegezongen, waarvan we menen te 
weten: dit is voor mij bestemd? Ligt ergens niet een fles die ik 
kan gebruiken en is er geen stromend water in een beek of bij 
een hoeve? 

Zonder bagage komen we ter wereld. Zonder bagage zijn er 
op ons levenspad bronnen en rijkdommen waaruit we kunnen 
putten. Het is als met een spreker die een lezing komt houden. 
Hij heeft zijn bagage bij zich en is voorbereid, maar ziet dat een 
ander hem in het nagesprek de essentie aanreikt van wat hij had 
willen zeggen. Maar hij kon toch niet zonder die voorbereiding? 
Neen, maar ik zou die voorbereiding niet als bagage willen zien, 
maar als de weg die reeds is afgelegd.

ZONDER BAGAGE

UITNODIGING!
Voor de Jubileumdienst, ter gelegenheid van 60 jaar organist/dirigent, van Johan 
Vernimmen. 
Het gemengd koor, St Cecilia uit Stoppeldijk en het gemengd koor Cantate Domino uit 
Kloosterzande zullen deze diensten gezamenlijk opluisteren. 
Zaterdag 12 april om 19.00 uur in de kerk te Stoppeldijk en zondag 13 april om 10.30 uur 
in de kerk te Kloosterzande. 
Wij hopen op uw aanwezigheid. 

De Koorbesturen.

Zowel in de maatschappij, als in de 
geloofsgemeenschap verandert er heel veel in 
een snel tempo. De parochies Stoppeldijk, 
Boschkapelle die al langer bestuurlijk één 
waren, zijn alweer een jaar geleden, per 1 
januari 2007, bestuurlijk samengegaan met 
de parochie Hengstdijk.

Intensivering van samenwerking tussen 
parochies is eigenlijk een heel logische 
ontwikkeling, want geloven doe je niet 
alleen. Het katholieke geloof is immers een 
eeuwenoud en wereldwijd verhaal.
 
De hedendaagse vitaliteit van de lokale 
geloofsgemeenschap is echter een zorg voor 
ons allemaal. De veranderingen vragen niet 
alleen van het bestuur een inzet, maar ook van 

de hele geloofsgemeenschap. Van ons wordt 
de bereidheid gevraagd ons aan te passen 
aan de veranderingen in de vertrouwde 
kerkelijke leefwijze. Als parochianen moeten 
we de verantwoordelijkheid nemen voor de 
vitaliteit van die eigen geloofsgemeenschap. 

Met de start van de Personele Unie is 
een stabiele basis gelegd. Van bestuurders, 
pastores, werkgroepen, vrijwilligers en 
parochianen wordt ook de inzet gevraagd 
intensiever samen te werken. 

Het bestuur ziet in deze nieuwe vorm 
kans om de ruimte te scheppen voor een 
vruchtbare samenwerking om zo ook in 
de toekomst ons kerkelijk leven op peil te 
houden. 

BESTUURLIJKE SAMENWERKING
CLUSTER WEST

VERNIEUWD 
Eind vorig jaar, nog voor november, is het hele pad op het kerkhof 
van Stoppeldijk vernieuwd. Het was grondig aan een opknapbeurt 
toe. De vrijwilligersploeg, die zorg draagt voor het kerkhof, ging 
aan het werk. Kruiwagens vol rode mijnsteen werden over het pad 
uitgebracht, Daarna alles gelijkmatig verdeeld. Geen kale plekken 
meer, geen ongerechtigheden. Het pad ziet er weer prima uit. Tot 
ieders tevredenheid.
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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

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

C
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NEr staat een passage in het evangelie, waar een jonge man met 
Jezus in gesprek komt. Jezus vindt hem een aardige jongen en 
vraagt hem of hij misschien een leerling van Hem wil worden. 
Als hij ja had gezegd, was hij waarschijnlijk een van de apostelen 
geworden. Maar de jongeman had een rijke vader en zou de 
eigendommen van zijn vader moeten beheren als de tijd daar is. 
Wanneer leven we eigenlijk wel goed? Hij antwoordde dus, dat 
hij Jezus niet kon volgen, maar dat hij wel goed wilde leven, zoals 
Jezus leerde. 
Daarom vroeg hij wat hij doen moest om God zo getrouw 
mogelijk te kunnen zijn. Het antwoord van Jezus was heel 
duidelijk: ”onderhoud de geboden” en hij citeerde de tien 
geboden. Niet alle christenen zijn geroepen om de leiding te 
nemen over de gelovigen, maar wel zijn alle mensen geroepen 
om Jezus te volgen in het houden van God en te leven zoals 
God van de mensen vraagt. De grondwet van het christendom 
bestaat uit de aloude tien geboden, die de basis zijn van een 
godgevallig leven, van een goed menselijk leven. Uit de praktijk 
blijkt, dat  juist als men de tien geboden als leidraad neemt, 
de menselijke gemeenschap een weg heeft tot een rechtvaardig 
en aangenaam leven en zodra men daaraan gaat tornen dreigt 
de boel uit de hand te lopen.  Zien we dat niet in onze dagen? 
Als men in sommige steden prostitutie niet meer zo vrij laat als 
enige tijd geleden, komt de gemeenschap weer op orde, lijkt het.
De zogenaamde tien geboden bieden een grondslag voor een 
hergeordende maatschappij, maar als men er van afwijkt, 
ontstaat wanorde. We kunnen dat zien in onze geschiedenis. Als 
christenen oorlogen beginnen zoals de kruistochten, ontstaat er 
chaos. Als de mensen van onze tijd in ernstige mate  van de tien 
geboden afwijken, loopt de boel in de war. We zien dat gebeuren 
in onze dagen nu iedereen zijn eigen wetjes maakt onder het 
mom van gewetensvrijheid.

Als Jezus zegt: onderhoudt de geboden kan ook in vervulling 
gaan wat Hij al eerder gezegd heeft, n.l.: “Een nieuw gebod geef 
ik u: bemin uw God en uw naasten zoals uzelf ”. Deze uitspraak 
veronderstelt de tien geboden. Het onderhouden daarvan maakt 
de verwezenlijking van het nieuwe gebod mogelijk en lijkt de weg 
te zijn naar een heilzame maatschappij.

W.J. van Olffen

DE MOGELIJKHEID VAN 
EEN GOEDE MAATSCHAPPIJ

Uw woonwinkel 
ook op 

www.morres.com
Alle dagen open!
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Ik wil mij even voorstellen. Ik ben Arnold van 
Leemput, al 27 jaar betrokken bij de kerk van 
Lamswaarde. Van 1981 tot 2008 heb ik mij 
ingezet voor de samenleving van Lamswaarde. 
Ik word 64 jaar en wil al mijn taken neerleggen 
als ik 65 jaar ben. 
- Van 1981 tot 1994 lid van het kerkbestuur
- Van 1994 tot 2002 voorzitter van de caritas
- Van 1987 tot 2008 beheerder van de 

begraafplaats
- Van 1982 tot 2008 lid van de parochieraad
- Van 1987 tot 2006 lid doopwerkgroep 

waaronder een aantal jaren voorzitter
- En ongeveer 10 jaar een van de kosters.
Als ik 65 ben wordt het tijd voor een nieuwe 

start. Daar mijn gezondheid achteruit gaat wil 
ik stoppen. De taken worden steeds zwaarder 
voor mij. Ik zou graag zien dat al  mijn taken 
worden overgenomen, door mensen van onze 
gemeenschap. Ieder wil graag als we het nodig 
hebben, dat alles in de puntjes geregeld word. 
Daarom deze oproep, laat onze kerk op ons 
dorp niet in de steek. Een spreekwoord zegt (wie 
de jeugd heeft, heeft de is toekomst) daarom 
vertrouwen we op jullie.
Hoop jullie hiermee van dienst te zijn. En hoop 
op vele reacties. Reageren via het kerkbestuur.

Groeten Arnold van Leemput

OPROEP LIBRIJE VAN 
‘ROMMELHOK’ 

NAAR 
‘MUSEUMRUIMTE’
Op 16 mei a.s. wordt in de basiliek 
de eerste tentoonstelling “schatten 
van de basiliek” officieel geopend. 
Dit i.v.m. de officiële opening van 
2008 “Het Jaar van het religieus 
erfgoed”. In de zomereditie van 
de Kerkkoerier komen we hier 
uitgebreid op terug. 

In de vorige de Kerkkoerier  hebben we ons 
voornemen voor bestuurlijke samenwerking
bekend gemaakt. Zo hebben we inmiddels een 
tweetal gezamenlijke bestuursvergaderingen 
gehouden, die enerzijds een verkennend 
karakter hadden, maar anderzijds inmiddels 
zijn uitgegroeid tot een gezamenlijke 
verdieping omtrent visie betreffende zaken 
die in het kerkzijn anno 2008 op ons 
afkomen en die vragen om een verantwoorde 
aanpak. Het werken met wisselende 
voorzitters geeft ons niet alleen een gevoel 
van gelijkwaardigheid, maar biedt ook kansen 
voor het versterken van onze betrokkenheid 
naar elkaar toe. Uiteindelijk zal de opbrengst 
een gezamenlijk beleid en visie moeten zijn 
naar tal van zaken die aandacht vragen. Een 
greep uit onze gezamenlijke agenda:
* hoe kunnen we de actie kerkbalans 

optimaliseren.
* hoe kunnen we op verantwoorde wijze 

omgaan met richtlijnen vanuit het bisdom 
(we denken hierbij aan tarieven voor 
kerkelijke diensten, zoals communie, 
vormsel enz).

* hoe gaan we om met vragen rondom 
begraafplaatsen en vieringen met een 
speciaal karakter.

* hoe kunnen we onze achterban ”bereiken”, 
c.q. inspelen op wat leeft in onze parochies  
en de wensen die bij ons als “signalen” 
binnenkomen.

* hoe kunnen we optimaal onze vrijwilligers 
waarderen en behouden en mogelijk 
nieuwe vrijwilligers aanspreken om onze 
besturen te  ondersteunen.

Uiteindelijk willen we met onze samen-
werking een gezamenlijke visie met daarvan 
afgeleid een verantwoord beleid ontwikkelen. 
Tot nu toen kunnen we vaststellen dat we als 
cluster steeds meer het gevoel krijgen elkaar 
te kunnen ondersteunen en vooral ook te 

stimuleren. Uiteindelijk zijn we allemaal 
vrijwilligers die het nog de moeite waard 
vinden zich in te zetten voor een goede 
zaak!

Parochie Lamswaarde
Met genoegen kijken wij terug op onze 
“witte kerst”, wat als grap is ontstaan bij 
de voorbereiding van de kerstnachtmis 
en uitmondde in een gezellig samenzijn. 
Iedereen die hieraan heeft bijgedragen en 
ook de sponsoren hartelijke dank. In de 
sfeervolle nachtmis viel op waarin een dorpje 
groot kan zijn, de fanfare en het uitgebreide 
kerkkoor alsook de voorganger en ieder die 
deze dienst heeft voorbereid dan wel hierin 
een taak had, hartelijke dank. Natuurlijk ook 
de gezinsmis eerste kerst, altijd mooi om te 
zien hoe onze jeugd onder toeziend oog van 
vele gelovigen hun kerstspel spelen, ook hier 
de voorgangster, de gezinsmissenwerkgroep 
en de leerkrachten, jongens en meisjes van 
de basisschool hartelijk dank. De restauratie 
van ons kerkgebouw gaat stap voor stap 
vooruit en voor het eerst hebben we de 
aannemer kunnen verleiden tot de uitspraak 
dat rondom de bouwvak het grove werk een 
eind klaar zal zijn. Daarna volgt natuurlijk 
nog wat afwerkingen dus wij denken dat in 
2009, tijdens het 200-jarig bestaan van onze 
parochie het kerkgebouw geheel gerestaureerd 
is. Op het gebied van fondsenwerving zijn 
we in overleg met de volksgroep Ambras 
om een meezingavond te organiseren in de 
luifel, de voorlopige datum is 23 mei 2008. 
Natuurlijk zijn we nog steeds blij met uw 
gift, de oplettende onder u heeft tijdens de 
kerst kunnen zien dat de thermometer is 
opgetrokken naar €240.000. De herinnering 
die medio december is rondgestuurd heeft 
nog een aantal parochianen doen besluiten 
om met belastingvoordeel een schenking te 

doen, onze hartelijke dank. Nog €10.000 
euro zijn we verwijderd van ons streefbedrag. 
De voorbereidingen voor 200-jaar parochie 
zijn gestart, suggesties en anekdotes voor 
een te maken boek zijn van harte welkom. 
Ondanks andere berichten in Tin-tin en 
vorige kerkkoerier heeft cluster Noord 
bepaald dat de tarieven voor misintenties 
gehandhaafd zullen blijven op €9,50 
Ook de actie kerkbalans is bij u op de 
mat gevallen, als kerkbestuur willen we 
onderstrepen het nut van deelname om 
onze kerkgemeenschap in stand te kunnen 
houden. Het is u misschien opgevallen dat 
onze koster en manusje van alles Arnold v 
Leemput uit beeld is. Arnold is ziek, heeft 
een vervelende operatie achter de rug en er 
zijn nog andere klachten bij gekomen. Het 
kerkbestuur wenst Arnold veel beterschap en 
wenst hem spoedig herstel toe.

Parochie Kloosterzande
In onze parochie is ook afgelopen oudejaars-
dag de traditionele viering gehouden, die 
speciaal bedoeld was voor de kinderen uit 
onze parochie. De werkgroep gebedsdiensten 
heeft deze viering in samenwerking met de 
werkgroep kindernevendiensten verzorgd. 
De afstemming op de kinderen kreeg vorm 
in een mooi speciaal voor deze gelegenheid 
geschreven oudejaarsvertelling. Het 
parochiekoor verzorgde op passende wijze 
de gezangen en als slot werd er siervuurwerk 
afgestoken, hetgeen voor de kinderen een 
echte topper was. Na afloop was er voor 
iedereen een heerlijke, nog warme, oliebol 
en dat die in de smaak viel spreekt voor zich. 
Al met al  een bijzonder geslaagde viering 
waaraan meer dan vijftig kinderen plezier 
hebben beleefd. Onze dank gaat uit naar alle 
medewerkers voor het in stand houden van 
deze traditie.

SAMENWERKING CLUSTER NOORD



Dankt, dankt u allen God

Ook jonge mensen 
zijn welkom

De regio, vertegenwoordigd in meerdere 
werkvlakken, bidt de voorbede

Namens de caritas wordt een bedrag geschonken 
aan het Bisschop Muskensfonds

Velen maakten gebruik om 
de bisschop te bedanken

De laatste zegenwens van de 
bisschop in onze regio

De kaars van de vrede 
wordt aangeboden
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