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Zr. N. Polet, gsm 06-57825084.

TEn GElEIDE
Mensen wat gaat de tijd toch snel. Alweer 
een jaar voorbij en we staan weer voor 
het feest van Pasen. Pasen het feest van de 
wederopstanding van Jezus, het vernieuwen 
van het vuur, licht en het zegenen van 
het water. Onderstaand gedicht kan zoveel 
zeggen over de laatste dagen van Jezus leven. 
Wat heeft Hij gevoeld? Misschien heeft Hij 
wel eens gedacht: het is mijn Vaders wil, 
maar? Daarom onderstaand gedicht, waarin 
de wanhoop doorklinkt, maar ook het weten 
dat er licht is, wanneer “het licht het graf 
openbreekt”.

De dageraad
Het zwarte zwijgen van het graf
dat mij verduisterde en omgaf
is voor het licht geweken.
De onrust die ’t mij heeft gebracht

het woelen van een lange nacht
zijn aan het licht bezweken.
De radeloze vragen steeds gesteld
de uren stuk voor stuk geteld
zijn van geen nut gebleken.
De plannen en formules uitgedacht
verwijten wensen hard en zacht
het worden loze kreten.
Het duister opgeslokt door ’t licht
onttrok de maten aan ’t gezicht
ik zie het nu verbleken.
Het licht dat graven open breekt
geeft uitzicht en de wereld spreekt
je raakt niet uitgekeken.

Nico Tromp msc 2001

De redactie wenst u allen een Zalig Pasen.

Voor mensen met vragen en twijfels, 
voor mensen op zoek naar vrede wordt 
een vijfdaagse retraite in het spoor van de 
evangelist Marcus gegeven. Wij trekken ons 
terug in stilte van 6 juni om 16.00 uur tot 
11 juni 2010 rond 16.00 uur onder leiding 
van pastor N.J. Polet in Hof Zevenbergen, 
Kasteeldreef 22, B - 2520 Ranst. Het thema 
van deze stille retraite is:
‘Soms twijfel je aan alles, aan het bestaan 
van God, aan de zin van het leven, van 
jouw leven en ontbreekt je elk gevoel van 
eigenwaarde en elk doel. Dan vraagt een 
mens zich af: wat doe ik op deze wereld? Het 
evangelie geeft geen klinkklare antwoorden 
op onze, op mijn vragen, maar het toont 
wel een weg, de weg van Jezus. Die weg 
gingen velen voor ons in meestal moeilijke 
tijden. Zij zochten en ontdekten iets van 
Jezus oorspronkelijkheid. Zij vonden een 
bron en begonnen weer te leven. Zo deden 
ook de leerlingen van Marcus, de christenen 

van Rome die leefden in een wereld vol 
bedreiging en conflicten. Zij ervaarden toen 
dat geloven in Jezus een ultieme bevrijding 
was voor henzelf en voor de mensen van hun 
tijd. Geldt dat ook voor ons en voor onze 
wereld? Aan jou om antwoorden te vinden’.  
 
Wie hierover wil denken en bidden is van 
harte welkom. Er worden 2 inleidingen per 
dag gegeven door pastor Polet. Verder kan 
men meebidden met de zustergemeenschap, 
alleen of met onze groep retraitanten. U bent 
uitgenodigd en van harte welkom.

Wil uw inschrijving melden bij Pastor 
N.J. Polet, Steenpit 12, 4561 CS Hulst 
0114/317438, e-mail: poletnj@zeelandnet.
nl - met vermelding van naam en adres.

De deelnemer betaalt het bedrag van 250 
euro (volledige week - alles inbegrepen) bij 
voorkeur contant in het retraitehuis. 

RETRaITE In sTIlTE

KERKEnDaG BEGInT VoRm TE KRIjGEn
De kerkendag op 25 september 2010 begint langzamerhand vorm te krijgen. Er is een 
optie genomen op het abdijplein en op een tiental historische kerken in de binnenstad 
van Middelburg. Leo Fijen (programmamaker bij de KRO) heeft toegezegd te komen 
spreken bij een van de deelprogramma’s. Er komt een flitsend programma voor jongeren. 
Er is een prachtig kerkendaglied van de hand van Michiel de Zeeuw en Mar van der 
Veer.

Nu iedereen zijn nieuwe agenda voor 2010 in gebruik heeft genomen, hopen we dat 
elke zeeuw 25 september daarin vrij houdt voor deze unieke manifestatie waarin we 
als kerken kunnen laten zien waar ons ‘verlangen en vertrouwen’ op zijn gebaseerd. Op 
de website kunt u volgen hoever het staat met de kerkendag. Het is de bedoeling dat 
er regelmatig columns op zullen verschijnen van de hand van diverse personen. En als 
er nieuws te melden is over het programma komt dat ook op de site. En als u dat nog 
niet hebt gedaan, kunt u zich via de site www.kerkendagzeeland.nl aanmelden voor 
toezending van de digitale nieuwsbrief. 
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“Opstaan, wakker worden, het is tijd!”
“Hoe lang moet dit nog opstaan?”
“Opstaan voor een ouder iemand, is er niet 
meer bij”

Driemaal hetzelfde woord, maar steeds met 
een andere betekenis. Wanneer je de dikke 
van Dale openslaat, vindt je achter het 
woordje “opstaan” een achttal betekenissen 
staan. Ik zou deze stuk voor stuk willen 
bekijken en van kort commentaar voorzien, 
maar dan wel in het licht van Pasen, het feest 
van de opstanding. Waarschijnlijk is het niet 
de bedoeling van de samenstellers geweest, 
maar ik vind het wel aardig dat er precies 
acht omschrijvingen worden gegeven. Niet 
meer en niet minder. Acht is namelijk 
een heilig getal. Het getal van de hemelse 
harmonie en symbool van het volmaakte, 
het eeuwige, van de rust van de eindtijd. 
Christus is verrezen op de achtste dag, de 
dag na de sabbat (zaterdag), daarom vieren 
wij de zondag. Zo is de zondag tegelijk de 
achtste en de eerste dag, gewoon een van de 
dagen van de week, maar ook symbool van 
de nieuwe tijd, van de eeuwigheid.

De eerste betekenis van opstaan is: recht 
staan, rechtstandig zijn, overeind staan. 
Hier moet ik denken aan het feit dat wij 
in de vieringen van het weekend rechtop 
gaan staan om ons geloof te belijden. Ik 
lees er in: Met het hoofd omhoog “staan 
voor je zaak”. Ondanks alles wat er gebeurt, 
overeind blijven en niet bij de pakken neer 
gaan zitten. Is Christus ons daarin niet 
voorgegaan?
De tweede betekenis is: gaan staan, oprijzen.

Dat doe je voor iemand in een volle bus. Dat 
doe je uit eerbied om te luisteren naar Gods 
woord. Je staat als het ware jou plaats af aan 
degene die belangrijker is. Voor hem of haar 
wil je best wat moeite doen. Bij dit opstaan 
buig je nederig en liefdevol je hoofd.

De derde betekenis is: je bed verlaten.
Na de donkerte van de nacht gaan staan voor 
het licht van de nieuwe dag. Je ogen letterlijk 
en figuurlijk opendoen voor de stralen van 
de zon, voor de warmte en de vreugde van 
zoveel nieuwe kansen die je te wachten 
staan. En niet blijven liggen, neerliggen, je 
vastklampen aan alles wat donker, triest en 
uitzichtloos maakt.

De vierde betekenis is: opkomen (het 
opkomen van de zon).
Zelf licht geven, licht brengen, waar 
duisternis is. Zo wordt Christus met Kerstmis 
genoemd “ de onoverwinnelijke zon” en met 
Pasen “ het licht van de wereld”. Dat moet 
ook ons program zijn: lichtbrenger zijn.

De vijfde betekenis is: uit het graf verrijzen; 
uit de dood opstaan.
De Heer is waarlijk opgestaan. Dat is ons 
paasgeloof. Deze dagen laten wij in alle 
toonaarden horen dat niet de dood het 
laatste woord heeft, maar het leven. Dat wij 
verder mogen leven bij God zelf. Christus is 
ons daarin voorgegaan.

De zesde betekenis is: zich verzetten tegen; 
in opstand komen.
Je verzetten tegen de tirannie van de duivel, 
van het kwaad, van alles wat niet goed is en 

opkomen voor de zwakken, de armen, de 
minst bedeelden. Dit vereist dat je je kunt 
inleven in de nood, de ellende en de pijn 
van de ander. Dat is treden in de voetsporen 
van Jezus.

De zevende betekenis is: oprijzen, te 
voorschijn komen; opkomen, zich vertonen.
Het is zoiets doen als wat de profeten hebben 
gedaan. De moed hebben om je te verheffen. 
Uit je eigen veiligheid en geborgenheid naar 
buiten treden en zeggen waar het op staat. 
ook al kan het je je leven kosten, word je 
genageld aan een kruis.

En de achtste betekenis is: iets op staan; 
in het bijzonder (van spijzen) op het vuur 
staan.
Koken, gaar worden, eetbaar, lekker en 
voedzaam zijn. Andere woorden weet ik niet 
zo gauw te bedenken... Of toch? Op het 
vuur staan: Pinksteren. Het vuur van Gods 
geest. Warm worden voor Gods zaak, voor 
Jezus boodschap. 

Zo maar een aantal woorden achter het 
woordje “Opstaan”. U en ik kunnen er 
waarschijnlijk nog veel meer bij bedenken. 
Woorden die misschien nog veel indringender 
zijn. Maar wat we ook bedenken, we zeggen 
nooit genoeg om dat paasmysterie van Gods 
liefde en goedheid, van zijn trouw, zelfs over 
de dood heen, te kunnen vatten. Ik wens u 
een zalig Pasen.

Pastor Joop Reurs, pater marist

oPsTaan - WaT BEDoElT U?

We vieren het feest van Pasen. Nieuw leven 
door de dood heen. We leren het in het 
verhaal van Jezus. We zien het dagelijks in 
de natuur, de dood heeft niet het laatste 
woord. Door dood heen wordt nieuw leven 
zichtbaar. Zo is Pasen: een doorkijk door het 
lijden heen. Een doorbraak, een verlossing 
uit beknellende levenssituaties, benarde 
toestanden, waarin ieder van ons zich wel 
eens bevindt. 
We zien het hier in Christus, die doorging 
tot het einde toe. Die trouw bleef aan zijn 
eigen principes. Trouw ook aan zijn God. 
In het licht van Hem gaan ook wij door 
dood heen naar nieuw leven. In de verhalen 
rondom Jezus Christus zien we de dood 
teniet gaan. Hij wordt overwonnen. Gods 
geest is grenzeloos. In dat Paasgebeuren zien 
we ook onze opdracht. In Gods Geest en 
met Gods Geest zullen wij vrijheid brengen. 
En dat is Pasen. Doorkijk op nieuw leven. 
In gewone taal geschreven is dat: Draag 
zorg voor de schepping. Draag zorg voor 
het leven. Daarop voortbordurend kunnen 
we zeggen: verdeel eerlijk het voedsel, het 

water, de energie, de lucht. Ik zorg ervoor 
zegt God, dat de aarde blijft draaien en de 
zon blijft schijnen. Laat ons voor dit laatste 
maar heel dankbaar zijn. Paastijd, lentetijd, 
schoonmaaktijd, ruimen, dingen weggooien, 
die toch eigenlijk maar ballast zijn. Ook dat 

voelt als een bevrijding. U 
kunt het lezen in het mooie 
gedicht: de rugzak.

J.H.

PasEn, EEn DooRKIjK oP nIEUW lEVEn

De rugzak
Ieder mens draagt in zijn leven 
een onzichtbare rugzak mee.
Bergt daarin zijn vreugde en zorgen, 
verzameling van wel en wee…

Soms is de rugzak zwaar van stenen 
dan weer is hij vederlicht.
Blijft er nog wat ruimte over, maar 
dikwijls kan hij haast niet dicht!

Kijk je in een verloren uurtje 
heel de inhoud eens door. 
Kan er meestal iets verdwijnen 
wat zijn waarde reeds verloor…

En zo ga je door de jaren, 
raapt iets op en gooit iets weg.
Soms gebeurt het vanzelfsprekend 
dan weer na veel overleg…

Langzaam wordt de rugzak leger, 
‘ s levens middag gaat voorbij.
En bij het naderen van de avond 
werpt men een deel der last opzij.

Maar er is nog veel van waarde 
wat men koestert, graag behoudt.
Al schijnen het soms kleinigheden, 
’t zijn herinneringen, meer  dan goud!

Ieder draagt zijn eigen rugzak, 
niemand die hem overneemt. 
En men hoeft ook niet te vrezen 
dat een dief hem ooit ontvreemdt!!

Dichter onbekend
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Het verdriet  

van God

Toen Jezus
aan het kruis
in helse pijn
en wanhoop

uitriep
‘God mijn God

waarom hebt Ge
mij verlaten’

leek God
te zwijgen.

Maar God
kon niet

antwoorden.

God kon
geen woord
uitbrengen.

Hij huilde.

Op de lezing in Kloosterzande van 
Rouwzorg regio 0114 op 9 februari met als 
thema:  Leven met een ‘nooit meer’, waren 
55 mensen aanwezig om te luisteren naar 
Marc van Raemdonck. Hij vertelde vanuit 
zijn eigen rouwervaring over het proces van 
zachtjes afscheid nemen, van de pijn en het 
gemis dat pas later ècht wordt gevoeld en 
dat nooit went in de betekenis van vergeten 
en afsluiten. Nochtans is dit wat men van de 
rouwende verwacht en men staat klaar met 
eigen commentaar. Men verwacht dat je in 
je rouwproces even snel gaat als zij, want de 
dood hoort tegenwoordig niet meer in het 
leven maar staat aan de rand. Dit maakt de 
eenzaamheid soms groter. Leven met nooit 
meer is hem/haar voor altijd bewaren in je 
hart, is vanuit het basisvertrouwen in het 
Leven zelf, geloven dat hij/zij je draagt en 
steunt.  Geloven dat, door weer je leven in 
handen te nemen, je stap voor stap aan de 
toekomst bouwt. Marc ondervindt in zijn 
werk dat dit voor hoogbejaarden moeilijk 
is en vaak wordt onderschat. Leven met een 
‘nooit meer’ is niet blijven hangen in immens 
verdriet maar leven met alle herinneringen 

als stukjes van jezelf. Het is leven met hem/ 
haar voelbaar aanwezig in je hart tegen de 
angst in om te vergeten, zoals het verwoord 
werd in het slotlied: doe wat je altijd deed 
en je zult me voelen, je zult me beleven …  

Op 20 april organiseert Rouwzorg regio 0114 
een filmvoorstelling met bespreking achteraf, 
in WZC Antonius te Kloosterzande om 20 
uur. Het gaat om de film: “Shadowlands”, 
die is gebaseerd op het boek en uit het eigen 
leven van de Engelse schrijver-professor 
C.S. Lewis uit Oxford. De film gaat over 
liefhebben, sterven en verder leven. Op latere 
leeftijd huwt een professor-schrijver met 
een bewonderaarster van zijn werk. Later 
overlijdt de vrouw aan kanker. Het gevecht 
rond liefde, dood, verdriet en zingeving 
van het leven komt hier op een prachtige, 
schroomvolle manier tot leven.
Acteurs: Anthony Hopkins en Debra 
Winger. Het werk is een verfilming van 
Oscarwinnaar Richard Attenborough.

RoUWzoRG REGIo 0114

KOOR
Ik zing in het koor
liedjes van Maria
liedjes van de zon
liedjes van Lourdes
liedjes van Onze Lieve Heer
liedjes van geef me een hand
iedere dinsdag ga ik zingen
ik zing graag bij het koor.

Dit gedicht is van Marietje.
Marietje is een vrouw van middelbare leeftijd 
met een licht verstandelijke beperking. Ze 
woont in een dorpje in Brabant. Marietje 
zingt graag en ze maakt ook gedichten. Ze is 
al een tijdje lid van het kerkkoor. Elke week 
gaat ze samen met Toos, haar koorvriendin 
naar de repetities. Ze verzuimt geen week.
Toos is haar koormaatje geworden. Ze heeft 
gereageerd op een oproep in het parochieblad 
waarin gevraagd werd om een maatje voor 
Marietje. Een voorbeeld uit de praktijk 
hoe mensen mét en zonder verstandelijke 
beperking samen kerk zijn.  Dat is wat het 
project ´Samen Kerk´ voor ogen staat. In 
elke Kerkkoerier zal ik u berichten over het 
project. Deze keer vertel ik u iets over de 
werkgroep ‘Samen kerk’. 

De werkgroep ‘samen kerk’
De werkgroep bestaat uit een 
vertegenwoordiger van de deelnemende 
parochies aan het project. Deze mensen zijn 
voor hun parochie de contactpersonen voor het 
project. Voor de parochie Clinge is Mevrouw 
L. Van Esbroeck de contactvrijwilliger. Dhr. 
J. Smulders is de contactvrijwilliger voor de 

parochie St. Jansteen/Heikant en namens 
de parochie Hulst is Dhr. K. Van Damme 
de vertegenwoordiger in de werkgroep. De 
werkgroep vergadert 1 x per maand. Tot nu 
toe zijn er drie vergaderingen geweest.

Belangrijke schakel
De werkgroepleden vormen een belangrijke 
schakel in de voortgang van het project. 
Zij zorgen ervoor dat het project meer gaat 
leven in de plaatselijke parochies. Ik mag hen 
daarbij ondersteunen. Het kan zijn dat u in 
de toekomst benaderd wordt (of misschien al 
bent) door een van de werkgroepleden met 
de vraag of u als vrijwilliger mee wilt doen 
met het project. Wilt u bijvoorbeeld net 
als Toos een maatje worden voor Marietje 
uit Hulst, Clinge of Sint Jansteen? Of dat 
aan uw werkgroep gevraagd wordt of u 
ruimte wilt maken voor mensen met een 
verstandelijke beperking. Mogen ze met de 
activiteiten van uw werkgroep meedoen? Er 
is meer mogelijk dan u vaak denkt. 

Wennen
Natuurlijk realiseren we ons als werkgroep 
dat het tijd kost om te wennen aan het idee 
dat mensen met een verstandelijke beperking 
erbij horen en net zo belangrijk, erbij willen 
horen. Als projectmedewerker zie ik het 
als een belangrijke opdracht om eraan te 
werken dat de manier waarop we naar 
mensen met een verstandelijke beperking 
kijken en hoe we over ze praten positief 
en respectvol is. Dat we mensen met een 
beperking gaan ontmoeten en herkennen als 
mede-parochianen. Als mens zijn we allen 

verschillend maar als parochiaan delen we in 
het besef dat al onze namen staan geschreven 
in de palm van God’s hand. De naam van 
Marietje net zo goed als de naam van Toos.

logo
Onder dit bericht staat ons logo afgedrukt. 
Het is afgeleid van bestaande pictogrammen 
die gebruikt worden in de communicatie met 
mensen met een verstandelijke beperking. 
Met het logo willen we uitdrukken dat de 
kerk een ontmoetingsplaats is. Er is altijd 
ruimte om aan te schuiven. In de cirkel 
kunnen we elkaar recht in het gezicht zien en 
mag ieder zijn of haar eigen plek innemen. 

Geïnteresseerd?
Wilt u mee doen met het project als 
vrijwilliger? Hebt u vragen n.a.v. wat u 
gelezen hebt. U kunt de genoemde 
contactpersonen daarvoor gerust benaderen. 
U mag ook gerust contact met mij zoeken.
Dat kan via e-mail: samenkerk@ipv-ozvl.nl 
of telefonisch 06-13705134.

samEn KERK mET maRIETjE
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oEcUmEnIschE 
acTIVITEITEn 

KomEnDE 
PERIoDE

Op Palmzondag, ‘s middags om 
15.00 uur wordt er een speciale 
Oecumenische viering gehouden 
in de Sterre van St. Tragel te 
Clinge. Deze viering staat in het 
teken van passie-pasen waarin 
voor wordt gegaan door mw. A. 
Steglich, ds. Overduin en een r.k. 
voorganger. Bewoners, begeleiders, 
familie en parochie/gemeenteleden 
zijn hierbij van harte welkom. 

De 4 mei herdenkingen: al 
sedert vele jaren wordt er zowel 
in Kloosterzande alsook in Hulst 
een interkerkelijke 4 mei viering 
gehouden waarbij we stilstaan 
bij de oorlogsslachtoffers uit 
de 2e W.O., maar evenzeer bij 
alle slachtoffers die in de jaren 
daarna werden uitgezonden tijdens 
vredesmissies.
De herdenking in de Hof te Zande 
Kerk vangt aan om 18.30 uur, 
waarna de stoet zich begeeft naar 
het Hof te Zande plein.
De herdenking in de Basiliek vangt 
aan om 19.00 uur, waarna de 
stoet zich via het stadhuis naar het 
4-mei monument aan de Glacis 
begeeft. In beide vieringen wordt 
o.a. door de kerken medewerking 
verleend. 

Voor verdere informatie over het 
oecumenisch overlegplatform: 
past. werkster mw. Ch. v.d. Walle 
(72 04 91) en ds. P. Overduin (68 
15 52).

Doopdatum tijd en plaats catechese vergaderplaats voorganger
06 juni 14.00 uur Heikant
 15.30 uur Terhole 25 mei pastorie Hulst Chantal van de Walle
13 juni 14.00 uur Hulst 
 15.30 uur Hulst 1  juni pastorie Hulst Ralf Grossert
04 juli 14.00 uur Boschkapelle
 15.30 uur Kloosterzande 22 juni sacristie Kloosterzande Joop Reurs
04 juli 14.00 uur Nieuw-Namen
 15.30 uur St. Jansteen  24 juni pastorie St. Jansteen Steven de Koning
05 sept 14.00 uur Hulst
 15.30 uur Hulst 24 aug pastorie Hulst Joop Reurs
12 sept 14.00 uur Koewacht
 15.30 uur Clinge 31 aug parochiezaal Clinge Ralf Grossert
19 sept 14.00 uur Kloosterzande
 15.30 uur Hengstdijk  07 sept sacristie Kloosterzande Chantal vd Walle
03 okt 14.00 uur Lamswaarde
 15.30 uur Heikant 21 sept pastorie Hulst Steven de Koning
10 okt 14.00 uur Hulst
 15.30 uur Hulst 28 sept pastorie Hulst Ralf Grossert
07 nov 14.00 uur St. Jansteen
 15.30 uur Graauw  26 okt pastorie St. Jansteen Chantal van de Walle
14 nov 14.00 uur Stoppeldijk   
 15.30 uur Kloosterzande 02 nov sacristie Kloosterzande Joop Reurs
21 nov 14.00 uur Hulst
 15.30 uur Hulst 09 nov pastorie Hulst Steven de Koning

DooPRoosTER T/m DEcEmBER 2010

op de fiets door het mooie zeeuws-
Vlaanderen
Afgelopen twee jaar hebben we de Mariaroute 
gefietst. Het eerste jaar gingen we van Hulst 
naar Clinge en Kapellebrug. Het tweede jaar 
was Vogelwaarde, Boschkapelle, Kloosterzande 
en Ossenisse aan de beurt. Beide jaren hadden 
we goed weer en kon er naar harte lust gefietst, 
gebeden en gezongen worden.

Weet u welke kapel we hier hebben afgebeeld?
Veel kapellen zijn bekend, maar naast O.L.V. 
ter Eecken te Kapellebrug zijn er ook kapellen 
in Heikant en Koewacht.
Fietst, bidt en zingt U mee?
Zondag 16 mei van 14.00 – 17.00 uur
Nadere informatie volgt via affiches
Voor de organisatie staan weer:
Pater Reurs en Cecile van Tiggelen.

16 mEI 2010 DERDE maRIaRoUTE

We leven allemaal 

onDer DezelfDe Hemel,

maar Hebben niet 

allemaal DezelfDe 

Horizon.
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Elke maandagavond, behalve als er in de kapel 
van O.L.Vrouw ter Eecken aanbidding of een 
Eucharistieviering is, is er een bijeenkomst 
van de charismatische gebedsgroep om 19.00 
uur in de Brouwerijstraat 25 te St. Jansteen

Elke woensdagavond het hele jaar door:
Eucharistieviering in de Basiliek te Hulst om 
19.00 uur.

Elke donderdagavond het hele jaar door: 
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.

Elke eerste vrijdag van de maand:
Eucharistieviering in de Basiliek te Hulst om 
19.00 uur.

Elke laatste zaterdag van de maand:
Kledinginzameling aan de tuinpoort van de 
pastorie in Hulst van 10.30 uur tot 11.30 
uur.

maaRT 2010

zaterdag 27 maart:
Boekenbeurs in het kader van de vastenactie 
2010 in de Willibrordusbasiliek te Hulst van 
10.00 uur tot 16.00 uur.

zondag 28 maart:
Peuter- en kleuterkerk in de Johannes de 
Doperkerk te St.Jansteen voor alle peuters 
en kleuters uit de hele regio met hun ouders, 
broertjes en zusjes, en ook de opa’s en oma’s 
zijn welkom. De viering begint om 16.00 
uur. 

aPRIl 2010

Voor vieringen in de Goede Week:
zie pagina 7

zaterdag 3 april:
Rozenkransgebed voor de vrede in de kapel 
van O.L.Vrouw ter Eecken te Kapellebrug 
om 14.30 uur.

zaterdag 10 april:
Regionaal overleg van de lectoren met 
het pastoresteam in de pastorie aan de 
Steenstraat in Hulst van 10.00 tot 12.00 uur.

zondag 11 april:
Eerste heilige communieviering in de 
Josephkerk te Nieuw Namen om 11.00 uur.

maandag 12 april:
Eucharistieviering voor de vrede in de kapel 
van O.L.Vrouw ter Eecken te Kapellebrug 
om 19.00 uur.

Vrijdag 16 april:
Een half uur stilte en bezinning rond het 
Heilig Sacrament in de Willibrordusbasiliek 
te Hulst om 19.00 uur.

Vrijdag 16 april:
Vormselviering in de Martinuskerk te 
Kloosterzande om 19.00 uur.

zaterdag 17 april: 
Vormselviering in de Willibrordbasiliek te 
Hulst om 19.00 uur.

zondag 18 april:
Eerste heilige communieviering in de Maria 
Hemelvaartkerk te Graauw om 10.30 uur.

zondag 18 april:
Vormselviering in de Teresia van het kindje 
Jezuskerk te Heikant om 10.30 uur.

Dinsdag 20 april:
Regionale avond Rouwzorg voor alle 
belangstellenden: Filmavond met bespreking 
in het W.Z.C. Antonius te Kloosterzande 
om 20.00 uur. Zie pagina 4.

zondag 25 april:
Eerste heilige communieviering in de Teresia 
van het kindje Jezuskerk te Heikant om 
10.30 uur.

mEI 2010

Elke dinsdagavond in mei (mits goed weer):
Rozenkransgebed m.m.v. het seniorenkoor 
bij het Mariakapelletje op ‘Het Zand’ te 
Koewacht om 19.00 uur. Voor inlichtingen: 
Piet Apers tel.: 0114 – 361253.

zaterdag 1 mei:
Rozenkransgebed voor de vrede in de kapel 
van O.L.Vrouw ter Eecken te Kapellebrug 
om 14.30 uur.

zondag 2 mei:
Eerste heilige communieviering in de 
Johannes de Doperkerk te St.Jansteen om 
10.30 uur.

maandag 3 mei:
Aanbidding in de kapel van O.L.Vrouw ter 
Eecken te Kapellebrug om 19.00 uur.

Dinsdag 4 mei: 
Dodenherdenking: oecumenische diensten 
in de protestanse Hof te Zande kerk te 
Kloosterzande, in de Willibrordusbasiliek 
te Hulst, beide om 19.00 uur en in de 
Philippus en Jacobuskerk te Koewacht om 
19.00 uur.

Dinsdag 11 mei:
Eucharistieviering in de kapel van O.L.Vrouw 
ter Eecken te Kapellebrug om 19.00 uur.

Donderdag 13 mei - hemelvaartsdag:
Eerste heilige communieviering in de 
Martinuskerk te Kloosterzande om 10.30 
uur.

zondag 16 mei:
Eerste heilige communieviering in de 
Henricuskerk te Clinge om 10.30 uur. 

zondag 16 mei:
Meditatieve fietstocht langs Mariakapelletjes 
in onze regio. Zie pagina 5.

Dinsdag 18 mei:
Woord- en communieviering in de kapel 
van O.L.Vrouw ter Eecken te Kapellebrug 
om 19.00 uur.

Vrijdag 21 mei:
Een half uur stilte en bezinning rond het 
Heilig Sacrament in de Willibrordusbasiliek 
te Hulst om 19.00 uur.

Dinsdag 25 mei:
Eucharistieviering in de kapel van O.L.Vrouw 
ter Eecken te Kapellebrug om 19.00 uur.

zondag 30 mei:
Eerste heilige communieviering in de 
Philippus en Jacobuskerk te Koewacht om 
10.30 uur.

jUnI 2010

Dinsdag 1 juni:
Woord- en communieviering in de kapel 
van O.L.Vrouw ter Eecken te Kapellebrug 
om 19.00 uur.

zaterdag 5 juni:
Regionaal overleg van de kosters met het 
pastoresteam in de pastorie aan de Steenstraat 
in Hulst van 10.00 tot 12.00 uur.

zaterdag 5 juni:
Rozenkransgebed voor de vrede in de kapel 
van O.L.Vrouw ter Eecken te Kapellebrug 
om 14.30 uur.

zaterdag 5 juni:
Uitwaaitocht in de Clingse bossen met 
als thema: ‘Gaan-de weg…’ Enkel voor 
de rouwgroepen. Start vanuit Malpertuus 
Clinge om 14.00 uur.

zondag 6 juni:
Eerste heilige communieviering in de 
Willibrordusbasiliek te Hulst om 9.30 uur 
en 11.30 uur.

REGIonalE KERKElIjKE acTIVITEITEn In DE PaRochIEs  
Van oosT-zEEUWs-VlaanDEREn (WijziGinGen voorbeHouDen)
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maandag 7 juni:
Eucharistieviering voor de vrede in de kapel 
van O.L.Vrouw ter Eecken te Kapellebrug 
om 19.00 uur.

Dinsdag 8 juni:
Eucharistieviering in de kapel van O.L.Vrouw 
ter Eecken te Kapellebrug om 19.00 uur.

zondag 13 juni:
Eerste heilige communieviering in de 
Gerardus Majellakerk te Terhole om 10.30 
uur.

zondag 13 juni:
‘Lopend vuurtje’: nakomdag voor alle 
vormelingen van ons bisdom in Roosendaal. 
Een spectaculaire dag vol theater en avontuur.

Dinsdag 15 juni:
Eucharistieviering in de kapel van O.L.Vrouw 
ter Eecken te Kapellebrug om 19.00 uur.

Vrijdag 18 juni:
Een half uur stilte en bezinning rond het 
Heilig Sacrament in de Willibrordusbasiliek 
te Hulst om 19.00 uur.

zondag 20 juni:
Eerste heilige communieviering in de 
Corneliuskerk te Lamswaarde om 10.30 uur.

Dinsdag 22 juni:
Woord- en communieviering in de kapel 
van O.L.Vrouw ter Eecken te Kapellebrug 
om 19.00 uur.

zaterdag 26 juni t/m zondag 27 juni:
Midzomerfeest in Hengstdijk.

zondag 27 juni:
Peuter- en kleuterkerk bij de Mariakapel 
in Clinge voor alle peuters en kleuters uit 
de hele regio met hun ouders, broertjes en 
zusjes, en ook de opa’s en oma’s zijn welkom. 
De bijeenkomst begint om 16.00 uur. 

Dinsdag 29 juni:
Eucharistieviering in de kapel van O.L.Vrouw 
ter Eecken te Kapellebrug om 19.00 uur.

jUlI 2010

In de maand juli is de Catharinakerk 
te Hengstdijk iedere middag open voor 
bezichtiging en tevens is er een expositie.

  Palmzondag Witte donderdag Goede vrijdag Paaswake 1e Pasen 2e Pasen
  27/28 maart 1 april  3 april 4 april 5 april
19.00  Clinge pater Poppe  15.00 kruisweg  10.30 Steven de Koning  
    werkgroep
19.00 H’dijk pater Brand  19.00 regio viering  9.00 Steven de Koning 
    met team
19.00 Hulst Steven de Koning  15.00 kruisweg 21.00 
     Steven de Koning/ 
    werkgroep Chantal vd Walle
19.00 St. Janst Ralf Grossert +  regio viering 15.00 kruisweg 19.00 gezinsviering 11.00 pater Poppe 
  Jo vd Heijden met team werkgroep Ralf Grossert
19.00 S’dijk pater Reurs    10.30 pater Reurs 
9.00 H’kant Ralf Grossert    9.00 pater Reurs
9.00 L’waarde Steven de Koning  15.00 kruisweg  Ralf Grossert 
    werkgroep
9.00 Terhole pater Reurs  15.00 kruisweg  9.30 pater Poppe 
    werkgroep
9.30 Graauw Noëla Polet    Chantal vd Walle 
10.30 B’kapelle pater Poppe  15.00 kruisweg   Jo vd Heijden 
    werkgroep
10.30 Hulst pater Reurs  15.00 kruisweg  Ralf Grossert pater Reurs 
    werkgroep
10.30 K’zande Steven de Koning  15.00 kruisweg 21.00 pater Reurs/ Wim Tobé 
    werkgroep Ralf Grossert
10.30 K’wacht Ralf Grossert   21.00 pater Poppe/ pater Brand 
     Noëla Polet
11.00 N.Namen Noëla Polet    Chantal vd Walle

VIERInGEn In DE GoEDE WEEK
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Bijzondere jubilea
Onze gelukwensen gaan naar enkele bijzondere mensen: Pater Jos 
Pirenne  is sinds 18 maart 2010  65 jaar priester. Hij was jarenlang 
pastor in onze regio. Op 3 juni 2010 is pastor Omer Gielliet 60 
jaar priester. Velen kennen hem van zijn beeldhouwwerken. Beiden 
hebben mooie gedichten geschreven. 

Getrouwd
Enige jaren geleden heeft Koen Jordens als dekenaal coördinator in 
het Dekenaat Zeeland gewerkt. Momenteel werkt Koen als pastor in 
het Catharinaziekenhuis in Eindhoven. Kent u hem nog? Onlangs, 
in februari is Koen in het huwelijksbootje gestapt en woont hij met 
zijn Carolien Schuren in de  Sint Adrianusstraat 27  
5614 EL Eindhoven. Van harte geluk gewenst. 

Kan dat: meer geluk met minder geld?
Open Debat op 14 april 2010 in het Ledeltheater Oostburg. Van 
19.30- 22.15
Interessant voor parochianen en beroepskrachten die op dit gebied 
actief zijn of daar belangstelling voor hebben. 

landelijke kerkenbeurs
Deze vindt plaats op 19 en  20 maart in Utrecht: Voor alle 
Christelijke gezindten, katholiek, protestant. Een ‘vakbeurs’ 
voor iedereen die kerkelijk werk verricht. Ca. 150  bedrijven en 
organisaties presenteren zich. Niet alleen allerlei zaken die nodig 
zijn  in en aan het kerkgebouw, maar ook ondersteunende diensten. 
Verder zijn er organisaties op het gebied van hulpverlening, jeugd 
en vormingswerk, pastoraat, enz. Kijk op www.kerkengemeente.org.

afsluiting hongerdoekententoonstelling
Tot en met 28 maart 2010 zijn nog  in de kerk van Philippine 
21 hongerdoeken te zien. Het zijn prachtige kunstwerken die op 
spirituele wijze ontwikkelingsproblematiek aan de orde stellen. In de 
kerkkoerier van Kerstmis kon u er meer over lezen. Op palmzondag 
28 maart wordt de expo muzikaal afgesloten. Vanaf 14.30u treden 
verschillende koren op, die een speciaal vastenrepertoire zullen 
brengen. De meewerkende koren zijn: Cuyperskoor ( Sas van 
Gent), Parochiekoor Philippine, Jubilate Deo (Axel), PKN koor Sas/
Philippine/Sluiskil en la  Chorale Amicale de Karibu (een Afrikaanse 
muziekgroep uit Antwerpen). U bent van harte welkom.

Parochie Eerste heilige communie naviering
   Tijd volgens reguliere dienst
 
Kloosterzande 13 mei 10.30 uur 27 juni
Lamswaarde 20 juni 10.30 uur 
Terhole 13 juni 10.30 uur  18 juli
St. Jansteen 2 mei 10.30 uur 30 mei te Heikant
Heikant 25 april 10.30 uur 30 mei te Heikant
Koewacht 30 mei 10.30 uur 
Clinge 16 mei 10.30 uur 11 juli te Graauw
Graauw 18 april 10.30 uur 11 juli te Graauw
Hulst 6 juni 9.30 uur en 10.30 uur 4 juli
Nieuw Namen 11 april 10.30 uur 20 juni

PlannInGEn Ehc 2010 Van DE DEElnEmEnDE PaRochIEs

KERKKoERIERTjEs

Het Reynaertcollege is een school op katholieke grondslag 
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

SB26158

 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

SB
26

15
5
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Velen van u kennen de woorden over mijn 
weg naar het priesterschap: “een vroege 
roeping en een laat antwoord.” Het 
antwoord “Ja, hier ben ik!” heb ik op 
23 januari officieel mogen laten horen. 
Die woorden in de Kathedraal van Breda 
tegenover onze bisschop Mgr. Van den 
Hende waren het begin van de ritus rondom 
mijn priesterwijding. Naast de bisschop 
legden vele andere aanwezige priesters mij 
de handen op en volgden ze in een kring (de 
corona) het door de bisschop uitgesproken 
wijdingsgebed.

Het is nu tijd voor een andere leidende zin: 
“Ik antwoord op wat U in mijn hart hebt 
gelegd.” Ook deze zin heeft betrekking op 
wat Gods’ roepstem met mij deed. Meer nog 
merk ik dat deze woorden mij richting geven 
voor de komende tijd. Zij laten me gaan naar 
de stilte, 
om te ontdekken wat God in mijn hart heeft 
gelegd. In de stilte wil ik nagaan wat mijn 
antwoord is aan God - naar het voorbeeld 
van Christus - én aan u over zovele dingen 
die ik dagelijks rondom geloof en leven met 
u tegenkom en mag delen. 

Aan het einde van mijn eerste 
Eucharistieviering in de Basiliek van Hulst op 
zondag 24 januari gebruikte ik de woorden 
“Ik antwoord op wat U in mijn hart hebt 
gelegd“ ook naar u. Mijn antwoord naar u is 
ook een groot woord van dank, voor al wat u 
met mij hebt willen delen, en wat we samen 
hebben meegemaakt in de afgelopen tijd. 
De vieringen in Breda en Hulst heb ik 
ervaren als erg ontroerend, indrukwekkend  
en inspirerend voor de toekomst. Niet alleen 
door de officiële, heilige momenten. Zeker 
ook door het zo gezamenlijk en feestelijk 
vieren en delen. Zo’n 10 jaar geleden 
woonde ik nog als ambtenaar in Den Haag. 
Nu mag ik priester zijn van het bisdom waar 
ik geboren en getogen ben, Breda en de regio 
Oost Zeeuws-Vlaanderen. Ik had het me 
niet kunnen bedenken!
 

Ik wil - ook langs deze weg - u allen 
bedanken: voor de vele, vele gelukwensen, 
mondeling en schriftelijk door brieven, 
kaartjes én tekeningen. Hartelijk dank voor 
uw bijdragen voor het Opleidingsfonds voor 
priesters van het bisdom Breda (opbrengst 
afgerond op Euro 1000,--!) én voor de 
afwerking en inrichting van het Centrum 
voor Roepingenpastoraal in Mbeya-Tanzania. 
Pater Marcel Mangnus ondersteunt dit 
project dat door ouders is opgezet van harte 
en is erg blij met de opbrengst (afgerond zo’n 
Euro 800,--!). Dank ook voor uw grotere 
of kleinere gaven, boeken en attenties, voor 
mij persoonlijk. En dank nogmaals voor 
de prachtige, handgeweven priesterstola die 
ik van het IPV mocht ontvangen en die 
bijzonder goed past bij mijn nieuwe albe. 
Voor dit alles geldt een ‘grand merci!’
De overgang naar de dagelijkse, pastorale 

praktijk is ondertussen doorgegaan. Ik mag 
voorgaan in Eucharistievieringen en naast 
het doopsel en het huwelijk ook bedienaar 
zijn van het sacrament van verzoening en 
bij de ziekenzalving. Ik verheug me in de 
samenwerking in het “kwartet” van het 
pastorale team en de groeiende betrokkenheid 
van velen bij het - kerkelijk - geloofsleven in 
de regio. Misschien komt het omdat ik er 
toch nog maar kort ben, en steeds meer met 
andere ogen leer zien, misschien omdat we 
er meer met elkaar over spreken en delen, 
misschien is het iets wat door de werking 
van de H. Geest al aanwezig was, zeg maar 
‘in de lucht hing’. Zo antwoord niet alleen 
ik, maar wij allen, op wat Hij in mijn en ook 
in úw hart heeft gelegd. Ik wens u gezegende 
Paastijd toe!

Pastor Steven de Koning, pr.

“IK anTWooRD oP WaT U In mIjn haRT hEBT GElEGD”

Foto: J.Wouters, Bisdom Breda

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

SB26156

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

SB
26

15
2
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Gewasbeschermingsmiddelen 
Kunstmest
Zaaizaden 
en Schoonmaakmiddelen

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

SB26161

Sloophandel 3wegen
Oudelandseweg 23 Terneuzen

WWW.SLOOPHANDEL3WEGEN.NL

In- en verkoop gebruikte bouwmaterialen
o.a. balken, timmerhout, deuren, stenen, dakpannen

Tevens verkoop nieuwe rachels, kepers, 
balken, panlatten en plaatmateriaal

SB
26

15
4

Administraties en Belastingzaken

Verzekeringen

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

Telefoon: 0114-682420
SB26163

SB26165

uitvaartverzorging

“Gewoon goed”
Monuta

Rooseveltlaan 6
4536 GZ  Terneuzen

(0115) 61 28 81

Monuta
Oude Stad 23

4501 JA  Oostburg
(0117) 45 23 09

SB
26

15
3

Drukwerk
Van het kleinste naamkaartje 
tot de meest luxe folder

Periodieken
Personeelsbladen, 
verenigingsnieuws enz.

Folderverspreiding
Niet alleen in 
Zeeuwsch-Vlaanderen 
maar ook in de rest 
van Nedeland en België.

Digitaal printen en kopiëren 
voor verenigingen en bedrijven.
Informeer naar onze scherpe prijzen!

Industrieweg 30A, Terneuzen • Postbus 385 4530 AJ  Terneuzen  
Tel. 0115-649800 • Fax 0115-649801

e-mail: redactie@streekbeeld.nl 

doet meer!

SB26168
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IPV oosT zEEUWs VlaanDEREn
Voor de jeugd

maaK zElf jE PalmPasEnsToK

Waar: R.K. kerk te St. Jansteen

Wanneer: zondag 28 maart 2010

Tijd: 16.00 uur tot ca. 17.00 uur

Voor wie: peuters en kleuters, papa’s en mama’s

broertjes en zusjes, opa’s en oma’s uit de gehele regio. 

Wat gaan we doen: naar een verhaal luisteren, 

muziek maken, knutselen, samen iets drinken.

Jullie zijn van harte welkom!

RIjm jE mEE? 

Kies uit deze woordjes: oren, hok, mandje, 
strik, groot, rood, stuk, hazen,

De paashaas heeft het druk, hij maakt 
de eieren niet ….......... .

Er is een paashaasje geboren, het had 
meteen al lange ….......... .

De kip zit op stok, in het 
kippen….......... .

Eieren klein, eieren groot, eieren geel, 
eieren ….......... .

De paashaas heeft voor Jantje een eitje 
in zijn ….......... .

Het paasbrood was heel ….......... .

Oh, wat een schrik, dit ei heeft geen 
….......... .

Pasen is het feest van Jezus. Met Hem 
gaan we op weg. Als we Jezus volgen 
komen we er wel. Nel van Drie schreef 
een aardig gedichtje:  Ik weet iets goeds.

Ik vertel van jou iets goeds, 
doe jij het ook van mij? 
De wereld wordt dan beter 
en alle mensen blij.

Dat wil God zelf ons leren
En Jezus deed het voor.
Toen vroeg hij aan zijn vrienden:
“ Gaan jullie er mee door?” 

We zullen daarom samen, 
gaan doen wat Jezus wou 
en zeggen tegen mensen:
“ Ik weet iets goeds van jou!” hElP PIEP mET hET VInDEn Van DE WEG

Kuikentje Piep wil  uit het ei. Dan is hij vrij en kan hij naar moeder kloek en de andere 
kuikentjes toe. Help jij met het vinden van de weg?

GEDIchTjE.
Haasje Langoor, niet meer zeuren,

haasje Langoor je moet gaan kleuren.

Alle eitjes ’t zijn er veel 

moet je kleuren met je penseel.

Een ei  rood, een ei groen

Alle eitjes moet je doen.

Want ieder kindje uit dit land  

wil een eitje uit je mand. 

uit
ga

ng
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IPV oosT zEEUWs VlaanDEREn
clUsTER nooRD   Kloosterzande/Ossenisse • Lamswaarde • Terhole

Voor de 19e keer een speciale kerstviering 
in de parochiekerk van Kloosterzande. Alle 
ingrediënten voor een sfeervolle viering 
waren aanwezig: een levende kerststal met 
herders, schapen, ezel, engelen, koningen 
en een Maria en Jozef met hun kind. In een 
volle kerk met 540 aanwezigen beleefden 
wij een bijzondere kerstviering. Naast Maria 
en Jozef waren een aantal mensen met een 
verstandelijke beperking, die vanuit alle delen 
van Zeeuws Vlaanderen naar Kloosterzande 
waren gekomen om de geboorte van Jezus 
mee te vieren, onze speciale gasten. Het 
is een “warme” viering geworden met een 

groot gevoel van verbondenheid met elkaar.

Kinderen uit onze parochie hebben op 
een geweldige manier hun best gedaan het 
kerstverhaal in beeld te brengen. Centrale 
middelpunt: de stal met Maria, Jozef en hun 
kindje. De ezel liet zich regelmatig horen 
en bleef zichzelf. De koninklijke harmonie 
zorgde voortreffelijk voor de muzikale 
omlijsting. Al met al een kerstviering waar 
we met veel genoegen en dankbaarheid 
op terug kijken en die alleen mogelijk was 
dankzij de inzet van vele vrijwilligers! Dank 
daarvoor! J.C.

PaRochIE TER DUInEn KloosTERzanDE 
TWEEDE KERsTDaG 2009

VRIjWIllIGERs aan 
DE slaG

Regelmatig zijn ze te vinden in onze 
parochiekerk in Kloosterzande. Op 
maandagmiddag wordt er schoongemaakt 
en gepoetst. En hoe? Een hele groep 
enthousiaste mensen uit onze parochie die 
het belangrijk vinden dat de kerk er altijd 
netjes uitziet. Zomaar een groep die zich 
verbonden voelt met de gemeenschap. In de 
sacristie is de z.g.n. poetsgroep zeer actief. 
Bijgaande foto spreekt voor zich dachten 
wij zo! Ook interesse om te komen helpen? 
Neem eens contact op met mevr. Marie 
Louise Pauwels. 
U bent van harte welkom!  J.C.

Beste medeparochianen,
In de vorige Kerkkoerier hebben wij, als 
cluster, aangegeven hoe belangrijk vrijwilligers 
zijn in onze parochiegemeenschap. Mensen 
die zich als vrijwilliger inzetten, zijn niet 
alleen de pijlers, maar ook de onmisbare 
schakels in de opbouw en het functioneren 
van de talloze activiteiten die nu eenmaal 
hun beslag moeten krijgen. Als kerkbesturen 
van onze cluster hebben wij al een aantal 
jaren geleden de noodzaak van samenwerken 
en elkaar ondersteunen ingezien en 
daadwerkelijk onze krachten gebundeld. 
Dit alles heeft tot nu toe een meerwaarde 
opgeleverd die van onmisbare waarde is 
voor de gehele cluster. Het wordt steeds 
duidelijker dat we elkaar hard nodig hebben 
om het voortbestaan van onze parochies te 
waarborgen. Dat kan alleen als we bereid 
zijn elkaar te vinden, te waarderen en samen 
op te trekken om op verantwoorde wijze de 
geloofsgemeenschappen inhoud en vorm te 
blijven geven. We zijn er van overtuigd dat 
een samenwerking tussen de vrijwilligers 
binnen onze cluster heel goed mogelijk is. 
Wellicht is er voor deze samenwerking nog 
een hoge drempel en weet men niet goed 
waar en hoe te beginnen. Maar het is zeker 

de moeite waard om op positieve wijze elkaar 
de hand te reiken en verder te kijken dan 
onze eigen parochie. Er zijn mogelijkheden 
genoeg om de handen ineen te slaan en .......
waarom zouden wij niet gewoon beginnen? 
Vandaar dat wij u een beetje op weg willen 
helpen. Als startpunt voor samenwerken 
zou het heel goed mogelijk zijn elkaar te 
vinden in de vorm van bundeling binnen 
de cluster van een aantal activiteiten. We 
denken hierbij aan een gezamenlijke Eerste 
H. Communie, zoals dat ook al gebeurt 
met de toediening van het Vormsel. Ook 
themavieringen rond Vastenactie, Pasen, 
Kerst en Carnaval, zouden een optie 
kunnen zijn. Wellicht behoort het elkaar 
ondersteunen van parochiekoren ook tot de 
mogelijkheden. 

De actie Kerkbalans die ieder jaar in 
alle 3 de parochies terugkomt, kan een 
aanknopingspunt worden tot samenwerking. 
Het is misschien een goede zaak hierover eens 
na te denken en binnen uw werkgroep hier 
onderling over te praten. Elk initiatief zullen 
wij van harte toejuichen en ondersteunen.
Doet u mee?

samEnWERKEnDE PaRochIEs TERholE, 
lamsWaaRDE, KloosTERzanDE

PaRochIE h. 
GERaRDUs majElla 

TE TERholE
Pasen 2010
In de tijd van Jezus’ sterven en 
wederopstanding zagen de leerlingen 
de toekomst somber tegemoet. Door er 
samen voor te gaan en vele tegenslagen 
en teleurstellingen te overwinnen is de 
kerk geworden wat het nu is. Vandaag 
de dag gaat het ook nog altijd niet zoals 
we zouden willen. Vroeger kon je je leven 
verliezen als je opkwam voor de leer van 
Jezus. Tegenwoordig keren de mensen 
je de rug toe en denken van alles over 
je. De kerk nu is vooral gebaseerd op de 
gelovigen die ook dikwijls vrijwilliger 
zijn in de parochies. Samen staan ze 
sterk en kunnen bergen werk verzetten. 
Ook al maak je wel eens een fout, samen 
gaan we toch de goede kant op. De 
werkgroepen doen hun best, maar de 
leeftijd gaat omhoog. Daarom vragen wij 
als bestuur, ga bij jezelf te rade, wil ik dat 
ook, vrijwilligerswerk doen en daardoor 
een steentje bijdragen in het gelovig 
samen zijn in parochie, cluster en regio. 
Meld je aan als lid van een werkgroep. 
De jeugd is belangrijk voor de toekomst 
en daarom waarderen wij het zeer dat de 
werkgroep H. Communie, Vormsel en 
gezinsmissen weer een nieuw lid heeft 
mogen begroeten en daardoor positief 
vooruit kan kijken.

Namens het kerkbestuur, Jen Brooijmans.
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BEnoEmInG lID 
KERKBEsTUUR

Door de bisschop van Breda is tot lid van 
ons kerkbestuur benoemd dhr. Willy de 
Bakker. Hij zal de functie van secretaris 
op zich nemen. We feliciteren Willy met 
deze benoeming en wensen hem alle 
succes toe.

Het kerkbestuur.

Het is stil geworden na een jaar vol 
festiviteiten. Toch zit het kerkbestuur, voor 
zover je daar nog van kunt spreken, niet 
stil. Het moge duidelijk zijn. We zoeken 
nieuwe mensen.  Gelukkig heeft één persoon 
te kennen gegeven in het bestuur plaats te 
willen nemen. Wie volgt?. Als Lamswaarde 
mee wil blijven doen, mag het tekort aan 
bestuursleden niet te lang meer duren. 
Samenwerking?  Jawel, maar ook dan zal 
er vanuit Lamswaarde inbreng moeten zijn. 
Het nieuwe kerkbestuur krijgt kans om 
kerkbestuur te zijn; geen nevenfuncties zoals 
hulpkoster, begraafplaatsenbeheerder, lector, 
actie kerkbalans, ledenadministratie etc. De 
huidige leden van het kerkbestuur willen 
vrijwillig voornoemde zaken oppakken. 
Ons kerkgebouw is ook in goede handen. 
De fondsenwervers gaan vol enthousiasme 
door in het opknappen van het monument. 
Als het dan alleen om besturen gaat, 
verantwoording willen nemen; vergaderen 
met Kloosterzande en Terhole, dan moeten 
daar toch mensen voor te vinden zijn!!! Kom 
op, meldt u aan of loop eens mee om te 
kijken of een bestuursfunctie iets voor u is.
De verwarmingsinstallatie van de kerk is 
afgekeurd. Een nieuwe installatie vraagt een 
investering van ± e60.000,--. Dat is geen 
kleinigheid en het komt uiterst ongelegen nu 
we nog te maken hebben  met de financiële 

afwikkeling van de restauratie.
Er zijn twee opties voor een nieuw installatie:
- de huidige installatie vervangen door 

eenzelfde nieuwe, of
- verwarming middels stralingswarmte.
De huidige verwarming vervangen door 
eenzelfde brengt naast aanschafkosten 
ook hoge verbouwingskosten mee van 
het stookhok. Tevens moet de installatie 
vanwege de omvang regelmatig gekeurd 
worden en voldoen aan strenge regelgeving 
en dit brengt ook nog jaarlijks extra kosten 
mee.

Het alternatief is stralingswarmte. Een 
aparte manier van verwarming, maar dit zal 
een zekere vorm van gewenning met zich 
meebrengen. Tevens moeten we er rekening 
mee houden dat het aanbrengen van zo’n 
installatie inbreuk doet aan de infrastructuur 
van het gebouw. Het zicht zal er zeker niet 
mooier op worden. Daar staat wel een 
besparing tegenover van zo’n 95% van het 
gasverbruik van nu en ook de aanschaf valt 
goedkoper uit. De grote vraag blijft: kan en 
mag dit in een rijksmonument?
Hierover zal het kerkbestuur nog goed 
moeten nadenken.

Het boek “Lamswaarde door de jaren heen” 
lijkt een bestseller te worden. De belofte 

was een 140 pagina’s tellend boek, maar 
door de enorme hoeveelheid materiaal uit 
onverwachte hoek, zal het boek worden 
uitgebreid tot 200 pagina’s. Nog voor het 
boek bij de drukker lag, was een herziening 
nodig met tevens een grotere oplage, vanwege 
de enorme vraag naar het boek. Het gevolg 
is wel dat er nog boeken te bestellen zijn. 
Het boek uitgeven in februari, zoals beloofd, 
is wegens deze ontwikkelingen niet gelukt. 
Wij vragen hiervoor uw begrip. U kunt 
nu het boek verwachten rond Pinksteren. 
Te zijner tijd zult u hierover nader worden 
geïnformeerd.

De fondsenwerfgroep

lamsWaaRDE

IPV oosT zEEUWs VlaanDEREn
clUsTER WEsT Boschkapelle • Hengstdijk • Stoppeldijk

uit de brief 
van br. Gust Dobbelaar

Ik ben Br. Gust Dobbelaar, een oudere broer 
van Mgr. Leo Dobbelaar en Broeder van De 
La Salle, een onderwijscongregatie. Zelf was ik 
veertig jaar werkzaam in katholieke technische 
en middelbare scholen in het Zuiden van 
Kameroen, dat gelegen is in Midden Afrika, 
en ben nu alweer acht jaar terug in Nederland.             
Bij het overlijden van onze broer hebben we 
een stichting opgericht. om zo, wat hij daar 
gerealiseerd heeft en begonnen was te blijven 
steunen. We waren er als familie en dorpsgenoten 
nauw bij betrokken en enkelen van ons zijn ter 
plaatse geweest. We hebben gezien hoe betrokken 
hij was, hoe hij met de mensen omging en welke 
stimulans van hem uitging om mensen op weg te 
zetten. Buiten zijn pastorale activiteiten heeft hij 
heel wat infrastructuur weten op te bouwen om 
het leven van mensen te verbeteren. We zouden 
graag zien dat zijn werk voortgezet wordt en in 
stand wordt gehouden.
Hartelijke groeten. 

PS Voor meer informatie verwijzen we u naar 
de folders achter in de parochiekerken van 
Boschkapelle

EVEn VooRsTEllEn
Mijn naam is Miek Weemaes - Schelfhout.
Geboren in Hengstdijk en heb hier 
bijna mijn hele leven gewoond. Ik ben 
getrouwd en heb 2 kinderen, een zoon en 
een dochter.
Samen met mijn man runnen we ons 
bedrijf in propaan- en gasinstallaties. 
Verder werk ik nog in de zorg.

Sinds oktober 2009 ben ik lid van de 
personele unie namens Hengstdijk en 
vervul de taak van secretaresse. Ik voel mij 
bij de kerk betrokken en wil mij hier ook 
voor inspannen. Ongeveer 13 jaar ben ik 
lector in Hengstdijk. Samenwerking is in 
deze tijd heel belangrijk om de parochie 
leefbaar te houden. De personele unie van 
Stoppeldijk, Boschkapelle en Hengstdijk 
heeft al flink aan de weg getimmerd. Dit 
heb ik in de korte periode dat ik in het 
bestuur ben gemerkt. Ik wil mij dan ook 
inzetten om hieraan verder te bouwen.

Groeten, Miek Weemaes

In mEmoRIam
Op dinsdag 5 januari j.l. is Ber van 
Damme overleden. Ber was reeds 
geruime tijd ziek. Diverse malen is hij 
er door zijn enorme wilskracht boven 
op gekomen, zodat hij toch weer even 
van het leven kon genieten. Maar op 
het laatst ging het niet meer, moe en 
uitgestreden is hij heengegaan.
Ber was 17 jaar geleden een van de 
medeoprichters van het midzomerfeest, 
we moesten toen geld bij elkaar krijgen 
voor de restauratie van onze kerk. 
Al die jaren was hij zeer actief als lid 
van onze organisatie en bovendien was 
hij een van onze hoofdsponsors. Het 
behoud van ons kerkgebouw was voor 
hem tot op het laatst een prioriteit. Op 
zaterdag 9 januari hebben we afscheid 
van hem genomen en op ons kerkhof 
begraven. 
We zijn dankbaar voor wat hij voor ons 
heeft betekend en we wensen Lucy en 
verdere familie heel veel sterkte toe. 

Kerkbestuur - Stichting Behoud 
Catharinakerk - Midzomercomité
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Eind vorig jaar hebben Wies Mattens-v.
Damme en Ivonne Valent-v.Damme te 
kennen gegeven, dat ze wilden stoppen 
met het verzorgen van de bloemversiering 
in de kerk. Wies is bij Pastoor Vermeulen 
begonnen met het bloemschikken in de kerk 
samen met Maria Janssen-de Guytenaer. 
Daarna heeft ze geruime tijd de bloemen 
verzorgd met Oda Everaert-de Waal. De 
laatste ruim 12 jaar heeft ze samen met haar 
zus Ivonne Valent-v. Damme met plezier 
iedere vrijdag de bloemen verzorgd.

Op het kerkhof werden door Richard 
Mattens verschillende soorten bloemen 
gezaaid, waar ze de hele zomer van konden 
plukken. Alleen op speciale feestdagen zoals 
Pasen, Pinksteren en Kerstmis 
werd er naar de bloemist gegaan 
en ook natuurlijk als er Eerste 
Communie en het Vormsel 
werd gevierd in onze kerk.

Wies en Richard gingen 
meestal vrijdagmorgen naar 
het kerkhof om de bloemen 
’s-middags samen met Ivonne 
te schikken in de kerk. Rond 
de Kerst is het de meest drukke 
tijd, daar eind november de 
adventskrans gemaakt moet 
worden. Hiervoor werd meestal 

het snoeisel gebruikt van sparren. Daarna 
werd de kerststal gezet. De kerststal werd 
door de mannen opgebouwd maar de 
beelden werden met de daarvoor bestemde 
kleding door de vrouwen opgetuigd. Ook 
Piet de Rooij die jarenlang voor de kerststal 
heeft gezorgd,  stopt hier nu mee.

De parochie Boschkapelle is hen hiervoor 
zeer dankbaar. We zijn blij, dat Ria Dobbelaar 
dit werk van hen over wil nemen en zijn nog 
op zoek naar iemand, die haar daarbij wil 
helpen.

Kerkbestuur Parochie Boschkapelle. 

Op de foto: Wies, Piet en Ivonne

RUIm 40 jaaR BloEmschIKKEn mEDEDElInGEn 
Van DE PERsonElE 

UnIE Van DE 
PaRochIEs 

BoschKaPEllE, 
sToPPElDIjK En 

hEnGsTDIjK

Al een aantal jaren bent U gewoon dat er 
bij de Kerkkoerier nog een extra inlegvel 
zit met mededelingen m.b.t. de parochies 
Boschkapelle, Stoppeldijk en Hengstdijk. 
Dit is vanaf 2010 teruggebracht tot 1x 
per jaar, aan het eind van het jaar.

jubileum 150 jaar parochie stoppeldijk
De opening van dit jubileumjaar zal 
plaatsvinden op 1e Paasdag tijdens de 
viering. Deze begint om 10.30u. In 
verband hiermee is deze dag géén viering 
in Boschkapelle. 2e Paasdag is er op 
Boschkapelle een viering om 10.30u

Zaterdag 12 juni is er in de kerk 
op Stoppeldijk om 20.00u een 
benefietconcert m.m.v. Matthieu van 
Belle, Jaap Kooi en het JoRo Choir. 
Hierdoor is er deze dag geen dienst.
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SB26162

SB26090

Uitvaartverzorging de Ridder bv
in samenwerking met c. meijs

een verzorgde uitvaart 
in vertrouwde handen

kantoor:
Hulsterseweg 15, 4571 RH Axel  Schuttershof 14, 4561 CM Hulst
tel: 0115 565100 tel: 0114 313227
e-mail: aderidder@zeelandnet.nl e-mail: clmmeijs@zeelandnet.nl

uitvaartcentrum Hughersluys 22, Terneuzen
mortuarium Westsingel 3a, Axel

SB26164

Wat je ook zoekt, je vindt het bij Morres Wonen. 25.000 m2 

inspiratie om plezierig te wonen. Zeven dagen per week open. 

Meer weten? Kijk op morres.com.

Ieder zijn woonplezier

Hulst (Zeeuws Vlaanderen) . Industrieterrein Tol-Morres . Industrieweg 2
4561 GH Hulst . Tel.: 0114 - 388 388 . Mail: info@morres.nl 
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Hulst (Zeeuws Vlaanderen) . Industrieterrein Tol-Morres . Industrieweg 2
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Wat je ook zoekt, 
je vindt het bij 
Morres Wonen. 
25.000 m2 
inspiratie om 
plezierig te 
wonen. Zeven 
dagen per week 
open. 

Meer weten? 
Kijk op 
morres.com.
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Amerikaweg 5
4561 PB Hulst

Tel. 0114-370137
Fax 0114-370138

SB26166

SB26167

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

Vloerbedekking - Vinyl - Laminaat 
Zonwering - Vouw/paneelgordijnen

Vitrages
Senior ledikanten en bankstellen

Voor persoonlijk advies gaat u naar:

SB
26

17
4
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IPV oosT zEEUWs VlaanDEREn
clUsTER zUID Heikant • Koewacht • St. Jansteen

Deken Paul Verbeek 
spreekt met de jongeren 

Bitter en zoet van de 
maaltijd zijn symbool 
voor het hele leven 

Vasten, uitleg over 
de kracht van de 
hongerdoeken

Aandacht voor de rijke 
symboliek van het vuur

Levend water – de bron 
van leven

Kennismaken met de 
schatkamer van de kerk

Maria Moeder van Jezus, 
Koningin van de vrede

Lucht, Gods adem – 
wierook als gave van dank 
door de mens

Bewogen verteller bij 
aarde en verdeling van de 
goederen

De verhalen die Jezus 
vertelde en zijn manier 
van doen, schudden 
mensen wakker.

Op 21 november 2009 hielden wij ons jaarlijks 
terugkerende St. Ceciliafeest. Deze feestavond 
wordt altijd rond 22 november, de naamdag van 
St. Cecilia, georganiseerd. Cecilia kwam volgens 
de legende uit een voorname Romeinse familie 
en werd op zeer jonge leeftijd gedwongen te 
huwen met iemand uit een eveneens Romeinse 
adellijke familie. Ze vond troost in de muziek 
en stierf de marteldood omstreeks het jaar 230. 
Later werd Cecilia de patrones van de muziek, 
instrumentmakers en zangers. 

Na een goede maaltijd hebben wij onze jubilerende 
leden in het zonnetje gezet. Deze avond viel de eer 
te beurt aan de volgende dames; Adriënne van de 
Berghe, Ria van Daele en Dineke Gijsel zijn 40 
jaar lid van het koor. Eugenie de Smet en Marja 
Smet zijn 35 jaar lid en Edith Matthijs 30 jaar. Zij 
ontvingen de bijbehorende oorkondes en ook een 
prachtig boeket bloemen. Ook Gerarda Baert en 
Aimé de Baets, onze organist, mochten bloemen 
ontvangen voor hun inzet in het afgelopen jaar. 
Na deze ceremonie hebben we nog een paar 

quizzen gedaan en nog wat gezongen.

Kortom een zeer gezellige avond.

Peter Freijzer

fEEsT Van hET GEmEnGD KooR sT. cEcIlIa mEDEDElInG
In onze Kerkkoerier eind 

vorig jaar heeft u een  

artikeltje kunnen lezen 

over het 65 jarig bestaan 

van het St. Gregoriuskoor 

in St. Jansteen. Er is toen 

gedacht nog uitgebreid terug 

te komen op dit koor met 

de geschiedenis en andere 

wetenswaardigheden. Omdat 

BN/DE STEM heel uitvoerig 

de feestelijke activiteiten voor 

het voetlicht heeft gebracht is 

het overbodig dit nu nog eens 

over te doen. 

Woensdag 10 februari was de basiliek van 
Hulst de hele dag gereserveerd voor de 
jongeren uit groep acht. In het kader van de 
voorbereiding op het vormsel was er een werk- 
en ontmoetingsdag voor vormelingen: de 
Circle of Life. Een rondgang door de basiliek  
leidde langs tien plaatsen, waar gewerkt werd 
rond uiterlijke tekenen en symbolen, die 
binnen de gemeenschap een hulpmiddel zijn 
bij het meewerken aan de boodschap van 
Jezus. Ongeveer honderdtachtig jongeren 
en minstens veertig volwassenen uit de hele 

regio Oost Zeeuws Vlaanderen waren er bij 
betrokken. Als op een doordeweekse dag 
zoveel mensen samenkomen in de basiliek 
om daar een bijzonder stukje kerk in praktijk 
te brengen en te beleven is dat een groots 
moment voor de gemeenschap. De jongeren 
waren bereid om mee te doen, te bidden en 
te denken. Ook al konden niet al hun vragen 
beantwoord worden, ze bleven tot het laatste 
moment geïnteresseerd. Veel taken werden 
gedragen door betrokken volwassenen, 
pastors, leerkrachten, ouders, grootouders en 

vrijwilligers. Zij zetten zich in als  chauffeur 
of begeleider van een groep, als bewogen 
verteller bij een stand, veegden sneeuw, 
verzorgden koffie of limonade, werkten mee 
aan de voorbereiding of waren algemeen 
betrokken. We kijken dankbaar terug op een 
geslaagd feest.

Bijgaande fotoreeks geeft een goed beeld van 
het geheel.

Omer Calle.

cIRclE of lIfE - fEEsT Van DE onTmoETInG
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Het kindjewiegen op 24 december 2009 om 16.00 uur 
in de kerk van Koewacht was ook dit jaar weer een 
succes. Na het welkomstwoord hebben de kinderen 
van het kinderkoor “Goed Gestemd” uit Koewacht 
het kerstverhaal voorgelezen en voorgedragen aan de 
aanwezigen in de kerk. Alles werd opgeluisterd met 
live-muziek. De instrumenten werden door de kinderen 
zelf bespeeld. De koorleden waren allen in kerstsfeer 
verkleed. De rol van het kindje Jezus werd vertolkt door 
Max Hamelink. Alle kinderen die in de kerk aanwezig 
waren, werden bij het kerstverhaal betrokken door het 
laten branden van een kaarsje in de donkere tijd voor 
Kerstmis. De viering werd afgesloten met een gedicht en 
dankwoord. Daarna was er voor alle aanwezigen warme 
chocolademelk met een kerstkransje. Het kindjewiegen 
werd druk bezocht, ook door mensen van buiten de 
parochie Koewacht. De reacties waren zeer positief.

Met dank aan de werkgroep Kindje wiegen

Traditiegetrouw is op 7 januari onze 
nieuwjaarsreceptie weer gehouden. Dit 
is hoofdzakelijk een bijeenkomst voor de 
vrijwilligers van onze parochie. Ondanks 
de gladheid waren er toch nog zo’n 60 
mensen aanwezig. De nieuwjaarsreceptie is 
een mooie gelegenheid om de vrijwilligers te 
bedanken voor het vele onmisbare werk dat 
zij voor de kerk doen. Deze keer werd ook 
dhr. Joop Lijbaart door pater Reurs speciaal 
in het zonnetje gezet voor de jaren dat hij 
als vicevoorzitter van ons parochiebestuur 
zijn beste beentje heeft voorgezet. Joop is 
opgevolgd door Jo Smet. Terwijl de foto’s, die 
het afgelopen jaar van allerlei gelegenheden 
zijn gemaakt, continu vertoond werden en 
er wat lekkers genuttigd werd, kon er ook 
nog heel wat afgebabbeld worden, tenminste 
nadat het muziekgroepje het zwijgen was 
opgelegd. Het belangrijkste van deze avond 
is dat de mensen contacten kunnen maken 
en houden en zo hoort dat ook. 

Van de gelegenheid werd ook gebruik 
gemaakt om ons vrijwilligersbestand op 

de computer bij 
te werken; door 
een storing was een 
deel kwijtgeraakt. 
Om dat zo goed 
mogelijk te kunnen 
doen is het belang-
rijk dat wijzigingen 
worden doorgegeven. 
Daarom worden de 
coördinatoren van de 
vrijwilligersgroepen 
vriendelijk verzocht 
alle wijzigingen in 
hun groep aan het 
secretariaat of iemand 
van het kerkbestuur 
door te geven. We willen graag de samenstelling 
van de groepen hebben en per persoon 
de voornaam, achternaam, volledig adres, 
telefoonnummer, geboortedatum (om de 
leeftijdsopbouw van ons vrijwilligersbestand 
te kunnen rapporteren), sinds wanneer 
iemand vrijwilliger is en zo mogelijk het 
e-mailadres. Het is voor het bestuur dan 

veel makkelijker alle vrijwilligers te bereiken, 
zodat de coördinatoren dat niet allemaal zelf 
moeten doen. De nieuwjaarsreceptie, al met 
al een heel gezellige traditie die we zeker in 
stand moeten houden.

George van der Sijpt, secretaris

nIEUWjaaRsREcEPTIE KERKBEsTUUR

KInDjE WIEGEn KoEWachT

Hamelink & Menue & Van Hoye

Adminis t ra t ieve Dienstver leners

       • Financiële administratie
    • Salarisadministratie
    • Fiscale Zaken
    • Bedrijfsadvisering

Persoonlijk - Professioneel - Prijsbewust

Hamelink & Menue & Van Hoye
Moersluisstraat 6, 4561 HE  Hulst, T: +31 (0)114/690367

E: georges.vanhoye@hmgroep.nl • U: www.hmgroep - www.vanhoye.eu

SB26157

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

SB26160
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IPV oosT zEEUWs VlaanDEREn
clUsTER mIDDEn Hulst

“AHOY”....... “AHOY” schalde het 
menigmaal luid door de straten van Hulst 
in de week na de vrijwilligersavond van 
zaterdag 16 januari 2010. Het tweetal Anja 
Vermast en Vera Caluy, in de wandelgangen 
al het AVE-duo genoemd, hadden met de 
andere leden van de vrijwilligerswerkgroep  
Nelly Janssen, Ria Everaert en Jo Otjes 
een act bedacht. Iedereen kreeg een rol/pet 
toebedeeld tijdens een droomreis op een 
cruiseboot. Petje af voor onze Captain Joop 
Reurs, Stuurman Jaap Klok, Machinist Jan 
Boonman en Animeermeisje Nelly Janssen 
die telkens in hun eentje met een uithaal-
AHOY de zaal van De Lieve moesten vullen. 
De circa honderd matrozen met pet en 
toeristen zonder pet konden gelukkig steun 
bij elkaar zoeken.

De sprankelende energie tijdens de act was 
wellicht het gevolg van de viering vooraf 
om 19 uur in de basiliek. Pater Joop Reurs 
gaf hartverwarmend alle vrijwilligers vele 
complimenten voor hun inzet in de parochie 
met het motto: gezellig en vakkundig. De 
energetische Willibrorduskoek, het recept 
hiervan staat op onze website www.ipv-ozvl.
nl parochie Hulst bij algemene informatie, 
gebakken en geschonken door Anny van 

Puyenvelde, ging er bij de koffie en het 
welkomstwoord in als koek. Heel jammer 
dat een groot aantal vrijwilligers wegens 
ziekte of andere bezigheden niet aanwezig 
konden zijn.

De toost op het nieuwe jaar was een mooie 
gelegenheid enkele hoogtepunten van het 
afgelopen jaar en de plannen voor 2010 kort 
aan te stippen. De nieuwe samenstelling van 
het parochiebestuur H.Willibrordus vindt u 
elders in de Kerkkoerier. Ook langs deze weg 
wensen wij Tersy Maes van harte beterschap 
en danken haar oprecht voor haar jarenlange 
inzet als secretaris van het bestuur. Haar 
opvolgster Marjo van den Boomen vervult 
haar nieuwe vrijwilligerswerk als secretaris al 
met verve, dank en veel succes.

Om kwart over elf, hee........ nu al, mocht 
Fonny Vermandel afsluiten met het lied: 
we gaan nog niet naar huis, en zo is het 
maar net, als het bere-gezellig is. Een 
enthousiaste vrijwilliger gaf het zo weer: 
Jan, de vrijwilligersavond, ...........het was 
een topper.

Jan Rubbens 
Vice-voorzitter

VRIjWIllIGERsaVonD: EEn ToPPER

Welkom op de Pastorie,  
steenstraat 22, hulst. 
Voor velen een vertrouwd adres, voor anderen 
één van de vele huizen in de Steenstraat in 
Hulst. De betekenis van het woord “Pastorie” 
volgens het woordenboek, is: ambtswoning 
voor een predikant of pastoor. Anno 
2010 is deze omschrijving voor heel veel 
pastorieën niet meer in overeenstemming 
met de realiteit. Veel pastorieën zijn van 
een gebouw met een volledige woonfunctie 
veranderd in een gebouw dat geheel of 
gedeeltelijk is ingericht op een werk- en 
vergaderfunctie voor de parochie. Ook de 
pastorie in de Steenstraat in Hulst kent 
meerdere functies; naast gedeeltelijke 
bewoning vinden er tal van activiteiten 
plaats, zoals: secretariaatswerkzaamheden 
voor de parochie en de Inter Parochiële 
Vereniging, vergaderingen van besturen en 
werkgroepen, enz. enz. Ook kunt u iedere 
maandag, dinsdag, woensdag en donderdag 
voormiddag,tussen 09.30 uur en 11.30 uur, 
op de pastorie terecht met uw vragen en 
wensen; de mensen van het secretariaat zijn 
u dan graag van dienst. 

Gelukkig weten heel veel mensen de weg 
naar de pastorie nu reeds te vinden! Het 
parochiebestuur, gesteund door de werkgroep 
vrijwilligersbeleid, wil meer nog dan tot op 
heden gebruikelijk is, de pastorie tot een 
gastvrij centrum van de parochie maken. 
Om dit te realiseren, wordt u, naast de 
gebruikelijke ontvangst tijdens de genoemde 
kantooruren op maandag, dinsdag en 
woensdag,
Vanaf april 2010 iedere donderdagmorgen 
tussen 10.00 uur en 11.30 uur de 
gelegenheid geboden om ‘op de koffie te 
gaan’ op de pastorie. 

Uw bezoek hoeft geen bijzondere reden te 
hebben, u kunt gewoon gezellig aanschuiven 
voor een kopje koffie en een praatje maken 
met de gastvrouw en andere aanwezigen. Het 
kan ook zijn dat u voor bepaalde wensen, 
vragen of wat dan ook, contact wenst met 
een pastor of een bestuurslid. Regelmatig 
zal er een pastor of bestuurslid aanwezig 
zijn om u, als u dat wenst, persoonlijk te 
woord te staan. Als deze niet aanwezig 
is/zijn, kunt u de gastvrouw vragen om 

uw verzoek voor persoonlijk contact met 
een pastor of parochiebestuurder aan de 
betreffende pastor of bestuurder kenbaar te 
maken, zodat uw verzoek in behandeling 
kan worden genomen. 
Kortom: u bent welkom! Welkom als gast om 
zo maar een kopje koffie te komen drinken, 
welkom voor een gezellig babbeltje, welkom 
ook als u een vraag, verzoek of probleem wilt 
voorleggen; de pastorie opent haar deuren 
voor u en de gastvrouw ontvangt u graag! 

Als u bij het lezen van dit artikeltje denkt: 
‘leuk idee’, dan nodigen wij u van harte uit!

Parochiebestuur van de H. Willibrordus te 
Hulst

Wij zijn nog op zoek naar versterking van 
de ontvangstgroep; als u denkt ‘ik zou ook 
best gastvrouw of gastheer (op vrijwillige 
basis) willen zijn’, neemt u dan contact op 
met het bestuur van de parochie van de H. 
Willibrordus, Steenstraat 22, 4561 AS Hulst 
(tel. 0114-312130)

oP DE KoffIE…

EEn BEETjE 
afschEID

November 1995 wordt ik benaderd 
door de werkgroep “kindje wiegen” of 
we samen met onze zoon Jochem mee 
willen doen als Jozef, Maria en kindje 
Jezus in het kerstspel voor kinderen 
door kinderen. Naderhand krijg ik de 
uitnodiging om naar de evaluatie te 
komen. Van het een komt het ander en 
na elf jaar actief lid van deze groep te zijn 
geweest, slaat na de evaluatie van 2007 
de twijfel van het blijven deelnemen een 
beetje toe en begint het idee te rijpen er 
na de evaluatie van 2008 mee te stoppen. 
Een beetje afscheid is in gang gezet 
en de werkgroep wordt uitgebreid met 
twee enthousiaste leden. Langs deze weg 
wil ik u allen die het werk zo leuk en 
gewaardeerd hebben gemaakt hartelijk 
bedanken voor de afgelopen tijd. De 
werkgroep wil ik veel plezier en succes 
toewensen voor de toekomst en u zult 
mij allen nog zien, want zoals ik al zei: 
“het is een beetje afscheid”. Mijn ander 
vrijwilligerswerk loopt gewoon door.

Hartelijke groeten Anja Vermast
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IPV oosT zEEUWs VlaanDEREn
clUsTER oosT  Clinge • Graauw • Nieuw-Namen

Franciscus de Vos, geboren in Clinge op 30 
september 1923, groeide in datzelfde dorp op 
tot een vrolijke knaap. Vrolijk én muzikaal 
want samen met enkele gezinsleden maakte 
hij deel uit van een orkest waarvan hijzelf de 
zanger was.

Toen echter in 1940 de oorlog uitbrak, 
kwam aan deze mooie tijd plots een einde. 
Franciscus werd samen met zoveel anderen 
ingezet tot het bewaken van onze dijken 
tegen de Duitsers.  In 1943, ondertussen 
had hij zich reeds verloofd, werd hij 
tewerkgesteld in Babelberg (D). Toen hij 
en zijn makkers vanuit Perkpolder met de 

boot vertrokken zag het er zwart van het 
volk; familieleden, vrienden en bekenden 
kwamen van ‘hun mannen’ afscheid nemen. 
Zes weken na aankomst; nl. op 13 augustus 
1943, sloeg voor Franciscus het noodlot 
toe. Kwam het door een ongeluk op zijn 
werk of is er iets anders gebeurd ??? Een 
vraag waarop de familie nooit een duidelijk 
antwoord zou krijgen. Hier in Clinge wisten 
de nabestaanden niets van dit vreselijk 
drama. De persoon die hen moest inlichten 
nam nooit contact op met de familie. In 
het verre Duitsland dacht men dat zij geen 
belangstelling meer voor hun zoon en broer 
hadden. En zo gebeurde het dat Franciscus 
in Duitsland begraven werd zonder 
aanwezigheid van zijn geliefden. Lange tijd 
nadien kreeg de familie het tragische nieuws 
wel te horen. De persoon die hen dit vertelde 
wilde van deze kwestie een zaak maken, 
maar de familie wilde het liever laten rusten. 
Zo werd in 1946 Franciscus in Duitsland 
opgegraven en in een zinken kist naar zijn 
geboortedorp teruggebracht. Daar werd hij 
in het ‘lijkhuisje’ 2 weken opgebaard om 
nadien op het kerkhof in Clinge herbegraven 
te worden. 
De Nederlandse regering betaalde 
grafrechten voor 25 jaar. Nadien moest de 
familie zelf voor verlenging zorgen. In het 
gezin de Vos werd afgesproken samen voor 
het graf van hun Franciscus te zorgen tot het 
laatste gezinslid zou komen te sterven. Mevr. 
S. Claessens-de Vos, dochter van een broer 
van Franciscus, had op het sterfbed van haar 
vader beloofd om het ministerie van defensie 
in te lichten wanneer dit zover zou zijn, want 

die hadden tegen de familie uitdrukkelijk 
gezegd dat het graf niet geruimd mocht 
worden. Zij heeft die belofte gehouden; toen 
haar tante, laatstovergebleven zus, erg begon 
te sukkelen en dus niet meer in staat was 
het graf te onderhouden en ook nog eens 
de grafrechten verliepen, kwam zij in actie. 
Na enig zoekwerk kwam zij terecht bij de 
‘Oorlogsgravenstichting’ in Den Haag. Deze 
stelde de familie voor de stoffelijke resten te 
herbegraven op het ereveld van de stichting 
te Loenen (gemeente Apeldoorn). De familie 
stemde hiermee in en de kerkhofbeheerder 
van het kerkhof werd op de hoogte gebracht. 
Nadat ook die akkoord was werd afgesproken 
dat in overleg met hem de technische dienst 
van de stichting de werkzaamheden zou 
uitvoeren nadat enig voorbereidend werk 
door de grafdelver van het Clingse kerkhof 
was uitgevoerd. Zo krijgt deze jonge man, 
die net geen 20 jaar werd, een rustplaats 
voor eeuwig!

Annemie de Loos-Brijs (met dank aan mevr. 
S. Claessens-de Vos die voor de nodige 
informatie zorgde).

caRITasInsTEllInG 
nIEUW namEn

Op de vergadering van 10 februari 2010 
van de Caritasinstelling van de parochie 
St. Joseph per 1 maart benoemd tot 
penningmeester dhr. E. Weemaes, na 
eervol ontslag van dhr. E. Burm, die deze 
functie 35 jaar heeft vervuld.

ooRloGsslachToffER KRIjGT laaTsTE RUsTPlaaTs In loEnEn

Dhr. G.Schillemans is al bijna 15 jaar actief 
geweest als distributeur van het parochieblad 
(Basiliekkroniek, Zuidkrant, Kerkkoerier). 
Guust verdeelde in totaal 660 exemplaren voor 
8 wijken.  Hij bezorgde zelf in 2 wijken 
telkens 80 en 90 exemplaren. Tevens was hij 
vrijwilliger in de werkgroep Kerkbalans. Mevr. 
E. Schillemans is vrijwilliger voor de Vastenactie. 
Een delegatie van de werkgroep distributeurs 
Kerkkoerier en het parochiebestuur Jo Otjes, 
Nelly Janssen-De Kooning en ondergetekende 
togen op 20 februari j.l.naar de Marijkestraat 
in Hulst. Elvira ontving ons gastvrij met een 
kop koffie. Er ontspon zich een gesprek alsof 
wij elkaar al jaren kenden. En eigenlijk was 
dat ook zo, via gemeenschappelijke kennissen 
en overeenkomstige interesses. Na de koffie 
werd een toost uitgebracht als dank voor hun 
vele vrijwilligerswerk voor de parochie in de 
afgelopen jaren. Jo en Nelly hadden voor 
een bloemetje en een enveloppe met inhoud 

gezorgd en ik mocht dit overhandigen. Guust 
en Elvira vonden dit helemaal niet nodig, maar 
wij, die in de meerderheid waren, vonden dat 
wel. Jo schoot een foto en wij schoten in de 
lach.
Guust en Elvira, hardstikke bedankt, ook voor 
de gezellige ochtend.
Jan Rubbens, Vice-voorzitter

oP DE KoffIE BIj DhR. En mEVR. schIllEmans



De PrieSterWijDinG in breDa

Hartelijk gefeliciteerd en veel succes gewenst als pastor in de regio Hulst!
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