
Kerkkoerier
9e jaargang
nr. 2 - maart 2011

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

Vieringen goede week

Sneeuwklokjes 
luiden de lente in



2 - Kerkkoerier

colofon
Redactie
mevr. J. Hamelinck, 
mevr. L. Verboven-Gielen,  
mevr. V. Verdurmen-Serrarens,  
dhr. F. van Swaal, 
mevr. N. Janssen-de Kooning

Foto voorkant: J. Klok

Druk: Partout BV, Terneuzen
Tel. 0115-649800

Kopij binnen 2011
Zomer: woensdag 11 mei
Herfst: woensdag 7 september
Kerst: woensdag 2 november

Kopij voor het volgende nummer  
inleveren bij kerkkoerier@ipv-ozvl.nl  
of redactieadres: Steenstraat 22, 4561 AS  
Hulst
De redactie heeft het recht artikelen te 
corrigeren en/of in te korten. De redactie 
is niet aansprakelijk voor de inhoud van de 
ingezonden kopij.

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

Bereikbaarheid van het Pastoresteam
Mw. Ch. v.d. Walle, teamleider 
pastoraal werkster, (eerstaanspreekbare pastor 
voor Boschkapelle, Hengstdijk, Stoppeldijk, 
Notendijk 45, 4583 SV Terhole.
Tel. 0114-720491 / 06-51138721
e-mail: chvdwalle@zeelandnet.nl
Bijz. aandachtsveld: Eerste Communie,
huwelijksvoorbereiding

J. Reurs, pater, marist,
eindverantwoordelijke pastor.
(eerstaanspreekbare pastor voor Heikant, 
Koewacht, St. Jansteen en Hulst)
Zandstraat 10, bus 4, 4561 SC Hulst.
Tel. 0114-373144 / 06-10711191
e-mail: joop.reurs@zeelandnet.nl
Bijz. aandachtsveld: vorming en toerusting, 
liturgie; vormsel (deels)

P.J. van Winden, pater, sma 
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e-mail: ralf.grossert@zeelandnet.nl

W. Poppe, pater, marist, 
Zandstraat 10, bus 6, 4561 SC Hulst.
Tel. 0114-373146 / 06-19848410
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TEn GElEIDE
Vasten is genezen van overdaad en de 
onstilbare honger naar steeds meer. Stoppen 
met genoeglijk navelstaren en denken in 
termen van koopkracht.
Maar vasten is niet alleen leren leven met 
minder; het is ook leren leven en genieten 
van méér, meer vrijheid, samen met anderen.
Hoe vrij voelt het niet als we ons los maken 
van de drang naar bezit, drukke agenda’s, 

dwingende gewoontes.
En hoe bevrijdend is het als anderen, mede 
door onze steun, zich kunnen ontworstelen 
aan honger, onderdrukking en onrecht.
Vasten is grenzen stellen aan je eigen genoeg 
en ervaren wat de kracht van delen is.

(Vrij naar kapelkrant Gemert)

Hoe dor ook nu nog alles is,
de lente zal toch eens gaan komen;
je voelt aan het grote gemis
en ziet het aan de zwarte bomen.

Er is geen dood zonder herleven,
geen hunkering die enkel wacht;
want alles is met al verweven:
het voorjaar met de winternacht.

Maar eerst moet er nog stilte zijn,
verbeiden van wat zich zal tonen
en soms doet dat verlangen pijn –
we schromen daarin lang te wonen;

De bomen zijn al aan ’t herleven,
dus wat geduld, wat meer dan even.

Adeleyd 2011

GEDulD

In VoGElVluchT
Als deze uitgave van de kerkkoerier bij u in 
de brievenbus valt zijn we kort voor Pasen. 
De week van hoop en verwachting. Maar 
eerst hebben we 40 dagen stil gestaan bij het 
zoeken naar God en onszelf: de vastentijd. 
Tegenwoordig zien we een stijging in 
mogelijkheden die mensen zoeken om aan 
deze vastentijd invulling te geven.
De tijd van strenge ontzegging hebben we 
niet meer maar toch proberen we ook in 
deze tijd een mogelijkheid te vinden om 
eens stil te staan bij datgene wat we tot ons 
nemen.
Zo zijn er mensen die in deze dagen zichzelf 
het een en ander ontzeggen: minder snoepen, 
minder/niet drinken, bewuster eten, geen 
TV door de week. En zo zijn er nog vele 
andere mogelijkheden op te noemen. Velen 
doen dat in alle bescheidenheid om stil tot 
inkeer te komen en de blik te richten op 
de toekomst : Pasen. Het feest van licht en 
leven.

Zo is in onze regio ook de blik gericht op de 
toekomst. Reeds lange tijd zijn de parochies 
bezig om in kaart te brengen waar hun 
krachten en sterktepunten liggen. Maar ook 
de zwakke punten en dus de zorgpunten 
in een parochie. Dat er in vele parochies 
een terugloop te zien is in deelname aan 
de kerkelijk activiteiten dat is wel duidelijk 
maar aan de andere kant gebeuren er ook 
nog heel veel zaken in de parochies. Het is 
goed om naar die dingen te kijken die nog 
wel gebeuren. En het is nog veel beter om 
te kijken of er een nieuwe impuls of nieuwe 
activiteiten ontwikkelt kunnen worden die 
andere generaties anno 2011 aanspreekt. 
Hier ligt een grote uitdaging. Afbreken gaat 
heel geleidelijk en soms zie je het te laat. 
Daarom is er op initiatief van het bisdom 

aan de regio de opdracht gegeven om ook te 
kijken naar nieuwe kansen. Mogelijkheden 
in bijvoorbeeld samenwerken. Krachten 
bundelen maar wel uitgaan van de krachten 
en mensen die reeds hun schouders onder 
het kerkenwerk zetten. Samen met alle 
parochies wordt hier over nagedacht. En dus 
wordt er ook gekeken naar de organisatie en 
structuur van de kerk in onze regio.

Hiervoor zijn we als eerste aanzet op 31 
januari 2011 naar Breda gegaan en hebben 
met de bisschop en betrokkenen hierover 
van gedachte gewisseld. Dit gesprek was een 
uitwisseling van standpunten, gedachten en 
(on)mogelijkheden. Er volgt nog een vervolg- 
gesprek.

Van belang is wel dat we steeds voor 
ogen houden: hoe houden we de kerk/
geloofsgemeenschap in de parochies levend. 
Het gaat er immers om dat we ons geloof 
kunnen en willen beleven op vele manieren. 
Oude en nieuwe wegen zullen hiervoor 
begaanbaar moeten worden gemaakt. 
Hier ligt een grote uitdaging en ook zorg. 
Zorg om dit zorgvuldig te doen. Uitdaging 
om nieuwe kansen en wegen te vinden.

Pasen : nieuw leven, nieuw licht. 

Moge ook in onze parochie het nieuwe 
Licht gaan en blijven schijnen. Dat we God 
op onze weg weten, maar dat we God ook 
mogen ontmoeten in de vele mensen die met 
ons mee denken en werken.

Zalig Pasen

Chantal van de Walle
Teamleider pastoraal team OZVL.
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Op een regenachtige zaterdag, de dertiende 
november, kwamen drieëntwintig 
enthousiaste zangers en zangeressen uit 
Zeeland samen in de Eligiuskerk te Oostburg 
voor de veertiende editie van de studiedag 
Contactdag Zeeland. Deze keer met als 
thema “Qui bene cantat, bis orat”.  Voor hen 
die geen Latijn spreken: “wie goed zingt, bidt 
dubbel”. En er werd wat gezongen. 
Tijdens het eerste onderdeel “samen warm 
zingen” werden, zoals de titel al doet 
vermoeden, de stemmen warm gezongen.
Anton de Kort, u wellicht bekend van 
de Cantorij der Basiliek en de Zeeuwse 
Muziekschool uit Hulst,  wees de aanwezigen 
op zanghouding, ademhaling (zingen van 
uit het middenrif!), vormen van klinkers, 
mondstand….. (weet u het weer!). 
Na het opwarmen van de stem met het 
zingen van toonladders gingen we over 
tot een quodlibet (= na de middeleeuwen 
gebruikt als term voor potpourri’s, medleys en 

andere vormen van muzikale improvisatie).  
Aan de hand van twee liederen (Uit uw 
hemel zonder grenzen en Wie schön leuchtet 
der Morgenstern) werd er een nieuw werk 
aangereikt dat tijdens de Kerstperiode 
gezongen kan worden. 

Vervolgens gingen de deelnemers aan de 
slag tijdens de centrale werkwinkel.  Onder 
leiding van Ignace Thevelein (kerkmusicus 
in het Bisdom Brugge) en Marcel Mangnus 
(eerste organist van de H. Willibrordbasiliek 
te Hulst) konden we proeven van enkele 
zettingen van bekende liederen die 
opgenomen zijn in het Geestelijk Liedboek 
van de Lage Landen.  Tot ieders spijt zijn 
daar verschillende liederen in opgenomen 
die in Nederland op de index geplaatst 
zijn. Vanuit de Vlaamse kerkprovincie 
wordt er echter niet ingegaan op de lijst die 
door twee personen opgesteld wordt. Daar 
worden die liederen nog steeds gezongen, 

zo ook tijdens deze studiedag. 
Daarnaast werden ook enkele 
liederen gezongen uit het 
nieuw uitgekomen bundeltje 
Zing Alleluia. Hierin staan 
liederen voor kinderen van 
de basisschool, echter ook te 
gebruiken door andere koren 
dan kinderkoren. 

Zoals gezegd waren de liederen 
tijdens de werkwinkel enkele 
proevertjes met vierstemmige 
zettingen. In de tussentijd was 

het al bijna half één en begonnen bij de 
meesten de maag te knorren, tijd voor de 
lunch. Na het eten konden geïnteresseerden 
een kijkje nemen in de boekenstand die 
Ignace vanuit Brugge had meegenomen. 
Verschillende boeken veranderden ook van 
eigenaar, zodat velen met nieuw materiaal 
naar huis gingen. Vier organisten gingen 
met Marcel Mangnus aan de slag op het 
Schumacherorgel. De overigen stortten 
zich enthousiast op de liederen voor de 
afsluitende viering. Alle liederen kwamen uit 
“Officium”. De bundel die samengesteld is 
voor de vespervieringen die enkele keren per 
jaar gehouden worden door het kathedrale 
koor onder leiding van Ignace Thevelein in 
de Kathedraal van Brugge. 
Na de thee/koffiepauze werd de dag besloten 
met een ingetogen en inspirerende vesper-
viering.

Om kwart over drie gingen de deelnemers. 
Met de gedachte, wie goed zingt, bidt dubbel, 
was de algemeen gehoorde opmerking dat 
het een prachtige en leerrijke dag was. En 
zoals altijd hadden de thuisblijvers ongelijk. 
Ieder jaar worden er in het programma van 
de Contactdag andere dingen behandeld 
en aangeboden. En ja, tips en trucs bij 
stemvorming zijn ieder jaar het zelfde, maar 
het is en blijft nodig om daar steeds weer 
aandacht aan te besteden. Want we weten 
allemaal hoe het moet, maar we vergeten het 
toch zo vlug.

R. van Quekelberge

conTacTDaG kooRkRInG zEElanD

DE kRuIswEG
De ons bekende kruisweg, gewoonlijk aanwezig 
in kerken en kapellen, bestaat uit veertien 
staties. Het woord ‘statie’ (statio, station) is 
afkomstig uit het Latijn en betekent ‘stilstaan’. 
Hij werd en wordt dan ook gaande afgelegd 
om bij iedere statie stil te staan. De basis is 
de historische en eigenlijke kruisweg die Jezus 
te Jeruzalem ging vanaf het paleis van Pilatus 
waar hij veroordeeld, naar de Calvarieberg of 
Golgotha waar hij gekruisigd werd.

Na de vierde eeuw, toen 
de christenen vrijheid van 
godsdienst hadden gekregen, 
ontstonden er bedevaarten 
naar het Heilig Land en 
met name naar Jeruzalem. 
Bijzondere belangstelling had 
de basiliek van het heilig graf 
die onder keizer Constantijn 
de Grote (gest. 327) op de 
Calvarieberg was gebouwd. 
Pelgrims bezochten en 
volgden ook de vermoedelijke 
lijdensweg die Jezus was 
gegaan. In de 13e eeuw 
kregen de Franciscanen het 

beheer (custodia) over de heilige plaatsen 
in Palestina. Ze hadden een grote devotie 
voor de lijdende Christus en nodigden de 
pelgrims uit zijn lijdensweg te volgen. Deze 
weg kreeg vanaf 1250 de naam en heet nog 
steeds ‘Via Dolorosa’ (smartelijke weg) en 
had in volgende eeuwen acht staties, die met 
inschriften of kapellen werden aangegeven. 
Via een ingewikkelde geschiedenis is het 
aantal tenslotte op veertien gekomen.

Onder invloed van de Franciscanen en 
pelgrims uit het Heilig Land werden er 
vooral vanaf ongeveer 1700 in Europa de ons 
bekende kruiswegen in kerken en kapellen 
aangebracht. Eerst waren dit uitzonderingen 
zoals in het Achterhoekse Aalten. Hier 
bevond zich de oudste bewaarde kruisweg 
uit Nederland van rond 1530. Het was een 
reliëf op een buitenmuur van de Helenakerk, 
thans in het museum Catharijneconvent te 

Utrecht. Pas in 1741 heeft paus 
Benedictus IV de kruisweg voor 
alle kerken verplicht gesteld, ook 
in de vorm van houten kruisjes. 
De Franciscaan Leonardo a 
Porto Mauritio liet in 1759 een 
kruisweg in het Colosseum te 
Rome oprichten. Daar doet de 
paus tegenwoordig met veel 
gelovigen de kruisweg op Goede 
Vrijdag, meestal de enige dag 
waarop dit ook in katholieke 
kerken gebeurt.

Toon Brekelmans, Kerkhistoricus
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Op pelgrimstocht gaan is iets dat ons als 
gelovigen in het bloed zit, immers onze hele 
levensweg is eigenlijk een pelgrimstocht. Samen 
onderweg zijn naar plaatsen waar we ons geloof 
mogen versterken in vriendschap en geloof dat 
is altijd de onderliggende gedachte als we op 
pelgrimstocht gaan.
Dit jaar organiseert ons bisdom twee 
pelgrimstochten: in augustus 2011 gaan 
jongeren (16-30 jaar) op bedevaart naar de 
Wereldjongerendagen in Madrid. Later in het 
jaar, in de herfstvakantie van 2011, vindt de 
bisdombedevaart naar Padua en Assisi plaats. 
De bisdombedevaart naar Padua en Assisi is 
een vervolg op de succesvolle bedevaart naar 
Lourdes in 2009. De WJD vinden elke drie 
jaar plaats. De vorige keer (2008) waren de 
WJD in Sydney.
Aan beide bedevaarten liggen de woorden van 
Christus ten grondslag: “Dit is mijn gebod, 
dat gij elkaar liefhebt, zoals Ik u heb liefgehad. 
Geen groter liefde kan iemand hebben dan 
deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. 
Gij zijt mijn vrienden, als gij doet wat Ik u 
gebied” (Joh. 15, 12-14).
Zelf zal ik als pastor van de IPV Oost Zeeuws 
Vlaanderen meegaan naar Madrid voor de 
Wereldjongerendagen en ik hoop van harte 
dat ook uit onze regio vele jongeren mee 
zullen gaan op deze onvergetelijke tocht.  In 
de afgelopen jaren ben ik zelf diverse malen 
meegegaan als deelnemer en ook als priester 
naar de WJD, ik kijk daar met vreugde op 
terug en er zijn bij die reizen vriendschappen 
gesloten voor het leven. Je hoeft zeker niet 
elke week naar de kerk te gaan om met deze 

reis mee te gaan, het staat open voor alle 
jongeren die tot de Katholieke kerk behoren. 
Het is dus eens een andere manier van je grote 
vakantie invullen, internationale ontmoeting 
en vriendschap. Dus: Vamos a Madrid – ga 
mee naar de WJD!
Vamos a Madrid 2011 is... ontmoeting en 
bezinning, geloof en verdieping, cultuur en 
natuur, muziek en dans, ontspanning en 
inspanning, laagdrempelig, verrassend en 
sfeervol, kortom een feest om mee te maken! 
De vraag die ik je dus als jongere nu stel is: 
Heb jij al plannen voor de zomer? Wat dacht je 
van een reis naar Madrid in Spanje? Je zou niet 

de enige zijn, want vanuit de hele wereld reizen 
zo’n miljoen jongeren af naar Madrid om deel 
te nemen aan de Wereldjongerendagen (WJD). 
Ga je mee?
Vanuit Nederland worden verschillende reizen 
naar de Wereldjongerendagen georganiseerd. 
Het is het grootste internationale jongeren-
evenement ter wereld. ‘Wereldjongerendagen’ 
staat voor een week lang nieuwe vrienden ont-
moeten, lol maken, afzien, eucharistie vieren, 
multiculti socializen… een indrukwekkende 
ervaring die je nooit zult vergeten.
Drie ochtenden lang is er in Madrid een 
Nederlandstalig programma met swingende 
muziek, gezelligheid, catechese en een mis. In 
de middagen en avonden neem je deel aan het 
jongerenfestival in de stad, met muziek, theater, 
discussie en nog veel meer. De week wordt 
afgesloten met een grote avondwake onder 
de sterrenhemel, en een indrukwekkende 
slotviering met de paus.
Het thema van deze WJD-editie is ‘Geworteld 
en opgebouwd in Jezus Christus, standvastig 
in het geloof.’ Een stevig thema, waarvan je 
misschien niet zo in één keer begrijpt wat het 
precies inhoudt, maar wat de moeite waard 
is om te ontdekken. Wie naar de WJD gaat, 

maakt een reis in het geloof. Je ontmoet Jezus! 
In de Eucharistievieringen, in gesprekken met 
je reisgenoten, in je eigen hart. Ga je dit avon-
tuur aan?
Paus Benedictus XVI schreef jongeren vanwege 
de Wereldjongerendagen 2011 (WJD) een 
brief. Hierin schrijft de paus over het WJD-
thema ‘Geworteld en opgebouwd in Jezus 
Christus, standvastig in het geloof’. Voor de 
bisdomreis naar de WJD werd dit thema 
vertaald naar vriendschap met Christus.

‘Jezus zien’
Vriend(in) van Christus zijn, betekent serieus 
nemen wat Hij heeft gezegd en heeft gedaan. 
Het betekent in gesprek gaan met Jezus Christus 
en Hem navolgen. In zijn brief aan de jongeren 
zegt de paus dat hij weet dat ze misschien graag, 
net als de apostel Thomas, Jezus echt zouden 
willen kunnen zien (Johannes 20, 24-29). “Wij 
willen ook graag Jezus kunnen zien, met Hem 
praten en, zelfs nog sterker, zijn aanwezigheid 
voelen,” schrijft de paus. “Voor veel mensen 
tegenwoordig is het moeilijk geworden om tot 
Jezus te komen.” Maar we kunnen  tastbaar 
contact met Jezus hebben, met name in de 
sacramenten, zegt hij, en: “Herken en dien Jezus 
in arme mensen, in zieken, in onze broeders en 
zusters met problemen en hen die hulp nodig 
hebben. Ga een persoonlijke dialoog aan met 
Jezus Christus en onderhoudt die in geloof. Leer 
Hem beter kennen door de evangeliën te lezen 
en de Catechismus van de Katholieke Kerk. 
Praat met Hem in gebed en stel je vertrouwen op 
Hem. Hij zal nooit dat vertrouwen beschamen!”
Pater P. van Winden

hET BIsDom BREDa oRGanIsEERT In 2011 TwEE BEDEVaaRTEn:  
GaaT u mEE?

wERElDJonGEREnDaGEn maDRID
7-22 augustus 2011 wJD Thema - 
“Vriendschap met christus”.
7 augustus Vertrek vanuit het bisdom. 
Eucharistieviering onderweg in Metz.
Daarna vertrek naar Taizé.
8 t/m 9 augustus: Programma in Taizé.
10 augustus: Via de bedevaartplaats 
Rocamadour naar Lourdes. Eucharistieviering 
en lichtprocessie.
11 augustus: Vertrek naar Ponferrada 
(gastbisdom Astorga) voor de ‘days of the 
diocese’.
12 t/m 15 augustus: Days of the diocese in 
het gastbisdom Astorga.
15 augustus: Vertrek naar Madrid.

16 augustus: Openingsviering in Madrid en 
internationaal jongerenfestival.
17 augustus: Ochtendprogramma van de 
Nederlandse bisdommen (catechese).
Middag en avond internationaal 
jongerenfestival.
18 augustus: Ochtendprogramma van de 
Nederlandse bisdommen (catechese).
Middag welkom paus Benedictus XVI. 
Avond internationaal jongerenfestival.
19 augustus: Ochtendprogramma van de 
Nederlandse bisdommen (catechese).
Middag en avond kruisweg en internationaal 
jongerenfestival.
20 augustus: Naar het vliegveld voor de 

slotbijeenkomst met naar verwachting 
twee miljoen jongeren. Wake met de paus. 
Overnachting op het vliegveld.
21 augustus: Eucharistieviering op het 
vliegveld. Aanvang terugreis.
22 augustus: Aankomst thuis.
Kosten: e800,-
Aanmelden vóór: 15 april 2011
Reisinformatie:
Pelikaan reizen
www.groepsreisopmaat.nl/wjd2011

Informatie en contact:
Bisdom van Breda (T 076 5223444,
E wjd@bisdombreda.nl) *
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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

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
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VAN DAMME C.S.
GERECHTSDEURWAARDERS 

•	 incasso
•	 huur-	en	pachtzaken
•	 juridische	dienstverlening
•	 constateringen
•	 bedrijfsadvisering

kantoor:	axelsestraat	 12	 •	 4537	aj	 terneuzen	 •	 pb	 94	 •	 4530	ab	terneuzen  •  t:	0115-613651
e:	 deurwaarders@vandamme-holland.nl •	 i:	 www.vandamme-holland.nl  •  f:	0115-694811

SB29416

Bij Monuta in Terneuzen en Oostburg zijn we er als u ons nodig heeft.

Bel 0115 - 61 28 81 
Monuta
Rooseveltlaan 6, Terneuzen

www.monuta.nl

Ik heb geen 
uitvaartverzekering.
Wie verzorgt mijn uitvaart?
Ook als u niet of ergens anders verzekerd bent, regelen wij uw uitvaart zoals u 
dat wilt. 

Bel 0117 - 45 23 09 
Monuta
Oudestad 23, Oostburg
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EVEn TERuGBlIkkEn mET RouwzoRG REGIo 0114
Met een goed gevoel kijken we terug op :
- ons 10 jarig bestaan met 145 aanwezigen
- de interessante lezing op 25 januari Nieuwe 
Visie op rouw met Johan Maes  (85 pers.)
- drie intense rouwgroepen (20 pers.) : een 
namiddag-, een avondgroep en een groep 
voor ouders van een overleden kind
- een boeiende cursus positief denken voor 
rouwenden (9 pers.) door Maggie Sandkuyl
Er volgen nog twee nazorgactiviteiten in 
maart en mei – enkel voor wie de rouwgroepen 
hebben gevolgd: een interactieve lezing en de 
uitwaaitocht.

Verslag van de boeiende lezing op 25 januari 
in Kloosterzande door Johan Maes
Johan Maes (rouw- en psychotherapeut) is 
een bekend schrijver over de nieuwe visie op 
rouw en hij geeft opleidingen in België en 
Nederland.
De nieuwe visie op rouw vertrekt vanuit een 
andere benadering van rouw.
Vroeger ging men uit van een deficit benader-
ing: vanuit een tekort en de focus lag op 
herstel. De rouwende was het slachtoffer, had 
een probleem en dat moest opgelost worden! 
Men richtte zich op symptomen en klachten 
en het doel was ‘verwerken’ dus het eindpunt 
van rouw.  Men sprak toen ook van ‘loslaten’.

De nieuwe visie is ontwikkelingsgericht: de 
focus ligt op de gezonde krachten mobiliseren 
om zich aan te passen en de verlieservaringen 
te integreren in het leven (want ze maken er 
een wezenlijk deel van uit) om zo je identiteit 
terug te vinden. 
Het is een combinatie van kwetsbaarheid en 
kracht. 
Het is een proces zonder eindpunt dat 
doorheen het leven loopt en dus nooit ‘af ’ is.
De rouwende wordt gezien als de regisseur 
van zijn eigen leven ! Het is te vergelijken 
met roeien met twee riemen.
Om niet in een rondje te varen, heb je ze 
allebei nodig : de realiteit van het verlies en 
de realiteit van het herstel !  
Er zijn twee dimensies : hechting en stress ; 
twee strategieën : confrontatie met het verlies 
en het vermijden ervan ; positief en negatief.
Gezond rouwen is dus het heen en weer 
bewegen hiertussen vanuit vertrouwen, 
vanuit veerkracht. 
En dan zien we hierin ook het verschil tussen 
mannen en vrouwen! Johan noemt het de 
schoonheid van het verschil: de combinatie 
van hart en hoofd; het intuïtieve en het 
instructieve. Als man of als vrouw zet je jouw 
sterkste kant in op moeilijke momenten / je 
voorkeursgedrag en dan zien we dat mannen 

actie nodig hebben om stress te neutraliseren 
en vrouwen willen communiceren.  Om het 
eenvoudiger te zeggen: vrouwen ‘klagen’/
praten en mannen ‘vluchten’/doen.
Omdat we eigenlijk beide strategieën 
nodig hebben, kunnen we veel leren van 
elkaar.  Tegenwoordig is in de zorg echter de 
vrouwelijke rouw norm geworden. 
De wisselwerking bij emoties, denken en 
handelen is ook belangrijk op momenten dat 
we ervaren dat ons lichaam rouwt! 
Johan Maes wees nogmaals op het gevaar 
van ‘rouwsluiers’: overtuigingen, stadia en 
‘gevaarlijke’ woorden als: verwerken, een 
plaatsje geven, loslaten.
Rouwen is een uniek proces waarbij de 
rouwende zélf aan het stuur zit maar in 
relatie  met anderen want rouwen is de 
kostprijs van je hechten!
Een veilige hechting leidt tot copingsstra-
tegieën d.w.z. iemand die veilig gehecht is, 
ontwikkelt veerkracht: vertrouwen in zich-
zelf en in anderen.
Het doel van rouwen is betekenis geven 
aan het verlies en het inschrijven  in je 
levensverhaal, zich verbinden en zich 
verbonden voelen.

(verslag door het rouwzorgteam)

ImPREssIE Van DEElnEmERs 
lEzInG Johan maEs

Johan Maes heeft dinsdag 25 januari j.l. een 
lezing gehouden in het Curamus WZC te 
Kloosterzande.
Hij is rouw- en psychotherapeut, geeft 
opleidingen aan rouwtherapeuten en  
–begeleiders, is bekend schrijver over rouw 
en de Nieuwe Visie op rouw.

Hij eindigde met een gedichtje:
Ik had drie beestjes,
Drie beestjes van steen
Een vogeltje
Een veulentje
Een varkentje. 

Ze zijn gevallen.
Ze braken stuk.
Ik heb ze gelijmd.
’t Is bijna gelukt.

Ik heb drie beestjes.
Drie beestjes van steen.
Een volentje.
Een veukentje.
Een vargeltje.

De aandacht in de lezing betrof  vooral het 
verschil in rouwen tussen man en vrouw.  
Hij noemde het “De schoonheid van het 
verschil”. Omdat er zoveel manieren zijn hoe 
je met verdriet om kunt gaan.

Vaak is het zo dat de man zijn rouw verwerkt 
in zijn werkzaamheden. Als ik maar druk 
bezig ben, dan hoef ik niet zo over het 
verlies na te denken en kan ik het beter 
aan. Maar de vrouw is anders, zij is meer 
emotioneel en wil over het gemis van ouder, 
partner of kind praten. Zo ontstaan er ook 
vaak moeilijkheden in het huwelijksleven 
van man en vrouw. Ze begrijpen niet dat 
iedereen zijn manier van rouwen heeft. De 
man vlucht ogenschijnlijk uit de situatie 
en de vrouw verwijt hem dat hij er nooit is 
om over het verlies te praten. Begrijpen hoe 
de ander omgaat met verdriet is ook niet 
eenvoudig. Je denkt het wel te weten, maar 
pas als je daadwerkelijk begrip tóónt kan er 
een groei zijn naar elkaar toe. 
We praten ook over het verlies “verwerken”. 
Is verwerken wel het juiste woord? Het is 
werken aan een nieuw levenssituatie. We 
proberen er mee te leven en dat is heel wat 
anders. Rouw is een levenslang proces van 
zoeken naar de betekenis van het leven. 
Vrouwen uiten hun verdriet gemakkelijk 
door er over te praten. En al pratend wordt 
het hen duidelijker en zien ze hun nieuwe 
levenssituatie. De man vlucht in zijn werk, 
of lijkt het maar zo?  Het zit als een knoop 
in zijn maag, die hij maar niet kwijt kan. 
Een oplossing: hulp zoeken in de vorm van 
een hulpverlener en als dat nog een beetje 

moeilijk is, misschien bij een goede vriend 
of collega.

Rouwen is proberen weer waarde te geven 
aan het leven. Brokstukken van het leven 
kun je bijeenrapen, aan elkaar plakken. 
Het zal nooit meer worden zoals het was, 
wel anders. Kijk maar naar bovenstaand 
gedichtje.
“Het leven heeft betekenis door er zelf 
betekenis aan te geven.”

lVG/Jh
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BIsDomBEDEVaaRT 
PaDua En assIsI

22-29 oktober 2011 ‘Wat wilt Gij dat ik 
doe?’

Voor de ‘ouderen’ onder ons is er dit 
jaar een reis naar Padua en Assisi. In de 
Fransciaanse voetsporen van twee grote 
heiligen – Franciscus en Antonius, zullen 
we ook de vriendschap met Christus in 
ons eigen leven kunnen versterken. Een 
tocht langs mooie plaatsen, met ontspanning 
en gebed, met meditatie en met culturele 
bezienswaardigheden belooft het een 
onvergetelijke reis te worden. Ook voor deze 
reis kunt u zich aanmelden bij het bisdom.

22 oktober: Vertrek. Onderweg 
eucharistieviering in de Dom van Speyer.
23 oktober: Via de Brennerpas naar Bolzano. 
Eucharistieviering en lunch. Via het dal van 
de Adigi richting Toscane. Aankomst in 
Assisi.
24 oktober: Eucharistieviering in de Basiliek 
San Francesco te Assisi. Bezichtiging van de 
kerk. Geleid bezoek door de stad. Bezoek aan 
Santa Chiara en San Damiano.
25 oktober: Eucharistieviering in de Santa 
Maria degli Angli. Bezichtiging van de kerk. 
Bezoek aan de kluizenarijen in het Rietidal. 
Eerste catechesereeks met verschillende 
werkwinkels.
26 oktober: Eucharistieviering in de Santa 
Maria degli Angeli. Via La Verna naar Padua. 
Aankomst in Padua.
27 oktober: Eucharistieviering in de basiliek 
van Sint Antonius. Bezichtiging van de 
kerk. Bezoek aan de Campo San Piero. 
Tweede catechesereeks met inhoudelijke 
werkwinkels.
28 oktober: Terugreis. Eucharistieviering 
in Vipitino (Italië). Bezoek aan het 
kloostercomplex Weltenburg (Duitsland).
29 oktober: Warme afscheidslunch. 
Slotviering in Maria Laach. Thuiskomst.

Kosten: €595,-
Aanmelden vóór: 1 juni 2011
Reisinformatie: Pelikaan reizen
www.groepsreisopmaat.nl/bisdombreda
Overige vragen:
Bisdom van Breda (T 076 5223444,
E bisdombedevaart@bisdombreda.nl)

Indien u meer informatie wilt hebben kunt 
u contact met Pater Paulus van Winden 
opnemen. 
Onderweg met Christus is ook wat ik u 
toewens, als gelovige op bedevaart te gaan, 
zeker de moeite waard.

Pater Paulus

BERIchT Van PaTER wIlly BuRm
Het is niet gemakkelijk om altijd op tijd 
te zijn voor een woordje in de Kerkkoerier, 
want de tijd gaat gewoon door, ook als je 
het te druk hebt om iets van je te laten 
horen. In juli 2011, dit jaar dus, ben ik al 
vijftig jaar verbonden aan de sociëteit van 
de missionarissen van Afrika (Witte Paters), 
hetgeen meestal niet herdacht wordt, behalve 
in besloten kring. Mijn vijftig jaar priester 
jubileum wordt herdacht op 29 juni 2012, 
want ben ik in 1962 priester gewijd door 
Mgr.de Vet in Breda. We waren toen met 
16 witte paters wijdelingen, uit Nederland, 
acht zuidelingen in Breda gewijd, en 8 
noordelingen in Santpoort gewijd. Ik ben 
nu dus al 49 jaar in Burkina Faso. (Vroeger 
heette dat Opper Volta).
Nadat ik van augustus 2006 tot 30 juni 
2010 in DORI gewerkt heb, hebben we 
op die dag de parochie overgedaan aan de 
inlandse geestelijken, en ben ik benoemd in 
ARIBINDA, 105 kilometer verder de Sahel 
in. Omdat we in dit nieuwe bisdom , dat in 
2005 opgericht is, nog geen eigen priesters 
hebben krijgen wij ieder jaar twee priesters 
(Fidei Donum) van andere bisdommen. Als 
het goed zal gaat hebben we in 2012 onze 

eerste eigen priester. We hebben momenteel 
vijf jongelui op het groot seminarie. In 
ARIBINDA zitten we met vier priesters en 
een stagiaire. Drie priesters van 82, 74, en 70 
jaar. Een priester uit Polen van 33 jaar en een 
stagiaire uit Malawi. De meeste aanwas komt 
nu uit Afrika, en onze Algemeen overste nu 
ook zelf een Afrikaan (Ghana sinds 2010).
De plaats Aribinda staat nog niet open voor 
ons geloof. Er zijn wel goede verhoudingen 
met moslims, dat is geen probleem. Inwoners 
van de dorpen in de omtrek, staan open voor 
ons geloof maar de moeilijkheid is dat er 
geen wegen zijn. De afstanden van 20 tot 65 
km. zijn zeer vermoeiend, en vaak hebben 
we iemand nodig om ons de weg naar een of 
ander dorp te wijzen.
Met Pasen hebben we een veertigtal doopels 
van volwassenen, die we nu in deze tijd 
gaan voorbereiden. Mooi werk met de 
catechumenen, (doopleerlingen) en ze geven 
ons moed om nog maar een tijdje door te 
gaan. Hopend dat de gezondheid mee zal 
werken. Zalig Pasen voor U allen.

Willy Burm (missionaris van Afrika.)

EEn ImPREssIE Van hET TaIzé-aVonDGEBED 
In DE Rk. kERk Van hEnGsTDIJk

Op donderdag 20 januari mochten we 
bijna 100 mensen begroeten tijdens het 
avondgebed in het kader van de gebedsweek 
voor de eenheid der christenen. 
De organiserenden (het oec. overlegorgaan) 
zijn daar echt door verrast en het heeft ons 
bemoedigd om op de ingeslagen weg verder 
te gaan. 

Ondanks dat er door het grote aantal 
bezoekers er bij lange na niet voldoende 
liturgieën waren, werden de Taizé-liederen 
door de aanwezigen toch goed meegezongen. 
De ruimte en de sfeer van het liturgisch 
centrum leende zich goed voor dit type 
avondgebed. 
Er was voor gekozen om door het neerzetten 

van verschillende ikonen en vele kaarsjes de 
sfeer van de Kerk in Taizé op te roepen. De 
muziekgroep uit Clinge, bestaande uit gitaar 
en solozang, was een goede keuze.
We bedanken de kosters voor de verleende 
diensten en de heerlijke koffie nadien. 

We hopen op donderdag 7 april een volgend 
avondgebed in Taizé-stijl te organiseren. 
Deze keer als in het teken van de 
40-dagentijd. Zoals het er nu naar uitziet 
zou er weleens een goede traditie kunnen 
ontstaan waarin we als christenen op deze 
wijze ons meditatief bezinnen en van daaruit 
de onderlinge ontmoeting meer kans geven. 
Wij hopen vele van de toen aanwezigen 
opnieuw te mogen begroeten in de H. 
Catharina Kerk te Hengstdijk, aanvang 

19.30 uur.

Mochten er onder u 
zijn die de Jaarbrief uit 
Chili van de broeders 
uit Taizé nog zouden 
willen ontvangen, dan 
kunt u daarvoor naar 
de website van www.
Taizé.nl. 
Wanneer u deze brief als 
uitdraai wilt ontvangen 
kunt u voor een 
exemplaar ds. Overduin 
benaderen tel. 0114-68 
15 52.
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Elke laatste zaterdag van de maand:
Kledinginzameling aan de tuinpoort van de 
pastorie in Hulst van 10.30 tot 11.30 uur.
 aPRIl
Dinsdag 5 april:
Tweede  bezinningsavond in de Veertigdagen-
tijd o.l.v. pastor N. Polet en pater J. Reurs 
in het gemeenschapscentrum ’t Heike te 
Heikant om 20.00 uur.
Donderdag 7 april:
Vormselwerkdag voor alle jongeren uit de 
cluster Noord en West van onze regio ter 
voorbereiding op het vormsel.
Donderdag 7 april:
Taize-viering in de Catharinakerk te Hengst-
dijk om 19.30 uur.
zaterdag en zondag 9 en 10 april:
In bijna alle kerken van onze regio zal dit 
weekend tijdens de vieringen een moment 
van stilte en inkeer worden gehouden ter 
voorbereiding op het komende paasfeest.
zondag 10 april:
Mattheus passion in de Willibrordusbasiliek 
te Hulst om 14.00 uur.
Dinsdag 12 april:
Derde  bezinningsavond in de Veertigdagen-
tijd o.l.v. pastor N. Polet en pater J. Reurs 
in het gemeenschapscentrum ’t Heike te 
Heikant om 20.00 uur.
Vrijdag 15 april:
Een half uur stilte en bezinning rond het 
Heilig Sacrament in de Willibrordusbasiliek 
te Hulst om 19.00 uur.
zaterdag 16 april:
Vormselwerkdag voor alle jongeren uit de 
cluster Zuid van onze regio ter voorbereiding 
op het  vormsel. 
zondag 17 april:
Peuter- en kleuterkerk in de kapel en het 
terrein van Onze Lieve Vrouw ter Eecken in 
Kapellebrug om 11.00 uur.
woensdag 20 april:
De chrismaviering van het bisdom vindt dit 
jaar plaats in de Martinuskerk te Klooster-
zande.
In deze viering zal de bisschop de heilige 
oliën wijden die gebruikt worden voor het 
sacrament van het doopsel, huwelijk en de 
ziekenzalving. Deze viering waarvoor toe-
gangsbewijzen nodig zijn begint om 19.00 
uur.
Donderdag 21 april:
De regionale Witte Donderdagviering zal 
dit jaar plaats vinden in de Corneliuskerk te 
Lamswaarde om 19.00 uur.
Vrijdag 22 april:
De regionale Goede Vrijdagviering vindt dit 
jaar plaats in Henricuskerk te Clinge om 
19.00 uur.
zaterdag 23 april:
De regionale Paaswakes vinden dit jaar 
plaats in de Willibrordbasiliek te Hulst; de 
Martinuskerk te Kloosterzande en de Maria 
Hemelvaartkerk te Graauw. Alle vieringen 
beginnen om 21.00 uur.

Donderdag 28 april:
Bijeenkomst rond stilte, meditatie en 
aandacht o.l.v. pastor Ralf Grossert in het 
parochiezaaltje te Clinge van 19.30 uur tot 
21.00 uur.
mEI
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.
Dinsdag 3 mei:
Eucharistieviering in de kapel van O.L.Vrouw 
ter Eecken te Kapellebrug om 19.00 uur.
In deze eerste viering van het seizoen zal onze 
bisschop Mgr. J.van den Hende voorgaan.
zaterdag 7 mei:
Rozenkransgebed voor de vrede in de kapel 
van O.L.Vrouw ter Eecken te Kapellebrug 
om 14.30 uur.
zaterdag 7 mei:
Plechtige eucharistieviering in de 
Catharinakerk te Hengstdijk b.g.v. de 
opening van het jubileumjaar waarbij onze 
bisschop J van de Hende zal voorgaan.
Dinsdag 10 mei:
Woord- en communieviering in de kapel van 
O.L.Vrouw ter Eecken te Kapellebrug om 
19.00 uur.
Donderdag 12 mei:
Mariaviering met dia’s, teksten en gebeden 
rond de beeltenis van Onze Lieve Vrouw van 
Vlaanderen in de kapel van Onze Lieve Vrouw 
ter Eecken in Kapellebrug om 19.00 uur.
Vrijdag 13 mei: 
Vormselviering in de Martinuskerk te 
Kloosterzande om 19.00 uur waarbij vicaris-
generaal V. Schoenmakers zal voorgaan samen 
met deken P. Verbeek en pastor Ralf Grossert.
zaterdag 14 mei:
Vormselviering in de Willibrordusbasiliek 
te Hulst om 10.30 uur waarbij vicaris-
generaal V. Schoenmakers zal voorgaan 
samen met deken P. Verbeek en pater Paulus 
van Winden.
zondag 15 mei:
Vormselviering in de Johannes de Doperkerk 
te St.Jansteen om 10.30 uur waarbij Bisschop 
H. van den Hende zal voorgaan samen met 
deken P. Verbeek en pater Joop Reurs.
zondag 15 mei:
Meditatieve fietstocht langs Mariakapelletjes 
in onze regio. Start om 14.00 uur bij de 
Mariakapel, hoek Tybaertstraat - Kapelleberg 
in Nieuw Namen en een gemeenschappelijke 
afsluiting om 16.30 uur in de Gerardus 
Majellakerk te Terhole.
maandag 16 mei:
De jaarlijkse kledinginzameling voor Mensen  
in Nood in een groot aantal parochies van 
Oost Zeeuws-Vlaanderen.
zondag 15 mei:
Gregoriaans concert in de Willibrordusbasiliek 
te Hulst.
Dinsdag 17 mei:

Eucharistieviering in de kapel van O.L.Vrouw 
ter Eecken te Kapellebrug om 19.00 uur.
Vrijdag 20 mei:
Een half uur stilte en bezinning rond het 
Heilig Sacrament in de Willibrordusbasiliek 
te Hulst om 19.00 uur.
Dinsdag 24 mei:
Woord- en communieviering in de kapel van 
O.L.Vrouw ter Eecken te Kapellebrug om 
19.00 uur.
Donderdag 26 mei:
Bijeenkomst rond stilte, meditatie en aandacht 
o.l.v. pastor Ralf Grossert in het parochiezaaltje 
te Clinge van 19.30 uur tot 21.00 uur.
Dinsdag 31 mei:
Eucharistieviering in de kapel van O.L.Vrouw 
ter Eecken te Kapellebrug om 19.00 uur.
JunI
zaterdag 4 juni:
Rozenkransgebed voor de vrede in de kapel 
van O.L.Vrouw ter Eecken te Kapellebrug 
om 14.30 uur.
Dinsdag 7 juni:
Eucharistieviering in de kapel van O.L.Vrouw 
ter Eecken te Kapellebrug om 19.00 uur.
Dinsdag 14 juni:
Woord- en communieviering in de kapel van 
O.L.Vrouw ter Eecken te Kapellebrug om 
19.00 uur.
Vrijdag 17 juni:
Een half uur stilte en bezinning rond het 
Heilig Sacrament in de Willibrordusbasiliek 
te Hulst om 19.00 uur.
zondag 19 juni:
Peuter- en kleuterkerk in de Clingse bossen 
om 11 uur. Start bij Malpertuus, Clinge. 
Dinsdag 21 juni:
Eucharistieviering in de kapel van O.L.Vrouw 
ter Eecken te Kapellebrug om 19.00 uur.
Donderdag 23 juni:
Bijeenkomst rond stilte, meditatie en 
aandacht o.l.v. pastor Ralf Grossert in het 
parochiezaaltje te Clinge van 19.30 uur tot 
21.00 uur.
Vrijdag en zaterdag 24 en 25 juni:
Dorps- en midzomerfeest in Hengstdijk. 
Zowel in de straten als in de kerk Aktie 
en plezier voor jong en oud. Markt met 
bruikbare spulletjes, wafels en een grote 
boekenmarkt.
Vrijdag 24 juni:
Zomeravondconcert in de Willibrordus-
basiliek te Hulst.
Dinsdag 28 juni:
Woord- en communieviering in de kapel van 
O.L.Vrouw ter Eecken te Kapellebrug om 
19.00 uur.
JulI
In de maand juli is de Cartharinakerk 
te Hengstdijk ieder dag open van 14.00 
tot 17.00 uur om de kerk te bezichtigen, 
waarbij tevens een tentoonstelling is met 
kunstvormen uit de regio.

REGIonalE kERkElIJkE acTIVITEITEn In DE PaRochIEs Van oosT-
zEEuws-VlaanDEREn (wIJzIGInGEn VooRBEhouDEn)
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 21 april 22 april 23 april 24 april 25 april
  Goede vrijdag Paaswake Pasen 2e Pasen
     
Clinge  15.00 kruisweg  10.30 uur W. Brand
  19.00 regionale   
  goede vrijdag viering
Hengstdijk  15.00  kruisweg  
Hulst  15.00 kruisweg 21.00 J. Reurs, N. Polet 9.00 R. Grossert
St. Jansteen  15.00 kruisweg 19.00 gezinsviering 11.00 Ch. vd Walle
Stoppeldijk   R. Grossert 9.30 W Poppe 
Heikant    9.00  J. Reurs 
Lamswaarde 19.00 regionale Witte  15.00 kruisweg  9.00 N. Polet
 donderdag viering
Terhole  15.00 kruisweg  9.30 P Paulus 
Graauw   21.00 W. Poppe 9.30 Ch. vd Walle
   Ch. vd Walle
Boschkapelle  15.00 kruisweg  10.30 J. vd Heijden 
Hulst    10.30 J. Reurs 10.30 uur P Paulus
Kloosterzande  15.00 kruisweg 21.00 P Paulus  10.30 R.Grossert
   R. Grossert
Koewacht    10.30 N. Polet 
N. Namen    11.00 P. Paulus 
Antonius 10.30 H. de Koning 15.00 H. de Koning 18.30 H. de Koning
De Bl. hoeve 11.00 K. van Geloof   10.30 K. van Geloof

Dinsdag 19 april om 10.30u. Paasviering in de Lange Akkers te Koewacht

BIJzonDERE VIERInGEn In DE GoEDE wEEk En DE PaasTIJD

VasTEnakTIE
GEEf In VasTEnTIJD VooR EEn DuuRzamE ToEkomsT 

oP DE fIlIPPIJnEn.

Iedere dag trekt Hagnoy het bos in om voedsel voor zijn gezin te 
verzamelen. Net als zijn voorouders deden. Hagnoy hoopt dat zijn 
kinderen deze inheemse leefwijze voort kunnen zetten. Maar dat 
is lang niet zeker. Op het Filippijnse eiland waar Hagnoy woont, 
Mindoro azen grote mijn- en landbouwbedrijven op de bosgronden 
van de inheemse bevolking, de Mangyan.
Hagnoy en de andere Mangyan spannen zich tot  het uiterste in om 
het bos voor komende generaties te behouden. Samen met de locale 
partner-ornganisaties steunt Vastenaktie hen hierbij. Vastenaktie 
helpt met herbebossing, het aanvragen van officiële eigendomspapie-
ren voor de bosgronden en het duurzaam verwerken van bosproduc-
ten voor de verkoop.

help deze mensen om nieuwe boompjes te planten op de kale 
stukken bos om zo te zorgen dat het bos behouden blijft.
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SB26162

Amerikaweg 5
4561 PB Hulst

Tel. 0114-370137
Fax 0114-370138

SB26166

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

Wat je ook zoekt, je vindt het bij Morres Wonen. Met 40.000 m2 de grootste woonwinkel
van Nederland en België. Zeven dagen per week open. Meer weten? Kijk op morres.com. 

Hulst (Zeeuws Vlaanderen) . Alle dagen open van 10 tot 18 uur, ook op zondag  .  Industrieterrein Tol-Morres 

Industrieweg 2  .  4561 GH Hulst  .  Tel.: +31 (0)416 - 673678 . Mail: klantenservice@morres.nl 

Lig-
bank
of

Box-
spring

SB29521

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

Gewasbeschermingsmiddelen 
Kunstmest
Zaaizaden 
en Schoonmaakmiddelen

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

SB26161
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schElPEnVIERInG lamswaaRDE

Op zondag 13 februari werd er in de goed 
verwarmde kerk van Lamswaarde een 
terugkomviering voor de dopelingen en hun 
ouders gehouden. Bij deze ‘Schelpenviering’ 
voor de clusters noord en west waren 
natuurlijk ook broertjes, zusjes, oma’s, opa’s 
en andere familieleden van harte welkom. 
Het was een goed bezochte dienst (60-70 
mensen) met veel aandacht voor de kinderen 
die door de voorganger uitgenodigd werden 
om vooraan op de grond te komen zitten.
Daar was al het een en ander klaargezet: een 
grote blauwe schelp, een bootje, een bijbel, 
een kompas.

Tijdens de dienst mochten de kinderen het 
water dat ze mee hadden gebracht in de 
blauwe schelp gieten en nadat we hadden 
geluisterd naar het verhaal van Jezus in 
de boot lieten wij het bootje op het water 
drijven. Een mooie manier om uit te beelden 
hoe Jezus bij ons is op de boottocht van ons 
leven.
In de voorbeden die daarna uitgesproken 
werden lieten de kinderen koffers zien met 
dingen die voor onze levensreis belangrijk 
zijn: vriendelijkheid, vreugde, goedheid, 
geduld, trouw, stilte en vooral vrede.
Met de zegening van alle kinderen werd de 

viering afgesloten en konden de ouders de 
doopschelpen van hun kind mee naar huis 
nemen. 
(We waren net op tijd klaar want de grote 
blauwe schelp begon te lekken en er was 
al een kleine overstroming ontstaan, wat 
natuurlijk heel leuk was voor de kinderen. 
Marieke en Marlies, bedankt voor het 
opruimen en dweilen.)

Met vriendelijke groet, Ralf Grossert p.w.

15 mEI 2011 VIERDE maRIaRouTE
oP DE fIETs DooR hET mooIE zEEuws-

VlaanDEREn
Inmiddels is het al weer het vierde jaar dat er een Mariaroute zal worden verreden in Oost-
Zeeuw-Vlaanderen. De IPV-Oost Zeeuws-Vlaanderen vindt het heel erg belangrijk, dat de 
Mariaviering in de meimaand onder de aandacht wordt gebracht. Naast de vieringen in de 
Kerk en de plaatselijke kapellen willen we Maria ook eren door een fietstocht te organiseren 
langs de kapelletjes in de regio. Deze keer hebben we een route uitgezet van Nieuw-Namen 
via Zandberg, Graauw, Lamswaarde, waarna we in Terhole een afsluitend gebed en lied zullen 
hebben. Een kopje koffie zal zeker ook smaken.
Dit jaar hebben we ook heel nadrukkelijk Samen Kerk uitgenodigd. Mensen met een lichte 
verstandelijke beperking, die graag willen fietsen en/of graag Marialiederen zingen. Zij die 
ook wat ondersteuning nodig hebben bij het fietsen of vervoer per auto zijn ook van harte 
welkom. Hiervoor kunt u contact opnemen met John Jansen, projectmedewerker van Samen 
Kerk, tel.: 06-13705134 of samenkerk@ipv-ozvl.nl

fietst, bidt en zingt u mee?
zondag 15 mei, Van 14.00 – 17.00 uur
Nadere informatie volgt via affiches. Voor de organisatie staan weer: 
Pater Reurs en cecile van Tiggelen.

nIEuws VanuIT IPV-oosT zEEuws-VlaanDEREn, fEBRuaRI 2011.

weet u welke kapellen we hier hebben 
afgebeeld?

Het is niet altijd gemakkelijk weer te geven, 
waar we in de IPV-OZVL mee bezig zijn, maar 
als dan de vraag wordt gesteld iets op papier te 
zetten voor de Kerkkoerier word je wel met de 
neus in de materie geduwd.
Waar hebben we het over in de IPV-
vergaderingen? We zijn een bestuur voor het 
samenwerkingsverband van de 13 parochies in 
Oost-Zeeuws-Vlaanderen. Besturen vraagt veel 
aandacht voor diverse onderwerpen. Het is te 
lastig alles de revue te laten passeren, want dan 
kan een heel blad gevuld worden. Dat is niet 
nodig, want er is meer nieuws, zeker vanuit de 
parochies.
We staan stil bij deze tijd van het jaar, Er zijn 
de vieringen van de EHC en het H.Vormsel. 
Binnen vele parochies zullen de kinderen het 
middelpunt zijn van de vieringen in de Kerk. 
Fijn, want het is altijd een verademing kin-
deren in de kerk te zien. De gezinsvieringen 
zorgen dat de kinderen  actief mee kunnen 
doen in de vieringen. Hun onbevangenheid 
en enthousiasme zie je op hun gezicht. Fijn 

dat ze er regelmatig zijn. Van de plaatselijke 
geloofsgemeenschappen gaan we de wereld 
in met de wereldjongerendagen. Vanuit ons 
Bisdom zullen vele jongeren deelnemen aan 
deze dagen in Madrid. Er vinden ook voor-
bereidingsdagen plaats en bent u geïnteres-
seerd kijk dan op de site van het Bisdom, 
www.bisdombreda.nl of informeer bij uw 
eigen parochie. Geloof maar, dat er meer 
jongeren bij de Kerk betrokken zijn dan wij 
denken.
Naast de wereldjongerendagen vinden ook bede-
vaarten plaats. Op de bisdombedevaart (22-29 
oktober 2011) gaan we op weg in de voetsporen 
van de heilige Franciscus van Assisi en de heilige 
Antonius van Padua met de vraag: ‘Heer, wat 
wilt Gij dat ik doe?’ Dit was de vraag die de hei-
lige Franciscus van Assisi stelde. Door de Bijbel 
open te slaan en biddend te lezen kwam hij tot 
een antwoord. Ook hier kun je deelnemen aan 
de voorbereidingsdagen. De Bisdomsite en de 
plaatselijke parochie kan u meer vertellen.
Tevens mogen we niet vergeten, dat we 15 

mei weer onze 4de Mariaroute gaan fietsen. 
In dit blad vindt U hierover nadere infor-
matie. Tevens zult u zien, dat we samenwer-
ken met Samen kerk. We hopen, dat vele 
mensen met fiets of auto zullen deelnemen 
aan deze tocht die ons door Nieuw-Namen, 
Zandberg, Graauw, Lamswaarde en Terhole 
zal leiden. Op een andere plaats in dit blad 
leest U meer over Samen Kerk. Naast al 
deze activiteiten vraagt ook het stappenplan 
van “In de duizend gezichten van Uw volk” 
van vele mensen veel zitvlees en denk-
werk. Immers, een samenwerkingsverband, 
waarin parochies intensiever zullen gaan 
samenwerken vraagt veel overleg. Hiervoor is 
inmiddels enkele jaren geleden een regionale 
projectgroep benoemd o.l.v. Jacques Beckers. 
Alle gegevens zijn verzameld en verwerkt en 
gesprekken met de bisschop en de bisdomlei-
ding vinden plaats. U wordt hier op een later 
tijdstip nader over geïnformeerd.
Namens IPV Oost Zeeuws-Vlaanderen, 
Cecile van Tiggelen
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Alle kerken in Nederland zijn voor hun 
inkomsten volkomen afhankelijk van de 
vrijwillige bijdrage van hun leden.
Dat geldt ook voor de parochies van Oost- 
Zeeuws-Vlaanderen.
Alleen door de vrijwillige bijdragen van de 
parochianen kan de parochie blijven bestaan.

Elk jaar wordt in januari de actie kerkbalans 
gehouden, waarin de kerken gezamenlijk 
actie voeren om zoveel mogelijk aandacht 
te vragen voor de benarde financiële situatie 
en de leden verzoeken hun bijdrage over te 
maken op de rekening van de parochie.

De parochiebijdrage
Het bisdom hanteert als advies voor de 

hoogte van de parochiebijdrage een bedrag 
van minimaal € 106,00 per jaar. Dit is 
ongeveer 1% van het minimuminkomen. 
Het spreekt voor zich dat een hoger bedrag, 
als dat voor u haalbaar is, zeer welkom is.

De overige tarieven :
Tarieven uitvaarten/huwelijken/
stipendia 2011:
Onderstaand treft u de nieuwe tarieven 
2011 aan zoals deze zijn vastgesteld door het 
Bisdom van Breda

• Huwelijks- of uitvaartdienst in de kerk  
€ 530,00

• Dienst alleen in het crematorium of op de 
begraafplaats € 353,00

• Stipendium (voor het lezen van de mis 
van een overledene) € 10,50

Regeling: 
Volgens deze richtlijnen worden de nota’s 
in verband met uitvaart-, huwelijks- en 
crematoriumdiensten verlaagd met de 
parochiebijdragen die betaald zijn in de 5 
jaren voorafgaand aan het overlijden en/of 
het huwelijk. 
Voor uitvaarten die verzorgd zijn in een van 
onze parochiekerken of in het crematorium 
door de leden van het pastoraal team, eme-
riti pastores en de vrijwilligers die door het 
pastoraal team hiervoor zijn opgeleid en een 
opdracht  van het pastoraal team OZVL heb-
ben ontvangen geldt bovenstaande regeling.
Ch. van de Walle

fInancIën En TaRIEVEn

“samEn kERk”
De werkgroep “Samen Kerk” is, samen met de projectmedewerker, 
volop aan de slag om het project “Samen Kerk” handen en voeten 
te geven. Het project “SAMEN KERK” wil een brug slaan tussen 
mensen mét en zonder verstandelijke beperking. 
SAMEN deelnemen aan de vieringen
SAMEN vrijwilligerswerk doen in en rond de kerk
SAMEN het geloof delen
SAMEN meedoen aan kerkelijke activiteiten
In de parochies Clinge, Hulst en Sint-Jansteen/Heilkant besteden 
we hier extra aandacht aan.
Voor het project “SAMEN KERK” zijn we op zoek naar 
vrijwilligers, naar maatjes, die samen met mensen met een licht 
verstandelijke beperking kerkelijke activiteiten willen ondernemen. 
We zoeken vrijwilligers die met de auto medeparochianen willen 
ophalen om samen de vieringen te bezoeken.
Maar we denken ook aan: samen de Kerkkoerier rondbrengen, 
boekjes uitdelen, bloemen verzorgen, meehelpen in de viering, 
koper poetsen, koffie serveren….
Binnenkort (zie elders in dit blad) wordt de Maria –route gereden. 
Een prachtige fietstocht langs kerken en kapelletjes. Ook U, met 
of zonder beperking, kunt daaraan meedoen!!
Geïnteresseerd? Laat het ons weten!
U kunt contact opnemen met de leden van de werkgroep “Samen 
Kerk”:
Lilian van Esbroeck, parochie Clinge (tel.nr.: 0114-319219)
Angelo de Bruijn, parochie Hulst (tel.nr.: 06-13705134)
Omer Calle, parochie Sint-Jansteen/Heikant (tel.nr.: 0114-311234)
John Jansen, pastoraal projectmedewerker. 
U kunt hem voor 
meer informatie 
of inlichtingen 
bereiken via 
samenkerk@
ipv-ozvl.nl of 
telefonisch 
06-13705134

luIsTER mET JE haRT.
In het leven van alledag word je telkens voor keuzes gesteld: 

Zal ik of zal ik niet? Als je dan even nagedacht hebt, kom je 

doorgaans snel op het antwoord. Maar er zijn dilemma’s die 

hoofd en hart raken en dat vraagt dan meer van je. Wat te doen? 

Als je in zulke situaties  naar je hart luistert, heb je een goede 

keuze gemaakt. (Bond zonder Naam)

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
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VIRTuEEl EEn kaaRsJE oPsTEkEn

Het opsteken van een kaarsje is een oude Katholieke gewoonte.
Een brandende kaars geeft licht en is een symbool voor Christus. 
In en buiten de eredienst worden kaarsjes gebruikt om het gebed te 
begeleiden.
Dat kan op vele plaatsen, in kerken en kapellen, maar in deze tijd 
van Internet kan het ook virtueel. Neem daarvoor eens een kijkje op 
bijvoorbeeld:
www.katholieknederland.nl/zondagenzo/mariateleen/virtuelekapel/
index.html
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Er wordt een klein fotoboekje uitgegeven 
beperkte oplage door pastor Noëla Polet 
geschreven met als titel ´Onze-Lieve-Vrouw 
ter ere´.
Het is een boekje met 1 tekening op de kaft en 
verder met 7 foto´s. Het gaat om één foto van 
een Mariabeeld, dat in zijn geheel twee meter 
vijf en zeventig hoog is met een gewicht van 
3000 kg en uit één blok wit Carrara-marmer is 
uitgevoerd. De andere zes foto´s geven details 
hiervan weer. Het gaat om het beeld van Onze-
Lieve-Vrouw van Vlaanderen, een in 1910 
gekroond Mariabeeld, dat zich bevindt in de 
kerk van het college van de paters jezuïeten in 
de Savaanstraat te Gent in België.
Pastor Polet heeft een reeks gedichten 
bij dit beeld geschreven onder haar 

pseudoniem ´Fasafas´.  Het boekje is dus 
een beeldmeditatie bij Onze-Lieve-Vrouw 
van Vlaanderen. Het wordt verkocht aan de 
prijs van e8,- te storten op bankrekening 
ABN-AMRO te Hulst 80 48 28 148 op 
naam van de auteur.
Te bestellen via poletnj@zeelandnet.nl of via 
het adres: Steenpit 12 – 4561 CS Hulst of 
via de parochie : Steenstraat 22 – 4561 AS 
Hulst. De opbrengst zal dat gebruikt worden  
voor een volgend boekje en voor de armen 
van de regio.
Aangezien het om een beperkte oplage gaat, 
willen wij geïnteresseerden aanmanen spoe-
dig te bestellen.

Noëla Polet

BERIchT namEns PasToR n.J. PolET

Soms kniel ik ergens neer
soms voel ik even dat
er wonder is…. En méér
ik kan niet zeggen wat

dan is ’t of ik héél even maar
de zin der dingen zie
en ‘k fluister twee, drie woorden
ik weet niet tegen wie

in bed in bad of in de stad
of in een stille laan
en ’t is of iemand ieder woord
gehoord heeft of verstaan.

Toon Hermans

PloTsElInG

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



14 - Kerkkoerier

IPV oosT zEEuws VlaanDEREn
clusTER nooRD   Kloosterzande/Ossenisse • Lamswaarde • Terhole

PaRochIE TER DuInEn kloosTERzanDE.
mETamoRfosE sacRIsTIE.

Het was al jarenlang de wens van het 
kerkbestuur om de sacristie van onze 
Martinuskerk in Kloosterzande een opknap-
beurt te geven. Hiervoor heb je natuurlijk 
een groep vakkundige, maar vooral ook 
enthousiaste mensen nodig, die de handen 
uit de mouwen willen steken. Welnu zo’n 
groep hebben we. 
Enthousiast zijn ze volop bezig om er iets 
moois van te maken. Het is natuurlijk een 
hele klus. Om te beginnen moest er gesloopt 
worden (dat is altijd wel spectaculair!). De 
muren waren er zodanig aan toe dat er 
veel stucwerk gerepareerd moest worden. 

Daarnaast is er flink getimmerd en geboord. 
Leidingen en afvoeren zijn verlegd. Daar 

waar nodig is er vernieuwd.
De onderlinge samenwerking was prima  en 
er is uiteraard veel overleg nodig geweest bij 
dit karwei. Niettemin is er inmiddels veel 
werk verricht en, hoewel nu nog niet helemaal 
zichtbaar, belooft het resultaat geweldig te 
worden. In de volgende Kerkkoerier hopen 
we het resultaat te laten zien.
In ieder geval onze grote waardering voor 
deze groep parochianen die trots mogen zijn 
op dit karwei! Een dikke pluim voor deze 
ploeg!

Het kerkbestuur.

nIEuws VanuIT hET hEIlIG lanD lamswaaRDE
Versterking 
Het betreft hier de kostersgroep. Er is het 
laatste jaar geen sprake meer van een groep 
personen die het kosterschap op zich neemt 
maar slechts van één  persoon. Deze persoon 
is de pensioengerechtigde leeftijd ruimschoots 
gepasseerd. Zij heeft bij het kerkbestuur 
kenbaar gemaakt dat deze taak voor haar 
alleen toch zwaar begint te wegen.  Het 
kerkbestuur onderschrijft dit ook. Met dat 
afgegeven signaal dien je iets te doen. Als 
bestuur realiseren we ons dat de taak van 
koster neerleggen bij één persoon kwetsbaar 
en niet wenselijk is. We hebben ons ten doel 
gesteld om een kostersgroep te formeren. Na 
benadering van diverse personen hebben er 
uiteindelijk enkelen toegezegd dat zij in de 
kostersgroep willen deelnemen. We zullen 
in de toekomst gesprekken aangaan met de 
nieuwe kostersgroep en met anderen die hand 
en spandiensten verrichten in de kerk. Om de 
mensen voor te bereiden op hun taken is een van 
de eerste vereisten zicht te krijgen op de inhoud 
van de werkzaamheden. Het kerkbestuur is 
dan ook begonnen met het inventariseren 
van de werkzaamheden en dit om te zetten in 
een werkinstructie/ groeidocument. Na Pasen 
zullen de 3 nieuwe leden instromen in de 
nieuw te vormen kostersgroep. Als kerkbestuur 

hebben wij ons vertrouwen gegeven aan deze 
groep. Wij hopen dat U dat ook heeft. We 
hopen met deze 4 personen voor de komende 
jaren over voldoende kosters beschikken. Zij 
zullen het kosterschap op toerbeurt vervullen. 
In het begin zullen ze door de ‘oude’ koster 
begeleid worden. 
De nieuwe groep bestaat uit  de volgende 
leden: Marie Pardon- Dhont, Lia van Kessel-
Verleun, Greet van Driessche-Hiel en Elly 
Vroonland-Claessens. 

‘op ’t hof ’
Zoals iedereen heeft kunnen zien is er de 
laatste maanden flink huis gehouden in 
Lamswaarde. Vanuit de Gemeente Hulst is 
men bezig geweest om de hemelwaterafvoer af 
te scheiden van de rioolwaterafvoer. Er vonden 
nogal wat strubbelingen plaats: leidingen 
kapot, elektriciteitskabels af, telefoonkabel af 
en niet te vergeten de vroege inval van de vorst 
voorafgegaan en gevolgd door regenval. Ook was 
de sacristie een aantal weken niet toegankelijk 
via de zij-ingang vanwege het  opgebroken 
tegelpad. Kortom een ongemakkelijke periode.  
Zo heeft ook elk nadeel zijn voordeel want we 
hebben tegelijkertijd ook rondom het stookhok 
een drainagebuis aangelegd en aangesloten op 
de afvoer zodat hopelijk het water bij hevige 

regenval eindelijk eens buiten het stookhok 
blijft. Uiteindelijk is alles toch weer op zijn 
pootjes terechtgekomen. Er is een nieuwe 
verwarmingsunit in de kerk geplaatst en de 
nog aanwezige olietank is uit het stookhok 
verwijderd. Om een idee te krijgen wat de 
werkzaamheden omvatten verwijzen wij u naar 
de website: http://www.lamswaarde.com/. Zie 
het op de voorpagina onder Dorpsnieuws 
kolom  ‘Achterstraat’.

Vernieuwing in de kerk
Wie wel eens op het altaar vertoeft is het 
misschien nog niet opgevallen, maar een 
zevental stoelen zijn voorzien van een nieuwe 
zitting. Het betreft de stoelen voor de lector, 
communieassistenten, de misdienaars en de 
zetel voor de voorganger(s). In de kussens 
van de oude stoelen zat geen enkel model 
meer in en ook de bekleding was tot op de 
draad versleten. De stoelen zijn opnieuw 
gestoffeerd. Met dank aan vakman de heer 
Fons de Smit uit Hulst die dit kosteloos voor 
de parochie Lamswaarde heeft gedaan. 

Verlengen grafaktes
In januari zijn de rechthebbenden van de 
graven aangeschreven van wie het grafrecht 
per 31-12-2011 verloopt. Ik hoop dat 

ieder zo vlug mogelijk 
reageert. Indien men voor 
verlenging kiest zal op 
het eind van het jaar een 
nieuwe grafakte worden 
verstrekt. Indien men 
voor ruiming kiest zal 
op termijn tot ruiming 
van de graven worden 
overgegaan.
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wERkGRoEP kInDERnEVEnDIEnsT
In onze parochie  Ter Duinen te Kloosterzande 
is de werkgroep kindernevendienst erg actief 
en zeker ook creatief zoekende om eigen 
invulling te geven aan de zondagsviering. 
Het is een groep jonge ouders, die kinderen 
van de basisschoolleeftijd iets wil meegeven 
over het geloof op een manier die hen 
aanspreekt. Elke tweede zondag van de 
maand is er een speciale dienst in onze kerk  
en we vinden het uitermate prettig daarbij 
ook jonge gezinnen te zien.
Wat doen we nu tijdens deze viering? De 
kinderen, die mee willen doen worden naar 
leeftijd in twee groepen verdeeld. (gr.1-4 en 
gr 5-8). Na het openingsgebed worden de 
kinderen uitgenodigd naar voren te komen 
en dan gaan we in een aparte ruimte aan de 

slag. We beginnen altijd met het zingen van 
een lied, dat het hele jaar door terugkomt.

Vervolgens vertellen we een verhaal dat 
aansluit bij de lezing in de kerk, maar dan 
aangepast aan de beleving van de kinderen. 
Daarna maken we knutsel /tekenplaat of iets 
anders dat bij het verhaal aansluit. Dat kan 
(voor de grotere kinderen) bijvoorbeeld ook 
betekenen het sturen van een kaart naar een 
Amnesty gevangene of het bespreken van een 
actueel maatschappelijk probleem.
Voor het Onze Vader gaan we dan terug naar 
de kerk en vormen een cirkel rond het altaar. 
Daar vertellen we in het kort aan de mensen 
wat we gedaan hebben. Lijkt het je leuk om 
ook eens mee te doen kom dan eens op de 
tweede zondag van de maand naar de kerk.
De viering begint altijd om 10.30 u. Voor de 
komende maanden ben je welkom op:
Zondag 10 april
Zondag 8 mei
Zondag 12 juni
Hopelijk kunnen we weer een aantal 
kinderen in onze kerk verwelkomen. De 
werkgroep is ook nog op zoek naar ouders 
die willen meewerken bij het begeleiden van 
de kindernevendiensten.
Lijkt dit je wat? je kunt contact opnemen 
met Anneke Kerckhaert.
Tel: 0114-683682.

De werkgroep kindernevendiensten 
Kloosterzande

REsTauRaTIE ToREn 
h. maRTInuskERk TE 

kloosTERzanDE

Nog voor de jaarwisseling kregen wij 
het verheugende nieuws dat onze 
subsidieaanvraag voor de restauratie van 
onze kerktoren was toegekend. In totaal 
een schitterend bedrag van 528.000 euro. 
Inmiddels hebben wij een aantal gesprekken 
gevoerd met de bisdomleiding en de 
bouwkundige van het bisdom.
Op dit moment (eind februari) is het 
bisdom aan de slag met de aanbesteding van 
het project. Uiteindelijk zal de totale toren 
volledig worden gerestaureerd.
Een en ander betekent dat we medio maart 
met de werkzaamheden kunnen beginnen. 
Interessant is ook nog te vermelden dat 
het een stageplaats wordt voor jonge 
bouwvakkers die zich in dit restaureren van 
monumenten willen specialiseren.
Het is de bedoeling dat eind 2011 de 
restauratie is afgerond.

Het kerkbestuur van de parochie Ter Duinen

acTIE kERkBalans 2011
Afgelopen weken zijn weer vele vrijwilligers in Kloosterzande op pad gegaan met de 
enveloppen voor de actie Kerkbalans 2011. Na een aantal dagen gingen zij voor de 
tweede keer de adressen langs om de antwoordenveloppen weer op te halen. Inmiddels 
is het kerkbestuur volop aan het werk om alles te verwerken en te registreren.
Langs deze weg willen wij alle parochianen van de parochie Ter Duinen hartelijk dank 
zeggen voor hun bijdrage dit jaar. Dank zij uw toezeggingen kunnen wij onze mooie 
parochie in stand blijven houden en zorgen voor een verantwoord onderhoud van onze 
prachtige monumentale parochiekerk
Ook onze vrijwilligers die voor verspreiding van de enveloppen hebben gezorgd heel 
hartelijk bedankt voor jullie hulp en betrokkenheid.

Het kerkbestuur van Ter Duinen

caRITas TER DuInEn.
Omdat het binnen onze Caritas groep moeilijk bleek om te 
zorgen dat iedereen in onze gemeenschap, die hulp nodig heeft, te 
bereiken hebben wij vanaf dit jaar gekozen voor het branden van 
een noveenkaars.
De kandelaar is geschonken door de familie Joos-Tieleman, 
waarvoor hartelijk dank. Deze wordt dan ontstoken in de 
maandelijkse Caritasviering ter ondersteuning van de leden van 
onze parochie.
Uit het licht, in welke vorm dan ook, putten we de kracht om 
samen met elkaar steun te verlenen aan alle mensen, die in 
moeilijke omstandigheden door het leven gaan. Licht geeft hoop 
op betere tijden, gedragen door de liefde en geestkracht van ons 
allen.  
Laten we erop vertrouwen, dat de kracht hierin besloten, voor ons 
allen een stevige steun in de rug zal zijn.

Gods licht 

breekt zich in de 

kleuren van onze 

werkelijkheid

en ooit wordt onze 

werkelijkheid weer 

opgenomen in dat 

licht.
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en daarmee gepaard gaande kosten. Het 
begint te leven.
Grote en kleine sponsors hebben zich gemeld 
en de eerste acties waren succesvol. 
Het bestuur heeft hoge verwachtingen 
van de quizavond, benefietconcerten, 
veiling, mountainbiketocht en verkoop van 
prenten en bedrukte leien. Nog meer is in 
voorbereiding. U hoort er nog van.
Veel werkplezier, werklust en succes voor 
de alle werklieden en vrijwilligers die hun 
steen(!) bijdragen aan het welslagen van de 
restauratie.
J. Leegstraten, coördinator restauratiewerken
   
   

officiële opening 
restauratiewerken.
Vrijdagmiddag, 11 februari, zijn de 
restauratiewerken aan het kerkgebouw van 
Clinge officieel begonnen. Ook al konden 
de parochianen al weken de stelling rond 
het gebouw zien groeien, die middag zou 
officieel het startsein gegeven worden.   De 
viering begon in het kerkgebouw waar Sjaak 
Leegstraten, coördinator en secretaris van 
het kerkbestuur, in zijn welkomstwoord de 
sponsors van het eerste uur bedankte.
Hierop aansluitend volgde een korte 
gebedsdienst, voorgegaan door pater Paulus 
van Winden, eerstaanspreekbare pastor van 
Clinge. Deze werd bijgewoond door vele 
restauratiewerkers, parochievrijwilligers, 
leden van het kerkbestuur en verdere 
genodigden.
Op het einde zegende pater Paulus de 
werklieden en vroeg hij Gods zegen voor 
een veilig verloop van de werken. Vervolgens 
werd buiten het hele bouwterrein inclusief 
de bouwkeet gewijd.
Na dit officiële gedeelte werd iedereen 
voorzien van een drankje om te toosten op 
de goede afloop.
Annemie de Loos-Brijs.

IPV oosT zEEuws VlaanDEREn
clusTER oosT  Clinge • Graauw • Nieuw-Namen

VEIlInG TEn BaTE Van DE REsTauRaTIE 
kERk clInGE

REsTauRaTIE h. hEnRIcus clInGE

In de parochiekerk van Clinge wordt een veiling gehouden waarvan de opbrengst ten goede 
komt aan de restauratie van de kerk.
U kunt goederen voor de verkoop inbrengen. U bepaalt wat de door u ingebrachte spullen 
minimaal voor u moeten opbrengen. De meeropbrengst is voor het restauratiefonds.
Wij zoeken goederen van enige waarde, dus geen rommelmarktspullen. U kunt de 
handelswaar inbrengen door ze af te geven op Rembrandtstraat 36 te Clinge of op te laten 
halen bij u thuis (altijd even bellen met 0114-314653).
Worden de waren niet verkocht, dan krijgt u die zo nodig terug.
Lever massaal, de parochiekerk vaart er wel bij!!!

J. Leegstraten, coördinator restauratiewerken.
   

In het artikel over de start van de 
werkzaamheden is 11 februari genoemd als 
officiële startdatum. Met de voorbereidingen 
is natuurlijk al veel eerder begonnen. 
De hoofdaannemer, bouwbedrijf Van 
Driessche en de Koster heeft het bestuur 
geholpen met het samenstellen van het 
meerjarenonderhoudsplan, dat basis is voor 
de toegekende subsidie. 
Begin januari is de constructie van de kap 
vernieuwd door de verrotte balken met 
kunststof aan te gieten en daarmee te 
versterken. De sterkte van de kap is weer 
op peil. 
De torenspits is vervolgens ontdaan van 

kruis, haan en leien. Zo kon 
goed bekeken worden hoe de 
óndergrond’ erbij stond. Veel 
van het dakbeschot, dragers 
en uiteraard lood is inmiddels 
vervangen. De aangetaste 
stenen zijn uit de toren 
verwijderd. Met behulp van 
oude stenen wordt de gevel 
hersteld.
Na de torenspits is het hoofddak 
aan de beurt. Leien, goten, 
delen van het dakbeschot en 
muurplaten worden verwijderd 
en vervangen. Een begin is al 
gemaakt.
In het voortraject is met de aannemer 
afgesproken dat waar het kan, de 
vrijwilligersploeg zelf onderdelen ter hand 
zal nemen. Dit geldt in het bijzonder voor 
het herstel van de vloeren in de toren, 
het verbeteren van de veiligheid van de 
trapgaten, het sorteren van de nog bruikbare 
leien, het afvoeren van lood en zink en zo 
nodig schoon houden van het werkterrein. 
In totaliteit een belangrijk stuk werk ten 
gunste van de financiële haalbaarheid van 
het project als geheel. 
Voor de parochie is de financiële last 
aanzienlijk. Door het voeren van acties 
wordt deze last verkleind en de bevolking 
bewust gemaakt van de ingrijpende renovatie 
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h. hEnRIcussPElD 
VooR JaRIGE VRIJwIllIGER!

Zaterdagavond, 5 februari, kwam de nietsvermoedende Piet van 
Geertruy samen met zijn vrouw Marcella naar de H. Mis; niet 
wetende dat wij op de hoogte waren van zijn 80e verjaardag enkele 
dagen later.
Ondanks deze mooie leeftijd is Piet, ondertussen reeds 55 jaar 
vrijwilliger in onze parochie, nog steeds zeer actief op ons kerkhof en 
in en rond ons kerkgebouw. Ook nu bij de grote restauratiewerken, 
verzorgen Piet en zijn groepje ‘jong senioren’ menige klusjes.
Reden genoeg om deze jarige eens flink in het zonnetje te zetten.
Daarom speldde pater Paulus van Winden hem na afloop van de 
viering de H. Henricusspeld op, een ereteken voor een verdienstelijk 
persoon binnen onze parochie en werd hij door vele kerkbezoekers 
gefeliciteerd. Zijn vrouw kreeg een bloemetje aangeboden voor de 
vele uren dat zij Piet ‘moet missen’. 

Piet, nogmaals hartelijk gefeliciteerd en al gunnen we je de verdiende 
rust, we hopen stiekem dat je toch nog lange tijd als vrijwilliger in 
onze parochie blijft meedraaien.

Annemie de Loos-Brijs

IPV oosT zEEuws VlaanDEREn
clusTER zuID Heikant • Koewacht • St. Jansteen

RonD hET kERkhof
als familie, buren, vrienden, bekenden en 
plaatsgenoten meeleven en belangstelling 
tonen op de dag van de uitvaart is dat 
een groot goed. Daar gaat een weldoende 
troost vanuit. In oost zeeuws-Vlaanderen 
komen er bij elke uitvaart velen naar de 
kerk. op die dag laat de gemeenschap zich 
van de goede kant zien. Dan is de kleinere 
gemeenschap sterk.

Bij een uitvaart in de kerk zijn er vele 
personen die de ceremonie dragen en door 
eigen inzet er een verzorgd gebeuren van 
maken. Naast de uitvaartbegeleider  en 
dragers zijn daar pastor, lector, koorleden, 
organist, koster en acolieten. Op het kerkhof 
zijn er personen die voor het graf zorgen. 
Ieder geeft het beste van zichzelf. 
Namens de gemeenschap heet de 
voorganger bij een uitvaart  de 
overledene welkom aan de deur van 
de kerk . Acolieten leiden haar of 
hem plechtig de kerk in. Tijdens 
de viering assisteren acolieten de 
voorganger. Na de viering hebben 
zij een speciale functie. Met 
processiekruis en wijwater voor de 
slotceremonie gaan de acolieten 
voor de stoet uit naar het kerkhof. 
Zij leiden de overledene uit. 
Jo van Iteghem doet dat werk al 
bijna zeventien jaar. Het is niet 
precies meer na te gaan, maar bij 
ongeveer driehonderd gestorven 
medeparochianen hielp hij mee in de 

dienst aan het altaar. Ongeveer tweehonderd 
daarvan heeft hij er mogen uitleiden naar 
het kerkhof. De anderen leidde hij naar de 
deur van de kerk voor het afscheid  naar het 
crematorium. Lucy Rottier is nu twee jaar 
acoliet. Ze is opgeleid door mentor Jo en dat 
voelt goed aan. De plechtige gang naar het 
kerkhof is bijzonder en iedere keer anders. 
Beiden doen het met overgave, want het 
is het laatste dat je voor de persoon en de 
nabestaanden kunt doen. Na de begrafenis 
helpen ze nog om de kerk op te ruimen. 
Daarna pas zit het werk er weer op. Je wenst 
elkaar tot ziens, en zegt erbij: “maar liever op 
deze plaats nog niet te vlug.” 

Hoeveel iemand tijdens het leven heeft 
betekend en lang na het overlijden nog 

betekent is af te lezen op het kerkhof. Graven 
zijn vaak heel persoonlijk uitgevoerd en 
voorzien van liefdevolle teksten. Jaar na jaar 
worden de meeste graven en urnengraven 
tot in de puntjes onderhouden en voorzien 
van bloemen, lichtjes of gedenktekens. Het 
graf is een moment om even terug te 
denken.

Eigenaar van een katholiek kerkhof is de 
plaatselijke parochie. Een beheerder, 
aangesteld door het kerkbestuur en 
goedgekeurd door de bisschop, zorgt in alle 
stilte voor de organisatie. Soms is er een 
vraag om een overledene op een speciale 
plaats op het kerkhof te begraven. Als het 
mogelijk is werkt de beheerder hier aan mee.
In een kerkhofreglement zijn alle regels 

rond het begraven in kist, de 
urnengraven en het uitstrooien 
van de as opgenomen; daarin staan 
ook de rechten en plichten van de 
nabestaanden.
Na de begrafenis worden kosten 
in rekening gebracht voor: het 
graven en dichten van het graf, 
het grafrecht voor huur van het 
graf, administratie en registratie, 
algemeen onderhoud van 
ondermeer gemeenschappelijke 
ruimten, paden en omheining, en 
het na de afgesproken tijd ruimen 
van de graftekens. Grafrechten 
worden voor twintig jaar 
aangegaan. Verlengen per tien jaar 
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is mogelijk. Er is een uittreksel te krijgen 
van de registratie, met daarop vak, rij en 
nummer van het graf en de looptijd van het 
grafrecht. 
Administratie van de nabestaanden is 
soms een probleem. Familieleden kunnen 
verhuizen of anderen nemen na enige tijd 
de verantwoordelijkheid voor het graf over. 
Een verhuisbericht of bericht van wijziging 
helpt de beheerder om bij grafschade of na 
het verstrijken van de grafrechten de juiste 
personen aan te spreken. 
Op 1 januari 2010 is “De Wet op de 
Lijkbezorging” veranderd. De nabestaanden 
/ familie zijn nu zelf verplicht bij te houden 
wanneer de grafrechten van de overledenen 
gaan vervallen. Grafrechten van de 
overledenen die op 31 december 2011 gaan 
vervallen worden tijdig bekend gemaakt 
op het informatiebord bij de ingang van 
het kerkhof. Als nabestaanden niet meer 
te achterhalen zijn of niet reageren heeft 

de beheerder het recht om een graf na 
de afgesproken periode zonder overleg 
te ruimen. Het is dan voldoende om het 
vervallen van het grafrecht drie maanden 
lang bekend te maken. Nabestaanden 
kunnen binnen die tijd de grafrechten alsnog 
laten verlengen. 
Voor inlichtingen over de looptijd van de 
grafrechten kan men terecht bij de beheerder 
van de begraafplaats. Kerkhofbeheerder in 
St. Jansteen is Hilaire Wöginger, telefoon: 
0114-314416 of 0114-312187.

Zeer trouw en regelmatig verzorgen velen het 
kerkhof. Sommigen onderhouden meteen 
ook het graf van anderen. Stille dank is 
daarvoor hun deel. Een goed verzorgd en mooi 
onderhouden kerkhof is een troostmoment 
en een rijkdom voor nabestaanden en 
kennissen. Dierbare overledenen blijven deel 
uitmaken van familie en gemeenschap.
Omer Calle, St. Jansteen

kERsTmIs 2010

nIEuwJaaRsBIJEEnkomsT
Ook dit jaar was er op de eerste donderdag van het jaar een nieuwjaarsbijeenkomst voor de 
vele vrijwilligers van onze parochie. Pater Reurs maakte van deze gelegenheid gebruik om met 
‘kwast en kruis’ nog eens duidelijk te maken hoe belangrijk het werk van deze vrijwilligers is 
voor de kerk en de parochie. Vervolgens zette vice-voorzitter Jo Smet de mensen die tien jaar 
hun beste beentje hebben voorgezet voor de kerk, in het zonnetje. Mevrouw Ria van Daele, 
André Celie en Frans Otto werden bedankt met een mooie kaars. Daarna was het de beurt 
aan Ad Goors, die aan de hand van zijn ervaringen op humoristische en emotionele wijze 
aan ons duidelijk maakte hoe belangrijk het is om alle mensen te blijven zien als mensen, 
ondanks hun bijzonderheden en gebreken. Niemand uitsluiten is een levenshouding die de 
samenleving op vele manieren beter maakt en een grote persoonlijke voldoening schenkt.
En natuurlijk was er daarna nog tijd voor een gezellig samenzijn.
Het parochiebestuur rekent ook voor dit jaar weer op alle vrijwilligers; hartelijk dank voor 
jullie inzet. Ria van Daele wordt bedankt

kInDJEwIEGEn In koEwachT
Kom je mee naar de stal? Met deze vraag werden de inwoners van Koewacht (en 
daarbuiten) uitgenodigd om naar de kerk te komen.
En dit jaar kwamen ruim 100 volwassenen en kinderen op 24 december naar de kerk 
in Koewacht voor het KindjeWiegen. Het Kinderkoor ‘Goed Gestemd’ stond op het 
altaar verkleed als levende kerststal en Dyke van drie maanden mocht de rol van Jezus 
vertolken. Doordat deze bijeenkomst maar een half uurtje duurt is het ook voor de 
allerkleinsten een manier om weer eens van het kerstverhaal te genieten. De bejaarden 
van de Lange Akkers hadden eerder die week al kunnen genieten van het kerstverhaal en 
bijbehorende liedjes. Traditioneel werd de ‘kraamvisite’ afgesloten met warme choco en 
wat lekkers. De werkgroep KindjeWiegen heeft na afloop van de viering alweer plannen 
gemaakt voor volgend jaar, want de reacties van ouders en kinderen waren erg leuk.KindjeWiegen in Koewacht

Een witte Kerst, dat is toch wat ieder verlangt. 
Nou die hadden we dus. Het zag er prachtig 
uit en als de wegen en het pad naar de kerk 
dan ook nog begaanbaar zijn, dan is het bijna 
perfect. ‘s Morgens hebben 
we de natuur maar een beetje 
geholpen en zelf de sneeuw 
voor de kerk verwijderd. 
Het was koud, maar bij dit 
handwerk krijg je het vanzelf 
warm.
Nadat de sneeuw was 
geruimd,  konden de 
mannen beginnen met het 

opbouwen van de kerststal. Deze wordt al 
jaren bemand door de familie Verdurmen  en 
we mogen ook altijd rekenen op de schapen 

van de familie De Vliegher. 
De ezel heeft het dit jaar 
laten afweten. Vorige jaren 
hadden we al twee ezels, 
omdat ze niet alleen op 
de kar wilden. Echter, zo 
koppig als ezels kunnen 
zijn, wilden ze dit jaar dus 
helemaal niet meer op de 
kar. Jammer, we hadden dit 

jaar dus een kerststal zonder ezel.
Na een sfeervolle nachtmis in een afgeladen 
volle kerk met medewerking van het St.-
Ceciliakoor en de harmonie ‘Eendracht 
Maakt Macht’, heeft het St.-Ceciliakoor 
buiten nog enkele kerstliedjes gezongen bij 
onze ‘levende’ kerststal. Dit is dan toch 
een heel aparte sfeer: donker, koud en de 
wereld om ons heen wit. De mensen konden 
zich ook wat opwarmen met een bekertje 
glühwein, uitgeschonken door de dames van 
het kerkbestuur.
Zo was kerstnacht 2010 toch weer heel 
sfeervol en bijzonder! Kerstnacht in de sneeuw
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sT. cEcIlIafEEsT 2010
Op 21 november 2010 hielden wij onze jaarlijkse 
terugkerende feestavond, ook deze keer weer in 
restaurant ‘t Hoekske te Koewacht.
Om 19.00 uur kwamen we bij elkaar om eerst 
gezamenlijk een aperitief te gebruiken, en daarna aan 
tafel te gaan en te genieten van een goed diner. 
Na het diner was de tijd gekomen om onze jubilarissen 
in het zonnetje te zetten. Dit jaar viel de eer te beurt 
aan ons trouw koorlid Edith de Waele. Zij is 40 

jaar lid van onze vereniging en ontving hiervoor 
de gebruikelijke onderscheidingen en uiteraard de 
verdiende bloemen. Edith is al 40 jaar een trouwe 
bezoekster van onze repetities en ook bij rouw en 
trouw en de zondagdiensten is zij altijd present.
Wij hopen dat Edith nog lang lid mag blijven 
van ons koor en wensen haar nogmaals van harte 
proficiat en nog veel gezonde en muzikale jaren toe. 
Peter Freijzer

Edith de Waele 40 jaar koorlid

hEIkanTsE kERk BEzochT DooR InBREkERs
De Heikantse kerk is al diverse keren 
doelwit geweest van vandalisme, maar het 
is voor zover wij weten voor het eerst in 
meer dan 80 jaar dat er ingebroken is in 
de Heikantse kerk.

Op 11 februari ontdekte de koster dat de 
achterdeur van de kerk was geforceerd. 
Met een koevoet of iets dergelijks had 
men zoveel kracht gezet dat de slotplaat 
het begeven had. Daarna is men alle 
spaarpotten en kluisjes te lijf gegaan. De 
eenvoudige kastjes voor het kaarsengeld in 
de kerk werden met geweld opengebroken. 
Enkele serieuze offerblokken van het 
merk Lips, met keilbouten aan de muur 
bevestigd, overleefden de braakpoging 
maar werden onbruikbaar doordat het 
sleutelgat geruïneerd werd.

Ook de deur naar de verwarmingskelder 
werd geforceerd. Uiteindelijk zijn de dieven 
verdwenen met enige contanten, naar 
inschatting van de koster €15 tot €20.  
(Dit was af te leiden uit het verbruikte 
aantal kaarsen.) Andere spullen worden 
gelukkig niet vermist. (De Heikantse kerk 
bevat ook geen kunstschatten die van 
grote materiële waarde zijn.) Ofschoon de 
buit van deze zinloze inbraak dus gering is, 
is de aangerichte schade toch aanzienlijk. 

Dat is niet alleen een opdoffer voor alle 
mensen die bij de kerk betrokken zijn, 
maar de schade is ook niet eenvoudig 
te repareren. De gekraakte deuren zijn 
inmiddels op adequate wijze gerepareerd, 
maar de sporen van de braak vallen 
niet volledig uit te wissen. Als je alle 
gekraakte onderdelen inclusief kozijnen 
zou vervangen kost het duizenden euro’s, 
maar het wordt toch nooit meer precies 
zoals het was. 

Dezelfde nacht is er ook ingebroken in 
dorpshuis ’t Heike, ook daar met een 
aanzienlijke schade en een kleine buit. 
Omroep Zeeland heeft aan beide kwesties 
op de radio uitvoerig aandacht geschonken. 
Dat de politie een paar dagen later 
een kerkedief gearresteerd heeft is een 
verrassing, want ze vonden het niet eens 
de moeite om proces-verbaal op te maken. 
Toch blijven wij met de vraag zitten hoe 
ver we moeten gaan met beveiligen. Een 
extra hek voor het pad naar het kerkhof 
zou kunnen helpen, maar het is ingrijpend, 
duur en weinig klantvriendelijk. 
Tenslotte: Als iemand denkt dat hij de 
kapotte geldkastjes nog kan repareren, 
mag hij zich melden bij de koster Eduard 
Strobbe of ondergetekende. 
Karel Martinet

Boven: het gekraakte geldkastje van de 
kaarsenbak die voor het beeld  van het Kindje 
Jezus staat. Onder: de zwaar geforceerde 
kaarsenbak bij het altaar van de H. Jozef. 

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

Dela Uitvaart Verzorging.indd   1 15-04-2010   11:16:21

SB29432



20 - Kerkkoerier

REacTIEs oP hET JuBIlEumJaaR.
Van verschillende kanten is positief gereageerd 
op de viering van 150 jaar parochiekerk 
Stoppeldijk. Soms op de vieringen in dat 
jaar, soms op het boek. Een tweetal reacties 
zijn de moeite waard om ze hier in de 
Kerkkoerier op te nemen. Uit een oogpunt 
van privacy zijn de namen van de schrijvers 
weggelaten.
Van het boek heb ik inmiddels elke letter tot 
mij laten doordringen. Het is een compleet 
werkstuk geworden, waarin zowel de oude als 
de nieuwe geschiedenis tot het jaar 2010 toe, 
is vermeld. De vele foto’s hebben bijgedragen 
tot een levendig geheel dat prettig leesbaar 
is en goede informatie verschaft. Daarom 
alle hulde voor de initiatiefnemers en de 
schrijvers van dit gedenkboek.’
Dankzij de groots opgezette feestelijkheden 

ter gelegenheid van het jubileum van de 
parochie Stoppeldijk hebben we nog een 
ander facet van deze Zeeuws Vlaamse 
edelsteen leren kennen. Het is toch 
bewonderenswaardig dat een hechte groep 
vrijwilligers, mannen en vrouwen, het voor 
mekaar krijgen:
De volledige binnenschildering en restauratie 
van de kerk: een gigantisch initiatie om dit 
met vereende krachten te verwezenlijken. In 
deze tijd er de nodige vaklui en middelen 
voor vinden is een bewijs dat het velen ter 
harte gaat.
Het Benefietconcert en de indrukwekkende 
afsluiting van het jubileumjaar. Je moet het 
allemaal maar in elkaar steken.
Tenslotte het boek dat een allesomvattende 
weergave is van wat de parochie Stoppeldijk 

betekende voor de gemeenschap. We hebben 
genoten zowel van het interessant gedeelte 
geschiedenis als van al wat in en door een 
parochie tot stand komt en hoe het leven 
van de inwoners van de gemeente er door 
beïnvloed wordt. Ook de foto’s waren van 
een bijzondere kwaliteit en maakten het 
inkijken aantrekkelijk. Juist op tijd werd 
een waardevol erfgoed uit de vergetelheid 
gered en zal dit voor het nageslacht een 
geschenk vormen dat met aandacht, respect 
en dankbaarheid zal bewaard worden en 
de volgende generaties zal aanzetten dit 
niet alleen in stand te houden maar het 
verder te zetten en te kleuren met hun eigen 
aangepaste ideeën en overtuiging…’

PaRochIE h.caThaRIna hEnGsTDIJk 850 JaaR
In het kader van ons 850 jarig jubileum staan er voor de rest van het jaar nog een groot aantal activiteiten op stapel. U bent allen van harte 
welkom om ons op een of meerdere van deze activiteiten met een bezoek te komen vereren. Meer informatie vind u op: www.catharinakerk.
hengstdijk.eu en u hoort geregeld van ons via de media.

Programma:
Zondag 3 april:  Klassiek concert m.m.v. Mathieu v. Bellen 
 en zijn nieuwe trio het “Busch Ensemble”
Zaterdag 7 mei:  Jubileumviering met Bischop Mrg. v.d. Hende 19.00 uur
25-26 juni: Midzomerfeest
Maand juli:  Elke dag 14.00 tot 17.00 uur open voor tentoonstelling 
 van religieuze voorwerpen en devotionalia.
Zaterdag 24 sept:  Concert fanfare Heikant, 19.00 uur
Zondag 23 oktober:  Concert “Terra-Sancta” o.l.v. Jo Ivens
Zaterdag 19 nov:  Afsluitende viering met Deken Paul Verbeek, 19.00 uur
25 t/m 27 nov:  Internationaal - Kunstweekend
Woensdag 21 dec:  Kerstconcert “Kamerkoor Hulst” o.l.v. Jo Ivens
27 t/m 30 dec:  Kersttentoonstelling

Ook wordt in de loop van het jaar ons nieuwe boek hengstdijk het dorp en zijn parochie 
uitgebracht. Binnenkort kan hier op worden ingeschreven en is de presentatiedatum en de 
prijs bekend.

Foto: J. H
am
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DE VooRBEREIDInGEn Van DE E.h.c. zIJn In VollE GanG
Al deze kinderen gaan deelnemen aan de 
E.H.C. op zondag 17 April om 10.30 
uur in de  H. Gerulphus te Stoppeldijk. 
Ze hebben zich al voorgesteld tijdens de 
kennismakingsviering: “Laat zien wie je 
bent”. Ieder liet duidelijk zijn naam horen 
en vertelde enkele bijzondere dingen over 
zichzelf. 
De voorbereidingen zijn in volle gang. De 
kinderen van groep 3 en 4 van basisschool 
De Schakel die hun E.H.C. doen hebben 
ondertussen deelgenomen aan een 
broodmaaltijd. Dit was een onderdeel van 
het project: Samen delen. De tafel was mooi 
gedekt en er werd brood gedeeld. Met behulp 

van de communiewerkgroep en leerkrachten 
werd het een heel leerzame ochtend.

N. Wauters



Kerkkoerier - 21

Geloofsgesprek
Kerkelijke vergaderingen verzanden al 
gauw in zakelijke discussies. Ga met elkaar 
de diepte in. Ook al omdat je in een 
kerkbestuur telkens opnieuw, met nieuwe 
mensen, vertrouwen moet ontwikkelen.

niet zien en toch geloven
Gelukkig zij die niet zien en toch geloven, 
zei Jezus tot Thomas. Hij had de wonden 
gezien. Eerst was hij opgesloten in zijn 
verdriet.  Liet zich toch overhalen om in 
de kring van leerlingen te verschijnen. 
Een week na de opstanding verscheen de 
Opgestane opnieuw. Kijk, voel en geloof. 
Een kort geloofsgesprek was voldoende. De 
Heer opende zijn ogen. Eindelijk was hij 
overtuigd. 
Jaloers kunnen we op Thomas zijn. Het 
Paasverhaal blijft bij ons beperkt tot 
berichten. Het valt niet mee om Paasgeloof 
boven de grond te krijgen. Ons verstand kan 
het niet meemaken. De tekenen die Thomas 
overtuigden moeten we missen. Onze ogen 
en ons denken schieten tekort. Ongelukkig 
wij die het onzienlijke moeten geloven.

Gesprek 

Wat we wel kunnen is het bespreken van de 
woorden van de Heer. Hoe is het mogelijk dat 
hij ons gelukkig prijst. Wij die niet zien en 
toch geloven. In een gesprek kunnen we ons 
ongeloof en ons verlangen delen. Zo’n gesprek 
vraagt vertrouwen. In een veilige bedding 
kunnen onzekerheden onbedreigd stromen. 
Dat kan spontaan gebeuren, maar ook in 
georganiseerd verband. Elke kerk zou moeten 
zorgen voor veilige gespreksplaatsen. Groepen 
waar je kunt delen wat je wel of niet gelooft.
Merkwaardig is dat deze gesprekken meestal 
buiten een kerkbestuur plaatsvinden. Daar 
moet worden geboomd over de voortgang 
van het kerkenwerk. Over de oplossing 
van veel problemen. Maar voor heilzaam 
beleid zou het gezond zijn als er ook over 
geloofszaken kan worden gesproken. Sterker 
nog: wanneer er vanuit vertrouwen (en niet 
vanuit angst) creatief beleid kan worden 
ingezet. Sake Stoppels noemt dat spiritueel 
management. Dat is in vertrouwen moedige 
keuzes maken. Bijvoorbeeld als het erom 
gaat een kerk te sluiten of te openen.
De R.K. theoloog Rob van Kessel schreef 
in 1989 een mooi en inspirerend boek over 
kerkopbouw. Hij gaf het de titel Zes kruiken 
water. De titel is ontleend aan het verhaal 
over de bruiloft in Kana waar Jesus  water in 
wijn verandert. De kern van de kerkopbouw 

ligt in het vullen van watervaten. Theologen 
kunnen niet meer dan water aandragen in 
de hoop, dat dat met de genade Gods in het 
leven van de kerk tot wijn wordt.

Blijvende oefening
De ervaring is dat de integratie van geloof 
en beleid altijd opnieuw moet beginnen. 
In de kerkbesturen komen telkens nieuwe 
ambtsdragers, als er tenminste doorstroming 
is. Telkens opnieuw moet je beginnen om 
vertrouwen op te bouwen. Samen spreken 
over de bijbel en vanuit de bijbel over beleid. 
Niet zien en toch gelukkig geloven, hoezo? 
Het blijft een verleiding om vergaderingen te 
beperken tot zakelijke gesprekken. Het is een 
geweldige doorbraak wanneer iemand op een 
zakelijke vergadering kwetsbaar durft te zijn. 
Dat vereist een veilige bedding. Wanneer we 
stellingen betrekken, ontaarden gesprekken in 
discussies. Een vertrouwelijk geloofsgesprek 
kan helpen om elkaar te aanvaarden als 
broeders en zusters met verschillende visies. 
De bereidheid om dat te gaan doen is de eerste 
stap. Het gaat uiteindelijk om de voortgang 
van het evangelie in onze omgeving. Opdat de 
Opgestane zichtbaar wordt in een bezielende 
gemeenschap.

RH 
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VRIJwIllIGERsaVonD 22 JanuaRI 2011 : 
hElEmaal TE GEk VooR wooRDEn

Ongeveer 111 vrijwilligers hebben op zaterdag 
22-01-2011 de jaarlijkse vrijwilligersavond 
van de parochie H.Willibrordus in De 
Lieve bezocht. Pastoor Joop Reurs is die 
avond in de eucharistieviering in de basiliek 
voorgegaan. Een waargebeurd verhaal over 
twee vrijwilligers als treffend voorbeeld voor 
het vrijwilligerswerk, de ene met het kruis 
en de andere met de kwast, spreekt eenieder 
aan: Respect en vertrouwen en begrip en 
aandacht voor de vrijwilliger. Deze genoemde 
vier pijlers zijn namelijk de basis voor elke 
(vrijwilligers)organisatie, zoals een parochie.
De juiste toon is dus al gezet als onze 
vrijwilligers verwelkomd worden in de 
gastvrije De Lieve, met gastvrouw Jolande 
en gastheer Rob. Jammer is natuurlijk dat 
een aantal vrijwilligers verhinderd zijn door 
ziekte, familieomstandigheden of andere 
verplichtingen en bezigheden.
De welverdiende Willibrorduskoek van 
Annie van Puyenvelde gaat erin als koek. 
Voor de activiteiten van de werkgroep 
Vrijwilligersbeleid en overige activiteiten van 
het jaar 2010 in de basiliek wordt verwezen 

naar het Kerstnummer van de Kerkkoerier. 
En die activiteiten kunt u nogmaals rustig 
nalezen.
De toost op het nieuwe jaar 2011 en ook de 
toost op de gezondheid van alle vrijwilligers 
doet iedereen uitroepen: GEZONDHEID! 
Daarna geeft Jan de Vaan een duidelijke 
presentatie over het zelf-gebrouwen 
Willibrordusbier en wat ook zeer aangenaam 
is, wij mogen dit biertje ook zelf proeven. De 
inwendige mens wordt versterkt met lekkere 
hapjes en de energie blijkt nodig te zijn 
want dan volgt het sprankelend optreden 
van VERA: Verrassende Entertainment Reis 
Act, waarbij iedereen zijn beste zangtalenten 
aanwendt bij het zingen van welbekende 
liedjes uit vroegere tijden. 
Kortom de gezellige avond vliegt voorbij 
en Jaap Klok laat iedereen naar het 
digitale vogeltje kijken en zet de foto’s op 
de IPV-website bij parochie Hulst, foto’s 
Vrijwilligersavond 22-01-2011. Als u dit leest, 
al is dit in april, gelijk even kijken op de 
website van de IPV-OZVL voor een impressie 
van een “te gekke avond voor woorden.” Hoe 

kan het ook anders met al die getallen 11 of 
veelvouden van 11.
http://www.ipv-ozvl.nl/cms/index_foto.
php?level=collection&id=8.

Deze vrijwilligersavond, onder leiding van 
Nelly Janssen-De Kooning is ook tevens 
mijn afscheid als lid en vice-voorzitter van 
het bestuur van de H.Willibrordus parochie. 
Pastoor Joop Reurs heeft mij in het zonnetje 
en Annelies in de bloemetjes gezet en dat is 
helemaal niet nodig, maar wel heel leutig. 
Hartelijk dank.

Maar jullie zijn nog niet van mij af. In overleg 
met het parochiebestuur blijf ik mij inzetten 
voor de festiviteiten van de parochie en in 
de basiliek. Ik blijf er een slinger aan geven 
want slingers duiden op feest. Het grootste 
compliment, dat ik die avond gehoord heb 
is de titel, de feestburgemeester van Hulst. 
Te gek voor woorden en Tot Ziens in Hulst.

Jan Rubbens, Vice-voorzitter (tot 1 februari 
2011)

GEloVEn
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mEnsEn komEn En mEnsEn Gaan
afscheid van mevrouw a.J. van Pamelen 
– van laar, wijkbezorgster kerkkoerier  
en de heer J.m. Raas, medewerker aktie 
kerkbalans
Tijdens één van de inloop koffiemorgens 
op de pastorie, hebben we op donderdag 3 
februari 2011, afscheid genomen van twee 
zeer gewaardeerde actieve vrijwilligers in de 
parochie:
· mevrouw A.J. van Pamelen- van Laar / 

wijkbezorgster van de Kerkkoerier, en
· de heer J.M. Raas / medewerker “Aktie 

Kerkbalans”.
In aanwezigheid van een vertegenwoordiging 
van het parochiebestuur, de werkgroep 
vrijwilligersbeleid, en de heren L. Kerckhaert 
(coördinator Aktie Kerkbalans) en J. Otjes 
(coördinator bezorging Kerkkoerier) is op 
passende wijze afscheid van deze vrijwilligers 
genomen. 

Mevrouw Annie van Pamelen – van Laar, 
heeft haar sporen in onze regio ruimschoots 
verdiend, voorafgaand aan haar inzet als 
vrijwilligster voor de parochie van de H. 
Willibrordus te Hulst, was zij vele jaren op 
meerdere terreinen een actief en betrokken 
kerklid van de parochie van de H. Cornelius 
in Lamswaarde. Een staat van dienst die er 
mag zijn. Ruim 10 jaar geleden verhuisde 
mevrouw Van Pamelen van Lamswaarde 
naar Hulst en ook in Hulst werd zij al snel 
een gewaardeerde vrijwilligster. Met nieuw 
elan nam mevrouw Van Pamelen een taak 
als bezorgster van de Kerkkoerier in haar 
wijk in Hulst op zich. Vanaf  begin 2000 
tot eind 2010  bezorgde zij nauwgezet, 
door weer en wind, de Kerkkoerier in 
de bus op de adressen in haar wijk. De 
Kerkkoerier is een belangrijke, niet meer weg 
te denken schakel in het onderlinge contact 
in de parochie en de regio. Dankzij de 
medewerking van bezorg(st)ers als mevrouw 
Annie van Pamelen vindt de “Kerkkoerier” 
zijn weg naar jong en oud en wordt de 

lezer geïnformeerd over het wel en wee in 
de parochie en in de regio. Mevrouw van 
Pamelen, hartelijk dank hiervoor! Met een 
welverdiende bloemenhulde namens allen 
werd mevrouw Van Pamelen door J. Otjes,
(coördinator van de werkgroep bezorging 
“Kerkkoerier”) in het zonnetje gezet.  
Ook de heer J.M. Raas was door zijn inzet 
voor de Aktie Kerkbalans jarenlang een 
onmisbare schakel in de parochie Hulst. De 
heer Ko Raas heeft gedurende 20 of misschien 
wel 25 jaar zijn medewerking verleend aan de 
Aktie Kerkbalans. Door weer en wind op pad 
voor het ideaal om de Aktie Kerkbalans tot 
een succes te maken. Via de Aktie Kerkbalans 
zorgde de heer Raas er jaarlijks voor dat de  
toezeggingen voor de parochiebijdragen in 
ontvangst konden worden genomen. Vanuit 
het bewustzijn dat ook een parochie niet 
alleen van de gratie Gods kan bestaan, zorgde 
hij via de Aktie Kerkbalans, dat er geld in 
het laatje kwam voor de voortgang van het 
pastoraat, voor behoud en onderhoud van 
de gebouwen. De heer Ko Raas droeg op 
accurate wijze letterlijk en figuurlijk zijn 
steentje bij aan de noodzakelijke financiële- 
en daarmee samenhangende pastorale zorg 
voor het samen kerk zijn ter plekke. Zoals 
ook de heer Leon Kerckhaert opmerkte: de 
heer Raas stond voor de Aktie Kerkbalans, hij 
ging op pad voor het goede doel en diende 
zo jarenlang het belang van zijn en onze 
parochie. Heel veel dank hiervoor!
Gezondheidsredenen hebben de heer Ko 
Raas, na vele tientallen jaren in Hulst te 
hebben gewoond, doen besluiten terug te 
keren naar zijn geboorteplaats Lewedorp, 
in de nabijheid van zijn familie. Meneer 
Raas, veel geluk en nog heel veel goede jaren 
‘aan de andere kant’ gewenst.Als blijk van 
waardering werd de heer Raas een attentie in 
de vorm van wijn aangeboden. 

Nelly Janssen – de Kooning (vrijwilligersbeleid 
parochiebestuur H. Willibrordus te Hulst)

wetenswaardig allerlei…..
afscheid van de vice-voorzitter:
In de bestuursvergadering d.d. 13 januari 
2011 werd, op zijn verzoek, afscheid 
genomen van de vice-voorzitter van het 
parochiebestuur, de heer Jan Rubbens. 
Tijdens de vrijwilligersavond op 22 januari 
2011 werd Jan temidden van Hulster’s Gods 
volk onderweg toegesproken en uitgezwaaid 
door pastor Joop Reurs. Jan heeft met 
deskundigheid en humor gedurende 6 jaar 
aan het roer gestaan van de mooiste kerk 
van Nederland. 6 Jaar is in de visie van Jan 
de termijn om optimaal te functioneren. 
Wij, het parochiebestuur, hadden zijn 
houdbaarheidsdatum nog graag wat verlengd 
maar respecteren zijn besluit. Jan Rubbens, 
bedankt voor wie je was en wat je deed voor 
onze geloofsgemeenschap in Hulst en in de 
regio Oost Zeeuws-Vlaanderen. 
Het parochiebestuur is op zoek naar een 
opvolger, vice-voorzitter voor haar bestuur. 
Aanmeldingen en/of suggesties zijn welkom!  

opvolging mevrouw a. van Pamelen – van 
laar:
Nu mevrouw A.van Pamelen de leeftijd der 
sterken heeft bereikt kiest zij ervoor haar 
taak over te dragen. Mevrouw Corrie van 
Doorsselaer sinds kort woonachtig in Hulst 
(bij velen bekend van “Bij Corrie op de 
koffie… in Heikant”) is bereid de bezorging 
van de  “Kerkkoerier” in de wijk welke tot 
voorkort door mevrouw Van Pamelen werd 
bezorgd, voort te zetten. Corrie, van harte 
welkom!  

afscheid Tom kouijzer:
Met ingang van 2011 zag de heer Tom Kouijzer 
zich genoodzaakt om te stoppen als acoliet in 
de parochie van de H. Willibrordus te Hulst. 
Tom was in de parochie verschillende jaren 
een zeer toegewijde acoliet Voor zijn studie 
is Tom thans woonachtig in Utrecht. De 
in toenemende mate vereiste tijd voor zijn 
studie maakt een combinatie met een taak als 
acoliet in onze parochie – mede vanwege de 
reistijd Utrecht/Hulst v.v. – bezwaarlijk. Het 
parochiebestuur is Tom dankbaar voor zijn 
jarenlange inzet om als acoliet op passende 
wijze bij te dragen aan de vieringen in de 
basiliek en wenst hem van harte succes met 
de voortzetting van zijn studie. 

Jubileum stefan lampaert:
22 januari 2011 werd Stefan Lampaert tot 
zijn verrassing gehuldigd met een oorkonde 
voor zijn jubileum. Stefan heeft 10 jaar als 
acoliet en misdienaar bijgedragen aan de 
verzorging van de vieringen in de basiliek. 
Het parochiebestuur en de werkgroep 
vrijwilligersbeleid wenst Stefan, mede 
namens mevrouw H. Clyncke (coördinator 
werkgroep acolieten en misdienaars) van 
harte proficiat met dit jubileum!
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welkom a. Joos en Gelukwens familie 
Joos-Jansen:
Recent mochten wij een nieuwe vrijwilliger in 
onze parochie begroeten. De “éénmansfractie  
Navision” van de heer Huub Albregts is 
versterkt met een tweede man, de heer 
Alain Joos. Samen zetten deze heren de 
schouders onder het adressenbestand van de 
parochie en het administreren en verwerken 
van de parochiebijdragen in het “Navision” 
computerbestand. Alain en Huub, van harte 
succes gewenst in de samenwerking.
De familie Joos – Jansen werd 1 februari 
2011 verblijd met de geboorte van een 
dochter en zusje Audrey Carolina. Wij 

wensen Alain en Valesca veel geluk met hun 
dochter en feliciteren Emma met haar zusje.

Registratie van vrijwilligers:
Vrijwilligers van de parochie van de H. 
Willibrordus zijn in 2010 geïnformeerd 
over het vrijwilligersbeleid en de in te 
voeren regeling voor het belonen van 
vrijwilligers. Eind 2010 is gestart met 
het registreren van de vrijwilligers uit de 
verschillende werkgroepen in de parochie. 
In grote getale is gereageerd op het verzoek 
om zich te laten registreren als vrijwilliger. 
Mocht u nog niet hebben gereageerd dan 
verzoeken wij u vriendelijk om dit alsnog 

zo spoedig mogelijk te doen. Momenteel 
is de werkgroep vrijwilligersbeleid druk 
doende om alle registratieformulieren te 
ordenen. Deze ordening vraagt meer tijd 
dan was voorzien en dat kan betekenen dat 
u nog in afwachting bent van een eventueel 
antwoord of een reactie van de werkgroep. 
U mag er op rekenen dat uw vragen en/
of opmerkingen serieus behandeld worden 
maar het kan helaas nog even duren. Wij 
hopen op uw begrip en geduld te mogen 
rekenen. 

Namens het Parochiebestuur en de Werkgroep 
Vrijwilligersbeleid, Nelly Janssen – de Kooning

Elke keer als er in onze parochie iets 
te doen is, is hij aanwezig. Als we een 
vrijwilligersavond organiseren zoals deze, 
hij is er. Als we afscheid nemen van iemand 
of een jubileum vieren, hij is er. Is er in de 
kerk een pontificale hoogmis, zoals laatst 
bij het 75 jarig jubileum van de basiliek of 
bij het 500ste geboortejaar van Jansenius. 
Ook dan is hij er. Jan Rubbens, niet weg te 
denken uit ons midden. Jan is als het ware 
het boegbeeld van onze parochie. 

En dat niet alleen voor de parochianen, 
maar voor alle bewoners van Hulst en ver 
daar buiten. Maar hij houdt er mee op. Na 

zes jaar vicevoorzitter te zijn geweest, vindt 
Jan het welletjes. Niet omdat hij er zijn buik 
vol van heeft (misschien een klein beetje), 
ook niet omdat hij het werken in en voor 
de parochie niet meer leuk vindt, want hij 
heeft beloofd zich te blijven inzetten voor 
de nodige activiteiten, vooral de leuke. Jan 
houdt van de lol. Jan laat zich graag zien 
waar feest is, waar mensen samenkomen om 
gemeenschap te vieren. 

Jan zet een punt achter het besturen en 
leiding geven. Waarom? Omdat hij het zes 
jaar gedaan heeft. 
En zes is voor Jan een heilig getal. Zijn hele 
leven bestaat uit periodes van 6 jaar. Zes jaar 
lagere school, zes jaar middelbaar onderwijs 
en ga zo maar door. En nu dus ook 6 jaar 
bestuurslid van de Willibrordusparochie. 
Dus tijd om te stoppen. 

Namens het bestuur kan ik jullie zeggen, dat 
we het heel jammer vinden dat hij ermee 
stopt. Jan was een harde werker, die overal 
achteraan ging, die niet te beroerd was om 
naar mensen toe te gaan. Hij was een echte 
netwerker. De lijntjes die van hem lopen 
naar allerlei mensen en organisaties zijn niet 

te tellen. De tijd die Jan geïnvesteerd heeft 
om mensen te zoeken en te vinden voor 
allerlei activiteiten en werkgroepen in onze 
parochie, ook dat is niet te tellen. En daar 
zijn we hem ontzettend dankbaar voor.

Jan namens het bestuur, maar ook en vooral 
namens ieder die hier aanwezig is, wil ik jou 
bedanken voor je jarenlange inzet voor onze 
parochie en ik wens je het allerbeste toe in 
de nieuwe periode van zes jaar die nu voor je 
ligt. Ik weet zeker dat je daar ook iets moois 
van zult maken want stil zitten kun je niet.

Pastor J. Reurs

ToEsPRaakJE VooR Jan RuBBEns TIJDEns DE RIJwIllIGERsaVonD

mIsInTEnTIEs:
Met misintenties willen nabestaanden op momenten in het leven hun dierbare overledenen op speciale wijze gedenken. Het 
parochiesecretariaat doet er alles aan om de opgegeven misintenties - indien tijdig aangemeld - in de voorbede van de gewenste viering 
te vermelden. Om te voorkomen dat er ondanks alle zorgzaamheid toch een vergissing wordt gemaakt, wordt nu bij de ingang van de 
basiliek, een lijstje opgehangen met vermelding van de misintenties voor de weekendvieringen. U wordt gevraagd zelf voorafgaand aan 
de viering te controleren of de door u gevraagde misintentie op het lijstje is vermeld. Indien een vergissing wordt geconstateerd wordt u 
vriendelijk verzocht dit direct te melden aan de koster of lector van dienst zodat een gewenste aanpassing nog tijdig geregeld kan worden. 
Het parochiesecretariaat en het parochiebestuur hoopt met uw medewerking de misintenties op correcte wijze te verwerken. Met dank 
voor uw aandacht en medewerking.  Parochiebestuur H. Willibrordus te Hulst.



jeugd
Vorig jaar 19 december was er een familiemiddag 
Het kerstverhaal werd door alle kinderen van het koortje de 
Babbeliekes uitgebeeld. Na de pauze ging het popkoor  2Gether 
verder . Schittterend. Ik heb op het puntje van de bank zitten 
luisteren, zo mooi vond ik het. Het klonk zo duidelijk en helder. 
Een lied vooral trok mijn aandacht 
Wat zo bijzonder was  dat er zo mooi, en duidelijk werd gezongen 
Het had van mij nog langer mogen duren. 
Een lied was heel mooi.  Ik laat hier het hele lied volgen. Mooi om 
te lezen en te zingen
De redactie van Kerkkoerier wil aan ieder die in een koor mee zingt 
vragen:”Heb jij ook een lied wat je heel erg mooi vindt? Kun je 
zeggen waarom je het zo mooi vindt. Is het een aardig melodietje of 
zijn het de woorden.
We zouden het heel fijn vinden dat je dat eens zou opschrijven. Weet 
je niet goed hoe het moet, vraag dan aan je ouders, de dirigent van 
jullie koor of aan de leerkracht van school of ze je willen helpen.
Schrijf het ons. Misschien komt jouw lied dan in kerkkoerier. Jouw 
verhaaltje èn het lied. Doen hè. 
Eén lied vooral trok mijn aandacht zo bijzonder was dat en zo mooi, 
Ik laat hier het hele lied volgen. Tekst Lied, O Holy Night  en de ( 
Nederlandse vertaling )                                (of.....)
O Holy night, the stars are brightly shining
It is the night of our dear Savior’s birth
Long lay the world in sin and error pining
Til He appeared and the soul felt it’s worth

A thrill of hope the weary world rejoyces
For yonder breaks a new and glorious morn
Fall on your knees
O hear the angel voices   O night divine!
O night when Christ was born
 Heilige nacht de sterren schitteren helder
Het is de nacht van de geboorte van onze dierbare Verlosser
Lang was de wereld in zonde en verlangen 
Tot Hij verscheen en de ziel zijn waarde voelde
Een golf van hoop, de vermoeide wereld verheugt zich
Daarginds breekt een nieuwe, glorieuze morgen aan
Val op je knieën
O luister naar de engelenstemmen O Goddelijke nacht
O nacht, waarin Christus werd geboren

mooi om nog eens te lezen en te zingen.
De redactie van Kerkkoerier wil aan ieder die in een koor mee zingt 
vragen:”Heb jij ook een lied wat je heel erg mooi vindt? Kun je 
zeggen waarom je het zo mooi vindt. Is het een aardig melodietje, 
klinkt het goed of zijn het de woorden?We zouden het heel fijn 
vinden dat je dat eens zou opschrijven. Weet je niet goed hoe het 
moet, vraag dan aan je ouders, de dirigent van jullie koor of aan 
de leerkracht van school of ze je willen helpen. Schrijf het ons. 
Misschien komt jouw lied dan in kerkkoerier. Jouw verhaaltje èn het 
lied. Doen hè!!!!!   
J.H.

aDEm
In de Hemel en op aarde
Klinkt de liefde van zijn stem
Al wat leeft en wat adem heeft
Zingt alleen van hem

Zing je lied en hij zal je horen
In een tempel of in een stal
Of je hier bent of daar
Het geeft niet waar
Hij is overal...

Deze tekst en de muziek is van Elly en 
Rikkert Zuiderveld, iemand maakte 
er prachtig beeldmateriaal bij, waar je 
helemaal stil van wordt. Te bekijken 
op youtube.

PEuTER En 

klEuTERkERk

Peuters en kleuters uit onze regio, 
zijn van harte welkom op zondag 
17 april, in de kapel ter Eecken 
te Kappelebrug. Aanvang viering 
11.00uur. Het thema is Pasen.
Misschien komt de Paashaas wel 
langs?!
Tot dan

Werkgroep Peuter en 
kleuterkerk

In de maand maart of april
doet de paashaas wat hij wil.
Hij trekt door het hele land

met eitjes in een grote mand.
Overal stopt hij ze weg
in het gras en in de heg.

Als je straks een eitje vindt,
ben je een gelukkig kind.

Alle eieren zijn stuk!
Zie jij welke stukken bij elkaar 
horen? Geef ze dan dezelfde kleur.


